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RESUMO EXECUTIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019 

 

A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS  

Equipamento: Museu da Casa Brasileira - Exercício – 2019 

 O principal desafio do exercício de 2019 foi de manter a qualidade da agenda cultural e os patamares de público já 
alcançados, considerando o desfavorável contexto econômico, que traz dificuldades à captação de recursos próprios através 
de leis de incentivo ou de patrocínios por marketing direto. Este cenário fez com que uma das importantes ações do exercício 
tenha sido a consolidação da reformulação e continuidade da requalificação da equipe e da estratégia de captação de 
recursos próprios, ação que foi extremamente bem-sucedida, com resultado excepcional no exercício.  

Paralelamente, esta gestão investiu na ampliação da sua já bastante consolidada rede de parcerias que, somada ao resultado 
da captação realizada permitiu a construção de uma agenda cultural rica e diversa, completamente afinada às áreas de 
vocação do museu, com grande repercussão de mídia e de público. Neste exercício, houve continuidade na realização de 
eventos formadores de público, com aumento e diversificação do perfil de público recebido.  

O resultado das ações acima citadas foi a manutenção dos patamares de público já alcançados, que aumentaram de forma 
expressiva no decorrer desta gestão, e o fortalecimento contínuo da instituição em suas áreas de vocação, tanto junto à 
mídia, como junto ao público geral e público especializado, seja nacional e ou internacional. 

Como destaques das ações no exercício, citamos, dentre outras: 
 

 O bem-sucedido empenho na captação de recursos próprios e no estabelecimento e consolidação de parcerias que 
totalizaram mais de quatro milhões de reais, permitiram, além da plena execução do Plano de Trabalho proposto, a 
realização de grande parte das metas condicionadas, apesar da forte restrição orçamentária e do contexto econômico 
desfavorável, que possibilitaram a manutenção nos patamares de público recebido e a continuidade da diversificação de 
seu perfil. 
 
 

 A edição do 33º Prêmio Design MCB. 
 A execução de 27 das 28 ações pactuadas, e quatorze condicionadas. 
 Realização de 179 eventos e 13 Exposições.  
 4.832 atendimentos do Educativo. 
 A realização de quinze feiras culturais promovendo a sustentabilidade desta cadeia produtiva e a diversificação do público 

recebido. 
 14.128 visitantes nas apresentações musicais (ações 12 e 17) 
 Grau de satisfação do Púbico Anual em 94,90% (pesquisa realizada através do totem eletrônico com 2.238 participantes, 

de acordo com a metodologia indicada pela UPPM). 
 

 O fortalecimento das ações de Comunicação através das redes sociais e das parcerias estabelecidas, com consequente 
aumento da visibilidade da instituição tanto junto a seu público cativo como junto ao público potencial, além de contribuir 
com a captação de recursos da instituição. 
 

 Consolidação, fortalecimento e ampliação, na construção da agenda de programação cultural, das atividades formadoras de 
público. 

A repetição do sucesso, que já vinha sendo obtido em exercícios anteriores, na realização superior a 50% das metas 
condicionadas, tendo sido excedidas as ações previstas em várias delas, o que garantiu a construção de uma agenda cultural 
diversa, capaz de manter os patamares de público já alcançado e consolidar a imagem da instituição em suas áreas de 
vocação. 

 

_______________________ 

Miriam Lerner 
Diretora Geral 
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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (Em aten. Art. 9º 1º Da lei 846/98 e inciso VIII 

Art 40 In Nº 1 TCE) 

 
 PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA 

 

 

No programa administrativo financeiro, esta gestão manteve, durante o exercício de 2019, o empenho na captação de 

recursos e/ou estabelecimento de parcerias que possibilitaram a realização das ações condicionadas, garantindo ao MCB 

uma agenda cultural com uma programação intensa e diversificada, sempre pertinente às áreas de vocações especificas da 

instituição.  

Durante todo o exercício a captação de recursos foi priorizada, fazendo com que fosse possível ao museu cumprir com todas 

as suas obrigações contratuais e com o plano de trabalho, apesar do cenário econômico nacional bastante desfavorável que 

contextualizou o período.   

  No decorrer do período foi central a manutenção do empenho no aprimoramento dos processos e rotinas que possibilitem 

a eficiência e transparência na utilização dos recursos e no atendimento às auditorias, instâncias de controle e pedidos 

adicionais de informações, com foco nos modelos solicitados e prazos estipulados. Abaixo estão relacionadas todas as 

atividades e processos revistos durante o ano, com o objetivo de melhorar a eficiência e reduzir os custos da instituição. 

Primeiro trimestre 2019 

 Planejamento do cronograma em conjunto com a KPMG para a execução da auditoria do exercício de 2019. 

 Continuidade no acompanhamento mensal do orçamento através do regime de competência, conforme as regras e 

diretrizes contábeis. 

 Com um cenário econômico desfavorável, impactando diretamente no orçamento de 2019, esta gestão manteve o 

foco na redução de custos operacionais do museu. 

 Foco na captação de recursos e no fechamento de novas parceiras. 

 Foi estabelecida rotina sólida para o contínuo acompanhamento mensal do orçamento através do regime de 

competência, conforme as regras e diretrizes contábeis. O modelo da planilha orçamentária de 2019 do MCB está em 

conformidade com o SEC.  

 A Pesquisa de satisfação de público geral (ação 1) realizada a partir de totem eletrônico contou com a participação de 676 

visitantes e apresentou o indicador de 93,50%, considerando as avaliações “ótimo, bom e regular” demonstrando a eficiência 

desta gestão no desenvolvimento da agenda cultural do museu. A pesquisa foi implantada com a metodologia indicada pela 

Unidade Gestora; entretanto, deve-se considerar, na análise dos resultados obtidos, as limitações da metodologia proposta 

(totem eletrônico, sem controle estatístico de amostragem); 

 A Receita operacional do trimestre (ação 2), gerou um montante R$485.823,62. 

 

Segundo trimestre 2019 

 A Pesquisa de satisfação de público geral (ação 1) realizada a partir de totem eletrônico contou com a participação de 586 

visitantes (amostra que representa 1,30% do total de visitantes no período) e apresentou o indicador de 94,00%, considerando 

as avaliações “ótimo, bom e regular” demonstrando a eficiência desta gestão no desenvolvimento da agenda cultural do museu. 

A pesquisa foi implantada com a metodologia indicada pela Unidade Gestora; entretanto, deve-se considerar, na análise dos 

resultados obtidos, as limitações da metodologia proposta (totem eletrônico, sem controle estatístico de amostragem) 

 A Receita operacional do trimestre (ação 2), gerou um montante R$1.238.919,63 
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Terceiro trimestre 2019 

 Iniciamos o planejamento da auditoria de 2019 que correu em setembro-19. 

 A Pesquisa de satisfação de público geral (ação 1) realizada a partir de totem eletrônico contou com a participação de 540 (1,49% 

do total de visitantes do trimestre - 36.214) visitantes e apresentou o indicador de 96,10%, considerando as avaliações “ótimo, 

bom e regular” demonstrando a eficiência desta gestão no desenvolvimento da agenda cultural do museu. A pesquisa foi 

implantada com a metodologia indicada pela Unidade Gestora; entretanto, deve-se considerar, na análise dos resultados obtidos, 

as limitações da metodologia proposta (totem eletrônico, sem controle estatístico de amostragem); 

 A Receita operacional do trimestre (ação 2), gerou um montante R$945.937,60, crescimento de 20% em relação 

ao mesmo período de exercício anterior. 

 A receita com trabalho voluntario (R$292.450) e parcerias (R$359.443) representou 22% da receita total do trimestre 

conforme demostrado no quadro abaixo 

 

Quarto trimestre 2019 

Início dos trabalhos para o fechamento do exercício de 2019, em conjunto com a auditoria independente. 

 Como de praxe, o último trimestre do ano sempre concentra uma receita maior com a cessão onerosa do espaço para evento 

privados, com ênfase no mês de dezembro, quando foi realizado um grande número de eventos. O espaço ficou plenamente 

ocupado nas primeiras semanas, apresentando bons índices de faturamento no período. 

 Já os eventos públicos, que integram a agenda de programação cultural da instituição, tiveram um pico de concentração no 

mês de novembro. O motivo é interesse por parte dos parceiros na realização de atividades relacionadas ao tema vocacional 

do Museu. No mês de dezembro houve uma ocupação plena da agenda para a realização dos eventos privados. 

 Realizamos quinze eventos públicos no jardim do museu, que geraram mais de R$240.000 mil reais de receita de cessão 

onerosa. Este novo projeto desenvolvido desde 2015, além de propiciar captação de recursos adicionais, promove a 

sustentabilidade desta cadeia produtiva (pequenos produtores e artesões) e aumenta a visibilidade da instituição, atraindo 

um grande número de visitantes aos finais de semana, com diversificação do perfil do público recebido; a iniciativa foi, 

portanto, bastante bem-sucedida. 

 Como um novo plano de captação implantado desde 2013, os resultados obtidos demonstraram o amadurecimento da 
instituição na captação de recursos financeiros ou através de parcerias. O valor total captado no ano, superior a 4 milhões 
de reais pelo terceiro ano consecutivo, demonstra que o crescimento se tornou sustentável e que os objetivos foram 

plenamente atingidos, e até superados. 
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A Pesquisa de satisfação de público geral (ação 1) realizada a partir de totem eletrônico obteve neste trimestre o índice 

de satisfação de 96,30%, considerando as avaliações “ótimo, bom e regular” demonstrando a eficiência desta gestão no 

desenvolvimento da agenda cultural do museu. No relatório abaixo é possível verificar a satisfação dos visitantes em 

relação as exposições temporárias e de longa duração e apresentações musicais, além do restaurante e da loja. Em 

relação ao grau de satisfação, foram 436 opiniões que representou 0,29% em relação ao público visitante total do museu. 

(Público visitante total de 151.127). Neste quesito deve-se considerar, entretanto, as limitações da metodologia utilizada, 

detalhadamente mencionadas em relatórios anteriores (totem eletrônico, sem controle estatístico de amostragem). 

  

 

A ação 2 foi satisfatoriamente cumprida. No quarto trimestre foram captados R$1.512.950, conforme demostrado abaixo; 
 

 

 

 

 

 

 

Captação de Recursos Operacionais (Comparativo Anual de 2013 a 2019)

Meta Prevista

1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri Total

2013 515.000,00                68.057,59                 195.197,20               216.476,15                530.304,73                1.010.035,67        

2014 520.000,00                165.922,48               217.983,69               351.417,56                428.270,23                1.163.593,96        

2015 875.000,00                252.963,04               460.854,27               373.417,95                708.097,41                1.795.332,67        

2016 1.100.000,00             190.920,15               519.421,55               378.076,02                855.171,09                1.943.588,81        

2017 2.586.993,86             228.821,41               2.235.016,70            793.102,53                1.156.313,55             4.413.254,19        

2018 2.231.000,00             517.281,61               1.441.053,99            788.050,87                2.096.782,36             4.843.168,83        

2019 2.358.744,36             485.823,62               1.238.919,63            945.937,60                1.512.950,94             4.183.631,79        
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Principais Fontes de Receita de 2019 

 

 
 
 

 
   
 
 

Comparativo por Grupo 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º tri Total %

Bilheteria 46.030                 46.520             68.630           64.898             226.078            5,40%

Cessão Onerosa, Trabalhos Voluntários, e demais 297.857               825.024           671.334         1.328.495        3.122.710         

Eventos 99.661                 367.590           356.110         557.947           1.381.307         33,02%

Trabalho voluntário e Parcerias 97.481                 345.323           209.088         565.835           1.217.728         29,11%

Trabalho Voluntário do Conselho -                       -                  -                 101.358           101.358            2,42%

Restaurante 67.523                 70.711             70.569           70.569             279.373            6,68%

Estacionamento 26.147                 34.537             33.099           32.486             126.269            3,02%

Cessão de Imagem -                       -                  -                 -                  -                    0,00%

Loja 7.045                   6.863               2.467             300                  16.674              0,40%

Food Truck -                    0,00%

Taxas de Inscrições/ Concursos/ Prog. Amigos 2.213                   23.862             55.092           200                  81.366              

Prêmios e Concursos 15.262             46.392           -                  61.654              1,47%

Cursos e Oficinas 2.013                   7.400               4.500             -                  13.913              0,33%

Programa de Amigos 200                      1.200               4.200             200                  5.800                0,14%

Convênios e Parcerias com recursos 5.000                   31.500             64.900           -                  101.400            2,42%

Instituição Equipesca Indústria e Comércio Ltda. 5.000                   5.400             10.400              0,25%

Fastplast  Automotive Ltda 5.000               5.000                0,12%

Klabin S.A. 5.000               22.000           27.000              0,65%

Camil 5.000               5.000                0,12%

Lucia Cristian Alvino 2.500               2.500             5.000                0,12%

Zanini Renk Equipamentos 14.000             30.000           44.000              1,05%

Dan Galeria Comércio de Livros e Quadros Ltda. 5.000             5.000                0,12%

Doações 134.724               312.014           85.982           119.170           651.889            

Pessoa Jurídica 113.328               265.384           52.225      56.417             487.355            11,65%

Pessoa Física 21.395                 44.320             33.467           62.672             161.855            3,87%

Online -                       2.309               290                80                    2.679                0,06%

Permuta PJ -                       -                  -                    0,00%

Leis de Incentivo -                       -                  -                 189                  189                   0,00%

Lei Rouanet -                       -                  -                 -                  -                    0,00%

Lei Proac Editais  NR 036-2019 -                       -                  -                 189                  189                   0,00%

TOTAL CG 485.824               1.238.920        945.938         1.512.951        4.183.632         100,00%
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Através da exposição de Alex Wollner, foi possível captar recursos diretos no montante de R$101.400,00 com diversas 

empresas que apoiaram a montagem da exposição e a produção do livro.  
 
 

 
 
 

 

Projetos ativos em Leis de Incentivo 

 

Abaixo detalhamos os projetos ativos em nome do Museu da Casa Brasileira e aptos à captação de recursos: 

 

Museu da Casa Brasileira – Plano Anual 2019 

Lei de Incentivo à Cultura – Pronac: 185255 

Valor Aprovado: R$ 6.966.131,28 

Optamos por manter o projeto ativo até a aprovação do Plano Anual 2020. 

 

Comparativo por Grupo 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º tri Total

Convênios e Parcerias com recursos 5.000                                                                  31.500             64.900         -                  101.400            

Instituição Equipesca Indústria e Comércio Ltda. 5.000                                                                  5.400           10.400              

Fastplast  Automotive Ltda 5.000               5.000                

Klabin S.A. 5.000               22.000         27.000              

Camil 5.000               5.000                

Lucia Cristian Alvino 2.500               2.500           5.000                

Zanini Renk Equipamentos 14.000             30.000         44.000              

Dan Galeria Comércio de Livros e Quadros Ltda. 5.000           5.000                
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Projetos em análise em Leis de Incentivos 

Plano Anual 2020 do Museu da Casa Brasileira 

Lei de Incentivo à Cultura – Proposta: 309324 

Valor Solicitado: R$ 3.909.391,18 

Inscrição realizada no dia 30/Setembro/2019, a proposta está em avaliação. Foram respondidas duas diligências no período de 
novembro e dezembro, resultando em redução no valor inicialmente solicitado para o plano anual, que migrou de R$3.917.828,98 
para R$3.909.391,18. 

Foi apresentado para as seguintes empresas Portobello, Roca Brasil, JLeiva, Bradesco, Bain, Allergan, informando que o projeto 
está em análise, porém o aporte poderia ser feito no Plano Anual 2019. As empresas deram negativas ao aporte de recursos no 
projeto. 

Projetos Arquivados na Lei de Incentivo 

Exposição Casas do Brasil – Arquitetura Residencial Cafezista do Brasil 

ProAC ICMS – Código: 25983 

Valor Aprovado: R$ 402.617,00 

Recursos esgotados em setembro/2019. Por ter o prazo de captação encerrado em 2019 solicitamos o arquivamento do projeto 
na data de 25/novembro/2019, tendo sido arquivado pelo ProAC em 18/dezembro/2019 conforme e-mail recebido pela Diretoria 
Geral. 

Música no Museu da Casa Brasileira 

ProAC ICMS – Código do Projeto: 25927 

Valor Aprovado: R$ 498.564,00 

Recursos esgotados em setembro/2019. Por ter o prazo de captação encerrado em 2019, encerramos a conta que estava aberta 
para receber recursos e solicitamos o arquivamento do projeto na data de 25/novembro/2019. O projeto não recebeu aportes, 
porém, como o projeto possuía uma conta ativa, o ProAC analisou o arquivamento do projeto e indexou como prestação de 
contas aprovadas, conforme publicação no DOESP de 21/dezembro/2019. 

 

Projeto em andamento de Inscrição 

Música no MCB  

ProAC ICMS – Código do Projeto: 29667 

A inscrição foi pausada pois precisamos do protocolo do responsável técnico/artístico e o sistema do ProAC ICMS apresenta 

problemas, não sendo possível prosseguir com a solicitação. No momento, conforme informações recebidas da equipe ProAc, 

somente após a contratação de uma nova empresa de TI haverá resolução do problema, sem data prevista. Após poderemos 

dar continuidade à inscrição. 
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Projeto em Editais 

Ver Dentro  

Edital ProAC n°10-2019 Exposições Inéditas de Artes Visuais - Protocolo n°: 20190717882806 

Inscrição realizada dia 17/07/2019 

Valor: R$100.000,00 

Projeto contemplado, resultado final dia 17/10/2019. 

Assinatura do contrato em 23/outubro/2019 e recebimento da 1ª parcela, no valor de R$80.000,00 no dia 25/novembro/2019 e o 
saldo será em 2020. 

Captação 

Atlas Schindler: Contato para a troca do elevador do MCB, porém a empresa não realiza permuta para estes fins. 
Desenvolveremos uma apresentação para aplicarmos à redução no custo da aquisição do equipamento. 

 Programa Amigos do MCB 

Parceria: 

 
Hotelaria Accor Brasil S/A.(Ibis) 

Reunião com Hotelaria Accor Brasil S/A.(Ibis) para o Programa de Amigos do MCB; Termo de Parceria desenvolvido e 
encaminhado para análise do hotel Accor, porém devido a mudanças de equipe no Hotel não houve análise do Termo e optamos 
por declinar da parceria no momento. 
 
MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo 

Foi realizada reunião, alinhamento dos benefícios e assinatura do Termo de Parceria para o Programa de Amigos do MCB e 
colaboradores. O intuito da parceria é que ocorra a circulação de público entre Museus. 
 
MAB – Museu Afro Brasil 

Foi realizada reunião, alinhamento dos benefícios e assinatura do Termo de Parceria para o Programa de Amigos do MCB e 
colaboradores. O intuito da parceria é que ocorra a circulação de público entre Museus. 

 Entrada de Amigos do MCB:  

Finalizamos o Ano de 2019 com um total de 33 Amigos do MCB (32 Amigos MCB Individual e 01 Amigo MCB Família). 

 

Parcerias no Programa de Amigos até dezembro/2019:  

MAM, MAB, Pati Piva, Livraria Cultura, Aliança Francesa, Restaurante Santinho (no MCB). 

Nova ação: 

Desenvolvimento de ação e material para janeiro/2020. 

Doações MCB 

 Instituto Solidare: De janeiro a dezembro de 2019 o Instituto realizou a doação mensal de R$200,00 ao MCB. Foi confirmado 
a continuidade na doação no ano de 2020.   
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Parcerias Institucionais 

Além das parcerias fechadas para construção da agenda de programação cultural e do serviço educativo, que estão relacionadas 
na planilha de parcerias, no anexo técnico administrativo, a equipe de captação trabalhou, no exercício de 2019, no 
estabelecimento das parcerias que seguem: 

Nadir Figueiredo: 

Reunião com agência be_air junto à Gerência do Prêmio Design sobre parceria com MCB para desenvolver ações no Museu. 
Após reunião, ficou alinhado que retornarão o contato em 2020 pois viabilizarão aporte para as ações no MCB. 

 

ViaQuatro e ViaMobilidade:  

Alinhamento e pré-reserva das estações com a ViaQuatro e ViaMobilidade para expor no ano de 2020. Em fevereiro/2020 serão 
desenvolvidos os contratos. 

 

Pré-reserva das estações: 

 

ViaQuatro 

Julho – Oscar Freire 

Novembro – Paulista 

Dezembro – Faria Lima 

 

ViaMobilidade 

Abril – Estação Moema 

Maio – Estação Largo Treze 

Junho – Estação Adolfo Pinheiro 

Metrô SP:  

Reunião com o coordenador de ação cultural e acervo do Metrô SP e diretoria MCB sobre as possibilidades de ações do MCB 
nas estações. Após apresentar as ideias para Educativo e Mostras, ficou definido que retomaremos o contato no final de 
janeiro/2020 para desenvolver ações com o Educativo do Museu. 

Clarion Faria Lima (Atlantica Hotels): 

Reunião com o Hotel para apresentar o retorno do Prêmio Design e de Mostras que utilizaram a permuta da parceria alinhada 
em 2019. Apresentamos proposta de renovação da parceria, demos andamento na aprovação das contrapartidas de ambas as 
partes. 
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Pontos relevantes e desafios que foram implantados para atingir resultados 2019; 
 

 Crescimento da receita operacional com o aumento das feiras abertas ao público, mantendo a qualidade dos eventos. 
 Desenvolvimento de parcerias nacionais e internacionais. 
 Amadurecimento da área de captação de recursos através de eventos públicos e privados. 
 Fortalecimento da ferramenta Microsoft CRM Dynamics, para a gestão da carteira de clientes do museu. Esta solução 

demonstra que com planejamento e acompanhamento dos resultados, é possível melhorar os processos de captação de 
novos clientes e reter os clientes ativos, além de gerar indicadores de performance para a equipe e diretoria online. 

 Fortalecimento do relacionamento com parceiros realizadores de feiras, ex-clientes de eventos privados e com o Google, 
que alavancaram a receita com cessão onerosa em 2019. 

 Manutenção das parcerias para construção da agenda de programação cultural 
  

 

Comparativo Repasse vs Captação de Recursos MCB 

O quadro abaixo demonstra que, já em 2017 e 2018, 43% e 42% do orçamento, respectivamente, haviam sido obtidos através 
de recursos gerados diretamente no equipamento e 57% e 58%, respectivamente, através de repasse púbico. O desenvolvimento 
de novas ações de captação, demonstra que foi possível, pelo terceiro ano consecutivo, manter a participação da Organização 
Social próximo ao patamar de 40% do orçamento total do exercício.  

 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Repasse do Estado 88% 87% 77% 76% 57% 58% 61% 

Receita Operacional 12% 13% 23% 24% 43% 42% 39% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

 

Participação Estado vs Captação Própria

Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado

Tipo de Receita 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Repasse do Estado 7.430.000  8.145.000    5.950.000    6.165.000   5.758.118    6.613.228     6.623.898      

Receita Operacional 1.010.036  1.163.594    1.795.333    1.943.589   4.413.254    4.843.169     4.183.632      

Total 8.440.036                9.308.594    7.745.333    8.108.589   10.171.372  11.456.397   10.807.530    

88% 87% 77% 76%
57% 58% 61%

12% 13% 23% 24%
43% 42% 39%
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ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro 

Em 02 de setembro de 2015 o Conselho Federal de Contabilidade, alterou a ITG 2002 que trata de entidades sem 

finalidade de lucros. As alterações realizadas na versão R1 da norma tem como principais objetivos esclarecer sobre o 

tratamento contábil que deve ser dispensado ao trabalho voluntário e a renúncia fiscal. Dessa forma, a referida Instrução 

Normativa esclarece que, o trabalho dos integrantes da administração das entidades deve ser incluído como trabalho 

voluntário e que os tributos objeto de renúncia fiscal não precisam ser registrados como se fossem devidos, bastando 

relacioná-los nas notas explicativas. 

 

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2019) 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

1 

(PGTG) Realização de 
pesquisa de satisfação de 
público geral a partir de 
totem eletrônico e enviar 
relatório conforme 
orientações da SEC (Eixo 
5) com mensuração dos 
resultados 

1 Meta-Resultado 
Índice de satisfação (= ou > 
80%) 

1° Trim 93,50% 

2° Trim 94,00% 

3° Trim 96,10% 

4° Trim 80,00 96,30% 

META ANUAL 
80,00 

94,98% 

2 
(PGTG) Recursos 
financeiros captados (Eixo 
3) 

2 Meta-Resultado 
35,67 %do repasse anual de 
2019 

1° Trim 
       

485.823,62  

2° Trim 
    

1.238.919,63  

3° Trim 
       

945.937,60  

4° Trim 
    

1.512.950,94  

META ANUAL 
2.358.744,36 

    
4.183.631,79  

 
 
 

Justificativas 

 
 
Ação 2 - Recursos financeiros captados (Eixo 3) 

 
Previsto: 2.358.744,36 
Realizado: 4.183.631,79 
 
 

Conforme detalhado no relatório de gestão executiva demonstrando todas as fontes de receita do exercício, e em 
conformidade com os dados contábeis, várias ações foram desenvolvidas neste exercício e abaixo descrevo as principais; 

 
 Crescimento da receita de captação com eventos privados 
 Crescimento no número de eventos públicos com cessão onerosa. 
 Crescimento da receita com Bilheteria  
 Desenvolvimento de novas parceiras nacionais e internacionais, para a agenda de exposições e música, mídia online, ações 

educativas e gestão e governança, representaram R$1.217.727,67, valor este que, por decorrer das possibilidades de parceria 

que se apresentam, é bastante difícil de ser previsto com antecedência.   

 Captação direta com empresas para produção da exposição do designer gráfico Alex Wollner no montante de R$101.400,00. 
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PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA 
 

 
 

Ao longo dos três primeiros trimestres as Ações do Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa foram 
cumpridas conforme o previsto, o mesmo tendo ocorrido neste quarto trimestre, que contava com uma única ação: “Formalização 
e regularização (Transferência/ Reincorporação) de Acervo transferido para museus do interior paulista, como base em decisão 
do COC e norteada pela Política de Gestão de Acervo” 
 
Ação 5 – (PA) Formalização e regularização (Transferência/ Reincorporação) de Acervo transferido para museus do 
interior paulista, como base em decisão do COC e norteada pela Política de Gestão de Acervo 

Esta ação inserida dentro do Plano de Trabalho do Programa de Acervo, tem como objetivo regularizar um número significativo 
de objetos pertencentes ao acervo do Museu da Casa Brasileira (MCB) que foram transferidos de forma irregular para 17 
instituições do Estado de São Paulo a partir da década de 1980. 
Com base na Política de Gestão de Acervos do MCB, foram estabelecidos critérios que auxiliassem o corpo técnico e o Conselho 
de Orientação Cultural do MCB (COC-MCB) na avaliação da pertinência ou não para reincorporação do acervo disperso. Entre 
os critérios estão: preenchimento de lacunas tipológicas (mobiliário, utensílios e equipamentos domésticos); recomposição de 
conjuntos desmembrados; reincorporação de peças sem similares dentro do atual acervo e documentação material do Prêmio 
Design MCB. A partir dos critérios expostos, foi estabelecido que a regularização desse acervo se dará pela reincorporação, 
transferência definitiva ou baixa. 
Para o calendário 2019 demos andamento à regularização dos acervos depositados no Museu da Imigração (SP) e na Prefeitura 
Municipal de Campinas, no “Casarão” do Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. (ver anexo) 

 
 
AÇÃO 6 – (PA) Projeto Acervo Revelado – Realização de pesquisa com o acervo visando a publicação de posts no site 
do MCB.  

