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GLOSSÁRIO
Os termos aqui estabelecidos terão os seguintes signifícodos/ quando utilizados nes+e
Código de Conduta, de forma singular ou no plural, abreviado ou ex+enso e em

qualquer fonnataçâo:
Afivos: Significa todo bem, móvel ou imóvel, que seja de posse ou de propriedade
da CASA - Museu de Ar+e e Ar+efatos Brasileiros.
Visitantes: Todo pessoa física ou Jurídico que tenha acesso à CASA e ao Museu da
Casa Brasileira para por+idpaçâo de seus eventos, serviços, projetos, paies+ras ou
cursos.

Canal de Comunicação: Significa o endereço ele+rônico disponibilizado pela CASA
para comunicação de eventuais suspei+os de infraçâo ao Código de Conduta e
esclarecimento de dúvidas.

Informações Confidenciais: Significa toda e qualquer informação contida em
formato físico, digi+al, eletrônico, audiovisual e quaisquer outros ma+eriais que
venham a ser criados, que se refiram à CASA, dire+a ou indire+amen+e, ou aos seus
Integrantes, Parceiros e Visitantes.

CASA: Significa A CASA - Museu de Ar+e e Ar+efatos Brasileiros, associação privada
sem fins lucrativos, Ínscri+o no CNPJ sob n° 03.031.145/0001-48, com sede na Avenida

Pedroso de Morais, n°.L2I6/L234, Al+o de Pinheiros, CEP 05420-001.
Museu da Casa Brasileira: Significa o Museu da Casa Brasileira, com sede na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 2.705, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, equipamento

público pertencente ao Governo do Estado de São Paulo e gerido pela CASA através
da sua filial inscrito noCNPJ03.031.145/0002-29, pormeiodeConfratodeGestâo;
Integrantes: Significa todo empregado, funcionário, voluntário, dirigente, conselheiro/
administrador, associado ou fundador da CASA.

LGPD: Significa a Lei Geral de Pro+eçâo de Dados, Lei n° 13.709 de 14 de agosto de
2018.
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Lei Anticorrupçao: Significo a Lei n° 12.846 de 01 de agosto de 2013.
Parceiros: Significa todo prestador de serviço ou pessoa jurídica ou física que
mantenha vínculo de parceria, patrocínio, fornecimento ou prestação de serviços
com a CASA.
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1. INTRODUÇÃO

Neste Código de Conduta es+âo dispostos os princípios e dire+rizes que definem
as regras que regem e orientam a conduta e padrões de compor+amen+o
responsável, é+ico, transparente e de respeito mútuo entre todos, a serem
observados por aqueles em atuarem em nome da CASA ou no seguimento de
seus interesses e a+ividades, tais como seus Integrantes e Parceiros, bem como

no seguimento dos interesses e atividades de quaisquer dos equipamentos
públicos geridos pela CASA, como o Museu da Casa Brasileira.

O Código de Conduta +ambém orientará a formo de manifes+Qçâo de
dúvidas ou preocupações sobre quaisquer assuntos no que se refere ao

ambiente interno e desenvolvimento das a+ividades da CASA, indusive sobre
a+os que possam prejudicar a imagem e bom andamento da CASA e do
Museu da Casa Brasileira ou causar qualquer tipo de dano aos seus
Integrantes, Parceiros/ Visitantes ou terceiros.

Assim, es+e instrumento visa, dentre outras atribuições, ao es+abelecimen+o dos
valores e missão da CASA, bem como a padronização dos relacionamentos
entre seus Integrantes/ Parceiros e Visitantes, o diagnóstico de desvio de
conduta e a segurança instituciono!.

Des+a forma, a CASA por meio deste Código de Condu+a reitera seu
compronnlsso em executar suas atividades de forma justa, íntegra,
transparente e íntegro perante todos aqueles que possam es+or envolvidos ou

interessados no o+ingimento do propósito do Museu da Casa Brasileira e da
CASA.
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2. MISSÃO/ VISÃO E VALORES DA CASA PARA A GESTÃO DO MUSEU DA CASA
BRASILEIRA

MISSÃO
Ser um centro museológico de referência nas questões da morada brasileira
pelo viés de seus usos e costumes/ arquitetura e design, buscando preservar as
relações do homem com seu habi+at, por meio da pesquisa/ da discussão e
da comunicação, estimulando a inclusão social.

VISÃO
Cons+i+uir um centro de referência na área de arquite+ura e design.

VALORES
A CASA tem como valores que regem a sua a+uaçao o compromisso com a
sociedade paro com a manutenção do acervo histórico cultural no que se
refere aos modos de morar no Brasil, assim como atuar enquanto centro de
memória, reflexão e debate sobre os temas relacionados a seus acervos, à
arqui+e+ura, ao design e correla+os, valorizando todos os bens e a todos os
envolvidos no Museu da Casa Brasileira, sejam Integrantes, Visitantes, Parceiros
ou aqueles que venham a integrar o quadro de associados, compronne+endose a gerar um impacto social positivo com compromisso ético e profissional.

A CASA respeí+a e segue todas as diretrizes é+icas sociais bem como
legislações brasileiros vigentes, e reitera que repudia todos as ações que vão
contra seus valores, incluindo a discriminação, preconceito, assédio/ trabalho
infantil/ trabalho forçado e corrupção.

3. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO

As relações entre os Integrantes, Parceiros e Visi+on+es da CASA devem ser
baseados no respeito e dignidade uns com os outros.
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A CASA acredita e valoriza a diversidade representada nas carac+erís+icas
individuais das pessoas, de modo que não permite qualquer a+o que envolva
preconceito ou discriminação.

Para fins deste Código de Conduta, é denominada discriminação toda e
qualquer atitude que exclua, separe e Ínferiorize qualquer pessoa, inclusive em
razão de sua raça, cor, sexo, condição social, orientação sexual/ orientaçõo

política ou ideológica, carac+erís+icas físicas ou psicológicas, deficiência,
religião ou qualquer ou+ra forma que possa causar cons+rangimen+o a alguém.

A CASA não tolera e repudia qualquer conduta abusiva, ofensiva, assédio ou
qualquer outra que possa estar relacionada às formas de discriminação
acima/ sendo vedada essa prática pêlos Integrantes da CASA e seus Parceiros,
os quais deverão sempre orientar os Visitantes para que ajam no mesmo
sentido, nos limites de seus poderes de a+uaçâo.

Portanto, o compromisso da CASA é apurar e combafer, utilizando dos meios
lícitos e possíveis, qualquer situação que possa ser caracterizada como

assédio, discriminação ou outra conduto con+rária aos termos deste Código
de Conduta.

A apuração de eventuais fatos relatados seguirá o dispos+o no i+em 14 deste
Código de Conduta.

4. CONFIDENCIALIDADE E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

A informação é um dos ativos mais valiosos, vís+o que a CASA possui uma lista
extensa de Parceiros que contribui para sua finalidade. Desta forma, a CASA
tem como compromisso manter protegido toda e qualquer Informação
Confidencial referente aos seus Integrantes, Parceiros, Visitantes e Terceiros
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que façam par+e do propósito dessa Associação, bem como toda e qualquer
informação relacionada às a+Ívidades do Museu da Casa Brasileira à qual seus
Integrantes e Parceiros tenham acesso dentro ou fora do ambíen+e do Museu.

Assim/ aqueles que a+uarem em nome da CASA tem por obrigação proteger
todas os informações a que venham ter acesso e que não forem públicas ou
oficialmente divulgadas/ sejam referentes ao Museu, sejam referentes a

Visitantes, In+egran+es ou Parceiro, bem como u+ÍIÍzar referidas infomnoções
exclusivamente para as finalidades a que se des+ínam.
As Informações Confidenciais incluem, mas não se limitam, ao planejamento

es+ro+égico do Museu da Cosa Brasileira, da CASA, dados e con+atos
comerciais e financeiros, base de dados de Colaboradores, integrantes/
Parceiros, entre outras.

E vedada a utilização das Informações Confidenciais ou de oportunidades
quaisquer que lhe estejam disponíveis, para finalidades diversas daquelas que
jus+ificaram a sua obtenção, bem como o compar+Hhamen+o externo ou
interno, com outros Integrantes ou Parceiros que não precisem ter
conhecimento de referida informação.

Coso aqueles que a+uem em nome da CASA tenham ciência de possível
vazamento de informações protegidas pela confidencialidade, na forma

estabelecida neste Código de Conduta, deverão informar imediatamente ao
seu superior ou con+a+o na Associação, formalizando por meio do canal de

comunicação disponibilizado pela CASA, nos termos do item 14 deste Código
de Conduta.