Durante o ano demos sequência ao projeto “Acervo Revelado” que tem como objetivo apresentar ao público pílulas de informação 
sobre as peças do acervo, sempre correlacionadas com as temáticas da instituição. 
No primeiro trimestre produzimos o décimo artigo abordando 3 (três) berços recentemente doados ao acervo do MCB, o texto 
“Berço – um olhar sobre o universo infantil” assinado pelo gerente de Preservação, Pesquisa e Documentação, o museólogo 

Wilton Guerra, busca inserir essa tipologia de objetos no contexto do cuidado com a criança no Brasil colonial, localizando 
historicamente a representatividade dos equipamentos na produção moveleira do final do século XIX e início do XX. O texto está 
disponível para download em formato “pdf” no site do MCB, como segue o link: http://www.mcb.org.br/pt/acervo/berco-um-olhar-
sobre-o-universo-infantil/ 
 

 
 

No terceiro trimestre, agora com uma breve pesquisa sobre um conjunto de equipamentos de iluminação, lançamos o décimo 
primeiro artigo. Com o título “À meia-luz: iluminação artificial doméstica e o acervo MCB”, o texto da Analista, de Preservação e 
Pesquisa no MCB, Erica de Oliveira, apresenta um breve panorama sobre as formas de iluminação artificial nas casas 
oitocentistas até a virada do século, enfatizando a relação entre as formas de iluminação disponíveis e as dinâmicas no ambiente 
doméstico. O texto está disponível para download em formato “pdf” no site do MCB, como segue o link: 
https://mcb.org.br/pt/acervo/artigo-a-meia-luz-iluminacao-artificial-domestica-e-o-acervo-mcb-por-erica-de-oliveira/ 

http://www.mcb.org.br/pt/acervo/berco-um-olhar-sobre-o-universo-infantil/
http://www.mcb.org.br/pt/acervo/berco-um-olhar-sobre-o-universo-infantil/
https://mcb.org.br/pt/acervo/artigo-a-meia-luz-iluminacao-artificial-domestica-e-o-acervo-mcb-por-erica-de-oliveira/
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Ação 7 – (PA) Projeto Acervo Revelado – realizar encontros com instituições, grupos ou indivíduos que possam 
contribuir com informações sobre o acervo ou as áreas de atuação do museu. 

O projeto Acervo Revelado, tem por objetivo realizar encontros com instituições, grupos ou indivíduos que possam contribuir com 
informações sobre o acervo ou as áreas de atuação do museu, tanto de forma mais conceitual, no sentido de uma discussão 
temática, quanto de forma técnica, com informações que ajudem a identificar melhor aspectos físicos, de função, materiais, e 
preservação desse acervo. Nesta terceira edição definiu-se como recorte de acervo um conjunto de 16 peças incorporadas pela 
instituição com o intuito de complementar a lacuna existente no acervo no que diz respeito aos utensílios de cozinha, nesse caso 
produzidos em plástico. Os objetos foram doados pelo designer Alessandro Ventura, e são oriundos da produção da sua 
empresa, Ventura Produtos Industriais Ltda., que esteve em atividade entre 1978 e o final da década de 1990. 
O objetivo do encontro foi reunir a equipe interna com o fabricante e doador desse conjunto de peças a fim de ampliarmos o 
conhecimento e as informações no que diz respeito às especificidades técnicas do acervo e também sobre a história da fábrica, 
bem como seu contexto de produção mais amplo. Alessandro Ventura possui graduação na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo pela Universidade de São Paulo (1962), mestrado em Industrial Design – Pratt Institute (1968), e doutorado (2000) e 
Livre Docência (2002) em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (2000). Atualmente é membro designado 
pelo CD do CNPq para o NATI – Núcleo de Assessores em Tecnologia e Inovação, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico e Professor Associado da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Arquitetura e 
Urbanismo, com ênfase em Planejamento e Projeto do Produto, atuando principalmente nos seguintes temas: desenho industrial, 
arquitetura, arquitetura modular, design e produção seriada. O encontro trouxe um retorno bastante satisfatório a respeito do 
conhecimento técnico e histórico sobre os objetos e sua matéria prima. As informações foram devidamente incorporadas aos 
registros documentais e base de dados da instituição. 
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2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2019) 

N° Ações Pactuadas N° 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

5 

(PA) Formalização 

e regularização 
(Transferência/ 
Reincorporação) de 
Acervo transferido 
para museus do 
interior paulista, 
como base em 

decisão do COC e 
norteada pela 
Política de Gestão 
de Acervo 

5 Meta-Produto 

Nº de transferência/ 

reincorporação, 
formalizada e 
encaminhada para devida 
regularização. 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1 1 

META ANUAL 1 1 

6 

(PA) Projeto Acervo 

Revelado – 
Realização de 

pesquisa com o 
acervo visando a 
publicação de posts 
no site do MCB. 

6 Meta-Produto 
Nº de artigo publicado no 
site do MCB 

1° Trim 1 1 

2° Trim   

3° Trim 1 1 

4° Trim   

META ANUAL 2 2 

7 

(PA) Projeto Acervo 
Revelado – realizar 
encontros com 

instituições, grupos 
ou indivíduos que 
possam contribuir 
com informações 
sobre o acervo ou 
as áreas de 
atuação do museu 

7 Meta-Produto Nº de encontros realizados 

1° Trim   

2° Trim 1 1 

3° Trim    

4° Trim   

META ANUAL 1 1 
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PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

 

 

RESUMO ANUAL DO 33º PRÊMIO DESIGN MUSEU DA CASA BRASILEIRA (Ações 10 e 11) 

 

CONCURSO DO CARTAZ (AÇÃO 10) 

 

1º e 2º TRIMESTRE DE 2019 

Foram divulgados, em 4 de fevereiro, a comissão julgadora e o regulamento do Concurso do cartaz do 33º Prêmio Design 

MCB (ação 10). Neste ano foram oferecidos descontos de 50% a estudantes e filiados no programa ‘Amigos do MCB’. Foram 

produzidos cartazes e folhetos para a divulgação em instituições de ensino de todo o país, estimulando a participação e a reflexão 

sobre o cartaz como meio de expressão cultural. A divulgação também foi realizada em meio digital, com foco nas redes sociais, 

site institucional, newsletters e convites eletrônicos enviados ao mailing de ex-participantes, profissionais do segmento, 

professores e estudantes. No Concurso do Cartaz de 2019, a fim de facilitar a logística de impressão e entrega dos trabalhos, 

o MCB disponibilizou, assim como em 2018, uma relação de gráficas parceiras, localizadas próxima ao museu, que ofereceram 

descontos especiais e facilidades de entrega, auxiliando principalmente residentes de outros estados ou aqueles que não 

encontraram gráficas que atendessem às especificações exigidas no edital. 

 

O Concurso do Cartaz do 33º Prêmio Design MCB foi finalizado com êxito no 2º trimestre de 2019, elegendo a principal peça de 

divulgação desta edição. As inscrições tiveram início em 4 de fevereiro e estavam previstas para encerrar em 26 de março, mas 

foram prorrogadas até 29 de março, tendo sido a avaliação concluída em abril de 2019. Foram recebidas 428 inscrições, com 

participantes de 18 estados, e teve como vencedor o trabalho da estudante da ESPM, Stephanie Mathias de Souza, orientada 

por Marise de Chirico e Lara Vollmer, docentes da instituição. Foram viabilizadas 269 inscrições com desconto de 50% para 

estudantes.  

 

Do total de 428 inscritos foram recebidos 398 cartazes impressos que foram avaliados em 8 de abril, por uma comissão julgadora 

formada por profissionais e acadêmicos, coordenada por Gustavo Piqueira, e composto por Tereza Bettinardi, Vanessa 

Queiroz, Gil Tokio e Celso Hartkopf. Além do vencedor e dois segundos lugares, o júri selecionou outros 43 trabalhos que 

fazem parte da mostra do Concurso do Cartaz, inaugurada em novembro junto à exposição do 33º Prêmio Design MCB de 

produtos e trabalhos escritos e na qual haverá votação para que se possa escolher o cartaz vencedor pelo júri popular. O 

resultado do concurso foi publicado no site da instituição em 17 de abril e também nas redes sociais. 

 

   
Fotos da reunião de avaliação do Concurso do Cartaz de 2019 (Fotos: Junior Franzin) 

 

O cartaz vencedor do concurso foi impresso com tiragem de 700 exemplares para distribuição em todo o país. A autora 

desenvolveu, juntamente com a equipe do MCB e com orientação do coordenador do júri, materiais gráficos de divulgação desta 

edição do Prêmio Design, seguindo a identidade da peça premiada. 
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1º Lugar Autora: Stephanie Mathias de Souza, Inscrição: 2019-1-00726, Instituição de ensino: ESPM, Orientação: Marise de 

Chirico e Lara Vollmer, SP / 2º Lugar Autores: Guilherme Dorneles e Carolina Gehlen, Inscrição: 2019-1-00592, SP / 2º Lugar 

Autor: Luan Piani, Inscrição: 2019-1-00385, SP 

 

3º e 4º TRIMESTRE DE 2019 

Não havia meta prevista para o 2º semestre de 2019. A apresentação dos trabalhos selecionados pela comissão julgadora na 

exposição do 33º Prêmio Design MCB, realizada no 4º trimestre, foi melhor detalhada na Ação 14 deste relatório.  

 

RESUMO ANUAL DO 33º PRÊMIO DESIGN MUSEU DA CASA BRASILEIRA (Ação 11) 

 

 

1º, 2º e 3º TRIMESTRE DE 2019 

Nesta edição do Prêmio Design Museu da Casa Brasileira (ação 11) foram implementadas importantes alterações na 

premiação, definidas pela instituição e em conjunto com profissionais e acadêmicos que compõe um grupo de discussão sobre 

o Prêmio Design composto por Levi Girardi, Teresa Riccetti, Olavo Aranha, Marcos da Costa Braga, Giorgio Giorgi Jr, Débora 

Carammaschi, Miriam Lerner, Giancarlo Latorraca, e Meire Assami, e criado com o intuito mapear novas possibilidades e 

alterações necessárias ao certame a curto, médio e longo prazo, buscando garantir a continuidade do projeto e a manutenção 

do prestígio conferido à premiação. Na edição de 2019 as 7 modalidades de protótipos foram eliminadas. Assim, foram mantidas 

apenas as categorias de produtos (construção, eletroeletrônicos, iluminação, mobiliário, têxteis, transportes, utensílios) com 

possibilidade de inscrição de projetos em comercialização ou completamente finalizados, sendo aceitos trabalhos desenvolvidos 

nos últimos 5 anos. Além desta modificação, aos participantes dos trabalhos escritos não publicados foi solicitado, além dos 3 

exemplares impressos exigidos, o arquivo digital da obra completa para tornar possível o armazenamento dos arquivos e mais 

fácil consulta dos trabalhos premiados e selecionados no Centro de documentação e pesquisa da instituição. Além disso, a 

solicitação do arquivo digital de trabalhos de pós-graduação permitiu a composição de uma comissão julgadora com colaboração 

de jurados de fora do estado de São Paulo, possibilitando a ampliação de visões na avaliação. Foram aceitas inscrições de 

Trabalhos escritos publicados e não publicados desenvolvidos nos últimos 3 anos 

 

Para a divulgação foram desenvolvidos materiais gráficos impressos (cartaz vencedor do concurso e folheto) e peças para 

veiculação em meio digital, divulgadas nas redes sociais, site e enviado para o mailing de ex-participantes, empresas, instituições 

de ensino e instituições culturais. O material também foi divulgado pelos parceiros desta edição.  

 

No 2º e 3º trimestre estiveram abertas as inscrições para o 33º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira. As inscrições para 

as categorias de produtos e trabalhos escritos estiveram abertas inicialmente entre os dias 7 de maio e 3 de julho, e foram 

prorrogadas até 11 de julho, com valor da R$91,00 por projeto, desconto de 50% para estudantes e Amigos do MCB e 20% para 

parceiros (associados Abedesign e leitores e anunciantes da Revista L+D). Foram recebidas 559 inscrições de todo o país, das 

quais 512 nas categorias de produto 47 de trabalhos escritos. Foram contabilizadas 448 participações com valor integral, 59 

inscrições com desconto de 50% para estudantes e 31 inscrições viabilizados por Amigos do MCB; 21 inscrições na modalidade 

parceiro, dos quais 19 para associados Abedesign, 2 leitores da revista L+D. 

 

A comissão julgadora das categorias de produtos foi composta pelo coordenador, Levi Girardi, designer formado pela FAAP-

SP, CEO e sócio fundador do estúdio de design e inovação Questtonó, e outros 16 profissionais: André Poppovic, Sergio Fahrer, 

Mara Gama e Luciana Martins na categoria Mobiliário; Orlando Marques e Carlos Fortes na categoria Iluminação; Barão Di Sarno 

e Gerson Lessa em Utensílios; Sidney Rufca e Lyssandra Macedo em Eletroeletrônicos; Débora Carammaschi e Clarisse Bueno 

Romeiro em Têxteis; Tatiana Sakurai e José Renato Bicalho Kehl no júri de Construção; Olavo Aranha e Indaiá Militão avaliando 

projetos de Transportes. Os jurados foram organizados em 4 grupos de discussão, sendo o Grupo 1 composto por membros 
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especialistas em Mobiliário; Grupo 2, formado pelos jurados da categoria Iluminação; Grupo 3, composto por membros de 

Utensílios e Têxteis; Grupo 4, com jurados para avaliação dos projetos inscritos nas categorias Eletroeletrônicos, Construção e 

Transporte. Nesta nova organização, implementada em 2017 e com pequenas alterações em 2019, houve um importante 

aprofundamento das discussões e análises dos projetos, em função do menor número de trabalhos avaliados por cada um destes 

grupos. As avaliações dos produtos foram iniciadas em 27 de julho e 3 de agosto por meio do sistema online de avaliação, 

quando foram aprovados para a 2ª etapa 147 projetos do total de 512 inscritos nas sete categorias de produto. Abaixo, imagens 

das reuniões da 1ª fase de avaliação das categorias de produto: 

 

   

   
Comissão julgadora de Produtos na reunião da 1ª etapa de avaliação. Fotos: Júnior Franzin 

 

Após divulgação dos aprovados para a 2ª fase em 8 de agosto no site do Museu da Casa Brasileira, os autores dos projetos 

selecionados enviaram as peças físicas ao museu entre os dias 10 e 20 de setembro. Os produtos encaminhados puderam ser 

novamente avaliados pela comissão julgadora em encontros realizados nos dias 4 e 5 de setembro, quando foi definido o conjunto 

de peças que fizeram parte da exposição, cujo resultado final foi divulgado em 23 de outubro de 2019. Abaixo, imagens das 

reuniões de avaliação das peças físicas: 

 

   

    
Comissão julgadora de Produtos na reunião da 2ª etapa de avaliação. Fotos: Júnior Franzin 

 

 

A categoria trabalhos escritos contou com a coordenação de Teresa Riccetti, docente e pesquisadora da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, no curso de Design, doutora em Ciências pela UNIFESP, mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela 

FAU-USP e bacharel em Desenho Industrial pela FAAP. A comissão foi composta por: Agda Regina de Carvalho, Alexandre 

Salles, Ana Paula Coelho de Carvalho, Anamaria Amaral Rezende, Andréa Almeida, Clice de Toledo S. Mazzilli, Cyntia Santos 

Malaguti de Sousa, Daniele Cristine de Carvalho Joukhadar, Débora Gigli Buonano, Eleida Pereira de Camargo, Giorgio Giorgi 

Junior, Grace Kishimoto, Gustavo Curcio, Marcelo Farias, Maria Stella Tedesco Bertaso, Mirtes Cristina Marins de Oliveira, Myrna 

de Arruda Nascimento, Nara Marcondes Martins, Nelson José Urssi, Patrícia Amorim Costa Silva, Rachel Zuanon Dias, Regina 

Lara Silveira Mello e Zuleica Schincariol. O grupo contou ainda com a importante colaboração à distância de Ana Claudia 
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Maynardes (docente da Universidade de Brasília), Gabriel Patrocínio (Professor convidado no Instituto Superior Manuel Teixeira 

Gomes em Portugal), Gabriela Mager (docente da Universidade do Estado de Santa Catarina), José Carlos Plácido da Silva 

(professor titular aposentado da UNESP Bauru) e Tatiana Gentil Machado (docente residente na Inglaterra), ampliando a 

participação de outros polos de pesquisa em design, que enriqueceram a avaliação e permitiram a projeção da premiação em 

outras regiões. Tais docentes ficaram responsáveis pela leitura de trabalhos escritos não publicados, que foram disponibilizados 

também em formato digital pelos inscritos, o que permitiu esta nova modalidade de avaliação à distância. Estes jurados não 

puderam estar presentes na reunião, mas apresentaram suas contribuições no sistema online de avaliação e também em 

conversa com a coordenadora desta comissão.  

 

A primeira reunião desta comissão aconteceu em 8 de agosto, quando os trabalhos foram distribuídos aos jurados para leitura e 

avaliação. Abaixo, imagens da comissão julgadora de trabalhos escritos durante a reunião de distribuição das publicações: 

 

    
Reunião de distribuição de trabalhos, comissão julgadora de Trabalhos escritos. Fotos: Júnior Franzin 

 

Os jurados desta comissão tiveram entre os dias 5 de agosto a 18 de setembro para realizar a leitura e avaliação individual dos 

trabalhos. Cada trabalho publicado ou não publicado foi avaliado por 3 jurados e após consolidação das notas individuais, o 

grupo se reuniu novamente nos dias 23 e 24 de setembro para definir a lista de trabalhos premiados e selecionados para a 

exposição. Abaixo, imagens da comissão julgadora de trabalhos escritos na etapa de discussão e avaliação das publicações: 

 

   
Reunião de avaliação, comissão julgadora de Trabalhos escritos. Fotos: Júnior Franzin 

 

Os trabalhos premiados inscritos na modalidade não publicados foram encaminhados para avaliação pelo Comitê Editorial da 

Editora Senac, importante parceira no Prêmio Design, que emitirá um parecer técnico sobre a viabilidade para publicação do 

trabalho.  

 

4º TRIMESTRE DE 2019 

O resultado final de premiados e selecionados por ambas as comissões desta edição, produtos e trabalhos escritos, foi divulgado 

no 4º trimestre, em 23 de outubro, no site do Museu da Casa Brasileira. Como resultado da 33ª edição do Prêmio foram 

selecionados 91 projetos entre as categorias de Produtos e Trabalhos Escritos, das quais 43 projetos classificados como 1º, 2º, 

3º lugares e Menções Honrosas. Das categorias de Produtos foram indicadas pelo júri 29 peças premiadas e outras 35 

selecionadas para integrarem a exibição. Em Trabalhos Escritos a comissão julgadora destacou 27 trabalhos, sendo 14 

premiados e 13 selecionados, nas modalidades Publicados e Não Publicados. 

 

Ao longo do ano foram estabelecidas importantes parcerias de divulgação para o 33º Prêmio Design MCB com Associação 

Brasileira de Designers de Interiores (ABD), Associação Brasileira de Empresas de Design (Abedesign), Associação Paulista 

das Cerâmicas de Revestimento (Aspacer), Hotel Clarion, Revista L+D, Senac SP, Revista ArqXP e Klabin. 

 

Foram listados abaixo os projetos premiados e selecionados no 33º Prêmio Design MCB: 
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CONSTRUÇÃO 

      
1º lugar: Purificador de água com torneira – Acqua Due – Mesa/Parede; de Fabio Mauricio Faria Melo e Cristiane Grecco 

Dias Rodrigues. Produção: Lorenzetti S/A. / 2º lugar: Tijolo Cappuccino; de Lincoln José Lepri e José Lepri Neto. Produção: 

Lepri Cerâmicas. / 3º lugar: Cobogó Elemento; de Carlos Henrique Bianco, Felipe Guerra Assumpção. / Menção honrosa: 

Torneira para lavatório – Loren Neo; de Fabio Mauricio Faria Melo, Jorge Garrido Garcia e Cristiane Grecco Dias Rodrigues. 

Produção: Lorenzetti S/A.   

Menção honrosa: Sistema de bloco modulares para cabines de banho e divisórias de ambientes; de Rubens Szpilman. 

Produção: Squalus Ind. Com. Ltda. / Selecionado: Ladrilho Hidráulico Camadas; de Antonio Carlos Laraia Figueira de Mello, 

Thiago Rodrigues, Jose Luiz Furtado Gouveia, Diogo Matsui, Vitor Curti. Escritório: Superlimão studio 

 

ELETROELETRÔNICOS 

    

  
1º lugar: Máquina de Lavar Brastemp 12Kg Titânio Água Quente com Ciclo Tira Manchas Pro e Ciclo Antibolinha; de 

Francesca M. Rech, Marcos L. Costa, Rogerio Possamai Jr., Paulo M. Petry, Marina B. Cabral, Rodrigo G. Dias, Renzo Menegon. 

Produção: Whirlpool Corporation. / 2º lugar: Brastemp B.blend Un.Plug; de Francesca M. Rech, Victor H. Fagundes, Marina B. 

Cabral, Felipe B. Scremin, Renzo Menegon. Produção: Whirlpool Corporation. / Menção honrosa: Scopabits; de Erica Sayuri 

Ide Scopacasa, Victor Vincenzo Ide Scopacasa. / Menção honrosa: Aquecedor Elétrico  com comando wi-fi  Stang; de 

Rodrigo Cesar Leme Silva, Juliano Gheno, Mariana Stangherlin Rigo, Lourenço Stangherlin, Thiago Viana, Lucas Durán, Gabriel 

Altenhofen, Guilherme Cardoso, Milene Becke. Escritório: Grupo Criativo. / Selecionado: Geladeira Consul Frost Free Duplex 

397 litros Evox com freezer embaixo; de Francesca M. Rech, Eduardo C. Sanches, Cauã C. Melila, Bruno S. Leite, Marina B. 

Cabral, Giseli C. Costa, Bruno Boas, Paulo R. Franskowiak Jr. e Renzo Menegon. Produção: Whirlpool Corporation / 

Selecionado: Ar condicionado janela 10000 BTUs Consul frio eletrônico; de Francesca M. Rech, Victor H. Fagundes, Luiz 

C. Bittencourt Jr., Cauã C. Melila, Renzo Menegon e Marina B. Cabral. Produção:  Whirlpool Corporation / Selecionado: Micro-

ondas de embutir Brastemp Gourmand 40 litros inox com Sistema 3D e Sensor Cooking; de Francesca M. Rech, Luiz C. 

Bittencourt Jr., Renzo Menegon, Felipe B. Scremin. Produção: Whirlpool Corporation / Selecionado: Gaveta Aquecida de 

embutir Brastemp Gourmand inox com capacidade de até 25kg; de Francesca M. Rech, Luiz C. Bittencourt Jr., Renzo 

Menegon e Felipe B. Scremin. Produção: Whirlpool Corporation / Selecionado: Rangetop de Embutir Semiprofissional 

Brastemp Gourmand; de Francesca M. Rech, Luiz C. Bittencourt Jr., Felipe B. Scremin e Renzo Menegon. Produção: Whirlpool 

Corporation / Selecionado: Máquina de Lavar e Secar Brastemp 10kg/6kg com Ciclo Tira Manchas Pro; de Francesca M. 

Rech, Rogerio Possamai Jr., Marcos L. Costa, Paulo M. Petry e Renzo Menegon. Produção: Whirlpool Corporation / 

Selecionado: TINBOT; de Thiago Busato Mendonça, Artur Tessaro Leal, Dante Luigi Zaniratto, Antonio Genitori Neto e Fernando 

Casado. Escritório: Solúvel Design. Produção: DB1 Global Software 
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ILUMINAÇÃO 

       

   
1º lugar (empate): u.f.o.; de Fernando Prado. Produção: Lumini. / 1º lugar (empate): duna ; de Domingos Pascali e Sarkis 

Semerdjian. Produção: Lumini / 3º lugar: Luminária Urbana; de Roberta Banqueri. Escritório: Pontoeu. Produção: Indústria de  

Móveis Martina. / Menção honrosa: ABJ10; de Ricardo Fahl de Oliveira. Produção: OmegaLight. / Menção honrosa: Linha 

Piano; de Ricardo Heder. Escritório: Lux Projetos. Produção: Reka Iluminação. / Menção honrosa: Luminária Wé; de Dimitrih 

Correa. Escritório: Dimitrih Correa Bespoke Atelier. / Selecionado: Prisma balizador; de Lucas Bittar. Produção: Vira 

Iluminação. / Selecionado: MQA-HS-P; de Gustavo Gatti Casagrande Maneco Quinderé e Vitor Ferrari. Escritório: Maneco 

Quinderé. Produção: Cativa Iluminação / Selecionado: MQA-HS-M; de Gustavo Gatti Casagrande, Maneco Quinderé e Vitor 

Ferrari. Escritório: Maneco Quinderé. Produção: Cativa Iluminação. / Selecionado: Boushi Lamp - Luminária de mesa; de 

Noemi Saga e Fernando Ikeda. Escritório: Noemi Saga Atelier. Produção: Móveis Schuster Ltda. 

 

 

MOBILIÁRIO 

    

      

   
1º lugar: Mesa Alfa 7; de Lourenço Urbano Gimenes, Fernando Forte, Rodrigo Marcondes Ferraz, Gabriel De la Cruz Mota. 

Escritório: FGMF Arquitetos. / 2º lugar: Cadeira  Bel; de Lourenço Urbano Gimenes, Fernando Forte, Rodrigo Marcondes Ferraz, 

Gabriel De la Cruz Mota. Escritório: FGMF Arquitetos. Produção: Tramontina Belém SA. / 3º lugar: Escrivaninha Désqui; de 

Fernando Prado. Produção: Dpot.  

Menção honrosa: Pinhim; de Bruno Rangel. Produção: Dpot. / Menção honrosa: Cama NoMad; de Fernando Diehl. Escritório: 

StudioFDHL. Produção: Yellow Cube. / Selecionado: TAPIOCA; de Adalfan da Silva Bessa Filho. Produção: Estilo Básico 

Marcenaria Profissional. / Selecionado: Linha Cadeiras Niva; de Francisco José Trucharte e Nivaldo Natal. Produção: Metaltru. 

/ Selecionado: Conjunto de Atividades Click; de Karina Schrappe Sucre e Eduardo Sucre. Escritório: Noos. / Selecionado: 

Poltrona Carambela; de Murilo Linhares e Vitor Ramos. Produção; FITTO Design. / Selecionado: Cadeira Luisa; de Flavio 

Borsato e Mauricio Lamosa. Escritório: estudiobola. Produção: Indústria de Móveis Rizzon. / Selecionado: Carrinho de Horta 

Hortolino; de Mariana Betting Ferrarezi e Roberto Hercowitz. Escritório: emDoïsdesign. / Selecionado: Mesa Flora; de Oswaldo 

Correa Mellone e Fernanda Cristina Marques. Produção: Nova Sig Serviços de Montagem. / Selecionado: N Coisas; de Sergio 

Luiz Stark Aroeira e Juliana Stark Cavalcante Ramos. Escritório: MG Stark Studio. Produção: Mobi Industrial LTDA. / 
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Selecionado: Cadeira Ella; de Jader Almeida. Escritório: jaderalmeida design & architecture. Produção: SOLLOS. / 

Selecionado: Cadeira Tear; de Lourenço Urbano Gimenes, Fernando Forte, Rodrigo Marcondes Ferraz e Gabriel De la Cruz 

Mota. Escritório: FGMF Arquitetos. Produção: Butzke. 