Os Integrantes e Parceiros da CASA deverão garantir que nenhum documento

que seja considerado confidenciai ou contenha Informações Confidenciais
fique exposto a terceiros que nõo tenham au+orizaçao para ter acesso ao
conteúdo.
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A apuração de eventuais fatos relatados seguirá o disposto no item 14 deste
Código de Conduta.

5. PRIVACIDADE DE DADOS E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGDP (Lei n°
13.709 de 14 de agosto de 2018

A CASA também é responsável pelo tra+amento de dados pessoais e dados
pessoais sensíveis de seus Vísí+an+es, Integrantes e Parceiros durante o
desenvolvimento de suas o+ividades.

E dever de todos que a+uom em nome do CASA, como seus Integrantes e

Parceiros/ seguir es+ritamen+e a LGPD e demais legislações de pro+eçâo de
dados pessoais, de forma a garantir a segurança e pro+eçâo dos dados
pessoais que utilizarem ou tiverem acesso.

Ao realizar o tra+amento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, o Museu
se compromete a observar os princípios da finalidade, adequação,
necessidade, livre acesso, qualidade de dados, transparência, segurança,
prevenção/ não discriminação e responsabilização e prestação de contas.

As dire+rizes de tratamen+o de dados pessoais e dados pessoais sensíveis
es+arâo dispostas em regufamen+o específico, denominado Política de
Privacidade e Tra+amen+o de Dados ainda em desenvolvimento na presente
data e que se aplica aos Integrantes e Parceiros da CASA/ devendo, por+an+o,
serem observadas integralmente no desenvolvimento dos a+ividades internas
e voltadas ao Museu do Casa Brasileira e à CASA.
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6. CONFLITO DE INTERESSES

A CASA age e sempre agirá de forma íntegra e transparente em prol de sua
missão e propósito, respeitados os valores e premissas previstos nes+e Código
de Conduta.

Todos aqueles que a+uarem em nome da CASA devem sempre estar a+en+os

Q toda e qualquer si+uaçâo que possa causar algum tipo de confíi+o de
interesses, agindo sempre em conformidade com o Código de E+ica.

Nesse contexto, podemos entender como conflito de interesse toda e
qualquer situação em que os interesses pessoais dos Integrantes ou Parceiros
prevaleçam ou possam prevalecer sobre os interesses da CASA ou dos

equipamentos públicos que sejam geridos pela Associação, podendo assim
prejudicar a sua imagem, reputação ou causar prejuízo ao Museu/ à CASA ou
a terceiros.

Toma-se como conflito de interesse situações, fais como:

Uso da imagem da organização e/ou informações privilegiadas para
benefício próprio;
• Exercer a+Ívidades em nome da organização sem prévia autorização
da alta liderança;
• Praticar a+o que beneficie parentes, amigos, ou cônjuges donos de
empresas que possam prestar serviços ao Museu;

> Receber brindes e/ou convites para eventos que seriam destinados a
organização em benefício pessoal;
• Prestar serviços o empresas/parceiros da organização sem prévio

aiinhamen+o;
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• Realização de doações de recursos, sejam eles financeiros ou materiais,

para a organização, o fim de obter direitos adicionais, sejam eles de vo+o
ou autoridade no modelo de governança da Íns+i+uiçâo; entre outros.
Havendo qualquer identificação de possível conflito de interesses, a CASA
deverá ser notificado por meio do Canal de Comunicação, e assim

encaminhará para o departamento responsável no situação para que sejam
tornadas as medidas cabíveis de modo a prevalecer os interesses da CASA e
do Museu da Casa Brasileiro.

7. PRESENTES, ENTRETENIMENTOS, EVENTOS, PREMIAÇÕES E DOAÇÕES

E possível que através dos relacionamentos pessoais e/ou profissionais

daqueles que atuam em nome da CASA seja oferecido algum tipo de
presente/ en+re+enimento, convite para eventos, premiaçâo ou doação.

isso poderá ocorrer através do par+icipaçâo dos Integrantes ou Parceiros em
eventos públicos, privados, relacionannen+os com parceiros/ fornecedores,
entre outras coisas, em nome da CASA.

Para evitar que seja caracterizado como conduta imprópria, podendo afe+ar

a integridade e imagem da CASA, todo e qualquer i+em recebido pêlos
Integrantes do Museu em razão de seu relacionamento com Visitantes ou

Parceiros, deverá obrigatoriamente ser utilizado em pró! dos obje+ivos da
CASA, com prévia e expressa concordância do diretoria vigente.

Para que o utilização seja feita de forma adequada, tudo que for recebido
deverá ser imediatamente reportado à Dire+oria, que avaliará a viabiiidade
de utilização e o procedimento.
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Será considerada conduta imprópria/ passível de sanção nos termos deste
Código de Conduta, o recebimento ou acei+e de presente, enfretenimen+o,

convite para eventos, premiaçõo ou doação por parte daqueles que atuem
em nome do CASA sem a devida comunicação à Diretoria ou que venha a
ser utiiizado para benefício próprio daquele que o houver recebido.

A apuração de eventuais fatos relatados seguirá o disposto no i+em 14 deste
Código de Conduta.

8. SUBORNO E CORRUPÇÃO

E vedado pela CASA a realização por seus Integrantes e Parceiros qualquer
tipo de suborno ou a+o que possa ser in+erpre+ado como corrupção para que
os obje+ivos da Casa sejam realizados.

A CASA segue rigorosamente a Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupçâo) e demais
legislações acerca do tema, desencorajando e inibindo quaisquer práticas
por seus Integrantes e Parceiros que violem as legislações aplicáveis, inclusive

aquelas que possam implicar em a+os contra a adminis+raçõo pública,
nacional ou estrangeira ou contrários aos compromissos internacionais

adotados pelo Brasi! que tratem de ta! matéria e às leis e regulamentações
correlatas.

Caso seja iden+ificodo algum a+o de suborno ou corrupção cometido por
qualquer pessoa que atue em nome da CASA/ o fato deverá ser
imediatamente reportado por meio do Canal de Comunicação, para ciência

do órgõo responsável, que avaliará a medida cabível a ser aplicada.

Também serão responsabilizados, na forma de conívência todos aqueles que,
ao tornarem ciência da prática de ato contrário à Lei An+icorrupçõo, nõo
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comunicarem imedia+omen+e à CASA, salvo os casos de comprovada

impossibilidade de comunicaçõo.

A apuração de eventuais fotos relatados seguirá o disposto no Í+em 14 deste
Código de Conduta.

9. ATIVOSDACASA

Todos os Integrantes e Parceiros têm o dever e obrigação de zelar e proteger
os A+Ívos do CASA aos quais tiverem acesso.

Os A+Ívos da CASA devem ser usados somente para fins profissionais que se
fizerem necessários ao desenvolvimento da CASA, sendo vedado o uso para
desenvolvimento de oções pessoais, da vido privada ou ações não
relacionados à Associação.

Portanto, o conteúdo de computadores/ sistemas de internet, si+es, redes
sociais e e-mails e quaisquer aparelhos ou outros meios de comunicação

disponibilizados pela Associação poderão ser analisados pela Dire+oria da
CASA a qualquer momento que se fizer necessário, de acordo com a
conveniência e necessidade, devidamente Justificadas.

Os integrantes e Parceiros da CASA devem sempre lembrar que alguns dos
A+ivos são disponibilizados para uso comum, de modo que deverão ser
utilizados com zelo, respeito, educação e conservação que possibilitem o uso

adequado e so+Ísfa+ório por todos.

A CASA possui sistema de segurança ins+aiado nas principais áreas de
convivência/ consistente na captação de imagens por vídeo, durante 24 horas
por dia, de forma ininterrupta, como formo de garantir a segurança de seus
integrantes e Parceiros e verificar o carreto uso de seus A+ivos.

Página 13 de 20
A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasíieiros l Organização Social de Cultura i Gestora

Museu d? Casa Brasiieira j Av. Faria Lima, 2705 ! +55 n 3032 3727 j CEP 01451 000 ] São Paulo - SP f Brasí!

museu

•'•:}.^:^.^ SAO^^O

mutay do objeto brasileira . [ : . brasileira GOVERNO DO ESTADO
Secrïïïfl» W Ciiï.rt <! E;wu"'[a í:!(?'n

As imagens decorrentes de referido sistema de segurança são confidenciais e
ficam armazenadas por um período máximo de 4 (quo+ro) dias, em servidor
externo. O acesso a referidas imagens somente poderá ser realizado paro

apuração de fa+os internos que possam causar danos materiais ou morais à
CASA ou aos seus Integrantes e Parceiros ou a terceiros/ bem como para

garantir o exercício de direito em processos judiciais, adminis+ra+ivos ou arbitrais
e para o cumprimento de obrigação legal ou regula+ória.