 

TÊXTEIS 

    
1º lugar: Botânica; de Nara Evangeline Guichon Ferrari. / 2º lugar: Mareando; de Nara Evangeline Guichon Ferrari. / Menção 

honrosa: ECO Metalasse; de Lorena Andrade V. Beldi e Laura Andrade Vieira. Escritório: LLAS. Produção: LLAS Confecção 

de roupas LTDA. / Selecionado: Casaco de Xinil em fio 100% algodão tingido com extratos naturais; de Maria Flávia / 

Montans Aranha, Central Veredas. Escritório: Flávia Aranha Comércio e Confecção. / Selecionado: Vestígio Cutâneo; de Maria 

Matos; Orientadora: Andressa Nobrega. Instituição: Fundação Armando Alvares Penteado. 

 

TRANSPORTES 

 

  
1º lugar: Planador QR-15 Larus; de Quintino Romagna Filho. / Menção honrosa: WM Motor EX-6 Limited Full Electric SUV; 

Leandro Trovati Maciel e Rodrigo de Araújo Oliveira. Produção: Aplus Idiada.  

Menção honrosa: WoW; de Wilson Meneguci Junior. / Selecionado: e-MTB Pagotti; de Fabio Pagotti Silva e Ana Paula 

Sanchez. Produção: Pagotti. / Selecionado: Chica; de Ricardo Martins Ferreira. Produção: Urbana Bicicletas com colaboração 

de Scipopulis. / Selecionado: Bisão; de Thiago Busato Mendonça, Artur Tessaro Leal, Dante Luigi Zaniratto, Antonio Genitori 

Neto e Fernando Casado. Escritório: Solúvel Design. Produção: Pro Solus do Brasil 

 

UTENSÍLIOS 

     

  
2º lugar (empate): Alquimia; de Carl Kawasaki. / 2º lugar (empate): Cevador de Chimarrão Chimafácil; de Fabricio Augusto 

Kipper, Saulo Padoin Chielle. Produção: Chimafácil Ltda. / 3º lugar: Coleção Nulo; de Robson Tomoki Hamasaki, Lawson Daiki 

Hamasaki. Produção: Lunethier. / Selecionado: ExyOne Shoulder; de Valkiria Pedri Fialkowski e Daniel Kroker. Escritório: 

ARBO design. Produção: Exy Innovation Company. / Selecionado: Talheres para Salada; de Silvia Grilli. / Selecionado: LUG; 

de Rodolpho Guttierrez. Produção: Boulle. / Selecionado: Bengala T; de Álvaro Wolmer. Produção: Álvaro Wolmer Movelaria 

Fina Ltda. / Selecionado: Fruteira Tutti Frutti; de Fernando Prado. Produção: Dpot. / / Selecionado: Panelas Perfil; de Elisa 
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Milan Tramontina e Gustavo Couto Giorgi. Escritório: Design Único. Produção: Tramontina Farroupilha S/A Ind. Met. / 

Selecionado: Bule Térmico Exata; de Elisa Milan Tramontina e Gustavo Couto Giorgi. Escritório: Design Único. Produção: 

Tramontina Farroupilha S/A Ind. Met. / Selecionado: Espelho youme; de Dimi Yukihiko Kuroki. Escritório: Studio Dup. 

 

TRABALHOS ESCRITOS 

Publicados: 

       

     
1º lugar (empate): Dez ensaios sobre memória gráfica; de Marcos da Costa Braga e Priscila Lena Farias (orgs.). Editora: 

Blucher. / 1º lugar (empate): Coleção Gráfica Particular; de Gustavo Piqueira. Editora Lote 42. / 2º lugar: Cândido de Faria: 

um ilustrador sergipano das artes aplicadas; de Germana Gonçalves Araujo, Beatriz Góis Dantas, Rafael Cardoso, Norberto 

Gaudêncio, Stéphanie Salmon, Beatriz Matos de Carvalho, Jean Carvalho Santos e Cybelle Nascimento Guilherme. Editora: 

UFS. / Menção honrosa: Série Materiais e Criação em Design e Arquitetura / Materiali e Creatività per il Design e 

l’Architettura; de Denise Dantas, Barbara Del Curto, Cristiane Aun Bertoldi, Cibele Haddad Taralli | USP / Menção honrosa: 

Histórias do Design em Minas Gerais; de Marcelina das Graças de Almeida, Marcos da Costa Braga, Maria Regina Álvares 

Correia Dias | UEMG. / Selecionado: Architecture is Belonging; de Fernando Brandão e Elina Zhon São Paulo. Edição DeTao 

Group / Selecionado: Amaria Design e cooperação; de Alice Penna e Costa, Christiana Carvalho, Ayrton Bicudo. Editora 

Auana / Selecionado: Arquitetura de exposições: Lina Bo Bardi e Gisela Magalhães; de César Augusto Sartorelli. Edições 

Sesc São Paulo / Selecionado: Memória da amnésia: políticas do esquecimento; de Giselle Beiguelman. Edições Sesc São 

Paulo / Selecionado: Percival Lafer: Design, indústria e mercado; de Jayme Vargas. Editora Olhares / Selecionado: Gregory 

Warchavchik; de Jayme Vargas. Editora Olhares 

 

TRABALHOS ESCRITOS 

Não-Publicados 
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1º lugar (empate): Para lembrar-me de mim: produtos e serviços terapêuticos para prevenção e reabilitação da Doença 

de Alzheimer em idosos institucionalizados; de Aline de Souza Aride; Orientadora: Rita Maria de Souza Couto | PUC-Rio. / 

1º lugar (empate): Pandemonium: processo criativo, experimentação e acaso; de Leopoldo Augusto Leal; Orientador: 

Vicente Gil Filho | USP 

2º lugar: DIM – Design Inova Moda: modelo de processo de design com ênfase na inovatividade para o setor do vestuário; 

de Andréia Mesacasa; Orientadora: Virginia Kistmann | UFPR. / Menção honrosa: A Paisagem Gráfica de Orlando da Costa 

Ferreira: reconstruindo a memória do design através da imagem e da letra; de Almir Mirabeau da Fonseca Neto; 

Orientadores: Guilherme Cunha Lima e Edna Cunha Lima | UERJ. / Menção honrosa: Resgate tipográfico: delimitações, 

características e prática no design de tipos; de Érico Carneiro Lebedenco; Orientadora: Gisela Belluzzo de Campos | 

Universidade Anhembi Morumbi. / Menção honrosa: DESIGN FORA DE SÉRIE Percursos da produção contemporânea em 

São Paulo: Estúdio Manus e ovo; de Valéria C. Barbosa; Orientadora:  Priscila Arantes | Universidade Anhembi Morumbi. / 

Menção honrosa: Design Hacker: customização de interfaces gráficas móveis por alteração de código; de Danilo Braga; 

Orientadora: Priscila Arantes | Universidade Anhembi Morumbi. / Menção honrosa: Múltiplas aprendizagens para a inovação 

de significado [maiS]: Competências e roadmaps de PD&I para o desenho de um novo mundo material; de Debora 

Barauna; Orientador: Dalton Luiz Razera | UFPR. / Menção honrosa: As cores e as formas dos cheiros: as correspondências 

entre os sentidos do olfato e da visão em frascos de perfumes; de Camila Assis Peres Silva; Orientadora: Clice de Toledo 

Sanjar Mazzilli | USP. / Selecionado: Obsolescência programada, práticas de consumo e design: uma sondagem sobre 

bens de consumo; de Lia Assumpção; Orientadora: Denise Dantas. USP / Selecionado: Design de Produto - Neurociência: 

contribuições às metodologias projetuais aplicadas ao Design Automotivo; de Carolina Vieira Liberatti Rosa; Orientadora: 

Rachel Zuanon. Universidade Anhembi Morumbi. / Selecionado: Hobjeto: a racionalização do móvel e do espaço doméstico; 

de Giselle Boacnin Martins; Orientadora: Cibele Haddad Taralli. USP / Selecionado: Prospecção e gestão de design: busca 

da inovação guiada pelo significado; de Valkiria Pedri Fialkowski; Orientadora: Virginia Kistmann. UFPR / Selecionado: 

Diretrizes para o estímulo à colaboração entre estudantes de design; de Arabella Natal Galvão da Silva; Orientador: Adriano 

Heemann. UFPR / Selecionado: Design e autoria: perspectivas em diálogo; de Ana Cecilia Schettino; Orientador: Rogério 

Camara. Universidade de Brasília. / Selecionado: Artefatos tecnológicos digitais interativos: estratégias projetuais para 

fomento da mediação de conteúdo em museus; de Diego Enéas Peres Ricca; Orientadora: Clice de Toledo Sanjar Mazzilli. 

USP 

 

 

Evento de abertura do 33º Prêmio Design MCB 

Houve um esforço contínuo da diretoria e das equipes internas para a manutenção da programação com adequada otimização 

de recursos. Neste contexto, no dia 23 de novembro, sábado, das 10h às 20h, o Museu da Casa Brasileira inaugurou 

simultaneamente a exposição do 33º Prêmio Design MCB e o painel Pioneiros do Design Brasileiro – José Zanine Caldas, em 

paralelo à realização da 24ª edição da feira Mercado das Madalenas. Como parte do evento do 33º Prêmio Design MCB foi 

viabilizada uma programação que contou com as seguintes atividades:  

 

– Encontro com o júri. Viabilizado das 11h às 13h, o Encontro com o júri e premiados contou com a presença dos coordenadores 

das comissões julgadoras do Concurso do Cartaz, das Categorias de Produtos e da Categoria Trabalhos Escritos, Gustavo 

Piqueira, Levi Girardi e Tereza Riccetti, respectivamente, e com a participação de outros jurados que buscaram apresentar, além 

dos critérios de avaliação e comentário gerais sobre a edição, o olhar do júri sobre os trabalhos selecionados para a exposição. 

Também estiveram presentes autores de peças premiadas e selecionadas, além de representantes das empresas produtoras, 

que puderam conversar com os jurados sobre detalhes da criação e do processo produtivo. Este encontro possibilitou uma 

intensa troca de experiências entre participantes, jurados, estudantes e público em geral, fortalecendo o papel do Prêmio Design 

e do Museu da Casa Brasileira como importante espaço para reflexão sobre o design brasileiro. 
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Fotos: Júnior Franzin e Alexandre Ondir.  

 

– Lançamento do livro ‘José Zanine Caldas’, com textos de Amanda Beatriz Palma de Carvalho, Lauro Cavalcanti e Maria 

Cecilia Loschiavo, publicado pela Editora Olhares. Foi realizada uma roda de conversa das 14h às 15h30 com participação de 

Amanda Beatriz Palma de Carvalho, Maria Cecilia Loschiavo dos Santos e Alexandre Penedo e mediação de Otavio Nazareth, 

sócio e editor da Olhares. O lançamento foi melhor detalhado na ação 18 deste relatório. 

 

– Lançamento da Revista ArqXP e catálogo da 33ª edição do Prêmio Design MCB. Na ocasião, das 17h às 18h30, foi 

apresentado o tema ‘Design de embalagens, transporte e distribuição de mercadorias nas cidades’, debatido com os convidados 

Patrícia Acioli, Relações Corporativas da Scania Latin America; Vinícius Picanço, professor e pesquisador do Insper, e André de 

Marco, gerente de Desenvolvimento de Produto da Klabin. O debate teve como mediador Gustavo Curcio, criador e diretor da 

startup ArqXP. Esta atividade foi melhor detalhada na ação 18 deste relatório. 

 

– Bancada de livros MCB e Ed. Olhares. Nos dias 23 e 24 de novembro, o Museu da Casa Brasileira contou com uma bancada 

especial, compartilhada com a Ed. Olhares, para disponibilização, por meio de doações sugeridas, de alguns títulos publicados 

pelo MCB dentro do Mercado das Madalenas. Foram arrecadadas nesta ação R$1.200,00. Além da captação de recursos esta 

ação foi importante para a difusão do conteúdo trabalhado pela instituição ao público geral. 

 

   
Fotos: Júnior Franzin e Alexandre Ondir.  

 

O público do evento realizado no dia 23 de novembro (Mercado das Madalenas; Abertura do 33º Prêmio Design MCB e 

Concurso do Cartaz; Pioneiros do Design Brasileiro; Lançamento de livro José Zanine Caldas da Ed. Olhares; Lançamento da 

Revista ArqXP) foi de 2.140 pessoas. 

 

A exposição do 33º Prêmio Design MCB, com trabalhos selecionados no Concurso do Cartaz e na premiação de Produtos e 

Trabalhos escritos, foi melhor detalhada na ação 14 deste relatório.  

 

MÚSICA NO MCB (Ação 12) 

1º TRIMESTRE 

Com edições contínuas desde 1999, o projeto Música no Museu está na 20ª temporada e já beneficiou mais de 300 mil pessoas 

que tiveram acesso gratuito a shows de qualidade. No primeiro trimestre tivemos um público total de 3.345 pessoas sendo: 

Chocolatte e a Velha Guarda da Vila Maria com 442 pessoas; Fizz Jazz com 139 pessoas; Kolombolo Diá Piratininga – Ala dos 

Compositores  do  Kolombolo com 317 pessoas; Bloco de Pifanos de São Paulo e Orquestra Livre de Rabecas com 836 pessoas; 

Kerlaveo com 540 pessoas; Casa 7 com 337 pessoas; e Gabriel Levy com 734 pessoas. 
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Chocolatte e a Velha Guarda da Vila Maria  Fizz Jazz 
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Bloco de Pifanos de São Paulo e Orquestra Livre de 
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Kerlaveo  Casa 7  
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Gabriel Levy 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

No segundo trimestre, tivemos oito apresentações com um público total de 3.787 pessoas sendo: Maiara Moraes com 295 

pessoas; Projeto Coisa Fina com 400 pessoas; Izaías e seus chorões com 470 pessoas; Caetano Ribeiro Quarteto com 317 

pessoas; Carlinhos Antunes e Orquestra Mundana Refugi com 809 pessoas; Dinho Nogueira e Zé Barbeiro com 438 pessoas; 

Beba Zanettini Sexteto com 400 pessoas; e Vera Alejandra e Companhia Cuadra Flamenca com 658. 

O Museu da Casa Brasileira recebeu também no segundo trimestre, outras quatro atrações musicais dentro da programação da 

Virada Cultural, que aconteceu nos dias 18 e 19 de maio, sábado e domingo. No sábado se apresentaram as bandas Duo Rock 

Brasil e Trio Gara-pé  e no domingo as bandas Cachorro Véio e Arames e Batuques. 

 

    

07 de abril – Maiara Moraes 

– Público: 295 

21 de abril – Projeto Coisa 

Fina – Público: 400 

12 de maio – Izaias e seus 

Chorões – Público: 470 

 

26 de maio – Caetano 

Ribeiro Quarteto – 

Lançamento do ‘CD’ Core – 

Público: 317 

 

    

09 de junho – Carlinhos 

Antunes e Orquestra 

Mundana Refugi – Público: 

809 

 

16 de junho – Dinho 

Nogueira e Zé Barbeiro 

com participação especial 

de Jotagê – Público: 438 

 

23 de junho – Beba Zanettini 

Sexteto – Público: 400 

 

30 de junho – Vera 

Alejandra e Cia Cuadra 

Flamenca – Público: 658 
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18 de maio, 16 horas - Duo 

Rock Brasil 

 

18 de maio, 18 horas - Trio 

Gara-pé 

19 de maio, 15 horas - 

Cachorro Véio 

19 de maio, 17 horas - 

Arames e Batuques 

 

3º TRIMESTRE 

Foram realizadas, no terceiro trimestre de 2019, 10 apresentações musicais. A primeira apresentação do trimestre, que ocorreu 
em 07 de julho trouxe o Ricardo Baldacci Trio com o show “100 anos de Nat King Cole” e teve público de 342 pessoas. Com 
essa apresentação todas as apresentações previstas para o ano 2019 se completaram já no início do terceiro trimestre. As 
demais ações estão relatadas nas metas condicionadas deste relatório.  

 
Imagem da apresentação em 07/07/2019 - Ricardo Baldacci Trio – Show ‘100 anos de Nat King Cole’  
Público: 342  
 

 

EXPOSIÇÕES REALIZADAS EM PARCERIA (AÇÃO 13) 

 

1º TRIMESTRE 

 

Ruy Ohtake: a produção do espaço  

De 10 de fevereiro a 19 de maio de 2019 

A exposição apresentou um panorama da obra de Ruy Ohtake, desde recém-formado até projetos atuais. Por meio de 

maquetes, desenhos, croquis, fotografias e vídeos, o curador Agnaldo Farias concentra sua extensa produção de quase 60 

anos num conjunto de 42 projetos.  
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Em cartaz: design gráfico para eventos de design 

Cerca de 50 cartazes selecionados para a exposição foram organizados em três tipos de eventos: encontros, prêmios e mostras; 
cada um deles expressa linguagens visuais variadas e abrange desde o foco na comunicação concisa e objetiva, até a ênfase 
na expressividade da cor e da forma.  

         
 

      
 
 
 
2º TRIMESTRE 
 

Alex Wollner Brasil: Design Visual  

De 08 de junho a 25 de agosto de 2019 

A exposição apresentou um panorama da carreira do designer Alexandre Wollner (1928-2018), abordando o período de 

aprendizado na HfG-Ulm (Alemanha) e seu trabalho no Brasil. A mostra trouxe o trabalho em fotografia do designer, pouco 

conhecido do público, um conjunto de 25 gravuras produzidas no início dos anos 2010, quando Wollner retomou as atividades 

como artista plástico, após várias décadas atuando exclusivamente como designer gráfico. No jardim do museu foram expostas 

28 marcas desenhadas por Wollner, com um painel contextualizando o processo de criação de cada uma. Foram expostos 

também alguns dos manuais originais completos que o designer preparava a cada projeto de identidade visual, indicando o uso 

correto da marca e suas aplicações. Por meio de vídeos, como o documentário “Alexandre Wollner e a formação do design 

moderno no Brasil”, um projeto de André Stolarski (1970 – 2013), foi possível conhecer mais sobre o processo de trabalho de 

Wollner e seu posicionamento crítico em relação ao design brasileiro. A mostra trouxe também uma coleção de cerca de 50 

cartazes, entre originais e reimpressões. A mostra resultou de uma parceria entre o MCB e o Museum Angenwandte Kunst 

(MAK), Frankfurt, com produção executiva do MCB. Paralelamente, foi produzida a publicação de um livro que acompanha a 

exposição, cujo lançamento se deu em agosto de 2019.  
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Remanescentes da Mata Atlântica e Acervo MCB – Linha 4 do metrô 

Metro Paulista - 1 junho a 1 de julho de 2019 

De 1 de junho a 1 de julho de 2019, a exposição Remanescentes da Mata Atlântica e Acervo MCB esteve exposta na estação 

Paulista do metrô. A mostra representa uma adaptação para o formato de cartazes, feita a partir da exposição de longa duração 

atualmente em cartaz no Museu. Nela, são apresentados resumidamente os principais aspectos do conteúdo histórico da 

devastação da Mata Atlântica e algumas peças da coleção MCB feitas a partir de madeiras originárias dessa floresta. A mostra 

percorreu 3 estações da linha amarela entre os meses de junho e agosto de 2019, fruto de uma parceria entre o MCB e a 

Viaquatro, cessionária da linha 4 do metrô, que cedeu o espaço e expositores.  
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Memória – Visões de um pequeno largo 

29 de junho a 18 de agosto de 2019 

A exposição ‘Memória: Visões de um pequeno largo’ aborda o Largo da Memória, na região central de São Paulo e antigo 

ponto de descanso para tropeiros que realizavam o transporte de cargas e mercadorias, vindos da região oeste do Estado em 
direção ao vale do Rio Tietê no início do século XIX. A mostra mescla texto a diversas linguagens visuais — fotos, ilustrações, 
anúncios de jornal, cartões postais, etc. — e coloca o Largo no papel de narrador da própria história, dos eventos cotidianos 
ocorridos naquela região e das transformações sofridas pela cidade e ali testemunhadas.  Apesar da vasta historiografia sobre 
São Paulo, não há quase material sobre o Largo, que sedia o primeiro monumento da cidade, datado de 1814. 

       

   
 
 

 3º E 4º TRIMESTRE 

 

As exposições realizadas em parceria neste trimestre estão descritas nas ações condicionadas deste relatório, uma vez que as 

ações previstas no plano de trabalho para 2019 já haviam sido excedidas nos 1º e 2º trimestres.  

 

 

 

 



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 33 de 336 

 

 

4º TRIMESTRE 

 

Exposição do 33º Prêmio Design MCB e Concurso do Cartaz 

A exposição do 33º Prêmio Design MCB (ação 14) foi realizada no 4º trimestre, com abertura no dia 23 de novembro, apresenta 

64 peças das categorias de produtos, sendo 29 premiadas (1º, 2º, 3º e Menções Honrosas) e outras 35 selecionadas pelo júri 

para integrarem a exibição. Em Trabalhos Escritos foram apresentados ao público 27 trabalhos, sendo 14 premiados e 13 

selecionados, nas modalidades Publicados e Não Publicados. A mostra Concurso do Cartaz, que divulga a peça vencedora e 

outros 44 trabalhos selecionados, possibilita aos visitantes elegerem seu cartaz favorito por meio de votação popular, cujo 

resultado será divulgado após encerramento da exposição. O projeto expográfico foi desenvolvido pela equipe interna da 

instituição. A exposição permanecerá em cartaz até 8 de março de 2020. 

 

   

   

    

   
Fotos: Leo Eloy / Estúdio Garagem 

 

 

RECEBIMENTO DE VISITANTES PRESENCIAIS (ação 15)  

 

1º TRIMESTRE 

O museu recebeu 29.155 pessoas presencialmente. 
 
2º TRIMESTRE 

O museu recebeu 45.460 pessoas presencialmente.  

 

3º TRIMESTRE 

O museu recebeu de 36.214 pessoas presencialmente. 

 

4º TRIMESTRE 

O museu recebeu de 40.305 pessoas presencialmente. 
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3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2019) 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração Previsão Trimestral Realizado 

10 

(PEPC) Realização 
da edição anual do 

Concurso do Cartaz 
do Museu da Casa 
Brasileira 

10.1 Meta-Produto Nº de edições realizadas 

1° Trim 0   

2° Trim 1 1 

3° Trim   

4° Trim 0   

META ANUAL 1 1 

10.2 Dado Extra Número de inscritos 

1° Trim   

2° Trim 428 

3° Trim   

4° Trim 0   

META ANUAL 0 428 

10.3 Dado Extra Premiados 

1° Trim   

2° Trim 1 

3° Trim   

4° Trim 0   

META ANUAL 0 1 

10.4 Dado Extra Nº de Cartazes criados 

1° Trim   

2° Trim 398 

3° Trim   

4° Trim 0   

META ANUAL 0 398 

11 

(PEPC) Realização 
da edição anual do 
Prêmio Design 

Museu da Casa 
Brasileira 

11.1 Meta-Produto Nº de edições realizadas 

1° Trim 0   

2° Trim   

3° Trim    

4° Trim 1 1 

META ANUAL 1 1 

11.2 Dado Extra Número de inscritos 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 559 

4° Trim 0   

META ANUAL 0 559 

11.3 Dado Extra Premiados 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 0 43 

META ANUAL 0 43 

11.4 Dado Extra Nº Objetos 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 0 91 

META ANUAL 0 91 
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12 

(PEPC) Realização 
de apresentações 
Musicais realizadas 
do projeto “Música 

no Museu” 

12.1 Meta-Produto Número de apresentações 

1° Trim 6 7 

2° Trim 8 12 

3° Trim 5 1 

4° Trim 1   

META ANUAL 20 20 

12.2 Dado Extra 
Número de Público das 
apresentações 

1° Trim 3.345 

2° Trim 3.787 

3° Trim 342 

4° Trim 0   

META ANUAL 0 7.474 

13 

(PEPC) 
Estabelecimento de 
parcerias para 

realização de 
exposições 
temporárias com os 

conteúdos das 
áreas de vocação 
do MCB 

13.1 Meta-Produto 
Nº de parcerias 
estabelecidas 

1° Trim  2 

2° Trim 1 3 

3° Trim 1   

4° Trim    

META ANUAL 2 5 

14 

(PEPC) Exposição 
dos produtos 
selecionados na 
edição anual do 

Prêmio Design 
Museu da Casa 
Brasileira 

14.1 Meta-Produto 
Nº de Exposições 
Realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1 1 

META ANUAL 1 

1 

15 

(PEPC) 
Recebimento de 

visitantes 
presenciais no 
museu 

15.1 Meta-Resultado 

 Nº mínimo de visitantes 

presenciais recebidos no 
museu 

1° Trim 15.000 29.155 

2° Trim 25.000 45.453 

3° Trim 25.000 36.214 

4° Trim 25.000 40.305 

META ANUAL 90.000 151.127 

 
Justificativas 

 
Ação 15 

 
O público recebido presencialmente no museu no quarto (ação 15) foi de 40.305 pessoas, superando em 61% a meta prevista; 

esse número é resultado do sucesso da gestão no estabelecimento de parcerias para realização da programação cultural, como 
exposições, palestras, apresentações musicais, lançamentos, feiras culturais e oferecendo uma agenda de programação cultural 
rica e diversificada, sempre vinculada às áreas de vocação da instituição. Contribuiu ainda de forma significativa para este 
resultado o forte empenho das áreas de comunicação do MCB e da SEC na divulgação da programação oferecida pela instituição. 
Destacamos algumas das ações representativas deste número expressivo de público no museu: Apresentação Interativa: Villa 
Lobos para todos (218 Pessoas). Apresentação de Natal - Orquestra Murilo Alvarenga (441 Pessoas). Outro grande 
destaque de público foram as Feira Bazar da Cidade (3.037 pessoas), Feira Cultura de Boteco (1.648 pessoas), Feira 
Mercado das Madalenas (4.876 pessoas), Feira Sabor Nacional (4.150). E por fim destacamos às ações realizadas pelo 
educativo em suas Oficinas no Museu que acontecem aos sábados somaram no total 104 participantes nas suas atividades.  
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PROGRAMA EDUCATIVO 

 

O Educativo MCB propõe práticas que articulam o olhar, o fazer e o pensar. Queremos que os visitantes assumam o papel de 

investigadores, pesquisando os conteúdos que o museu oferece numa perspectiva contemporânea, relacionando a visita ao MCB 

com suas vidas.  

Para o Educativo MCB o importante é estabelecer relações das mais diversas ordens, de escuta, trocas, sensibilidades, afetos. 

Entende-se o processo educativo como a construção de enfrentamentos corajosos com o outro. Não se trata de reafirmar 

certezas, mas colocá-las em cheque, tencionando, atritando, deslocando o que está dado. 

A rua, a casa, a escola, o museu são espaços de inúmeras experiências que precisam transbordar, contaminando uns aos outros. 

Embaralhar as ideias, tomar chá na calçada, visitar amigos e desconhecidos, entrar em contato com quem passa na rua em 

frente à construções e casas tombadas. Para isso, os projetos são continuados, na busca por processos que mergulham e se 

aprofundam no imponderável, no imprevisível e no poético 

O ano de 2019 continuou com as propostas de investigações, pesquisas e parcerias. Aprofundamos nossos vínculos internos e 

externos, inauguramos espaços de experiências e ampliamos o público a partir de propostas e planejamentos continuados. A 

proposição de que o trabalho coletivo nos levou a experiências e resultados muito ricos se confirmou plenamente.  

O trabalho em parceria propiciou encontros de qualidade e transformou nosso grupo em uma grande rede de relacionamentos. 

Encaramos esses encontros como um desafio para a elaboração de projetos compartilhados, uma imersão na busca de 

possibilidades de relação entre os conteúdos do museu e seus espectadores. 