O acesso às imagens somen+e poderá ser realizado por pessoa previamente

autorizada pela CASA, de modo que deverá ser solicitado pelo In+egran+e ou
Parceiro por meio do canai de comunicação estabelecido no presente

Código de Conduta, com Q informação sobre a necessidade de acesso às
imagens. A apuração de eventuais fa+os relatados seguirá o disposto no item
14 deste Código de Conduta.

10. RELACIONAMENTO COM PARTES INTERESSADAS

A CASA tem como princípio zelar pela transparência e ética com todos
aqueles que se relaciona, pau+ando-se no respeito, educação, boa-fé/ ética
e +ransparência.

Os integrantes e Parceiros, quando estabelecem díre+amente algum tipo de
contato ou relacionamento com terceiros visando ao desenvolvimento das
a+ividades da CASA, o fazem em nome da Associação e, por isso, devem
sempre observar todos os seus valores e regras.

Assim/ os Integrantes e Parceiros do CASA deverõo sempre observar o princípio

da boa-fé, da transparência, da ética e da dignidade/ tra+ando toda e
qualquer pessoa com respeito e educação.
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Sempre que necessário, a CASA fornecerá informações claras e precisas nos

es+ri+os limites do necessário para garantir eventuais direitos dos Integrantes e
Parceiros ou de terceiros, atendendo às leis, códigos e práticas que garantem
sua idoneidade.

O relacionamento com as partes interessadas ocorrerá sempre de forma justa
e igualitária/ baseada na missão e propósito dessa Associação, não permitindo
que ocorram privilégios ou benefícios a uns enn detrimentos e prejuízo de
outros.

A CASA, assim como seus Integrantes e Parceiros, deverá a+uar sempre com

respaldo legal e observar toda a legislação brasileira no desenvolvimento de
suas atividades.

Havendo dúvidas sobre a legalidade de alguma conduta, os Integrantes e
Parceiros deverão confirmar as informações com a CASA, que contará com
auxílio jurídico/ se necessário.

11. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

A CASA preza pelo respeito e bom relacionamento entre seus Integrantes e
Parceiros, bem como o respeito por todos às normas e especificações.

A CASA visa ao cumprimento de práticas que promovam ambien+es e
relacionamentos seguros e saudáveis, garantindo qualidade e segurança aos
Integrantes e Parceiros no desenvolvimento de suas a+ividades. Assim/ todos os

Integrantes e Parceiros são responsáveis e devem compar+ilhar as práticas que
promovem um ambiente de trabalho seguro e saudável.
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E vedado aos Integrantes e Parceiros a prática de quaisquer atos ou omissões
que acarretem riscos de qualquer natureza à Associação, demais Integrantes
e Parceiros.

Nesse sentido, a CASA a+ua também de forma preventiva aos riscos de
acidente do trabalho e/ou doenças ocupacionais ou qualquer outra situação
que possa ser nociva aos Integrantes e Parceiros.

Qualquer ocidente ou condição de trabalho insegura deve ser comunicada
imedia+amen+e à liderança da CASA que será responsável por verificar as
medidas necessárias.

Da mesmo forma, a CASA entende a importância do meio ambiente para a

qualidade de vida dos indivíduos e a necessidade de sua preservação e
conservação. Assim, a CASA encoraja seus Integrantes e Parceiros, durante a
prática de suas o+ividades, que façam consumos conscientes entre outras
ações que possam impac+ar posi+ivomen+e no meio ambiente e na sua
preservação e conservação.

As formas de separação de materiais e resíduos para reciclagem devem ser

respeitadas portados/ assim como a utilização consciente de folhos de papel
e impressões.

12. GESTÃO DE UM PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Todos aqueles que a+uarem em nome da CASA receberão es+e documento,
por qualquer meio de comunicação acessível, devendo ser confirmado o
recebimento, para que todos tenhann ciência de seu conteúdo. Salientando
que/ caso haja uma nova edição do documento/ es+a será informada a todos.
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A CASA realizará a revisão dos termos do presente Código de Conduta
periodicamente, como forma de aprimorar as regras de convívio, tratamen+o

e verificação do cumprimento de referidas regras.

Toda e qualquer dúvida quanto à in+erpre+açâo deste Código de Conduta/
ou quanto a eventuais práticas adequadas serão devidomen+e esclarecidas
pelo CASA sempre que solicitado por meio do Cana! de Connunicaçao
estabelecido no Í+em 14 do presente Código de Conduta.

Todo e qualquer associado, dirigente, conselheiro ou funcionário poderá

propor a alteração do presente Código de Conduta, que deverá
obriga+onamen+e ser analisado e aprovada pelo Conselho de Administração.

Os Integrantes e Parceiros da CASA serão informados de eventuais
a+ualízações deste Código de Conduta, com a disponibifizaçao de seus
termos atualizados por e-moil ou qualquer outro meio que garanta a sua
leitura.

13. MEDIDAS DISCIPLINARES EM CASO DE VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA

A partir do momento em que A CASA dísponibilizar esse Código de Conduta
àqueles que atuam em seu nome/ será dever de todos o cumprimento das
orientações nele contidas.

Todo e qualquer a+o ou omissão que possivelmen+e acarre+e o

descumprimen+o das orientações contidas nesse Código de Conduta
poderão ser obje+o de apuração pela CASA e passível de aplicação de
medidas disciplinares.

A CASA terá o dever de apurar toda e qualquer denúncia regularmente

realizada por meio do canal de comunicação estabelecido no Í+em 14 do
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presente Código de Conduta, respeitando o direito ao con+radi+ório e annplo
defesa de todos os envolvidos.

Se/ após a apuração interna realizada pela CASA, inclusive com os
esciarecimentos prestados pêlos envolvidos, for cons+a+ada de forma

inequívoca o descumprimen+o de qualquer das regras estabelecidas, caberá
à CASA definir e aplicar a medida disciplinar cabível à situação.

As medidas disciplinares a serem aplicadas em caso de descumprimen+o do
presente Código de Conduta soo:
i] no+ifícaçâo verbal;
ii) no+ifícaçao escrita;
íii) demais penalidades es+abeiecidas no Es+a+u+o Social/ contrato de
prestação de serviços/ con+rafo de parceria, con+ra+o de pa+rocínio,
contrato de trabalho e con+ra+o de volun+ariado/ de acordo com a
sua aplicação; e,

iv] demais penalidades estabelecidas na legislação aplicável.

A apuração de eventuais denúncias e aplicação de medidas disciplinares e
sanções será realizada, via de regro, pela Dire+oria da CASA, exce+o quando

houver confli+o de interesse ou dispuser de forma diversa o Estatu+o Social da
Associação.

Havendo conflito de interesse/ o Conselho de Adminis+raçâo será responsável
pela apuração e apiicaçõo de medidas disciplinares e sanções.

En+ende-se por conflito de interesse a apuração pela DÍre+oria de fatos que se
refiram direta ou indire+amen+e aos seus próprios in+egron+es.
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A aplicação das medidas disciplinares não impede a aplicação de outras
sanções previstas em outros Íns+rumen+os referentes à CASA, tais como demais
políticas e regimento interno.

Ninguém será punido por comunicar suspeitas de boa-fé, mesmo que os
preocupações relatadas não possam ser acompanhadas de prova, ou em

última análise, forem consideradas incorre+os. E suficiente que a parte relatora
acredite que as preocupações sejam precisas ou suspeitas o suficiente por
Justificar a denúncia/ ficando a Diretoria responsável pela apuração.

14. COMO RELATAR PREOCUPAÇÕES E DÚVIDAS

A CASA dispõe de dois endereços de e-mail, citados ao final deste item, para
receber relatos de situações que possam acarretar violações ao Código de
Conduta ou dúvidas relacionadas a este Código de Conduta.

Esse Canal de Comunicação servirá para receber esses relatos e dúvidas com
acesso res+ri+o somente ao indivíduo responsável pelo recebimento das
denúncias/ que repassará as informações ao órgõo de apuração
compe+en+e, de modo que todas as informações do e-mail, assim como o
remefen+e serão trQ+adas de forma sigilosas.

Toda e qualquer denúncia será investigada e tratada de forma es+ri+amente
confidencial.