Os retornos recebidos através das pesquisas de satisfação de público escolar (Ação 34.1 e 34.2) foram positivos. A média ao 

longo do ano foi de 96,15% atingindo plenamente a meta prevista e programada. E também destacamos as visitas realizadas 

das escolas, universidade, e instituições de ensino (Ação 32.1) que puderam ter contato com acervo fixo, o jardim do MCB além 

das exposições temporárias. Notamos que nesse ano as escolas que visitaram, na sua maioria, já vinham com o conteúdo 

estudado em sala de aula e complementavam com a visita, isso tornou os encontros mais instigantes e participativos com trocas 

de ideias e saberes. 

 

Abaixo segue um panorama das metas alcançadas em 2019 com as atividades propostas pelo educativo do MCB: 

 

Número dos visitantes agendados de janeiro a dezembro 2019. 

 

 

  

As ações, programas e projetos desenvolvidos para público de inclusão e 3º setor (ação 33.1), teve continuidade com as 

parcerias entre o Educativo do MCB, Centro Israelita de Atendimento Multidisciplinar – CIAM, Centro de Atenção Psicossocial – 

CAPS Itaim Bibi. As parcerias com o CIAM durou até a metade do ano quando fomos surpreendidos com a notícia do fechamento 

da unidade Aldeia Esperança com quem mantínhamos a parceria.  

Com o CAPS as atividades se intensificaram. Fizemos uma ação no dia dos Direitos Humanos, dentro da Campanha Sonhar o 

Mundo da SEC, com serigrafia de um desenho feito por um dos frequentadores e a apresentação musical do Cordão Bibi Tantã. 

Foram lidas frases criadas pelos usuários com temas ligados aos Direitos humanos.  

               -                  176           287            189           491              55               40             781             287           585            328            147            3.366 

Ago Set Out Nov Dez TotalJan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
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Oferecimento de oficinas com conteúdos relacionados ao Acervo e exposições temporárias através do programa Oficinas no 

MCB (Ação 29.1 e 29.2) voltado para famílias e público em geral teve uma boa aceitação do público com as 30 oficinas 

oferecidas ao longo do ano para um de público de 630 pessoas. Começamos o ano com oferecimento de oficinas de desenho, 

com artistas plásticos convidados. Em todas as oficinas estava presente um intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 

para atender ao público surdo presente. A aceitação do público foi muito positiva e em todas oficinas tivemos fila de espera na 

inscrição. Em 2019, continuou o grupo de estudos e as oficinas Era Uma Casa Muito Engraçada que direciona as atividades para 

bebês de zero a quatro anos. Criamos a Oficina Carro Família para atender a demanda de um público geral. Além das oficinas 

especiais que aconteceram em datas específicas como, por exemplo, no começo do ano a oficina A Casa na Praia que foi 

realizada no dia do aniversário de São Paulo. Durante a exposição Bruno Munari: A Mudança e a única constante no universo’ 

foram realizadas as oficinas Miudezas de Desenhar e Carimbar e a oficinas que objeto é esse? Todas ligadas ao tema da 

exposição. 

Realizamos atividades na calçada que atende a ação (ação 30.1 e 30.2). Atingindo e ultrapassando a meta plenamente.  

 

Oferecimento de atividades extramuros para atração do público do entorno (Ações 30.1 e 30.2).  Foram oferecidas 07 propostas 

de oficinas extramuros intercaladas quinzenalmente: Desenho sua Casa, A casa estampada, As palavras e as casas, A Casa 

bordada, Manual de Instruções, Misticismo Doméstico, Que objeto é esse? As oficinas são realizadas na calçada na frente do 

Museu da Casa Brasileira de terça à sexta-feira. 

Realização de cursos de capacitação para professores, educadores e guias de turismo (Ação 31.1 e 32.2).  Participaram 67 

professores, em 07 encontros. O curso foi realizado no MCB aos sábados de manhã com quatro horas de duração. Todas as 

aulas contaram com presença de intérpretes de libras para os alunos surdos. Tivemos o cuidado para contratar os intérpretes 

que tenham experiência nas áreas da cultura e educação e assim o entendimento e o interesse do público surdo no curso foram 

mais completos. 

Realização de visitas educativas e atividades complementares para os funcionários do museu através do projeto Seu Museu 

(Ações 35.1 e 35.2), que proporcionou encontros e aproximações entre os funcionários. Foram realizados 09 encontros. Nesse 

ano propomos para os funcionários criarem suas próprias xícaras, com argila, e assim poder usá-las no ambiente do trabalho. A 

ideia, além da integração das equipes, foi poder falar sobre a consciência do uso responsável dos copos de plástico e a 

importância da sustentabilidade dos objetos. Essa ação resultou em uma exposição no hall de entrada do museu com a exibição 

de todas as xicaras feitas pelos funcionários. Além dessa atividade foi iniciada uma roda de conversa onde cada setor apresenta 

o seu trabalho para os funcionários de outras áreas. 

E por fim, nesse ano foi realizado a itinerância dos educadores para outra cidade (Ação 36.1) com o Projeto Casas do Sertão 

que foi uma parceria entre Educativo do Museu da Casa Brasileira (São Paulo) com a Casa de Cultura do Sertão do Morro da 

Garça (Minas Gerais) com o convite foi para que os educadores participassem da programação do Festival Saberes e Sabores. 

Nessa itinerância foram oferecidas oficinas públicas, oficinas com as frequentadoras do CRAS (Centro de Referência da 

Assistência Social de Morro da Garça) e diversas visitas a casas de moradores (tanto do município quanto da zona rural).  

No 4º Trimestre de 2019 o Educativo MCB atendeu 1.392 visitantes. A seguir segue o relato de cada projeto desenvolvido 

pela área nesse período. 

               14                  59             99              41             67              80               12               70               58             82            109              37               728 

Ago Set Out Nov Dez TotalJan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
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Oficinas no MCB 

A Ação 29 que visa o oferecimento de oficinas com conteúdos relacionados ao Acervo e exposições temporárias através do 

programa Oficinas no MCB apresentou 07 propostas (ação 29.1) de oficinas ao longo do trimestre totalizando 104 participantes 

(ação 29.2).  As propostas se relacionaram direta ou indiretamente com as exposições temporárias organizadas pelo MCB. 

Realizamos as seguintes oficinas:  

Programação de Desenho – Desenhar é urgente! 

Neste quarto trimestre, a Programação de Desenho Desenhar é urgente! contou com a participação dos artistas Flávia Mielnik, 

Marcelo D´Salete e Peter Webb. 

26/10 - Oficina de desenho: Desenhar é urgente - Flávia Mielnik (15 Pessoas).  

       

Na proposição feita por Flávia Mielnik, os participantes foram convidados a fazer uma deriva pelo entorno do museu utilizando 

como suporte para os registros gráficos cadernos de diferentes tamanhos e formatos produzidos pela artista.  No início do 

encontro foi feita uma roda de apresentação, com chá e bolo, a partir do ritual de acolhimento do projeto “Chaísmo”. Cada 

participante compartilhou a sua relação com o desenho e escolheu um caderno para desenvolver a atividade.  

         

O grupo iniciou o seu percurso conduzido pela artista, todos estavam munidos dos cadernos e de banquinhos plásticos para 

poderem sentar nos momentos de parada para a realização de desenhos de observação. No total foram realizadas três paradas: 

na rua sem saída Frei Galvão, na rua Dr. Mario Ferraz (ao lado de uma vendedora de flores) e em cima do viaduto do Parque do 

Povo. A oficina foi muito prazerosa e os participantes ficaram muito animados com a experiência de deslocamento pela cidade.  

23/11 - Oficina de desenho: Desenhar é urgente - Marcelo D’Salete (27 Pessoas). 

A proposição feita por Marcelo D´Salete contou com apresentação inicial, chá, bolo e xícaras! Em seguida, Marcelo realizou uma 

apresentação de uma breve história dos quadrinhos. O grupo se mostrou extremamente interessado pelas informações. Em 

seguida, o artista fez um convite ao grupo, para resolver em uma página, um quadrinho que contasse o dia de cada participante, 

do momento em que acordaram, até o momento presente. Muitos dos participantes faziam quadrinhos ou tinham interesse em 

aprender mais sobre esta linguagem. O exercício foi desafiador para alguns, mas gerou bons resultados e uma reflexão 

interessante sobre a produção. 
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14/12 - Oficina de desenho: Desenhar é urgente - Peter Webb (21 Pessoas).  

A programação Desenhar é urgente! de 2019 foi fechada com a participação de Peter Webb. O encontro foi iniciado com uma 

bela mesa, repleta de objetos coletados por Peter em diversos lugares do mundo. Objetos provindos do mar, de rios, da terra, 

do ar etc. Os participantes foram convidados para o chá com bolo e uma conversa profunda, trazendo à tona a ideia de desenho 

de uma maneira ampliada. Em seguida, foi proposta ao grupo uma caminhada no jardim do MCB. Com lápis de cera foram feitas 

frotagens das árvores e folhas escolhidas pelos participantes. No final houve o compartilhamento da produção, das experiências 

e sensações do grupo sentado em roda, no novo espaço criado por Peter no jardim: o espaço curupira, composto de toras de 

madeira organizadas em círculo. Foi um encontro extremamente frutífero e prazeroso. 

,      

 

19/10 - Oficinas no museu: Oficina Miudezas de desenhar e carimbar (15 Pessoas). 

Uma oficina de desenho, colagens e carimbos a partir de elementos naturais como folhas, sementes, frutas e legumes. Nesta 

os itens da coleta se tornaram carimbo, colagem ou disparador para o desenho de observação. Ao final, a imaginação guiou 

cada participante em seus processos criativos, transformando a coleta em um zine para levar para casa. 
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20/10 - Oficinas no museu: Oficina Era Uma Casa Muito Engraçada (18 Pessoas). 

Leveza, o título da última oficina Era uma casa muito engraçada, correu conforme o nome diz. As famílias chegaram aos poucos 

pois o dia estava fresco e nublado. Criamos uma instalação lúdica com estações para exploração dos sentidos: elementos leves, 

pesados, lisos e ásperos, que podiam ser arrastados, puxados, rolados e esvoaçados. Para a visão, texturas presentes em 

formas e volumes apenas na cor branca, em um primeiro momento atraentes pela visão, mas que também convidavam ao tato 

e surpreenderam a audição pelas diferentes e sutis sonoridades. 

         

26/10 - Oficina Casa Família (04 Pessoas) | 07/12 - Oficina Casa Família (04 Pessoas). 

A oficina Fábrica de máscaras foi proposta para que crianças criassem máscaras com seus familiares, inspiradas no artista Saul 

Steinberg. Após a elaboração das mesmas com sacos de papel, carimbos e materiais riscantes, o grupo foi convidado a realizar 

uma performance, caminhando com as máscaras pelo jardim do museu, interagindo com o público. 

     

 

Oficinas extramuros 

A ação 30 visa o oferecimento de atividades extramuros para atração do público do entorno do museu com o oferecimento de 

22 oficinas (ação 30.1) de com a participação 228 pessoas (ação 30.2). Atendendo a meta estabelecida pelo trimestre.  

O projeto se propõe a ativar o espaço externo do museu, como espaço vivo, tecendo relações com o público passante, além de 

atuar como interrupção ao fluxo natural de uma grande via da cidade. Os passantes são convidados a participar das propostas, 

compartilhando experiências, lembranças, afetos e memórias relacionados ao tema da casa. Abaixo, segue algumas fotos das 

oficinas, ilustrando como as atividades estão sendo bem recebidas pelo público. Hoje contamos com 06 propostas de atividades 
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que acontecem de terça-feira à sexta-feira, que são: “A Casa estampada”, “A Casa bordada”, “Desenho sua casa”, “As palavras 

e as casas”, “Manual de instruções” e “Misticismo Doméstico”.  

A Casa Estampada – 111 pessoas 

08/10 - (14 Pessoas) | 29/10 - (22 Pessoas) | 12/11 - (28 Pessoas) | 26/11 - (27 pessoas) | 03/12 - (20 Pessoas) 

A oficina de Serigrafia, que está junto com o educativo desde 2016. Os passantes da Avenida Brigadeiro Faria lima podem ter a 

oportunidade de conhecer as técnicas de serigrafia e também descobrir o acervo dentro do espaço do Museu. Com cores 

vibrantes das tintas e dos tecidos estampados os desenhos ganham destaques nas suas formas. A artista, Monique Shoenacher, 

estampa imagens como, por exemplo, as cadeiras do acervo MCB, frases relacionadas a educação, objetos do acervo do museu, 

entre outros. O público tem dado uma boa resposta para a oficina da calçada, o que se que reflete no número de participações. 

    

 

Desenho Sua Casa – 10 pessoas 

04/10 (01 Pessoa) | 18/10 (02 Pessoas) | 01/11 (05 Pessoas) | 13/12 (02 Pessoas)  

Parte do Projeto Oficinas na calçada, o Desenhe sua casa acontece quinzenalmente, às sextas-feiras pela manhã, na calçada 

do Museu da Casa Brasileira. Os passantes avistam uma mesa com diversos materiais artísticos organizados. Alguns perguntam 

“o que é isso? ”, outros não reparam, passam apressados. Os educadores, a postos, disponíveis, permeáveis, às vezes lançam 

olhares, outras vezes puxam conversa. “Quer ganhar um desenho? ”. Quando as pessoas sentam à mesa, lhes é proposto que 

falem sobre uma casa, que descrevam uma casa “que caminha com você, que está ou que mora em você”, uma casa importante. 

Enquanto isso, durante a conversa, os educadores desenham o que é descrito. Também é pedido que os participantes contem 

sobre objetos importantes que existiam nestas casas. A casa que não existe, a casa que ainda será construída, a casa que não 

volta mais, a casa abandonada, a casa dos pais, da avó, a casa que é só uma mochila. E um convite a visitar a sua morada e 

também o Museu da Casa Brasileira. 
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A Casa bordada – (21 pessoas) 

02/10 ( 07 Pessoas) | 06/11 ( 03 Pessoas) | 20/11 (09 Pessoas) | 11/12 (02 Pessoas) 

A oficina de bordado na calçada tem objetivo de desenvolver um bordado com a colaboração dos passantes e interessados em 

“dar uns pontinhos” em um painel coletivo. A proposta foi criar um espaço de compartilhamento onde as pessoas aprendessem 

alguns pontos de bordado e colaborassem com o projeto. A liberdade de escolher as linhas e o local de intervenção no pano 

oferece a possibilidade de soltar-se pelo desenho, colorindo-o com as cores desejadas, explorando pontos e texturas. Nos meses 

de outubro, novembro e dezembro levamos para calçada um painel / estandarte criado pelos participantes do curso de Formação 

de Professores, onde os desenhos transferidos ao tecido passaram a ser bordados coletivamente. O painel reúne uma série de 

imagens realizadas a partir de referências fotográficas, que revelam situações vividas pelos professores e professoras nos dias 

de curso a partir de ações performáticas que exploraram o museu e seu entorno. 

       

As Palavras e as Casas – (34 pessoas). 

09/10 (07 Pessoas) | 23/10 (06 Pessoas) | 13/11 (21 Pessoas)   

Na oficina “As palavras e as casas”, a educadoras Beth Ziani, Cibele Lucena e Flavia Mielnik vão até o público com poemas nas 

mãos. Temos utilizado uma antologia poética que tem a “casa” como tema, criada por Beth Ziani. Os poemas vão de Manuel de 

Barros a Maiakovski. A leitura poética é feita pelas educadoras em voz alta e o público ouve atentamente o poema, que traz 

referências da casa, dos quintais, mobiliários, estimulando um diálogo entre as educadoras e o público. Os textos literários são 

fontes potentes de recordações e de referências geográficas o que possibilita realizarmos um extenso levantamento sobre a 

casa brasileira. No final, o/a participante leva, em um envelope, o poema que acabou de ouvir. Neste trimestre, trabalhamos 

poemas com temas relacionados à casa e ao ser que se desloca pelo mundo, que muda de cidade, que nasce em um local e 

logo constrói sua vida em outro. Acompanhando esta temática, durante estes meses levamos os poemas para passear e realizar 

uma calçada itinerante, para ir ao encontro das pessoas em movimento, na rua. Um convite aos que aceitam pausar para escutar 

algo sobre raiz e pertencimento, mesmo que longe daqui.    

     

Manual de instrução – (21 pessoas) 

01/10 (05 pessoas) | 15/10 (03 Pessoas) | 05/11 (04 Pessoas) | 19/11 (04 Pessoas) | 17/12 (05 Pessoas) 
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Em 2019, as proposições do Manual de Instruções ampliaram a coleção de gestos, afetos, desejos e memórias, relacionados 

aos objetos da casa, e recolhidos por meio de registros áudio visuais e textuais das conversas com o público desde 2018, na 

calçada em frente ao museu. Ao longo desse ano, perguntamos o que cada um gostaria de colocar na MESA (ou tirar dela), 

entre objetos, alimentos, ideias e desejos, emprestando também poemas de Francis Ponge para pensar nas maneiras do corpo 

que nela se apoia. Perguntamos também 'como você se muda? ’ Para falar de MUDANÇAS, presentes-passadas-futuras, entre 

caixas de papelão, jornais, fitas adesivas e canetões. Levamos uma VITROLA portátil para o ponto de ônibus, e convidamos as 

pessoas a escolher músicas para ouvir enquanto esperam. E também enquanto ocupavam a Área de Nadismo. A 

ENCERADEIRA, era um convite para mover e ser movido. A LÂMPADA, para clarear as ideias, para pensar no gesto de escolher 

a iluminação. Então vieram os LIVROS DE CABECEIRA e o LIVRO DE RECEITAS, recolhendo receitas para 2020, encerrando 

mais um ciclo, fechando a porta. Sabemos que para a vida não há Manuais nem Garantias, e que receitas estão aí para serem 

experimentadas, adaptadas, colocadas no mundo. Esse foi um ano em que as palavras se tornaram um dos objetos mais 

importantes, e reformá-las tem sido a melhor maneira de elaborar a casa-corpo, a casa-cidade, a casa-país, a casa-planeta. 

      

Misticísmo Doméstico – (20 pessoas) 

25/10 (04 Pessoas) | 22/11 (03 Pessoas) | 29/11 ( 05 pessoas) | 06/12 (02 Pessoas) | 20/12 - (06 Pessoas) 

A calçada Misticismo Domestico revelou o seu formato mais apropriado durante o quarto trimestre de 2019. Se no princípio do 

ano a mesma contava com uma série de recursos, como vestimentas especificas, incensos, cristais e pedras especiais, com a 

finalidade de cativar transeuntes no transcorrer dos últimos meses do ano tornou-se mínima. 

O tempo do chá como uma sugestão de pausa para conversas despretensiosa sobre humor e organização doméstica revelou 

uma série de histórias inusitadas e misteriosas que ao fim revelam o conhecimento popular traduzido em crença e espiritualidade. 

Com o tempo a equipe do educativo percebeu que os registros de escritos e desenhados sobre a mesa era útil como uma espécie 

de mapa como o qual tornava-se possível conectar e partilhar diferentes histórias com as pessoas participantes.  

Por fim percebeu-se no pavimento da calçada uma boa interface de diálogo entre passantes e o educativo MCB. Escritas sobre 

o calçamento tornaram-se procedimento de intervenções maiores sobre o espaço. Nas calçadas passaram a ser escritas frases 

que instigam nas pessoas passantes a reflexão sobre os modos como relacionam-se com suas casas, com a ideia de acolhida, 

cuidado, descanso e experiência no e com o tempo, onde se dá trabalho e ócio. 
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Oficina na calçada: Que objeto é esse? (11 Pessoas) 

17/10 - (06 Pessoas) | 31/10 - (05 Pessoas) 

As oficinas de frotagem, carimbos, colagens e desenhos a partir de objetos de usos cotidianos serão impressos como matrizes 

em diferentes suportes. A oficina articulou ideias e conceitos presente na obra e na exposição Bruno Munari: a mudança é a 

única constante no universo. 

       

 

Curso de Educadores e Professores 

A ação 31 Realização de cursos de capacitação para professores, educadores e guias de turismo 

Nº de cursos de capacitação para professores, educadores e guias de turismo realizado 01 (ação 31.1) com a presença de 10 

professores (ação 31.2). 

Curso de formação de professores 

O curso de formação aconteceu este ano com um formato diferente do realizado em 2018. Depois de avaliarmos a experiência 

vivida decidimos ampliar os encontros com cada grupo de professores. Assim, a formação passou a ter 8h totais, divididas em 

dois encontros de 4h.  O curso mobiliza a noção de cartografia não como método, mas como modo de pensar e habitar o mundo. 

A cartografia, como dispositivo poético-político-educativo, é tomada por nós como uma perspectiva para pensarmos 

modos de ensinar e de aprender, de instaurar processos de arte e educação, nos quais nossos corpos e 

experiências estão intimamente implicados.  

Como parte das atividades formativas do curso propomos que alguns professores participantes recebam crianças e/ou jovens 

para uma visita ao museu. A ideia é que os educadores experimentem planejar e viver a visita a partir dos conteúdos e reflexões 
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desenvolvidos no curso. Como descrito em relatório anterior, educadores surdos que participaram do curso de formação 

atenderam no MCB, no mês de setembro, um grupo de crianças da escola bilíngue para surdos DERDIC. Esta atividade gerou, 

neste último trimestre, um encontro formativo na DERDIC. Participaram do encontro as educadoras do MCB Cibele Lucena e 

Beth Ziani, educadoras e coordenadoras da DERDIC e duas intérpretes de Libras. Discutimos as práticas formativas que temos 

desenvolvido no museu e possíveis ações conjuntas com professores surdos da escola. A ideia é que este encontro se desdobre 

em uma parceria em 2020. Temos o desejo de aprofundar nosso trabalho com professores surdos no museu e também iniciar 

um trabalho na escola, que possa, assim, incluir também os jovens alunos surdos. 

 

      

 

 

 

 

 

Acessibilidade em Libras 

O educativo MCB tem acessibilizado parte de sua programação para o público surdo por meio da contratação de tradutores 

intérpretes de Libras. Assim, desde 2018, tanto as oficinas mensais de desenho quanto os encontros do curso de formação de 

professores têm recebido participantes surdos. A presença deste público tem nos trazido importantes reflexões e percepções 

acerca do que é acesso, acessibilidade e inclusão.  

 

Atendimentos a Estudantes. 

Ação 32 - (PE) Atendimento à estudantes de escolas públicas e privadas, através de agendamento ou parcerias continuadas 

(ensino infantil, fundamental, médio técnico e universitário) 762 alunos atendidos no trimestre. Esse número poderá ser 

conferido no anexo técnico e abaixo segue uma descrição da atividade realizada. 

EMEI DONA LEOPOLDINA 

A partir da escuta dos eixos apresentados pelos professores no encontro realizado em março, chegamos em um fio condutor 

para a formação a ser realizada ao longo deste ano. O tempo, a ancestralidade e o corpo nos levaram a planejamentos de ações 

que contém estes três eixos em conexão: observar nuvens, se conecta com a terra, brincar, entrar no mar, cozinhar e bordar. 

Cada encontro mensal teve como tema uma dessas ações, propondo vivências, leituras de textos e conversas, que colaboraram 

com o aumento de repertório das práticas pedagógicas dos professores e professoras participantes. Neste último trimestre, em 

outubro trabalhamos o “cozinhar”, em novembro o “bordar” e em dezembro fizemos um encontro final de avaliação e 

encerramento com todas e todos os professores que participaram da formação, além das coordenadoras e direção da escola. 

As atividades foram realizadas com dois grupos de professores (manhã e tarde), criando um campo de vivência e estudos na 

escola. Os mesmos temas se desdobraram em atividades com as crianças durante as Estações do Brincar (como nomeiam uma 

prática pedagógica livre que envolve professores e alunos juntos).  
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Atividade com professores a partir do vetor “cozinhar" 

 

                           

Atividade com professores a partir do vetor “bordar 

A partir da experiência realizada ao longo deste ano, preparamos uma avaliação, que foi compartilhada com eles no encontro 

final: 

Cada encontro uma célula singular 

Em um exercício criador cada encontro nos convidou a escolher cuidadosamente os elementos que o compõe: seus 

cheiros, temperaturas, texturas, sons, cores, imagens e palavras. Cada ação poético -pedagógica pediu uma 

ambientação e uma experiência corporal distinta. Assim, entendemos a aula como um ecossistem a que instauramos, 

habitamos e do qual passamos a fazer parte; um organismo vivo que acessa potências pessoais e comunais 

simultaneamente. Os participantes o acionam e são acionados por ele.  

 

 

 

Liberdade de escolha  

Na medida em que o ecossistema está posto, cada um/a o habita como pode, na duração que lhe é possível, 

exercitando suas escolhas. O que eu sou dentro desta experiência? O que e como ela me convoca? Por ser um campo 

de experiências, este modo de aula permite que cada um/a se reconheça e se local ize nele. O enunciado cria um 

contorno comum – “hoje entraremos no mar” – e respeita as diferentes possibilidades e modos de vivê-lo. Para alguns, 

“entrar no mar” pode durar uma hora e meia; para outros, cinco minutos. Este exercício de liberdade deixa esp aço 
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para que cada um/a se perceba e também para que cada um/a se movimente (podendo sair de suas zonas de conforto) 

o que é, ao mesmo tempo, cuidar de si e do coletivo.  

 

O que nos acontece é conteúdo             

Nesta perspectiva de aula, tudo que acontece é conteúdo, não temos um programa a cumprir. Desta forma, são os 

acontecimentos que nos ensinam, são eles que nos dão as pistas para trabalhar, pensar e avançar. Substituímos 

uma “perspectiva de resultados” por um “estado de presença”. Ou seja, trata -se de confiar na proposição criada, vivê-

la e alargá-la até seu limite.  

 

Ressignificação e invenção de gestos 

O que é bordar para nós? O que e como desejamos bordar? Saímos dos estereótipos, nos deslocamos do que está 

estabelecido e criamos novos significados.  

 

Sentido e intimidade: o professor é parte 

O professor está inteiro, propondo a partir de um lugar de intimidade. O professor traz para o grupo o que lhe habita . 

Quais seus repertórios de cozinha, quais seus ingredientes?  É a partir daí que ampliamos nossos referentes e 

encontramos procedimentos próprios. Este é então um campo de forças onde estamos ativados, levamos o que está 

pulsando e fazendo sentido e ativamos no outro o que está pulsando e fazendo sentido, e é isso também o que 

ensinamos e aprendemos.     

 

 

“A experiência,  a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto 

que é quase impossível nos tempos que correm, requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, 

pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar -se 

nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, 

cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, fa lar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, 

escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar -se tempo e espaço.” Jorge Larrosa – 

Notas sobre a experiência e o saber de experiência 
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Avaliação final com professores, professoras, coordenadoras e diretoras da Emei Dona Leopoldina 

EMEI RICARDO GONÇALVES 

O encontro foi iniciado com o chá, as xícaras, e o poema A flor e a náusea, de Carlos Drummond de Andrade. Houve uma lacuna 

desde o último encontro, ocorrido em 16/09/19, por incompatibilidade da agenda escolar. No entanto, para a positiva surpresa 

dos educadores, as professoras haviam se aprofundado na obra de Andy Goldsworth neste período, e fizeram propostas de 

trabalhos com as crianças a partir da produção do artista. Assim, retomamos a conversa com a intenção de recuperar a pesquisa 

e apresentação de novas referências de artistas com trabalhos relacionados à ocupação de territórios e intervenções em 

diferentes espaços. 

        

O encontro foi, como de costume, iniciado com o chá, as xícaras feitas pelos educadores do museu, e um texto poético:  A 

importância dos desastres naturais, de Walter de Maria. O texto disparou uma conversa sobre os desastres naturais e 

comentários sobre os trabalhos apresentados no encontro anterior. Especialmente a Débora se mostrou muito impactada pelos 

métodos e práticas dos artistas, tendo inclusive mostrado para suas filhas e marido. Algumas pessoas comentaram que sentiam 

a ampliação de seus repertórios de artes visuais. Os educadores decidiram continuar apresentando e realizando um 

aprofundamento sobre o trabalho do artista Francis Allÿs. Foi proposto um exercício de assistir aos vídeos e formular perguntas, 

das mais diversas naturezas, desde “por que ele está fazendo isto?” até “o que significa convidar mais de cem pessoas para 

mover uma montanha?”. 
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O último encontro do ano foi iniciado com o chá e a leitura de um trecho de Foucault, presente como citação em um texto de 

Silvio Gallo, no livro Corpo-Resistência. Ficamos de enviar o texto na íntegra e os links dos trabalhos que foram apresentados 

ao longo do trimestre, considerando que Thellma esteve ausente em alguns dos encontros. Foi organizada uma mesa com 

materiais e proposto que fosse realizada uma intervenção no trepa-trepa do parque da escola, somente com barbantes. Numa 

segunda etapa, foi proposto o uso de grandes papeis coloridos para complementar a intervenção. A chegada repentina das 

crianças no momento do intervalo ressignificou toda a ação, gerou uma intervenção colaborativa entre professoras, educadores 

e crianças. Houve uma conversa final e reflexão sobre a ação e sobre o ano de trabalho. Em 2020, seguirão apenas Maria Emília 

e Claudia neste grupo, as outras professoras passarão a trabalhar em outras escolas. 

     

 

VISITAS NO MUSEU  

Durante o quarto trimestre do ano de 2019 duas foram as exposições que motivaram visitas agendadas e espontâneas ao Museu 

da Casa Brasileira. A primeira das exposições foi a Mostra Bruno Munari - A Mudança é a Única Constante No Universo, que 

contou com uma semana especial dedicada ao artista, tendo sido realizada entre 4 de setembro e 10 de novembro. A segunda 

Mostra tem sido a trigésima terceira edição do Prêmio Design, que seguirá até março de 2020. 

Houve ainda uma terceira exposição temporária decorrente de ações realizadas pelo educativo MCB, a mesa expositiva 

Chaísmo, composta pelo conjunto de xicaras criadas pelas pessoas que trabalham no museu, dentro da programação Seu 

Museu, em parceria com a Olaria Paulistana de Lucia Eid.  
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Tanto a mostra Bruno Munari quanto a mostra para o 33º Prêmio Design tem sido atravessada por um modelo de acolhida que 

faz permanecer a experiência de fruição do tempo proposta pela exposição Chaísmo, um tempo de pausa e acolhida para falar 

em grupo e ouvir em grupo.  

       

As visitações das escolas e universidades à mostra Bruno Munari foram marcadas pela diversidade de faixas etárias entre as 

pessoas frequentadoras do museu, dado que a produção do artista em questão cobre interesses que vão da infância e da 

educação infantil até a arte contemporânea, o design e a academia.  

       

No decorrer da Mostra prêmio Design tem sido mais frequente a presença de públicos oriundos da academia, especificamente 

pessoas envolvidas com design e arquitetura. O educativo MCB tem dialogado com o público a partir de propostas que 

demandam maior tempo de permanência em contato com o jardim da instituição, para então adentrar as dependências as salas 

expositivas com sugestões mais amplas acerca da vocação do educativo do museu, marcado pelo estudo do olhar poético sobre 

as coisas, o fazer e o tempo. Como propostas prática de diálogo com as exposições tem-se trabalhado desenhos de observação 

com ponta seca, nanquim ou lápis e frotagem seguidos de rodas de partilha sobre o ato de observar e traduzir plasticamente um 

dado.  
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Público de inclusão e 3º Setor 

             A Ação 33 que visa o recebimento de visitas de grupo de pessoas com deficiência física, mental, idosos, pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, através do programa Fora da Casinha atendeu 288 pessoas, esse número poderá ser 

conferido no anexo técnico e abaixo está uma descrição das atividades realizadas nesse trimestre. 

 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS – Itaim Bibi.  

Durante este trimestre demos continuidade aos processos artísticos desenvolvidos pelo Coletivo Cazumbá, com ênfase nas 

intervenções de bordado sobre os tecidos de frotagens, na coleta de frases dos usuários e em desenhos para serem usados no 

dia da defesa aos Direitos Humanos. A celebração “Sonhar o Mundo” aconteceu no dia 10 de dezembro na calçada e no interior 

do museu, aberta ao público, com um festejo envolvendo a leitura dos 31 artigos dos Direitos Humanos, apresentação musical 

do Cordão Bibi Tantã, serigrafia sobre camisetas com imagens e frases criadas pelos usuários e a inauguração de um lambe-

lambe na parede externa do museu, com uma fotografia em grande formato do grupo Cazumbá composto pelos usuários e 

profissionais do Caps Itaim e as educadoras do MCB Beth Ziani, Flavia Mielnik e Cibele Lucena. 

    

Seu Museu 

A ação 35 visa à realização de visitas educativas e atividades complementares para os funcionários do museu através do projeto 

Seu Museu. Foram realizadas 02 atividades (ação 35.1) com a participação de 34 funcionários (ação 35.2) atingindo a meta. 

O Educativo MCB realiza as ações para o Seu Museu. Os últimos encontros foram realizados no dia 12 de novembro de 2019 

no período da manhã e da tarde, de modo a contemplar o maior número de funcionários da equipe do Museu. O horário da tarde 

foi determinado a partir da escala dos Orientadores de Público. Os encontros foram realizados na sala de reunião. Começaram 

com um convite ao chá, com as xícaras produzidas dentro do projeto Chaísmo, também constituinte das ações do Seu Museu.    
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 Foi elaborada uma dinâmica inicial pelos educadores, a fim de humanizar os encontros e promover uma sensibilização, 

partindo de algumas perguntas: 

1- Quando você pensa em design você pensa em quê? 

2- Conte uma experiência cotidiana pela qual tenha passado, que envolva um problema ou uma solução de design. 

A conversa foi muito boa, e contou com a participação ativa da maioria do grupo. A intenção é a de que em cada encontro uma 

das áreas do Museu se apresente para toda a equipe. Desta vez foi a área do Prêmio Design que apresentou os trabalhos. 

Para nortear a preparação da apresentação, a equipe do Educativo MCB enviou algumas perguntas para Meire Yamauchi e 

Giancarlo Rufatto: 

1. Qual é a história do Prêmio Design? Onde, como e por quê começou? 

2. Como o Prêmio se dá hoje? Quais são as principais etapas? 

3. Por que ele é considerado um Prêmio importante? 

4. Como é o cotidiano de trabalho da equipe e os principais desafios? 

5. O que consideram ser mais mobilizador nesta prática? 

6. O que os levou a trabalhar com design? Falem sobre as trajetórias de vocês. 

Ambos os encontros foram muito fluidos, agradáveis e frutíferos. O Prêmio Design foi apresentado e discutido, gerando 

reflexões importantes para as próximas edições. 

       

 

Exposição: EntreMeadas  

A exposição “EntreMeadas” realizada no SESC Vila Mariana de outubro 2019 a fevereiro de 2020, sob a curadoria de Adélia 

Borges, contempla um projeto de bordado realizado pelo Museu da Casa Brasileira em parceria com a escola EMEI Leopoldina. 
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Sob a coordenação da arte-educadora Beth Ziani (MCB) e a professora Renata Honora (EMEI), crianças entre quatro a seis anos 

desenvolveram o projeto “ A Floresta que nós queremos na cidade”. O desejo dos alunos de transformar a cidade em um espaço 

mais vivo e saudável levou-os à criação de desenhos de uma cidade com muitas árvores, animais e flores que foram transferidos 

para um painel em tecido e bordado por muitas mãos. 

       

 

O bordado foi realizado pela comunidade escolar (pais, filhos, avós), professores e especialmente pelas Artesãs da Linha Nove, 

grupo de bordadeiras situado no entorno da Ceagesp, que faz parte do Instituto ACAIA. O processo criativo do painel selecionado 

para a exposição durou todo o ano de 2016.  
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4. PROGRAMA EDUCATIVO (2019) 

Nº Ações Pactuadas Nº Atributo da Mensuração Mensuração Previsão Trimestral Realizado 

29 

(PE) Oferecimento 
de oficinas com 
conteúdos 

relacionados ao 
Acervo e 
exposições 
temporárias 
através do 
programa Oficinas 
no MCB 

29.1 Meta-Produto Nº de oficinas oferecidas 

1° Trim 3 3 

2° Trim 3 15 

3° Trim 3 5 

4° Trim 3 7 

META ANUAL 12 30 

29.2 Meta-Resultado 
Nº mínimo de público 
recebido nas oficinas  

1° Trim 30 196 

2° Trim 30 259 

3° Trim 30 71 

4° Trim 30 104 

META ANUAL 120 630 

30 

(PE) Oferecimento 
de atividades extra 
muros para atração 
do público do 
entorno 

30.1 Meta-Produto 
Nº mínimo de atividades 
oferecidas 

1° Trim 20 19 

2° Trim 20 22 

3° Trim 20 22 

4° Trim 20 28 

META ANUAL 80 91 

30.2 Meta-Resultado 
Nº mínimo de público nas 
atividades  

1° Trim 100 172 

2° Trim 100 188 

3° Trim 100 140 

4° Trim 100 228 

META ANUAL 400 728 

31 

(PE) Realização de 
cursos de 
capacitação para 
professores, 
educadores e guias 
de turismo 

31.1 Meta-Produto 

Nº de cursos de 

capacitação para 
professores, educadores e 
guias de turismo 

1° Trim - 1 1 

2° Trim - 3 3 

3° Trim - 2 2 

4° Trim - 1 1 

META ANUAL 7 7 

31.2 Meta-Resultado 

Nº mínimo de público 
atendido nos cursos de 
capacitação para 
professores, educadores e 
guias de turismo 

1° Trim - 10 8 

2° Trim - 30 29 

3° Trim - 20 20 

4° Trim - 10 10 

META ANUAL 70 67 

32 

(PE) Atendimento à 
estudantes de 

escolas públicas e 
privadas, através 
de agendamento ou 

parcerias 
continuadas 
(ensino infantil, 
fundamental, 

médio técnico e 
universitário) 

32.1 Meta-Resultado 
Nº mínimo de estudantes 

atendidos  

1° Trim 250 337 

2° Trim 500 565 

3° Trim 500 788 

4° Trim 250 725 

META ANUAL 
1.500 

2.415 
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33 

(PE) Recebimento 
de visitas de grupo 

de pessoas com 
deficiência física, 
mental, idosos, 
pessoas em 
situação de 
vulnerabilidade 
social, através do 

programa Fora da 
Casinha 

33.1 Meta-Resultado 
Nº mínimo de público 

recebido nas visitas  

1° Trim 100 118 

2° Trim 200 149 

3° Trim 200 300 

4° Trim 100 288 

META ANUAL 600 855 

34 

(PE) Realização de 

pesquisa de perfil e 

de satisfação de 
público escolar 
(Modelo SEC) 

34.1 Meta-Produto Nº de pesquisa  realizadas 

1° Trim   

2° Trim 1 1 

3° Trim   

4° Trim 1 1 

META ANUAL 2 2 

34.2 Meta-Resultado 
Índice de satisfação de 
acordo com a pesquisa 
modelo SEC (= ou > 80%) 

1° Trim   

2° Trim 80,00 96,89% 

3° Trim   

4° Trim 80,00 95,42% 
META ANUAL 

80,00 96,16% 

35 

(PE) Realização de 
visitas educativas e 
atividades 
complementares 
para os 

funcionários do 
museu através do 

projeto Seu Museu 

35.1 Meta-Produto 
Nº de visitas educativas e 
atividades complementares 
propiciadas 

1° Trim 2 2 

2° Trim 2 3 

3° Trim 2 2 

4° Trim 2 2 

META ANUAL 8 9 

35.2 Meta-Resultado 

Nº mínimo de público 
recebido nas visitas 

educativas e atividades 
complementares  

1° Trim 10 33 

2° Trim 10 30 

3° Trim 10 40 

4° Trim 10 34 

META ANUAL 40 137 
 
 
 

Justificativas 

Ação 29 - Oferecimento de oficinas com conteúdos relacionados ao Acervo e exposições temporárias através do programa 

Oficinas no MCB. 

Ação 29.1: Nº de oficinas oferecidas: 03 

Realizadas: 07 

Ação 29.2- Meta Prevista público: 30 

Realizada: 104 

Justificativa: As Oficinas no MCB que aconteceram aos sábados tiveram um aumento significativo no trimestre, resultante do 

investimento no projeto e a boa receptividade do público. Foi possível a oferta de um número significativamente maior de oficinas, 



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 56 de 336 

 

 

sem que, entretanto, isso viesse a onerar de forma desproporcional o orçamento previsto, ou prejudicar o cumprimento integral 

das demais ações previstas no Plano de Trabalho. As oficinas oferecidas estão ligadas aos temas do museu, passando pelo 

jardim e também junto com os eventos; a título de exemplo, destacamos as Oficinas de Desenho – Desenhar é urgente! Com os 

seguintes artistas: Flávia Mielnik, Marcelo D’Salete, Peter Webb, a oficina Era Uma Casa Muito Engraçada para crianças de 0 a 

03 anos, a oficina Miudezas de desenhar e carimbar em paralelo à exposição Bruno Munari e a oficina Casa Família destinada 

aos frequentadores do museu. Com isso, as metas foram atingidas e amplamente superadas. 

Ação 30 - Oferecimento de atividades extramuros para atração do público do entorno. 

Ação 30.1 - Meta atividades oferecidas: 20 

Realizada: 28 

Ação 30.2 - Meta prevista público: 100 

Realizada: 228 

Justificativa: As oficinas na calçada tiveram um grande avanço no trimestre, com o oferecimento 28 atividades oferecida para 

o público pode ter contato com atividades ligadas ao bordado, a poesia, a serigrafia, ao desenho e a performance.  Isso foi 

possível com a participação da equipe do educativo, composta por profissionais de várias áreas das artes e educação o que 

resulta em uma diversificação de propostas na calçada que acontecem de terça à sexta-feira na frente do museu, além das 

oficineiras contratadas para atividades específicas, o que resulta em uma efetiva participação do público, possibilitando que seja 

atingida e até ultrapassada a meta estabelecida para o trimestre. 

 

Ação 32 - (PE) Atendimento à estudantes de escolas públicas e privadas, através de agendamento ou parcerias continuadas 

(ensino infantil, fundamental, médio técnico e universitário) 

Meta prevista público: 250 

Realizada: 762 

Justificativa: Em 2019 demos continuidade à estratégia iniciada no ano anterior, priorizando as parcerias continuadas com 

escolas públicas do entorno e nas proximidades do MCB, o que amplia, de forma considerável, a possibilidade de atendimentos; 

mais uma vez, sem que haja prejuízo orçamentário ou das demais metas pactuadas. Além desta estratégia, houve a manutenção 

das visitas agendadas pelas instituições de ensino, com um resultado bastante positivo. 

Ação 33 - (PE) Recebimento de visitas de grupo de pessoas com deficiência física, mental, idosos, pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, através do programa Fora da Casinha. 

Meta Prevista: 200 

Realizada: 288 

Justificativa: Além das visitas de grupos agendados, intensificamos as ações com a nossa parceira Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS Itaim Bibi e fortalecemos nosso compromisso com a instituição. Estamos estudando novas formas de 

atividades para atrair, o público surdo e cego, ampliando a inclusão e acessibilidade ao museu.  
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A ação 35 visa à realização de visitas educativas e atividades complementares para os funcionários do museu através do 

projeto Seu Museu.  

Ação 35.2 - Meta prevista público: 10 

Realizada: 34 

Justificativa: As ações realizadas do projeto Seu Museu são pensadas de forma a instigar, uma maior aproximação e 

conhecimento do trabalho interno realizado pelas diferentes equipes do museu, o que tem propiciado o crescente interesse na 

atividade por parte dos funcionários.  A partir desse trimestre os encontros foram e continuarão sendo realizados com os 

responsáveis de cada uma das áreas do museu. Esta estratégia se mostrou bastante adequada, tendo sido o primeiro encontro 

com a equipe do Prêmio Design extremamente bem sucedido, com uma grande quantidade de participantes.  
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PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP 

 
 
Em 2019 realizamos 2 oficinas/estágio técnico voltados em consonância com as demandas do Sisem, conforme abaixo: 

3º TRIMESTRE 

O Museu da Casa Brasileira organizou junto à responsável técnica Thais Romão do Sisem na Secretaria, uma oficina realizada 
no terceiro trimestre de 2019 (ação 38).   A atividade realizada em 19/09/2019 pela Gerente de núcleo técnico, Ana Heloisa 

Santiago, apresentou o processo de criação de projetos expositivos realizados no Museu da Casa Brasileira por sua equipe 
interna, abordando a elaboração do conceito, desenvolvimento do projeto executivo e projeto gráfico, bem como as equipes e 
papéis desenvolvidos pelos vários profissionais envolvidos na exposição, desde sua concepção até a montagem. Foram 
apresentadas também referências de projetos realizados em outras intuições tanto no Brasil, quanto no exterior, por profissionais 
da área. O objetivo foi oferecer algumas diretrizes para a criação e planejamento de projetos de exposição. A apresentação em 
pdf foi enviada às participantes.  

Participantes: 3 
Municípios atendidos: Santo André, São Bernardo do Campo e Santos  
Duração: 3 horas.  

   
Foto das participantes durante a atividade  

4º TRIMESTRE 

No 4 trimestre de 2019 o MCB ofereceu o estágio técnico “Gestão de acervo bibliográfico”, oferecido pela equipe do centro 
de documentação e pesquisa do museu, em parceria com a equipe da restauradora Dayse Estrá, que está executando o 
trabalho de higienização do acervo bibliográfico atualmente. Foram oferecidas e preenchidas 2 vagas, conforme abaixo:  
Participantes: Mariana Batista de Queiroz (Museu de Arte Contemporânea – MAC) e Lucineia Pereira Ribeiro (Museu de Arte 

de São Paulo – MASP) 
Local: Museu da Casa Brasileira, São Paulo (SP) 
Horário: 10h às 12h 
Município participante: São Paulo 
Supervisão: Ana Heloisa Santiago – Gerente de Núcleo Técnico / Wilton Guerra – Gerente de Pesquisa e Documentação 

Descrição da Atividade: 

A oficina contou com a presença de duas profissionais da área de Biblioteca de Museus, Mariana (MAC) e Lucineia (MASP), 
recebidas pela Bibliotecária do MCB - Alessandra Sampaio, que contextualizou a importância do Museu desde a década de sua 
criação, formatação e alocação do espaço em meio à sociedade paulistana/brasileira/parceiros internacionais e trabalhos iniciais, 
até os dias atuais, com suas exposições, mostras e eventos diversos promovidos pela instituição. 

Posteriormente, a bibliotecária apresentou o CEDOC, posicionando o trabalho e atividades realizadas em relação à Gestão do 
Acervo Bibliográfico pelo setor, contextualizando-a segundo a Política de Gestão de Acervos, demonstrando o uso de práticas 
relacionadas ao Processamento Técnico dos itens bibliográficos, instrumentos de controle da coleção, pesquisa, aquisição 
bibliográfica e participação em eventos externos como forma de aprimoramento e prospecção dos trabalhos desenvolvidos 
especificamente para as atividades relacionadas.  

Desta forma, as participantes tiveram a oportunidade de adquirir conhecimento prático sobre: 

 Formas de gerir e controlar o acervo bibliográfico, além de conhecer as melhores práticas desenvolvidas em prol da gestão 
bibliográfica através de ferramentas utilizadas nos processos distintos.  
 
As integrantes da oficina foram demasiadamente participativas, trazendo exemplos do trabalho que realizam em suas instituições 



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 59 de 336 

 

 

e em relação aos diversos assuntos abordados, que agregaram conhecimentos técnicos durante a realização da atividade. Elas 
tiveram a oportunidade de visitar também as exposições atualmente dispostas das salas expositivas (longa, temporárias e 
Mostra) e participaram da oficina promovida pelo setor Educativo referentes ao Dia dos Direitos Humanos. 

 
À esquerda, a bibliotecária do MCB, Alessandra Sampaio, junto às participantes do estágio.  

Na segunda parte do estágio, no período da tarde, as participantes tiveram a oportunidade de participar do processo de 
higienização do acervo bibliográfico do Museu da Casa Brasileira, atualmente sendo realizado pela restauradora e perita em 
obras de arte e conservação Daisy Estrá. As participantes puderam acompanhar os trabalhos atualmente em curso e também 
discutir junto a equipe de técnicos especializados aspectos técnicos e sociais da atividade de conservação e restauro em 
museus.  

 

Dayse Estrá e equipe, junto às participantes  

 

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2019) 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

38 

(PSISEM) Estágios 
técnicos ou oficinas 
oferecidos em 
áreas internas do 

MCB  a serem 
indicadas pela 
coordenação do 
SISEM 

38.1 Meta-Resultado 
N° mínimo de 

municípios atendidos 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 1 3 

4° Trim 1 1 

META ANUAL 2 4 

38.2 Meta-Produto 
Nº de estágios técnicos 
ou oficinas oferecidos  

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 1 1 

4° Trim 1 1 

META ANUAL 2 2 
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PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 
Em 2019, o Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional do MCB trabalhou fortemente nas redes sociais e 
também constantemente nas ações de assessoria de imprensa. Como principal objetivo estava a meta de comunicar a população 
de todas as atividades, exposições e eventos promovidos dentro do Museu da Casa Brasileira, bem como atividades extramuros 
promovidas pela instituição.  
 
Exposições, atividades culturais, lançamento de livros, oficinas educativas, apresentações musicais, informativos sobre o 33º 
Prêmio Design, sobre o acervo MCB e eventos em geral foram comunicados por meio das seguintes mídias: sites, convites 
eletrônicos (por e-mail), boletins (por e-mail), redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter) e lambe-lambe na fachada externa 
do Museu.  
 
O MCB realiza diversas atividades no seu dia a dia e, portanto, é feito um planejamento mensal e semanal de divulgação, que 
busca o equilíbrio entre exposições de curta e de longa duração, oficinas do Educativo, ações do Prêmio Design e Concurso do 
Cartaz, atrações do projeto Música no MCB, lançamentos de livros, eventos gratuitos como feiras aos finais de semana, palestras, 
entre outros, bem como postagens sobre o acervo do Museu. 
 
O Museu da Casa Brasileira manteve o número de plataformas online com informações atualizadas diariamente (site, Facebook, 
Twitter e Instagram). Nas redes sociais, o conteúdo promove cada atividade e também o acervo da instituição. No Facebook, 
criamos "eventos" para todas as exposições e atividades realizadas no Museu, o que amplia o público virtual e chama atenção 
para a diversidade das ações. 
 
O número de seguidores nas redes sociais do MCB aumentou em quase todas as plataformas. Comparando aos números de 
dezembro de 2018, o Facebook passou de 49.409 mil seguidores para 53.245 mil; o Instagram, que computava 37.927 mil 
seguidores, passou para 60.941 mil, consolidando-se como o maior aumento. O Twitter, diferentemente das demais, teve uma 
queda devido aos usuários inativos que foram retirados da plataforma, ação instituída pela rede a partir de julho de 2018. Em 
2018, a plataforma contava com 61.791 seguidores e em 2019 somou 61.661.  
 
Em 2019 o site teve um total 268.180 visitantes virtuais. 

 
A estratégia de disparo dos boletins semanais com a programação de terça a domingo do museu foi alterada, o boletim passou 
a ser quinzenal para aumentar a taxa de abertura e click. Uma vez por mês o calendário eletrônico com a programação mensal 
é enviado para o mailing de público.  
 
Outro ponto importante de contato com os visitantes do Museu são os envios de convites eletrônicos. A cada evento uma peça 
gráfica digital especialmente produzida é enviada para o público cadastrado em nosso mailing, informando data, horário e 
descrição da atividade. Assim, o público recebe, de diversas formas, a programação, visualizando a pluralidade de atividades do 
Museu. 
 
Para a imprensa especializada, a Comunicação do Museu enviou, em 2019, um total de 48 releases, divulgando abertura de 
exposições, apresentações do projeto Música no MCB, eventos, feiras, ações do Educativo e incorporações de peças ao acervo 
MCB. Esse número de disparos resultou em 2.359 inserções na mídia, com resultados de destaques sobre eventos como a Feira 
Sabor Nacional, o Mercado Manual, o Mercado das Madalenas, o Bazar da Cidade, e novas aberturas de mostras como “Ruy 
Otake: A produção do espaço”, “Em Cartaz: design gráfico para eventos de design”, “Alex Wollner Brasil: Design Visual”, 
“Memória: Visões de um pequeno largo” e “Bruno Munari: a mudança é a única constante no universo”, para mencionar alguns 
exemplos. 
 
A Comunicação trabalhou em parceria com a SEC em campanhas e ações como #museumselfie, 13ª Primavera dos Museus, 
bem como em pautas conjuntas ("pautões"), como a “Sonhar o Mundo”, feriados e datas comemorativas, entre outras. 
 
Para finalizar, o MCB manteve, em 2019, a comunicação com seus colaboradores. No início de cada mês é elaborado o boletim 
interno, voltado aos funcionários, com informações administrativas e das atividades propostas pelo Museu. Além de ser enviado 
para a base de e-mails dos colaboradores, o boletim também é impresso e afixado em alguns pontos de uso comum. 
 
No quarto trimestre de 2019, demos continuidade ao Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional. Os objetivos 

deste Programa abrangem a ampla divulgação da programação cultural, exposições, ações de pesquisa e serviços prestados 
pelo museu. Nesse sentido, são desenvolvidas as seguintes ações: 
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Prestar informações atualizadas sobre a programação e serviços do museu 
 

A programação e os serviços são amplamente divulgados, tanto diretamente ao público quanto por meio da imprensa.  
 
O site do museu é atualizado diariamente/semanalmente, com informações de programação – como exposições, música, debates 
e palestras, cursos e oficinas, lançamentos, eventos especiais –, projetos e programas do Educativo, ações do Prêmio Design, 
atrações de Música, artigos e atualizações do acervo, releases e publicações na mídia (clipping) e outras atividades culturais. 
 
As redes sociais Facebook, Twitter e Instagram também são atualizadas diariamente, com informações sobre a programação do 
MCB. O público virtual das redes do MCB é crescente. Em dezembro, o perfil do Facebook chegou a 53.245 mil fãs; do Instagram, 
60.941 seguidores e do Twitter 61.661.  
 
Outra forma de comunicação direta com o público são os boletins quinzenais e a agenda mensal, que informam de maneira 
ampla as atividades do Museu, além dos convites virtuais enviados por e-mail, que reforçam o chamado para a programação. O 
número total de e-mails cadastrados no mailing do MCB, entre jornalistas e visitantes, totaliza, atualmente, 59.838 contatos. 
 
Elaborar publicações diversas, com enfoque educativo, histórico, artístico, técnico e/ou científico-tecnológico 

 
A programação do Museu da Casa Brasileira é bastante diversificada, fazendo-se necessária a realização de um planejamento 
semanal de divulgação a fim de buscar um equilíbrio entre todas as atividades do MCB e as informações acerca das exposições 
de longa e curta duração e acervo.  
 
Fortalecer a presença do museu nos meios de comunicação como equipamento cultural do Governo do Estado de São 
Paulo de alta qualidade e interesse social 

 
Sempre alinhada com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, a divulgação para imprensa do 
Museu da Casa Brasileira trabalhou, no último trimestre de 2019, a abertura das exposições “Concurso do Cartaz” e “33º Prêmio 
Design MCB”, e a abertura do painel expositivo “Pioneiros do Design – José Zanine Caldas”, reforçando a vocação do MCB em 
arquitetura e design. 
 