Após o recebimento do e-maÍL a CASA verificará se os fatos relatados podem
constituir qualquer descumprimen+o das regras estabelecidas no presente
Código de Condu+a. Se for verificada a possibilidade do descumprimento, o
órgão responsável pela verificação Íden+ificorá os envolvidos e procederá ao
esclarecimento das informações.
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O procedimento de apuração deverá observar sempre e em qualquer
hipótese o direito ao con+radi+ório e à ampla defeso e ser realizado de maneira
respeitosa e digna pêlos responsáveis, sendo vedada qualquer forma de

hos+ilizaçâo, cons+rangimen+o, indução, ameaça ou qualquer açâo que
influencie nas declarações dos envolvidos.

O Integrante que realizar o relato poderá se manter informado do andamento
do procedimento de apuração, mas será vedado o acesso a informações

específicas a+é o encerramento de referido procedimento.

A CASA incentiva o uso desse canal de forma responsável, sendo vedada a

utilização para veículaçõo de informações e fatos sabidamente ínverídicos
com o propósito de prejudicar terceiros, o que cons+Í+uírá infraçao ao Código
de Conduta.

A CASA proíbe qualquer forma de retaliação ou discriminação àqueles que
utilizarem o cana! de comunicação.

Havendo a necessidade, dúvidas e eventuais e possíveis ÍnfraçÕes, ou

violações a este Código de Conduta deverão ser informadas por meio do
endereço de e-moil rh@mcb.ora.br ou do endereço de e-mail
diretoriaaeral@mcb.ora.br.

A CASA - MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS
Minam Lemer Marco António Leonardo Alves
Diretora Geral DiretorAdm. Financeiro
Testemunhas:

Nome: Gïancario Salvador La+orroco Nome: Rosângela N. dos Santos
RG: 15.320.844-2 RG: 26.4040.082-X

CPF: 091.769.558-50 CPF: 247.256.068-04
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Operador com email contratos@mcb.org.br na Conta 6f594787-63ce-4185-9cf2-bdcd3b435963
criou este documento número 1d7b2f9f-d247-41fb-addf-66a0fe31db3e. Data limite para
assinatura do documento: 31 de março de 2021 (11 :23). Finalização automática após a última
assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

01 mar 2021, 11:52:06

Operador com email contratos@mcb.org.br na Conta 6f594787-G3ce-4185-9cf2-bdcd3b435963
adicionou à Lista de Assinatura:
diretoriageral@mcb.org.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP,
0'i má;-2021, 11:52:19

Operador com email contratos@mcb.org.br na Conta 6f594787-63ce-4185-9cf2-bdcd3b435963
adicionou à Lista de Assinatura:
diretoriafinanceira@mcb.org.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: emaii
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP,

01 mar 202;, 1 1:52:29

Operador com email contratos@mcb.org.br na Conta 6f594787-63ce-4185-9cf2-bdcd3b435963
adicionou à Lista de Assinatura:
diretoriatecnica@mcb.org.br, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação:
email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

01 mar 2021, 11:52:39

Operador com email contratos@mcb.org,br na Conta 6f594787-63ce-4185-9cf2-bdcd3b435963
adicionou à Lista de Assinatura;
contratos@mcb.org.br, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP,
i^r2C'21, 1 i:52:58

Operador com email contratos@mcb,org.br na Conta 6f594787-63ce-4185-9cf2-bdcd3b435963
alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 08 de março de

2021 (11:23).
01 mar 2021, 12:17:28

Míriam Lerner assinou como parte. Pontos de autenticação: email diretoriageral@mcb.org.br
(via token). CPF informado: 049.717.538-00. IP: 179.191.76,250. Componente de assinatura

versão 1.98.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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m mar 2021, 14:22:1

Rosângela Nogueira dos Santos assinou como testemunha. Pontos de autenticação: errai!
contratos@mcb.org,br (via token}. CPF informado: 247,256,068-04. IP: 179,191.76.250.
Componente de assinatura versão 1 .98.1 disponibilizado em https://app,clicksign.com.

01 mar 2021, 1^:22:1.

Marco António Leonardo Alves assinou como parte. Pontos de autenticação: email
diretoriafínanceira@mcb.org.br(viatoken). CPF informado: 249.599.598-51. IP: 179.191.76.250.
Componente de assinatura versão 1.98.1 disponibilizado em https://app.dicksign.com.