Nesse último trimestre, também foram trabalhados eventos que atraem bastante público e geram mídia espontânea em canais 
que apresentam a programação da cidade, como as feiras Sabor Nacional, Mercado Manual, Mercado das Madalenas, Bazar da 
Cidade e Jabuticaba. Além disso, a divulgação das oficinas na calçada e das oficinas aos sábados foi reforçada nos meios 
digitais, dando enfoque à gratuidade e ao estilo de cada atividade desenvolvida.  
 
O projeto Música no Museu, contou com três apresentação no período, o concerto “Villa-Lobos para todos”, a orquestra Murilo 
Alvarenga acompanhada do Coral do Esporte Clube Pinheiros, e o concerto natalino “Paulo Paschoal & Camerata Darcos”, 
diversificando a agenda cultural do museu. 
 
Comunicação Interna 

 
No final de cada mês, é elaborado o boletim interno MCB do mês subsequente, voltado aos funcionários e colaboradores 
terceirizados, com informações sobre atividades administrativas e culturais do Museu. Com sugestões de pauta de todas as 
áreas, é enviado para toda a base de e-mails dos colaboradores e afixado em pontos estratégicos de uso comum. 
 
Metas de Comunicação 
Em cumprimento à ação nº 40 as inserções de mídia do trimestre atingiriam o número de 697 publicações em veículos de 

jornal, revista, rádio, TV, blogs e sites. 
 
Com relação ao à ação nº 41, referente aos canais de comunicação com os diversos segmentos de público, o número total de 

seguidores foi de 175.847 nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram. 
 
Quanto à ação nº 42, o número total de visitantes virtuais no site chegou a 53.519 no quarto trimestre. 
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A página mais acessada foi a inicial (19,62%), seguida por programação (5,86%) e trabalhe conosco (3,99%). 

 

Os maiores índices de acesso são a busca orgânica (62,69%), seguido por acesso direto (20,215%). 
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6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2019) 

Nº Ações Pactuadas Nº Atributo da Mensuração Mensuração Previsão Trimestral Realizado 

40 
(PCDI) Inserções 
na mídia 

40.1 Meta-Produto 
Nº mínimo de 
inserções na mídia 

1° Trim 400 374 

2° Trim 400 776 

3° Trim 400 511 

4° Trim 400 697 

META ANUAL 1.600 2.358 

41 

(PCDI) Canais de 
comunicação com 
os diversos 
segmentos de 
público 

41.1 Meta-Resultado 

Nº mínimo de 
seguidores nas 
redes sociais 
(Facebook, twitter, 
Instagram) 

1° Trim 156.261 

2° Trim 167.777 

3° Trim 170.059 

4° Trim 140.000 350.383 
META ANUAL 

140.000 175.847 

42 

(PCDI) Canais de 
comunicação com 
os diversos 
segmentos de 
público 

42.1 Meta-Resultado 
Nº mínimo de 
visitantes virtuais 
no site 

1° Trim 60.000 70.504 

2° Trim 60.000 73.474 

3° Trim 60.000 70.683 

4° Trim 60.000 53.519 
META ANUAL 

240.000 268.180 
 
 
 

Justificativas 
 
Ação 40 - Inserções na mídia 
Previsto: 400 
Realizado: 697 
 

O número de inserções na mídia neste trimestre foi de 697 publicações, superior ao mínimo esperado de 400 inserções. Esse 
número decorre do aumento de eventos na agenda de programação cultural, em função das parcerias realizadas, e reflete o 
retorno do trabalho de Comunicação diante do grande interesse da imprensa nas atividades do MCB, como lançamentos de 
livros, 33º Prêmio Design, atividades do Educativo, programa Música no MCB e eventos comemorativos em datas especiais, 
como Dia das Crianças e feiras. 
 
Ação 41 - Canais de comunicação com os diversos segmentos de público | Nº mínimo de seguidores nas redes sociais 

(Facebook, twitter, Instagram) 
Previsto: 140.000 
Realizado: 175.847 

 
Redes sociais estão em constante mudança e evolução, canais onde o MCB vem fortalecendo sua presença e totalizando 
175.847 seguidores neste quarto e último trimestre. O número elevado é reflexo de um esforço interno no fortalecimento destes 
canais, por meio das postagens constantes e diárias, com linguagem apropriada para cada rede social, gerando cada vez mais 
seguidores e engajamento nos canais institucionais e conteúdo do museu. 
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METAS CONDICIONADAS 

 

 
Ação 3: (PGTG) Investimento em treinamento da equipe  

 
1, 2º e 3º TRIMESTRE 

No primeiro trimestre de 2019, 1 colaborador concluiu 1 curso de aperfeiçoamento, sendo este "Curso de Conservação Preventiva 
de Têxteis". 
 
No 2º trimestre de 2019 foram viabilizados 3 cursos de aperfeiçoamento da equipe, contemplando 3 colaboradores. O primeiro 
curso ‘CIPA - NR5’, realizado por Rosangela Nogueira dos Santos, Analista de Recursos Humanos, foi realizado em 10 de abril 
teve investimento do museu no valor de R$350,00 para que a instituição esteja em conformidade com o previsto em lei, sendo 
obrigatório que a empresa tenha um representante da CIPA - NR 5. O curso de ‘Captação de Recursos - Pessoas Jurídicas e 
Leis de Incentivo’ foi realizado por Clarissa dos Santos Verdial, Analista de Projetos, na Pinacoteca do Estado de São Paulo 
gratuitamente e visou a atualização de informações sobre o mercado de captação de recursos via Leis de Incentivo, elaboração 
das estratégias para diversificação das fontes de recursos e do Plano de Cotas e Benefícios da Instituição, para empresas. Por 
fim, a atividade ‘Caminhos da Ilustração Profissional’ fez parte do Programa de Cursos organizado pela instituição, tendo sido o 
funcionário Lucas Ferreira Candido, auxiliar de design gráfico, contemplado com a gratuidade para a participação. Foram 
disponibilizadas 15 vagas ao público geral, tendo sido preenchidas 8 vagas por alunos pagantes e 1 vaga preenchida pelo 
colaborador. Tendo em vista o interesse pessoal do funcionário, foi concedida uma bolsa para estimular a participação de 
colaboradores nas atividades da instituição. O tema abordado agregará habilidades e conhecimentos ao profissional e à 
instituição. 
 
No 3º trimestre foram viabilizados 2 cursos de aperfeiçoamento da equipe, contemplando ao todo 25 colaboradores. O primeiro 
deles, Curso de Uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI - NR 06 (Carga horária: 8h) foi realizado em 24 de julho com 
a participação de 6 funcionários, conforme Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, elaborado para o Museu da 
Casa Brasileira, recomendando o treinamento para funcionários sobre uso e conservação dos equipamentos de proteção 
individual – de acordo com a NR06 - EPI, Portaria 3.214/78, visando garantir a saúde e segurança dos trabalhadores. O segundo, 
Treinamento de Brigada de Incêndio (Carga horária: 8h) foi realizado na instituição em 23 de setembro. O treinamento contou 
com a participação de 19 colaboradores em atendimento à Instrução Técnica 17/2018 (Brigada de Incêndio). 
 
4º TRIMESTRE 
 

No 4º trimestre de 2019 foram viabilizados 4 cursos de aperfeiçoamento da equipe, contemplando ao todo 9 colaboradores.  
 
‘Treinamento de Brigada de Incêndio’ (Carga horária: 8h) 

Realizado na instituição em 16 de outubro, o treinamento contou com a participação de 2 colaboradores em atendimento à 
Instrução Técnica 17/2018 (Brigada de Incêndio). 
  
‘Seminario Gestão de Pessoas em Instituições Culturais’ (Carga horária: 3h)  

Realizado em 14 de novembro com a participação de 1 funcionário, contemplando engajamento de profissionais em organizações 
que contam com recursos escassos, a formação de equipes colaborativas e as possíveis maneiras de encarar os processos 
burocráticos em ambientes focados na inovação e no risco. 
 
‘Curso Search Inside Yourself para área cultural’ (Carga horária: 8h)  

Realizado em 06 de dezembro com a participação de 3 funcionários, o curso é uma formação em Inteligência Emocional, 
Liderança e Mindfulness, centrada na metodologia Search Inside Yourself (SYI), programa criado pelo Google. 
 
‘I Encontro de Cultura e Economia Criativa’ (Carga horária: 3h30) 

Realizado em 10 de dezembro com a participação de 3 funcionários, apresentou melhoria nos conhecimentos de acessibilidade 
e inclusão em exposição. 

 
Ação 4: (PGTG) Elaboração do Plano Museológico 

Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
 
Ação 8: (PA) Estabelecimento de parcerias com outros museus para aprimoramento das ações de preservação e 

conservação preventiva dos acervos 
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2º TRIMESTRE 

A ação foi realizada no segundo trimestre. Parceria firmada com o Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da 
Imigração, com o objetivo constituir grupo de estudos para o desenvolvimento e divulgação de ações de conservação e 
preservação preventiva de ambas intuições, sob a denominação de “CPeMus - Conservação Preventiva entre Museus”. 
A ação foi realizada no segundo trimestre. 

A ação não foi executada no quarto trimestre. Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse 
a realização desta ação. 
 
Ação 9: (PA) Prospecção para Captação de Recursos visando a implantação do Centro de Pesquisa e Referência do 

“Morar Brasileiro” 

Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 

Ação 16: (PEPC) Realização de programas temáticos Participação na Semana dos Museus e no Micsul 
 
2º TRIMESTRE 
MuseumWeek 2019 e Semana Nacional de Museus. Entre 13 e 19 de maio. Público total de 4906 visitantes durante o período. 

Os museus da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo participaram da #MuseumWeek 
2019 e da Semana Nacional de Museus entre 13 e 19 de maio, ação realizada nas redes sociais em que instituições culturais do 
mundo todo divulgam bastidores, curiosidades e atividades relacionadas a um tema diferente por dia, durante uma semana. O 
Museu da Casa Brasileira promoveu uma visita orientada pelo museólogo Wilton Guerra no dia 14 de maio, das 10h às 11h, 
sobre os segredos do espaço que abriga a instituição. Já no dia 15, das 10h30 às 12h foi realizada a “Oficina na Calçada – As 
Palavras e as Casas”, em que foram elaboradas transcrições poéticas a partir de relatos afetivos e jogos de palavras. Na sexta-
feira (17), das 10h30 às 12h, aconteceu mais uma edição da Oficina na Calçada, desta vez com o tema “Manual de Instruções”, 
que mapeou os diversos usos dos objetos da casa e sua interação com o corpo. Encerrando a Semana de Museus, nos dias 18 
e 19 de maio, das 12h às 22h e das 12h às 20h, respectivamente, o MCB promoveu o Urban Taste Cultura de Boteco, evento 
gastronômico que reuniu os petiscos exclusivos de botecos premiados de São Paulo. O Urban Taste Cultura de Boteco esteve 
vinculado à programação da Virada Cultural 2019, melhor detalhada na ação 20. 

 
Micsul - Ação não ocorreu no 2º trimestre de 2019 impossibilitando, portanto, qualquer participação. 

 
 
Ação 17: (PEPC) Realização de apresentações musicais do projeto Música no Museu 
 

O projeto Música no Museu realizou 16 apresentações em 2019, sendo 10 no terceiro trimestre, atingindo um público total de 

5.658 pessoas, e outras 6 apresentações no último trimestre de 2019 computando 996 pessoas. As apresentações foram 

possíveis através de captação adicional conforme descrito abaixo. 

3º TRIMESTRE 

Foram realizadas dez apresentações musicais no Museu da Casa Brasileira no terceiro trimestre. Destas, nove fizeram parte do 
projeto Música no MCB e contamos também com uma apresentação musical no evento Cultura de Boteco – Vinhos do Alentejo. 
As apresentações totalizaram, em sua soma, 5.658 pessoas.    
  

 
Apresentação 14/07/2019 – Paulistanea Swing Band – Show ‘O jazz tocado com alegria’. Público 653 (Foto: Carmelita Moraes) 
 



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 66 de 336 

 

 

 
Apresentação 21/07/2019 – Neymar Dias e grupo. Público: 563 (Foto: Carmelita Moraes) 
 

 
Apresentação 28/07/2019 – Show’ A voz do Brasil – Carlinhos Vergueiro um cronista brasileiro, por Hilda Maria’. Público: 389 
(Foto: Carmelita Moraes) 
 

 
Apresentação 11/08/2019 – Quarteto Novas Tendências. Público: 271 (Foto: Carmelita Moraes) 
 

 
Apresentação 18/08/2019 – Orquestra Instituto GPA. Público: 591 (Foto: Carmelita Moraes) 
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Apresentação 25/08/2019 – Emiliano Sampaio & Speakin´ Jazz Big Band. Público: 461 (Foto: Carmelita Moraes) 
 

 
Apresentação 01/09/2019 – OCAM – Orquestra de Câmara da ECA/USP. Público: 405 (Foto: Carmelita Moraes) 
 

 
Apresentação 08/09/2019 – Carla Casarim canta Eduardo Gudin. Público: 491 (Foto: Carmelita Moraes) 
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Apresentação 22/09/2019 – Pedro Assad +2 Trio. Público: 186. (Foto: Carmelita Moraes) 
 

 
Apresentação 21/09/2019 – Glória de Lourdes Fado. Público: 1648. (Foto: Ana Paula Carmo)  
 
4º TRIMESTRE 
 

No 4º trimestre foram realizadas três apresentações musicais dentro do programa das Feiras parceiras do MCB e outras três 
apresentações musicais no Projeto Música no Museu, totalizando seis atividades musicais conforme o descritivo abaixo. 
 
O Projeto Ciclovia Musical aconteceu na 25a edição do Mercado das Madalenas, trazendo ao Museu o grupo Quintal de Fulô 
na manhã do domingo, dia 24 de novembro. 80 ciclistas se uniram ao público da feira para apreciar a apresentação, que 
aconteceu entre as 10h30 e as 11h30 da manhã. 
 

   
 
Fotos: Divulgação Ciclovia Musical  
 

A edição de natal do Mercado Manual trouxe ao museu o show de Leal e Leo Mello. O duo, que está junto há mais de sete anos, 

lançou o disco “Alma Irmã” no jardim do MCB. A apresentação, que aconteceu no dia 07 de dezembro, sábado, às 17 horas, foi 

composta por canções autorais, peças instrumentais e músicas da cultura popular brasileira em cordas, percussão e voz. 
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Fotos: Karine Rossi 
 
A 14ª edição do Bazar da Cidade promoveu, no sábado, dia 14 de dezembro, a apresentação do músico e saxofonista Marco 

Melito com repertório de jazz instrumental contemporâneo no jardim do MCB. A atividade aconteceu entre 17h e 19h no jardim 

do MCB. 

   
 
Fotos: Bel Pereira 
 
A apresentação Villa-Lobos para Todos com regência de Dani Mattos aconteceu em 26/10/2019 e fez parte do projeto Música 
no MCB. O show é fruto do projeto de musicalização para adultos e crianças encabeçado pela regente. O repertório foi composto 
por clássicos do cancioneiro infantil brasileiro, arranjados pelo compositor e educador Heitor Villa-Lobos. Público: 215  
 

   
 
Fotos: Ana Paula Carmo 
 
Apresentação especial de Natal do projeto Música no MCB aconteceu no dia 16/12/2019 com o espetáculo ‘Tempo de Natal’, da 
Orquestra Murilo Alvarenga e Coral do Esporte Clube Pinheiros. Público: 441  
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Fotos: Victor Caricari 
 
Neste ano o MCB teve também outra apresentação natalina, o concerto de Paulo Paschoal e Camerata Darcos no dia 
22/12/2019. Público: 337 
 

  
Fotos: Victor Caricari 
 
 
 
Ação 18: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para Lançamento de livros para o público 

 
2º E 3º TRIMESTRE 

O Museu da Casa Brasileira contou com 5 lançamentos de livros no 2º e 3º trimestre: ‘Pauliceia Melindrosa’, ‘São Paulo e Suas  
Casas’, ‘Biselli Katchborian Arquitetos’ e ‘Virgínia Artigas: histórias de arte e política’ e ‘Alex Wollner Brasil: Design Visual’, 
detalhadas a seguir: 
 
Lançamento ‘Pauliceia Melindrosa’. Dia 11 de maio, Sábado, às 14h. Público total de 392 pessoas. O livro ‘Pauliceia 

Melindrosa’, de autoria da historiadora Ebe Reale e da DBA Editora, é o resultado de uma grande pesquisa em anúncios e artigos 
de jornais de época em que a profissional buscou um fiel retrato da vida paulistana na década de 1920. A publicação que conta 
com o prefácio escrito por José Renato Nalini, presidente da Academia Paulista de Letras, traz uma análise do período histórico 
bem como uma série de informações de época que são desconhecidas do grande público, detectado nas notícias e anúncios de 
jornais pelo olhar da autora. Descrições das principais localidades da cidade, da população, que quase dobrou em uma década 
– pulou de 526 mil em 1919 para 847 mil em 1929, –dos meios de transporte e os primeiros automóveis, da educação e suas 
escolas, da saúde pública e os hospitais, dos meios de comunicação, do jornal ao rádio, além da vida comercial da metrópole, 
aparecem com detalhes e irão auxiliar estudantes, pesquisadores, acadêmicos e curiosos aprofundando o conhecimento histórico 
da cidade. 
 
Lançamento do livro ‘São Paulo e Suas Casas’. Dia 15 de junho, Sábado, das 14h às 18h. Público total de 484 pessoas. 

Matteo Gavazzi, designer italiano e apaixonado por arquitetura, reuniu os profissionais Camila Raghi, Milena Leonel, Octavio 
Pontedura, Rafael Sorrigotto, Carolina Mossin, Emiliano Hagge e Marcello Orsi para criar o livro ‘São Paulo e Suas Casas’, 
lançado no Museu da Casa Brasileira no dia 15 de junho. Derivado do projeto Prédios de São Paulo, no ‘São Paulo e Suas 
Casas’, a equipe mapeou casas desde o século XVII até o século XXI e, assim, trouxe histórias que, cronologicamente, 
acompanham o desenvolvimento da cidade. Dentre as moradias fotografadas estão antigas casas do centro, vilas operárias, 
palacetes, ícones modernistas e casas contemporâneas. Lançado pela GAPS Editora, o livro tem fotografias, histórias, 
curiosidades e plantas baixas técnicas de algumas residências. O prefácio foi escrito pela historiadora Rosa Artigas. 
 
Lançamento ‘Biselli Katchborian Arquitetos’. Dia 18 de junho, Terça-feira, das 19h às 22h. Público total de 468 pessoas. Com 

32 anos de trajetória, o escritório de Mario Biselli e Artur Katchborian tem uma produção abrangente, com projetos em diversas 
escalas e temas: residências, edifícios públicos e privados, projetos comerciais e de serviços, escolas, centros esportivos e 
projetos 
urbanos. Sua arquitetura procura compreender e responder às transformações econômicas e culturais brasileiras. O livro que 
marca 
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este momento ‘Biselli Katchborian Arquitetos’ foi lançado em 18 de junho. A publicação traz uma abordagem holística sobre o 
trabalho desenvolvido em mais de três décadas. Um texto do arquiteto, crítico e organizador da obra Francesco Perrotta-Bosch 
abre o livro, seguido por um perfil escrito pela jornalista Michele Oliveira, que reflete, entre outros assuntos, sobre o momento 
chave da mudança de escala de atuação do escritório a partir da vitória nos concursos do Teatro de Natal e do Aeroporto de 
Florianópolis. Na sequência, um artigo da arquiteta e professora Elisabete França com o tema “A presença da arquitetura nos 
programas públicos de habitação”, e um texto-aula de Mario Biselli intitulado “História da Arquitetura enquanto história da técnica”, 
que traz uma leitura particular da transformação dos modos construtivos nos projetos arquitetônicos ao longo de oito séculos, 
além de ser uma generosa apresentação das referências que povoam o imaginário da dupla titular do Biselli + Katchborian. Uma 
característica notável é o sucesso obtido em concursos públicos e privados. Nos últimos 15 anos, foram um dos grandes 
vencedores de competições arquitetônicas do Brasil, o que aparece em destaque no livro com a quantidade de projetos oriundos 
desse processo. “Os concursos são os laboratórios de reflexão de Mario e Artur. São os momentos em que eles experimentam 
estratégias de projeto e, de certo modo, fundamentam as características arquitetônicas que dão singularidade a sua obra”, explica 
Francesco. O livro ainda apresenta projetos de grande relevância de Biselli + Katchborian, como os de aeroportos (Florianópolis 
e Guarulhos), os culturais (Teatro de Natal e a renovação do Setor Social do Clube Pinheiros), esportivos (Ginásio de Barueri) 
educacionais (CEU Pimentas) e habitacionais (Conjunto Habitacional em Heliópolis e o Complexo Julio Prestes). 
 
Lançamento ‘Virgínia Artigas: histórias de arte e política’. Dia 22 de junho, Sábado, das 14h às 18h. Público total de 356 

pessoas. No dia 22 de junho foi realizado no MCB o lançamento do livro Virgínia Artigas: histórias de arte e política, de autoria 
da historiadora Rosa Artigas. A publicação conta com desenhos, gravuras e ilustrações de Virgínia Artigas. 
 
Lançamento do livro ‘Alex Wollner Brasil: Design Visual’. Dia 24 de agosto, Sábado, às 14h. Público total de 471 pessoas. 

Para marcar a despedida da exposição ‘Alex Wollner Brasil: Design Visual’, foi realizado o lançamento da obra que leva o mesmo 
nome da exposição, dentro da programação do Design Weekend. A publicação viabilizada pela instituição foi melhor detalhada 
na ação nº 46 deste relatório. A ação contou com o patrocínio da Zanini; apoio da Klabin e Clarion Faria Lima; apoio de impressão 
da IPSIS gráfica e editora. O evento de lançamento foi realizado em 24 de agosto e contou com um público total de 471 pessoas.  
 

    

  
 
Fotos: Júnior Franzin 
 
4º TRIMESTRE  

O Museu da Casa Brasileira contou com 4 lançamentos de livros/revistas no 4º trimestre: ‘A fantasia, o design e a literatura para 

a infância’, ‘José Zanine Caldas’, ‘Revista ArqXP’ e ‘Revista Restauro’, detalhados a seguir: 

Lançamento do livro ‘A fantasia, o design e a literatura para a infância’. Dia 19 de outubro, das 14h às 18h. Público de 79 

pessoas. O lançamento integrou a programação especial da mostra do designer e artista italiano Bruno Munari, cuja teoria é 

referência para o livro de Pivetti. A autora convidou o ilustrador Odilon Moraes e a professora do Departamento de Projeto da 

FAU-USP, Clice de Toledo Mazzilli, para falar sobre o tema em uma roda de conversa que aconteceu no terraço do Museu.  
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Fotos: Ana Paula Tósca 

Lançamento do livro ‘José Zanine Caldas’. Dia 23 de novembro, das 14h às 15h30. Público de 33 pessoas. No dia 23 de 

novembro, sábado, junto com a abertura da exposição do 33º Prêmio Design MCB, foi realizado no Museu o lançamento do livro 
‘José Zanine Caldas’ da Editora Olhares. Mestre da madeira, criador visionário e multidisciplinar, pioneiro do pensamento 
sustentável, José Zanine Caldas (1919-2001) foi um dos grandes arquitetos e designers do País em todos os tempos e uma 
personalidade marcante na cultura brasileira do século XX. Publicado pela Editora Olhares em parceria com a galeria americana 
R & Company para celebrar o centenário de Zanine, este livro revê sua trajetória a partir da pesquisa e texto de três autores: 
Maria Cecilia Loschiavo dos Santos, professora titular de design da FAUUSP, Lauro Cavalcanti, crítico de arquitetura e diretor 
da Casa Roberto Marinho, e Amanda Beatriz Palma de Carvalho, pesquisadora da obra de Zanine. A publicação reúne mais de 
300 imagens históricas e atuais, com destaque para ensaio do fotógrafo de arquitetura André Nazareth. Na ocasião do 
lançamento do livro, foi realizada uma mesa de debate com Amanda Beatriz Palma de Carvalho, Maria Cecilia Loschiavo dos 
Santos, Alexandre Penedo e mediação de Otavio Nazareth, sócio e editor da Olhares. 
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Fotos: Júnior Franzin e Alexandre Ondir 
 
Lançamento da Revista ArqXP. Dia 23 de novembro, das 14h às 15h30. Público de 60 pessoas. Realizada junto com a abertura 

da exposição do 33º Prêmio Design MCB, foi celebrado o lançamento da Revista ArqXP, com foco em inovações nas áreas de 
design, arquitetura e engenharia. Por meio de uma parceria com a ArqXp e apoio da Klabin, o catálogo com projetos premiados 
e selecionados no 33º Prêmio Design MCB foi encartado à revista com tiragem de 5000 exemplares, dos quais 900 foram doados 
ao MCB para livre distribuição ao público da instituição. A publicação visa promover o encontro entre empresários, coordenadores 
de grupos de pesquisas e alunos, para aproximar a linguagem da indústria e da universidade. Na ocasião do lançamento foi 
realizada a roda de conversa com o tema “Design de embalagens, transporte e distribuição de mercadorias nas cidades”, 
debatido com os convidados Patrícia Acioli, Relações Corporativas da Scania Latin America; Vinícius Picanço, professor e 
pesquisador do Insper, e André de Marco, gerente de Desenvolvimento de Produto da Klabin e mediado por Gustavo Curcio, 
criador e diretor da startup ArqXP. 
 

   
 

 
Fotos: Júnior Franzin e Alexandre Ondir 
 
Lançamento da revista impressa ‘Restauro’. Dia 16 de novembro, das 14h às 18h. Público de 176 pessoas. A Revista 

Restauro, periódico independente voltado à publicação de artigos e entrevistas que tenham como foco as ações de preservação, 
conservação e restauro do patrimônio cultural, incluindo bens artísticos, museológicos, arquitetônicos e urbanos, lançou o seu 
primeiro número impresso para comemorar os três anos da revista eletrônica no MCB. No evento de lançamento houve também 
uma roda de conversa com as editoras da revista e os convidados Marly Rodrigues (CONDEPHAAT); José Antonio Chinelato 
Zagato (CONDEPHAAT); Claudia S. Rodrigues de Carvalho (PPGMA-Fundação Casa de Rui Barbosa); Raquel Schenkman 
(Departamento do Patrimônio Histórico – DPH); e um representante do Museu Paulista, às 16h00. Na ocasião, a revista foi 
distribuída gratuitamente. 
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(Fotos:  Rafaela Lage) 
 
Ação 19: (PEPC) Parceria com MuseoMixBR para ação no MCB 

Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
 
 
Ação 20: (PEPC) Participação em eventos temáticos ou datas comemorativas, tais como Dia da Crianças, Consciência 
Negra, Virada Cultural, Virada Sustentável, Design Weekend 
 
1º, 2º E 3º TRIMESTRE 

Nos três primeiros trimestres de 2019 o Museu da Casa Brasileira participou de 10 eventos temáticos e datas comemorativas. 
As ações foram detalhadas a seguir.   
 
Aniversário de São Paulo - O MCB funcionou em horário estendido, das 10h até meia-noite, com uma programação especial 

em comemoração aos 465 anos da cidade de São Paulo. Para começar o dia, às 11h, o grupo formado por Chocolat te e a Velha 
Guarda da Vila Maria trouxe para o palco do terraço o melhor do samba raiz. Em clima de happy hour, a partir das 20h, o Museu 
recebeu a Fizz Jazz, com seu swing e tradicional jazz. Os amantes da história da metrópole puderam participar de visitas 
orientadas ao acervo com o Educativo MCB, acerca do tema ‘A casa paulista nas coleções do Museu’. O Restaurante Santinho 
do MCB também participou da homenagem com um cardápio especial inspirado na gastronomia paulista. 
 
Dia das Mulheres - No dia Internacional da Mulher, 8 de março, das 15h30 às 18h, o Museu da Casa Brasileira promoveu a roda 

de conversa “Design e igualdade de gênero: os desafios à atuação feminina no campo do design”, com a participação de 
profissionais que compartilharam suas experiências pessoais e desafios enfrentados em suas áreas de atuação. O evento buscou 
promover a reflexão sobre o significado da data e valorizar ações em prol da luta da mulher por igualdade e oportunidades no 
mercado de trabalho. A mediação da roda de conversa ficou a cargo de Patrícia Amorim, júri do Prêmio Design no Museu da 
Casa Brasileira desde 2015, jornalista e designer gráfica, professora e pesquisadora em História do Design com vários artigos 
publicados em periódicos e revistas culturais. O debate contou ainda com as participações de: Indaiá Militão, graduada em 
desenho industrial, com mais de 20 anos de experiência como designer no segmento de transporte automotivo, têxtil e 
aeronáutico, dentro e fora do país, e jurada da categoria transportes no 31º e 32° Prêmio Design MCB; Vanessa Queiroz, designer 
e empresaria, diretora da ADGBrasil (Associação dos Designers Gráficos) e membro da comissão julgadora do Concurso do 
Cartaz do 33º Prêmio Design MCB; e Iana Chan, formada em jornalismo pela ECA/USP, fundadora da PrograMaria, em 
substituição à participante Mariana Pezarini que não pôde comparecer. O evento contou com o apoio da empresa BST 
Audiovisual que disponibilizou os equipamentos audiovisuais sem custo ao museu, possibilitando a realização deste evento. A 
roda de conversa foi transmitida ao vivo pelo Instagram do Museu da Casa Brasileira, de modo que pudesse atender aos 
interessados de outras cidades/estados. O evento foi realizado com êxito e contou com a presença de 50 participantes. 
 



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 75 de 336 

 

 

MCB na SP Arte. 3 de abril, quarta (prévia para convidados) / 4 a 6 de abril, quinta e sábado, das 13h às 21h / 7 de abril, 

domingo, das 11h às 19h O Museu da Casa Brasileira, em parceria com a Editora Olhares, participou da 15º edição da SP-Arte, 
o maior festival de arte da América Latina, no setor de Design, entre os dias 3 a 7 de abril, no Pavilhão da Bienal de São Paulo. 
Os livros mais representativos do Museu, como ‘Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB’, publicado no ano passado, 
de autoria do botânico Ricardo Cardim estiveram presentes no stand da editora, no 3º andar. Além deste, diversos outros títulos 
estiveram disponíveis. 
 
Virada Cultural 2019. Dia 18 de maio, sábado, das 12h às 22h / Dia 19 de maio, domingo, das 12h às 20h. Público total de 3568 

pessoas. O Museu da Casa Brasileira participou da Virada Cultural 2019, evento promovido pela Prefeitura de São Paulo, nos 
dias 18 e 19 de maio, com entrada gratuita. Estiveram em cartaz as exposições de curta duração ‘Ruy Ohtake: A PRODUÇÃO 
DO ESPAÇO’ e ‘Em Cartaz – design gráfico para eventos de design’ e as mostras de longa duração ‘A Casa e a Cidade – 
Coleção Crespi Prado’ e ‘Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB’, além do painel expositivo ‘Pioneiros do Design 
Brasileiro – Percival Lafer’. Durante a Virada Cultural 2019, o MCB promoveu o Urban Taste Cultura de Boteco, no dia 18, sábado, 
das 12h às 22h, e no dia 19, domingo, das 12h às 20h. Com a proposta de conectar o público com 12 botecos clássicos de São 
Paulo, mostrando sua importância para a Gastronomia, a Cultura, o Turismo e a Economia Criativa, o evento contou com 
estandes de alimentação e bebidas, feira de produtos artesanais como queijos, geleias, tartes, cervejas, cachaças, doces e 
salgados, além de palestras e workshops sobre o universo da gastronomia de rua. O público nos dias 18 e 19 de maio foi de 
1354 e 2214 pessoas respectivamente. Os visitantes também puderam desfrutar dos sabores da casa brasileira no Restaurante 
Santinho MCB, comandado pela chef Morena Leite, e conferir as novidades da Loja Tororó, criação da designer Marisa Ota, em 
parceria com Renato Imbroisi e Eurico Ugaya, que traz o melhor da produção nacional de design industrial e autoral. 
 
Dia das mães e Programa Amigos do MCB. Campanha realizada entre 9 a 12 de maio. O Museu da Casa Brasileira promoveu 

a campanha “Presenteie sua mãe com cultura” na semana de comemoração ao dia das mães para divulgar o programa Amigos 
do MCB, que, entre os benefícios exclusivos, contempla entrada gratuita e ilimitada ao Museu durante o período de um ano, 
visitas especiais com os educadores e descontos na Livraria Cultura, no Teatro Aliança Francesa, no curso de francês da Aliança 
Francesa e na loja de chocolates finos Pati Piva. Além disso, o sócio também pode ganhar uma sobremesa ou uma taça de vinho 
no restaurante Santinho do MCB e escolher entre um brinde ou desconto no valor total da compra na Tororó, a loja do MCB. 
Campanha viabilizada em meio digital. 
 
Comemoração dos 49 anos de museu. Dia 29 de maio. O público total de visitantes 343 pessoas. O Museu da Casa Brasileira 

celebrou no dia 29 de maio os seus 49 anos destacando a sua programação que contempla exposições temporárias e de longa 
duração, atividades do serviço educativo, debates, música, palestras e publicações contextualizando a vocação do museu para 
a formação de um pensamento crítico em temas como arquitetura, urbanismo, habitação, economia criativa, mobilidade urbana 
e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras iniciativas destacam-se o Prêmio Design MCB, principal premiação do segmento no 
país, realizado desde 1986; e o projeto Casas do Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a rica diversidade do morar 
no país. Foram realizadas postagens nas redes sociais da instituição. Campanha viabilizada em meio digital. 
 
Campanha do Agasalho 2019. Início em 4 de junho. O Museu da Casa Brasileira participa como um dos pontos oficiais de 

doação da Campanha do Agasalho 2019. A caixa para o recolhimento dos agasalhos foi posicionada em frente ao Restaurante 
Santinho. A ação foi uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo, ligado ao Governo do Estado, em parceria com entidades 
públicas, privadas e sociedade civil. Criada em 1947, a campanha tem como principal objetivo coordenar ações de arrecadação 
de itens de inverno para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar períodos de frio. 
 
Jornada do Patrimônio. Dias 17 e 18 de agosto. Público de 2 pessoas. A Jornada do Patrimônio 2019 – Memória Paulistana 

aconteceu na cidade de São Paulo nos dias 17 e 18 de agosto. No Museu da Casa Brasileira, para celebrar o evento, o Educativo 

MCB realizou no sábado, 17/8, às 10h, uma visita orientada ao Museu. Os inscritos conheceram as curiosidades da casa, 

construída entre 1942 e 1945 pelo casal Fábio Prado e Renata Crespi, que hoje abriga o MCB.  

 

Design Weekend. Dias 18 e 25 de agosto. Entre os dias 18 e 25 de agosto foi realizada a 8ª edição da Design Weekend em 

São Paulo, um festival urbano que tem o objetivo de promover a cultura do design e suas conexões com arquitetura, arte, 
decoração, urbanismo, inclusão social, negócios e inovação tecnológica. O Museu da Casa Brasileira participou do festival com 
a seguinte programação: Exposições em cartaz ‘Alex Wollner Brasil: Design Visual’ e ‘Memória: Visões de um pequeno largo’; 
Curso Encontros e Aprendizados com Alexandre Wollner – Narrativas de Hugo Kovadloff’ realizado em 24/8; Lançamento do 
livro  ‘Alex Wollner Brasil: Design Visual’, em 24/8; Instalação ‘Chuva de Cordas’ de autoria do designer Sérgio Matos em parceria 
com a DonaFlor Mobília, entre 20 a 25 de agosto. Também dentro da Programação da DW o Museu da Casa Brasileira promoveu 
a apresentação musical Emiliano Sampaio & Speaking Jazz Big Band na data 25 de agosto. 
 
13ª Primavera dos Museus. De 23 e 29 de setembro, a 13ª Primavera dos Museus reuniu 848 museus participantes em todo o 

Brasil. No Museu da Casa Brasileira foram realizadas as seguintes atividades: Oficina na Calçada ‘A Casa Estampada’: a primeira 
atividade, realizada em 24 de setembro, das 11h às 12h30, com a artista Monica Schoenacker-monique que ofereceu aos 
participantes, noções básicas da técnica de serigrafia. O público total foi de 23 pessoas. Os visitantes puderam conferir as 
exposições em cartaz: ‘Remanescentes da Mata Atlântica & Acervo MCB’, ‘A Casa e a Cidade – Coleção Crespi Prado’ e ‘BRUNO 
MUNARI: a mudança é a única constante no universo’. 
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4º TRIMESTRE 
 

O Museu da Casa Brasileira promoveu duas ações especiais dentro da programação do SP Gastronomia, maior programa de 
eventos gastronômicos do Brasil, que se estendeu por todo o Estado durante o mês de outubro de 2019. Entrou em cartaz no 
período, a mesa expositiva ‘Chaísmo’ e a vitrine ‘Utensílios da cozinha brasileira’, composta por apetrechos e equipamentos 
envolvidos no preparo dos alimentos. A abertura oficial também aconteceu no MCB no dia 1º de outubro com apresentação da 
Orquestra Jazz Sinfônica Brasil e com a presença do governador João Doria e do secretário de cultura, Sergio Sá Leitão. 
 

     
 

     
  
Fotos: Instagram do MCB e Alisson Ricardo 
 
Em dezembro, o Museu participou da Campanha Sonhar o Mundo que teve o tema ‘Cultura como Direito’. No dia 10/12 das 10h 
às 12h30, o Educativo MCB ofereceu a “Oficina Kazumbá: Cultura como Direito” para os frequentadores do Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS Itaim Bibi 
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Fotos: Equipe Educativo MCB 

 

Ação 21: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para projeção de filmes relacionados com arquitetura e design. As 

projeções terão a participação de convidados para debater os temas sugeridos pelos filmes 

Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
 

Ação 22: (PEPC) Realização de exposição do projeto Casas do Brasil 

Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
 

Ação 23: (PEPC) Realização de exposição do projeto Desenhando a Cidade 

Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
 

Ação 24: (PEPC) Realização de exposição do projeto Pioneiros do Design 

 

4º TRIMESTRE 

Abertura: 23/11, em cartaz até 08/03 

A cada edição do Prêmio Design MCB, desde 2013, o Museu apresenta um painel-homenagem, Pioneiros do design brasileiro, 
destacando a trajetória de personagens cuja atuação foi fundamental para a consolidação do campo do design no país. Após 
homenagearmos Fábio Alvim, Luciano Deviá, Fulvio Nanni, Anísio Campos e Percival Lafer, este ano apresentamos um painel 
sobre a carreira de José Zanine Caldas. 
 
Por ocasião da celebração do centenário de nascimento de José Zanine Caldas, destacamos sua obra rica e diversa, que 
transitou entre o design e a arquitetura, passando pelos campos do planejamento urbano, e do ensino. Sua produção de 
mobiliário e objetos foi marcada tanto pela racionalização experimentada através dos móveis feitos em compensado (Móveis 
artísticos Z), que contribuíram fundamentalmente ao processo de industrialização da época, quanto pela sua prática artesanal 
que incorporou à elaboração de objetos e à arquitetura, técnicas originais do conhecimento empírico brasileiro. 
 
Com esse painel, elaborado pelas pesquisadoras Amanda Carvalho e Maria Cecília Loschiavo Santos a partir do livro “José 
Zanine Caldas”, publicado pela editora Olhares, o MCB celebra o trabalho experimental genuíno de Zanine. A mostra incorpora 
algumas das peças presentes no acervo do Museu, destacando uma poltrona da linha de móveis Z, uma recente aquisição 
(doação da Loja Teo). A exposição apresenta também desenhos, fotografias e maquetes originais, cedidas em empréstimo pela 
família do designer. Trata-se de uma breve homenagem que marca a contribuição única deste personagem culturalmente 
comprometido e dedicado à construção da identidade brasileira por meio da produção de objetos, espaços e paisagem. 
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Fotos: Leo Eloy 
 

Ação 25: (PEPC) Realização com equipe interna ou através do estabelecimento de parcerias, de cursos, oficinas e 
workshops para o público em geral 
 
1º TRIMESTRE 
No 1º trimestre de 2019 foram viabilizadas 8 atividades no total, sendo 1 oficina gratuita, 2 atividades dentro do Programa de 
Cursos pagos e 5 atividades dentro da programação das Feiras. As ações foram melhor detalhadas abaixo: 
 
Oficina “Exploração da cor como expressão em design” com Ana Rezende. Dia 9/2 (sábado), 10h às 13h e 14h30 às 17h30. 

Gratuito. Total de participantes: 15 alunos. No dia 9/2, ocorreram duas turmas da oficina “Exploração da cor como forma de 
expressão em design”, ministrado por Ana Rezende, mestre e doutora em Arquitetura e Design pela FAU-USP, a primeira no 
período da manhã, das 10h às 13h, e segunda à tarde, das 14h30 às 17h30. Na oficina os participantes puderam estudar a cor 
como forma de expressão e autoconhecimento. O evento foi gratuito e estiverem presentes 15 pessoas.  
 
Curso ‘Vozes do designer gráfico’ com Gustavo Piqueira - 16/3 (sábado), das 13h30 às 17h | Investimento: R$175,00 

(Estudante: R$87,50) | 20 vagas - Mais do que simples ferramenta estratégica utilizada para seduzir e disparar desejos de 
consumo, o design gráfico é um poderoso elemento constitutivo de nossa cultura visual, bem como atividade passível de 
articulação a outras linguagens na construção de narrativas mais complexas. Através da exibição e discussão do processo 
criativo por trás de dezenas de projetos dos mais diferentes tipos e portes que executou — dos mais subjetivos aos mais objetivos, 
dos mais amplos aos mais restritos, dos mais invisíveis aos mais autorais —, Gustavo Piqueira buscou levantar questões ao 
redor das possibilidades do designer gráfico enquanto agente construtor de conteúdo, e não apenas tradutor de mensagens. O 
curso contou com 20 inscritos, dos quais 17 estudantes e 3 profissionais. 
 
Oficina de Concreto - Em 26 de março, o MCB promoveu gratuitamente em parceria com o arquiteto Ruy Ohtake o primeiro 

encontro com os inscritos para a Oficina de Concreto. A atividade faz parte da programação especial da exposição em cartaz no 
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MCB ‘Ruy Ohtake: A PRODUÇÃO DO ESPAÇO’. A proposta da oficina, destinada ao público especializado, dos campos da 
Arquitetura e do Design, inclui projeto de forma e concretagem de peças de até 30 cm x 30 cm x 10 cm, utilizando concreto e 
pigmentação de alta tecnologia. O objetivo foi introduzir futuros profissionais e aqueles que já atuam na área a novas 
possibilidades no uso do concreto. A atividade teve continuidade no 2º trimestre, com encontros nos dias 16, 17 e 18 de abril, 
das 14h às 18h. A desenforma e entrega das peças foi realizada no dia 25, data em que foi concluída a ação. Esta atividade foi 
contabilizada nas ações do 1º trimestre. 
 
Feiras no MCB (Total: 5 atividades)  

Feira Sabor Nacional (5 atividades). Dias 30 e 31 de março, sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 10h às 19h.  

Durante a 10º edição da Feira Sabor Nacional, ocorreram 5 oficinas para o público infantil e adulto. Nos dias 30 e 31/03, a 

programação contemplou atividade inspirada na exposição "Ruy Ohtake: A PRODUÇÃO DO ESPAÇO” que tinha como proposta 

a criação e confecção de objetos de utilidade doméstica em concreto, realizada pelo Educativo MCB; contação de histórias 

envolvendo alimentação com a Associação Viva e Deixe Viver; e a oficina infantil “Vamos Brincar de Feira?” com o grupo Comer, 

Brincar e Amar. 

 
2º TRIMESTRE 
No 2º trimestre de 2019 foram viabilizadas 53 atividades, das quais 4 ações dentro do Programa de cursos pagos e 49 atividades 

dentro da programação das Feiras. As ações foram melhor detalhadas abaixo: 
 
Oficina de preservação de impressos em acervos particulares. Ministrante: Débora Gigli Buonano. Dia 6/4/2019 (sábado), 

das 10h às 13h, Carga horária 3h. Investimento: R$150,00 (Estudante: R$75,00). Público total: 10 inscritos, dos quais 6 
profissionais e 4 estudantes. A oficina com Débora Gigli Buonano propôs o olhar para uma introdução sobre as práticas 
envolvidas na preservação do patrimônio artístico por meio dos acervos particulares. Durante a atividade foi abordado a 
importância das coleções pessoais e do colecionismo para a sociedade; e também apresentadas técnicas de manuseio e 
conservação de documentos e cartazes, utilizando pincéis adequados e avaliando caso a caso o acondicionamento em papéis 
e envelopes livres de ácidos em suas composições. O curso contou com 10 inscritos e todos estiveram presentes na atividade. 
 
Curso de História do Design Gráfico Brasileiro. Ministrante: Marcos da Costa Braga. Dias 27/4 e 4/5, sábados, das 10 às 15h 

(com intervalo de 1h), Carga horária 8h. Investimento: R$350,00 (Estudante: R$175,00). Público total: 20 participantes, dos quais 
6 profissionais e 14 estudantes. Escopo trabalhado no curso: Formação e desenvolvimento do campo profissional do design 
gráfico do Brasil no século XX. As artes gráficas dos imigrantes europeus. As revistas e a renovação do design gráfico. As 
mudanças no campo publicitário: influências norte-americanas e a disputa com as gráficas. Os pioneiros da Comunicação Visual. 
As influências da Arte Concreta. A primeira geração de escritórios de design. A expansão da identidade visual. O estabelecimento 
do ensino. O editorial comercial, político e cultural dos anos 1970. A chegada do pós-modernismo gráfico. O impacto do 
computador nos métodos de trabalho. Design gráfico x Design visual. Linguagens cambiantes e lúdicas. Novos campos de 
atuação nos anos 1990. A inserção do Branding nos sistemas de identidade visual. A ADG e as Bienais de design gráfico. Do 
total de 20 inscritos, estiveram presentes 19 alunos na primeira aula e 18 no segundo encontro. 
 
A forma e Contraforma dos caracteres. Oficina sobre a letra, números e sinais. Ministrante: Tadeu Costa. Dia 11/5, sábado, 

das 14h às 17h, Carga horária 3h. Investimento: R$150,00 (Estudante: R$75,00). Público total: 12 inscritos, dos quais 2 
profissionais e 10 estudantes. Esta oficina apresentou a concepção da tipografia normatizada em seus mais diferentes aspectos 
morfológicos. Abrangeu o contexto da criação da família tipográfica e os respectivos desenhistas de tipos. Foram apresentadas 
noções sobre a forma, a contraforma dos caracteres e o equilíbrio da legibilidade. Na sequência foi feita uma análise gráfica e 
de variações dos “pesos” dos espaços entre as letras, palavras e sinais. O objetivo da oficina foi de proporcionar um olhar mais 
crítico e afinado sobre como escolher uma fonte para uso nos mais variados projetos do dia a dia e os mais elaborados. A 
atividade contemplou uma segunda etapa prática com utilização de materiais simples para o exercício. Do total de 12 inscritos, 
estiveram presentes 10 alunos na atividade.  
 
Curso Caminhos da Ilustração Profissional. Ministrante: Gil Tokio. Dia 15/6 (sábado), das 10h às 13h, Carga horária 3h. 

Investimento: R$150,00 (Estudante: R$75,00). Público total: 8 inscritos, todos estudantes, e 1 bolsista (colaborador MCB). 
Escopo: Ilustração é profissão, mas é também linguagem, cultura, arte... O curso “Caminhos da ilustração profissional” teve como 
proposta expor e expandir as possibilidades de atuação do ilustrador no mercado de trabalho, conduzindo iniciantes e iniciados 
a pensar e organizar o seu fazer profissional, tanto do ponto de vista prático, técnico e logístico; quanto expressivo, criativo e 
artístico. Ministrado por Gil Tokio, ilustrador, professor e jurado do Concurso do Cartaz do 33º Prêmio Design MCB; o curso 
contou com uma parte expositiva, na qual foram mostrados projetos de seu portfólio nas mais diversas mídias e estilos, seu 
percurso profissional, assim como um panorama do mercado atual e estudo das possibilidades da linguagem; organizando e 
debatendo as etapas essenciais para trabalhar com ilustração e caminhos para desenvolver a criatividade. Ao final do curso foi 
disponibilizado um espaço para pensar a carreira profissional dos participantes, através de análise crítica de portfólio e debates 
com o grupo presente. A atividade contou com 9 participantes.  
 
Feiras no MCB (Total: 49 atividades).  

Mercado das Madalenas (18 atividades). Dias 13 e 14 de abril, sábado e domingo, das 10h às 20h. 
Bazar da Cidade (14 atividades). Dias 27 e 28 de abril, sábado e domingo, das 10h às 21h. 

Mercado Manual (10 atividades). Dias 4 e 5 de maio, sábado e domingo, das 10h às 20h.  
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Urban Taste Cultura de Boteco (2 atividades). Dias 18 e 19 de maio, das 12h às 22h e das 12h às 20h, respectivamente.  
Feira Sabor Nacional  (5 atividades). Dias 1º e 2 de junho, sábado e domingo, das 10h às 19h.  
 
Durante as feiras, ocorreram diversos cursos, oficinas e palestras para o público. No Mercado das Madalenas, nos dias 13 e 14 

de abril, foram promovidas as atividades ‘Carta de Colagem’ (confecção de cartas para a figura materna), com Sofia Lemos; 

‘Qual a lógica sobre Alimentação Orgânica?’, com Ricardo Corrêa; ‘A autoconfiança de mãos dadas com o autoconhecimento’, 

com Nininha Campedelli; Oficina ‘Construção de Fantasias’, com Atelier ZigZag; ‘Yoga com contação de histórias para pais e 

filhos’, com Claudia Sant’Anna e Juliana Furlaneto; ‘Mandala das Dez Direções’ (exercícios em roda para qualquer idade), com 

Ondina Clais; aula de ‘Meditação’, com Prem Ratna;  ‘Arranjo Tropical’, com Fernanda Procoppe; ‘PapperCutting’ (técnica de 

recortes em desenho no papel), com Sofia Lemos; ‘Beneficios das Plantas e Flores para o corpo, mente e alma’, com Hilda 

Pontes;  e a palestra ‘Relacionamentos na era digital’, com Nininha Campedelli. 

 

Além disso, no Bazar da Cidade, nos dias 27 e 28 de abril, a programação cultural ofereceu as oficinas para adultos ‘Vivência do 

Berimbau Xamã, com Bico Duro, massoterapeuta e mestre capoeira; ‘Arquitetura da Terra’, com Ivone Rigobelo, arquiteta e 

designer de estamparias; ‘Ervas, Especiarias e Masalas: Pitadas afetivas de aromas e sabores’, com Marcelo Nastari do Grão 

Vizir Masalas & Especiarias’; ‘Crochê Moderno – Primeiros Pontos do Crochê’, com Catharina Oliveira; ‘Feltragem em Pedrinhas 

de Lã’, com Lucia Higuchi, arquiteta e estilista; e as oficinas infantis, ‘Ponto de Brincar’ com a Kombi do “Oquecabeaqui?”; e 

‘Frotagem’ com o ateliê móvel “Oquecabeaqui?”. 

Nos dias 4 e 5 de maio, o Mercado Manual ofereceu as seguintes atividades gratuitas: ‘Universo das abelhas nativas sem ferrão’, 

com Beeliving; ‘Aprendendo a compostar’, com Casa Causa; ‘INVENSONS’ – instrumentos com objetos de descarte; ‘Macramê 

com fio de juta’, com Clau Gonzaga; ‘Pintura em colheres de pau’, com Projeto Crique Caiçara; além das performances de 

‘Nebulosas de Gaia’, com Aria Nebulosa e Larissa Violeta e ‘Homenagem à Mãe Terra’, com Emana. 

Já o Urban Taste Cultura de Boteco, 18 e 19 de maio, proporcionou ao público um bate-papo sobre a história dos botecos 

paulistanos e sua importância para a gastronomia, a economia criativa e o turismo de São Paulo, com Miguel Icassatti; e a 

apresentação de Zeide Faraud, produtor da Christophe & Zeide Queijos Artesanais, sobre a elaboração de queijos artesanais ao 

estilo francês e possibilidades de harmonização gastronômica. 

Para fechar o trimestre, a 11º edição da feira Sabor Nacional, nos dias 1º e 2 de junho, ofereceu as atividades “Vamos Brincar 

de Feira?” com o grupo Comer Brincar Amar; ‘Contação de Histórias para crianças envolvendo alimentação’ com a Associação 

Viva e Deixe Viver; e a oficina infantil “Da mandioca à tapioca” com o ateliê móvel “Oquecabeaqui”. 

3º TRIMESTRE 
 
No 3º trimestre foram viabilizadas 21 atividades, sendo duas dentro do Programa de Cursos pagos do MCB e o restante como 

parte da programação das Feiras viabilizadas pela instituição. As ações foram melhor detalhadas abaixo: 
 
Curso Encontros e Aprendizados com Alexandre Wollner – Narrativas de Hugo Kovadloff. Ministrante: Hugo Kovadloff. Dia 

24 de agosto de 2019, sábado, das 10h às 13h. Carga horária 3h. Taxa de participação: R$ 150,00 (Estudantes e Amigos do 
MCB: R$ 75,00). 15 vagas | Idade mínima: 16 anos. Público total: 9 alunos, dos quais 4 profissionais, 4 estudantes e 1 membro 
do Conselho de Orientação Cultural que participou como ouvinte do curso. Escopo: Hugo Kovadloff, designer e consultor de 
branding, iniciou sua carreira profissional em 1969 ao lado de Alexandre Wollner. Dez anos depois, em 1979, se reencontraram 
para, junto com Rejeane Tenenbaum, formar a equipe que teve a incumbência de desenvolver o Programa de Identidade Visual 
das Instituições Financeiras Itaú. É sobre esse período que Hugo falou neste curso promovido pelo MCB. Foram apresentados 
os projetos de criação de identidade de marcas e peças gráficas elaboradas em conjunto com Wollner: Papel e Celulose 
Catarinense, Fósforos Luminar, Cobertores Guaratinguetá, Equipesca, Banco Itaú e Artes e Letras – Consultoria e Publicações 
(trabalho inédito de 2017). 
 