Cl mar 2021, 14:58:16

Giancarlo Salvador Latorraca assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email
diretoriatecnica@mcb.org.br (via token). CPF informado: 091,769.558-50. !P: 179.191 .76.250.
Componente de assinatura versão 1 ,98.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

01 mar 2021, 1^:58:16

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
1d7b2f9f-d247-41fb-addf-66a0fe31db3e.
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
A CASA — MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS
CNPJ n° 03.031.145/0001-48

REALIZADA EIVI 18 DE MAIO DE 2021
Data, Hora e Local: Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio do ano de 2021, às 16;00 horas em
primeira convocação, e às 16:30 horas em segunda convocação, na Av. Brigadeiro Faria

Lima, n° 2.705, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, Soo Paulo/SP.

Convocação: Regularmente realizada conforme Esta+uto Socioi tendo os Conselheiros
presentes declarado, inclusive, que foram devidamente convocados/ estando cientes da

da+a local, hora e matérias objeto da presente reunião.

Presença: Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração da A CASA
MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS ("Associação") conforme assinaturas na Lista de
Presença, que passa a fazer parte do presente na forma de Anexo l, bem como os Diretores

do Associação, as Sras. Renato Cunha Bueno Meilõo, Marta Viilares Ribeiro Maíta e o
Sr. Marco António Leonardo Alves, estes últimos, sem direito a voto.

Mesa: Assumiu a presidência da mesa o Sr. Pie+er Thomas Tjabbes, que convidou a mim,
Marco António Leonardo Alves, paro secretoriá-lo.

Ordem do Dia: Deiiberar o respeito dos seguintes matérias: (i) Aprovação do Relatório de
Atividades referente ao 1° Quadrimestre de 2021; (iï) Aprovação do Código de E+ica; (iii)
Exame analise e aprovação do Piano de Trabalho e Orçamentário referente ao exercício
social de 2021 e; (iv) Outros assuntos do interesse do entidade.

Deliberações tornadas: O Sr. Presidente abriu os trabalhos, colocando as ma+érios em
exame nos termos abaixo relotodos, e. após discutidos os temos, os Conselheiros
Administrativos aprovaram, de formo unânime, e sem ressalvas: (í) Aprovação do Relatório
de Ativiciades referente ao 1° Quadrimestre de 2021; (iï) Aprovação do Código de Ética; (iii)
Exame analise e aprovação do Plano de Trabalho e Orçomen+ário referente ao exercício
social de 2021.
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Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo prazo necessário à lavra^ura da presente, a
qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

Soo Paulo, 18 de maio 2021.

Mesa;

B

Piefer Th^orfias Tjabbes

Marco António Leonardo Afves

Pres/dente

Secretór/o
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Anexo l

A CASA- MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS
CNPJ ?03.031.145/0001-48

LISTA DE PRESENÇA
Reunião QTdinária.do CQn_se]ho,de_Admj_nistracao realiza dg_.em _18 de maio de 2021

Nome

Assinatura

André Vainer
Elisa Maria Americano Saintive

^ /
>v/^

Meire Assami Yamauchi
^•^/^v 6^AC^!/L/;.

Marcos Cartum

MÍchel Fábio Brull

Pieter Thomas Tjabbes

À-^i

í^ 1/

Marta VÍIIares Ribeiro Matfa
~7'

Renata Cunha Bueno Meltõo
.t/\

ys.^

Hélio Rubens Batisfa Ribeiro Costa

Auresnede Pires Sfephan
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A CASA - MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS
CNPJ n° 03.031.145/0001-48

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ficam convocados os senhores Conselheiros a reunirem-se na cidade de São Pauio/SP, na Av.

Brigadeiro Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, no dia 18 de maio de 2021, ás
16h:00 horas em primeira convocação, e às 16:30 horas em segunda convocação, com o fim de
deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DiA

(i) Aprovação do Relatório de Atividades referente ao 1° Quadrimestre de 2021;
(ií) Aprovação do Código de Ética;
(Íii) Exame analise e aprovação do Plano de Trabalho e Orçamentário referente ao exercício

social de 2021;
(iv) Outros assuntos de interesse da entidade.

São Paulo, 22 de abril de 2021.

4^'^i

!
Pieter Thomas Tjabbes
Presidente do Conselho de Administração
-,;. Aï.C;dKÍc.hrdnn.377.!b;mE
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