Curso Quando fomos modernos: Arquitetura e Design no Brasil. Ministrantes: Priscyla Gomes e Felipe Kaizer. Data: 14, 21 

e 28 de setembro (sábados), das 13h às 17h30. Carga horária: 12h. Vagas:15 (Idade mínima: 16 anos). Investimento: R$600,00 
(Estudantes e Amigos do MCB: R$300,00). Público total: 9 inscritos, dos quais 3 profissionais, 3 estudantes e 3 Amigos do MCB. 
Escopo trabalhado no curso: O legado do moderno brasileiro é hoje matéria de um intenso revisionismo e constitui uma referência 
central para muitas produções contemporâneas, incluindo aquelas que negam seus preceitos. O curso procurou definir 
historicamente a categoria do moderno no campo da arquitetura e do design no Brasil, entendendo sua emergência no contexto 
da formação de uma identidade nacional. O modernismo brasileiro deriva do Movimento Moderno europeu, que estabelece-se 
como conceito nos anos 1930. O curso revisitou os principais fatos e obras do período entre os anos 1930 e 1970, tendo como 
marco inicial o projeto do Ministério da Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro (1936). O objetivo foi oferecer uma visão 
histórica e crítica dos projetos, atores, textos, contextos e instâncias legitimadoras do movimento no país, bem como sua relação 
de paridade com escolas e organizações estrangeiras. A visão inicial que guia o percurso sugerido é de que o modernismo 
brasileiro resulta da ação direta de um número reduzido de indivíduos, e que seus esforços encontram um limite em meados dos 
anos 1970, no momento que o Movimento Moderno passa a ser objeto de estudo e crítica no plano internacional. O curso 
procurou estabelecer dentro de sala de aula um espaço de reflexão, tendo em vista a variedade de percepções, trajetórias e 
formações profissionais. 
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Feiras no MCB (Total: 19 atividades)  

Feira Sabor Nacional - 12ª edição (4 oficinas). Dias 14 e 15 de setembro, Sábado e domingo, das 10h às 19h. 
 
Festival Cultura de Boteco – Vinhos do Alentejo (2 atividades). Dia 21 de setembro, sábado, das 11h às 19h. 
 
Mercado das Madalenas  (13 atividades). Dias 28 e 29 de setembro, sábado e domingo, das 10h às 20h. 
 

A 12º edição da Feira Sabor Nacional, nos dias 14 e 15/09, promoveu Contação de Histórias para crianças envolvendo 

alimentação com a Associação Viva e Deixe Viver e as oficinas Índio é nós, atividade de carimbos e desenhos inspirada no modo 

de viver indígena com o Educativo MCB e “Da mandioca à tapioca” com o ateliê móvel “Oquecabeaqui”.  

No Festival Cultura de Boteco – Vinhos do Alentejo aconteceram duas degustações comentadas com Alexandre Lalas, crítico da 
Revista de Vinhos (Portugal), no dia 21/09. No fim de semana seguinte, 28 e 29/09, o Mercado das Madalenas ofereceram 
diversas atividades como: ‘Atelie ZigZag: construção de fantasias’ com Silvinha Moraes; ‘Comer, brincar e amar: vivência com 
alimentos’ com Wendy Kerr; ‘Atelier Fernanda Precoppe: confecção de arranjos de flores’ com Fernada Precoppe; aula de yoga 
para crianças e contação de histórias; ‘Essências da Terra: confecção de sabonetes e shampoos’ com Hilda Pontes; ‘Ó a saia 
dela: confecção de saias para crianças’ com Nana Calazans; ‘Hébora do Brasil: quintal polinizador’ com Juliana e Mariana Feres; 
Chicaoka – Papel e Flor: construção de flores em papel com Márcia Chicaoka; ‘A Casa Imaginária – abordagem e construção de 
forma lúdica das partes de um livro’ com Walkiria Barone, além da conversa – ‘Desejo e o Feminino’ com Nininha Campedelli. 

4º TRIMESTRE 
No 4º trimestre foram viabilizadas 36 atividades, todas elas como parte da programação das Feiras viabilizadas pela instituição. 

As ações foram melhor detalhadas abaixo:  
 
Feiras no MCB (Total: 36 atividades) 

 
Bazar da Cidade  (10 atividades). Dias 12 e 13 de outubro, sábado e domingo, das 10h às 20h. Fábrica de Máscaras 

Pelo grupo “Oquecabeaqui?” - Criação de máscaras inspiradas na poética do artista Saul Steinberg. Livros Ilegíveis 

Pelo grupo “Oquecabeaqui?” - Oficina inspirada na poética da exposição de Bruno Munari, em cartaz no MCB. 

Bichos/Customização por Nana Calazans - Customização de moletons com capuz para composição de bichos – jacaré, coruja, 

coelho e raposa. Frotagem pelo grupo “Oquecabeaqui?” - Oficina inspirada na poética da exposição de Bruno Munari, em cartaz 

no MCB. Ponto de Brincar com monitores do grupo “Oquecabeaqui?” - Uma kombi muito simpática e divertida oferece um 

espaço reservado às crianças com diversas propostas brincantes e artísticas. No interior do veículo há ainda um delicioso e 

convidativo espaço para leitura. História | Capitão Cueca: ler te dá super poderes, pela Cia Sópapo, em parceria com a 

Companhia das Letrinhas -  Nessa história, Jorge e Haroldo voltam a aprontar. E a última brincadeira da dupla deixa Melvin 

Sneedly, o gênio da escola, tão irritado que ele decidiu se vingar. História | Mortina pela artista Paula Dugaich, em parceria 

com a Companhia das Letrinhas -  Mortina é uma menina diferente de todas as outras: ela é uma menina-zumbi. Vive no 

Palacete Decrépito, com uma família bastante estranha, e seu grande sonho é ter amigos para brincar. Falun Dafa para 

crianças: prática para o aprimoramento do corpo e da mente -  Praticado em mais de 100 países, o Falun Dafa é uma prática 

milenar chinesa que se baseia em exercícios de energia e meditação. Educação Para a Paz: Como Educamos Hoje e Por 

Quê? - Palestra com a influenciadora digital Thais Basile, educadora parental formada pela Positive Discipline Association e 

especializada em Psicopedagogia Institucional. Se Relacionando Bem Com os Alimentos: os Bons Hábitos se Formam na 

Infância - Roda de conversa com as nutricionistas Juliana Tomandi Fontes e Juliana de Melo Sá. As profissionais falarão sobre 

a alimentação nas diferentes faixas etárias, considerando os pais como facilitadores no processo de alimentar seus filhos de 

forma saudável. 

Mercado das Madalenas (12 atividades). Dias 23 e 24 de novembro, sábado e domingo, das 10h às 20h. Atelie ZigZag: 

construção de fantasias com Silvinha Moraes. Oficina infantil: Comer, brincar e amar: vivência com alimentos com Wendy 

Kerr. Oficina adulto: Atelier Fernanda Precoppe: confecção de arranjos de flores com Fernanda Precoppe. Aula de yoga para 

crianças e contação de histórias - duração de 30 minutos cada. Conversa: Como cuidar da energia da sua casa com 

aromaterapia com Karis Brito. Oficina infantil e adulto: Essências da Terra: confecção de sais de banho com flores, ervas e 

óleos essenciais com Hilda Pontes. Atelie ZigZag: construção de fantasias com Silvinha Moraes. Oficina infantil e adulto: 

Rebore do Brasil: quintal polinizador com Juliana e Mariana Feres. Pequenos Passos: aula de yoga para crianças e contação 

de histórias. Oficina infantil e adulto: Chicaoka – Papel em Flor: construção de buquês de flores de papel com Márcia Chicaoka. 

Oficina infantil: A Casa Imaginária – confecção de toy art de massa a partir de desenhos feitos na hora pelas crianças com 

Walkiria Barone. Conversa: Autonomia do Feminino validado e Legitimado com Nininha Campedelli.  

Feira Sabor Nacional – 13ª edição (4 atividades). Dias 30 de novembro e 1º de dezembro, sábado e domingo, das 10h às 19h. 

Contação de Histórias para crianças envolvendo alimentação afetiva com a Associação Viva e Deixe Viver (sábado). Oficina 

Infantil “Hoje é Dia de Pic Nic” com Comer Brincar Amar. Para crianças de 6 a 12 anos. Contação de Histórias para crianças 
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envolvendo alimentação afetiva com a Associação Viva e Deixe Viver (domingo).  Oficina Infantil “Cheiro de Chá”: um convite 

à sensorialidade e à aquisição de memórias afetivas relacionadas ao tato, ao olfato e ao paladar. Com o coletivo Oquecabeaqui?  

Mercado Manual (4 atividades). Dias 7 e 8 de dezembro, sábado e domingo, das 10h às 20h. Oficina de aromaterapia & 

farmácia caseira, com Tanuka Nalini: a perfumista e aromaterapeuta integrativa ensinará a elaborar blends de óleos 

terapêuticos voltados à cura natural de gripes, resfriados, dores de cabeça, contusão, entre outros. Oficina de confecção de 

mini-tambores, com Brasil no Fio: o projeto celebra a ancestralidade dos instrumentos musicais brasileiros e promove essa 

reflexão para as crianças durante a montagem de mini-tambores. Oficina de Estampagem em ecobag, com Cristina Paiva, 

do projeto Matriz: ensino de técnicas de estampagem manual em tecido na criação de estampas exclusivas para ecobags de 

algodão. Oficina de Estrela de Natal, com o projeto Costura Mirim: voltada às crianças a partir de 7 anos, a oficina ensinará 

a costurar uma linda estrela para enfeitar a casa e a árvore de Natal. 

Bazar da Cidade (6 atividades). Dias 14 e 15 de dezembro, sábado e domingo, das 10h às 18h. Oficina de Estamparia com 

Grafismo Indígena – Carimbos e Grafismos. Oficina Ervas, Especiarias e Masalas: Pitadas afetivas de aromas e sabores – 

Marcelo Nastari, do Grão-Vizir Masalas & Especiarias, promove um encontro regado a aromas, sabores e atividades sensoriais 

e discute conceitos sobre ervas, especiarias e masala, noções gerais de uso culinário, armazenamento e qualidade. 

Performance Tecido Humano – O artista têxtil Alexandre Heberte, uma das principais referências brasileiras no tear manual 

artístico, convida os visitantes para participar da performance Tecido Humano, que propõe o uso do corpo como um tear. Várias 

pessoas, em conjunto, sob sua orientação, criam um tecido colaborativo a partir de retalhos. Oficina de Tear sobre Tela com 

Alexandre Heberte – Fios, linhas e agulhas ganham destaque sobre telas artísticas que devem ser produzidas pelos alunos a 

partir de técnicas como bordado e tecelagem manual. Oficina de String Art, com Úrsula Machado do Leskearts – A String Art, 

“arte com linhas”, é uma técnica que consiste em utilizar linhas e barbantes para formar desenhos, tipografias, entre outros. A 

oficina propõe a criação de quadros autorais, desenvolvidos a partir da técnica. Oficina do Curió, com Raquel Abramant e André 

Luís – na oficina, crianças a partir dos 4 anos participam de contação de histórias e são estimuladas a criar seus próprios 

personagens de pelúcia com materiais diversos como retalhos, aplicações, botões, canetinhas, folhas, etc, enquanto conversam 

de maneira lúdica sobre a importância da criatividade no nosso dia a dia.  

 

   
 
Atividades do Bazar da Cidade. Fotos: Bel Pereira 
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Mercado das Madalenas. Fotos Divulgação  
 

   
 

 
 
Feira Sabor Nacional. Fotos: Ana Paula Carmo 
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Fotos: Rafaela Lage   
 
 

 
Ação 26: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para realização de palestras com conteúdos direcionados às áreas de 
vocação do museu 

Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
 
Ação 27: (PEPC) Contratação de empresa especializada para a realização de pesquisa anual de perfil de público realizada 
a partir de metodologia adequada para a área museológica 

Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
 
 
 
Ação 28: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para realização de exposições temporárias com os conteúdos das áreas 
de vocação do MCB 

 
3º TRIMESTRE 

Foram realizadas no terceiro trimestre de 2019, 5 exposições em parceria ou com captação adicional de recursos. Dessas, 3 
foram ações extramuros, realizadas em estações de metrô de São Paulo. Segue abaixo um breve relato de cada mostra: 
 
Berços na coleção MCB 
Em cartaz a partir de 30/07/2019 

O painel expositivo apresenta em destaque a recente aquisição de um Berço tipo Moisés da década de 1890, doado pela família 
Monteiro. Outros dois berços recém incorporados ao acervo fazem parte da mostra por meio de textos e imagens: um original da 
marca nacional “Patente”, datado de 1936, e outro, da mesma década, feito em madeira torneada no “estilo Patente”, muito 
difundido à época. 

   
Imagens do painel expositivo. Foto: Alisson Ricardo 
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Instalação Chuva de cordas 
de 20 a 25 de agosto 

A instalação ‘Chuva de Cordas’, de autoria do designer Sérgio Matos em parceria com a DonaFlor Mobília foi apresentada no 
jardim do museu, no âmbito da programação da DW! 2019. O designer procurou promover um novo olhar sobre o elemento água, 
partindo da visão dos povos indígenas e de sua conexão indissociável com a vida. A mostra apresenta o icônico banco Carambola 
e a coleção Jamaxi, que exibem a originalidade do artesanato brasileiro. 

   
Fotos: Dona Flor Mobilia 

Bruno Munari – A mudança é a única constante no universo 
de 4/09/2019 a 10/11/2019 

A exposição, realizada em parceria com o Istituto Italiano di Cultura, com curadoria do historiador Alberto Salvadori, apresentou 
117 trabalhos do designer e artista italiano, oferecendo uma visão geral da produção de Bruno Munari desde os anos 1930 até 
o final de sua carreira. Para a exposição no MCB, foram selecionadas edições raras de uma série de livros infantis livros de arte, 
que revelam a atuação de Munari no campo do design editorial. Estiveram expostos também experimentos que Munari fez com 
a utilização de luz em superfícies. Como parte da programação paralela à mostra, o MCB desenvolveu, junto ao Istituto Italiano 
de Cultura, uma série de oficinas por meio de seu Programa Educativo, voltadas aos diferentes campos de atuação de Munari, 
que aconteceram no quarto trimestre e foram relatadas no quadro de atividades da Ação Educativa deste relatório.  

 

     

   

Imagens da exposição “Bruno Munari: a mudança é a única constante no universo”. Fotos: Leo Eloy 

Remanescentes da Mata Atlântica e Acervo MCB – Linha 4 do metrô 
Metro Fradique Coutinho - 1 julho a 30 de julho de 2019 
Metro Oscar Freire – 1 de agosto a 31 de agosto 
Metro Santa Cruz – 1 de setembro a 30 de setembro 

No terceiro trimestre, a exposição Remanescentes da Mata Atlântica e Acervo MCB esteve exposta nas estações Fradique 
Coutinho, Oscar Freire e Santa Cruz do metrô. A mostra é uma adaptação para o formato de cartazes da exposição de longa 
duração em cartaz no Museu. Nela, são apresentados resumidamente os principais aspectos do conteúdo histórico da 
devastação da Mata Atlântica e algumas peças da coleção MCB feitas a partir de madeiras originárias dessa floresta. A ação foi 
uma parceria do MCB com a Viaquatro, cessionária da linha 4 do metrô, que cedeu o espaço e expositores das estações Fradique 
Coutinho e Oscar Freire, e com a Viamobilidade, cessionária da linha 5, que cedeu o espaço e expositores da estação Santa 
Cruz.  
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Imagem da exposição na estação Fradique Coutinho. Foto: Jaqueline Caires 

 

Imagem da exposição na estação Oscar Freire. Foto: Lucas Cândido 

 

Imagem da exposição na estação Santa Cruz. Foto: Lucas Cândido 

4º TRIMESTRE 

Mesa expositiva Chaísmo 

Em parceria com a Olaria Paulistana e com a Arte Brasil Materiais Cerâmicos, o Educativo do MCB produziu um jogo composto 
por 60 xícaras e pires, com formatos e pinturas particulares, que agora participam de muitas das ações educativas atuais. Essa 
produção posteriormente foi articulada com o projeto Seu Museu, envolvendo os funcionários fixos e terceirizados da instituição 
na criação de sua xícara de cerâmica, visando substituir os copos plásticos e introduzir o uso de um objeto mais acolhedor e 
afetivo na rotina de trabalho. Todo o processo foi coordenado e orientado pela ceramista Lucia Eid. O processo resultou em 
uma exposição dos materiais desenvolvidos nas duas etapas, e contou com um vídeo com depoimentos dos funcionários e 
registro das etapas do projeto.   

  

Fotos: Alisson Ricardo  
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Ação 36: (PE) Programa de residência e troca de experiência com educadores de outras instituições culturais e 
educacionais do país e do exterior  

 
2º TRIMESTRE 
Projeto Casas do Sertão. O Projeto Casas do Sertão foi uma parceria do Educativo do Museu da Casa Brasileira com a Casa 

de Cultura do Sertão do Morro da Garça, Minas Gerais. Como parte da parceria, de 28 de abril a 05 de maio de 2019, as 
educadoras Beth Ziani, Cibele Lucena, Flávia Mielnik e Mariana Galender foram à campo participar da programação do Festival 
Saberes e Sabores 2019. Quais objetos da cozinha guardam os saberes e sabores do sertão? Esta foi a pergunta que norteou 
as atividades realizadas pelas educadoras na programação do Festival: duas oficinas públicas, duas oficinas com o público do 
CRAS (Centro de Referência da Assistência Social de Morro da Garça) e diversas visitas a casas de moradores (tanto do 
município quanto da zona rural). As oficinas tiveram como mote a confecção coletiva de uma toalha de mesa a partir de desenhos 
e bordados que contam histórias da cozinha do sertão. Assim, ao longo dos encontros, a cozinha se revelou lugar de trabalho, 
ritual e troca de afetos; e os objetos - pilões, lamparinas, tulhas, colheres de pau, tachos, panelas de barro e cobre, entre tantos 
outros - se revelaram portadores de memória, laços, receitas, práticas e modos de vida.  As visitas às casas dos moradores 
geraram uma rica vivência acerca da cultura material e imaterial das casas do sertão. Registradas em vídeos, desenhos, 
carimbos, textos e áudios, as descobertas feitas ali ampliam e fortalecem a pesquisa e prática do MCB acerca da diversidade 
das casas e do morar brasileiros.  
 
4º TRIMESTRE 

No quarto trimestre de 2019, a equipe do educativo do MCB retornou ao município e apresentou publicamente os resultados do 
projeto: um documentário com registro das histórias recolhidas nas visitas às casas de moradores, uma toalha de mesa criada 
coletivamente e um conjunto de carimbos dos objetos da cozinha do sertão, materiais que agora fazem parte do acervo da Casa 
da Cultura do Sertão do Morro da Garça. 
 

       

Fotos: Equipe Educativo MCB 
 
Ação 37: (PE) Ampliação de parcerias com instituições educacionais e culturais na capital e no interior do estado de 
São Paulo  

 
2º TRIMESTRE 
EMEI Ricardo Gonçalves. Em 2019 foi iniciada uma nova parceria do educativo do Museu da Casa Brasileira com a EMEI 

Ricardo Gonçalves. A demanda apresentada pela Coordenadora pedagógica, Thellma Figueiredo Souza, foi a formação com o 
grupo de professoras do período da manhã. O grupo de trabalho foi composto inicialmente por oito pessoas, incluindo a Diretora 
Vívian e a Assistente de Direção Solange, e se seguiu com o total de seis participantes: Maria Helena, Maria Emilia, Claudia, 
Regina, Monique e Thellma. Os encontros aconteceram semanalmente no espaço do ateliê da escola, às segundas-feiras, das 
12h às 13h30, nas reuniões do Projeto Especial de Ação (PEA), conduzidos por três educadores da equipe do educativo do 
museu: Marcos Felinto, Mariana Galender e Mariana Serri. No total foram realizados oito encontros. 
 
4º TRIMESTRE 
Associação Brasileira de Gestão Cultural (ABGC). Em 2019 foi estabelecida uma parceria com a ABGC, responsável pela 

realização no Estado de São Paulo do curso pós-graduação MBA em Gestão de Museus, em parceria com a Universidade 
Cândido Mendes e a Associação Brasileira de Gestão Cultural. O Museu da Casa Brasileira, como contrapartida a esta parceria, 
realizou a visita técnica aos alunos da pós-graduação em Gestão de Museus, no Módulo VIII – Planejamento orçamentário | 
Captação de recursos e sustentabilidade, buscando aproximar a experiência acumulada com os conteúdos deste módulo. A 
atividade foi realizada em 5 de dezembro, das 14h às 18h e foi conduzida pelos diretores: Giancarlo Latorraca, Diretor Técnico 
do MCB, Miriam Lerner, Diretora Geral MCB, e Marco Antonio L. Alves, Diretor Administrativo Financeiro MCB. Como 

contrapartida, foi disponibilizada uma bolsa integral em um dos módulos do curso, que encerra em julho de 2020, para um 
colaborador do museu.  
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Visita técnica aos alunos do MBA em Gestão de Museus, realizada em 5 de dezembro (Fotos: Equipe MCB) 
  
 
Ação 39: (PSISEM) Realização de itinerância de Exposições para municípios do interior do estado previamente indicados 
pela coordenação do SISEM  

Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
 
 
Ação 43: (PCDI) Produção de publicação com os premiados da 33ª edição Prêmio Design Museu da Casa Brasileira 
 
4º TRIMESTRE 

Para dar visibilidade aos projetos de destaque no 33º Prêmio Design MCB, concurso do cartaz e premiação de produtos e 
trabalhos, foi viabilizada a produção de um catálogo com projetos premiados e selecionados nesta edição. O material seguiu a 
identidade visual do cartaz escolhido no concurso realizado no primeiro semestre. Visando otimizar os recursos destinados a 
este projeto foi viabilizada uma parceria com a Revista ArqXP que encartou o catálogo, sem custo ao museu, à edição lançada 
em novembro. Foram diagramadas 3 versões do catálogo: versão resumida para impressão, com 31 páginas para ser encartada 
à revista, uma versão completa em português com textos das comissões julgadoras sobre os projetos selecionados e uma versão 
em inglês para contemplar os visitantes estrangeiros. As duas últimas versões foram disponibilizadas apenas online em formato 
PDF no site do MCB. A Revista ArqXP foi impressa com tiragem de 5000 exemplares, dos quais 900 foram doados ao MCB para 
distribuição aos jurados, participantes e público geral durante o período expositivo.  
 

     
Capa e algumas páginas internas do catálogo impresso do 33º Prêmio Design MCB, além da segunda capa indicando a revista 

ArqXp que encartou o material do MCB à publicação de novembro/2019. (Fotos: Equipe MCB) 
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Algumas páginas internas do catálogo online do 33º Prêmio Design MCB. Foram disponibilizadas versões em português e inglês 
no site da instituição. 
 
 
Ação 44: (PCDI) Produção mensal de folder com a programação do museu 

Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
 
 
Ação 45: (PCDI) Publicação de documentação dos projetos realizados pelo Educativo e dos materiais criados para as 
visitas ao acervo do museu   

Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
 
 
Ação 46: (PCDI) Publicação de livros com conteúdos que abordam as áreas de vocação do MCB, tais como arquitetura, 
design, paisagismo, urbanismo, patrimônio, mobiliário, tesauros e/ou sistemas descritivos relacionados ao acervo e 
outros 

 
3º TRIMESTRE 

O Museu da Casa Brasileira contou com a publicação de um livro no 3º trimestre, detalhado abaixo: 
 
Livro ‘Alex Wollner Brasil: Design Visual’ 

O volume condensa cartazes, gravuras, projetos gráficos de livros, manuais de identidade originais e um resumo da trajetória 
profissional de Wollner, um dos mais importantes designers gráficos brasileiros. A obra foi originalmente lançada em Frankfurt, 
na Alemanha, junto com a montagem da exposição no Museu Angewandte Kunst, onde ficou em cartaz entre 2013 e 2014 com 
curadoria de Klaus Klemp e co-curadoria de Julia Kartesalo. Wollner desenvolveu diversas identidades corporativas abrangendo 
a comunicação visual completa da empresa – desde o design de interiores dos escritórios, às fontes tipográficas e sistemas de 
sinalização, os meios de propaganda, a embalagem e até o vestuário dos funcionários. Para ele, o design corporativo significava 
mais que o logo correto: o resultado desse processo era uma importante revisão na cultura interna da empresa; um sistema 
complexo de forma a não se tornar distorcido ou obsoleto. Sua abordagem teve impacto duradouro na imagem dessas 
companhias, que acabaram por se tornar referências internacionais em design visual. Os manuais de aplicação destas marcas 
fazem parte do conteúdo do livro, tornando-o um registro único do percurso profissional do designer. Patrocínio: Zanini | Apoio: 
Klabin e Clarion Faria Lima | Apoio de impressão: IPSIS gráfica e editora. A publicação foi lançada em 24 de agosto, dentro da 
programação do Design Weekend.  
 
No 4º trimestre não foi realizada nenhuma publicação. 
  
 
Ação 47: (PCDI) Realização de campanhas de marketing e de publicidade institucional do museu em canais digitais, 
eletrônicos ou impressos, com prévia aprovação da proposta editorial pela SEC 

 
1º TRIMESTRE 

No 1º trimestre foram publicados dois anúncios institucionais, sendo um no mini-guia do evento Comida di Buteco, realizado 
em julho no MCB, e outro referente à campanha Amigos do MCB no anuário da Revista Projeto. 
 
3º TRIMESTRE 

Entre 30 de agosto e 30 de setembro, o Museu da Casa Brasileira, ofereceu ao público 20% de desconto na adesão ao programa 
‘Amigos do MCB’ na categoria individual. O programa, criado em 2018, ofereceu, entre os benefícios exclusivos, entrada gratuita 
e ilimitada ao Museu durante o período de um ano, visitas especiais com educadores e descontos na Livraria Cultura, no Teatro 
Aliança Francesa, na loja de chocolates Pati Piva, entre outros. Durante a promoção, o novo associado foi contemplado com dois 
almoços no restaurante Santinho MCB (válido de terça a sexta-feira). Amigos do MCB também tiveram direito a uma sobremesa 
grátis no restaurante do Museu durante a semana e a uma taça de vinho cortesia aos fins de semana. Para aderir ao programa, 
foi criado um cupom de desconto (AMIGOS20) que deveria ser incluído no cadastramento no site.  
 
4º TRIMESTRE 

No 4º trimestre o MCB computou três campanhas, conforme especificadas abaixo. 
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Na Revista L+D de novembro/2019 foi veiculado o anúncio da exposição ‘33º Prêmio Design MCB’. 

    
Capa, página interna com matéria sobre projetos premiados na categoria Iluminação e anúncio do Prêmio veiculado na edição 

da Revista L+D de novembro/2019. 

 

Também em novembro foi ao ar a campanha Amigos do MCB especial para o aplicativo da empresa Ciclovia Musical. O banner 
ficou ativo durante todo o mês. 
 

 
Banner para app da Ciclovia Musical 
 
No final do 4º trimestre foi desenvolvida a campanha ‘Presenteie com Cultura’, ação de marketing do Programa de Amigos MCB 
para veiculação nas Redes Sociais do Museu e em seu site institucional. A ação foi também direcionada ao mailing do Museu, 
impactando 59.838 contatos através do disparo de peça gráfica específica.  
 
 

   
Banner para a capa do site do MCB. 

 
Post para Redes Sociais do MCB. 
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Stories para Instagram do MCB. 
 
 
Ação 48: (PCDI) Veiculação de Links patrocinados em redes sociais 

 

1º, 2º E 3º TRIMESTRE 

No que diz respeito a links patrocinados, a instituição concluiu no 1 º trimestre 729 ações, das quais 130 referem-se a links 
patrocinados no Facebook e 599 a links patrocinados via Google AdWords incorporados a 63 campanhas, por meio da parceria 
estabelecida via Google AdGrants. No 2º trimestre foram concluídas 97 ações de abril e junho e no 3º trimestre foram 146 ações 
entre julho e setembro de 2019. 
 
4º TRIMESTRE 

No 4º trimestre, no que diz respeito a links patrocinados, houve um aumento. De outubro a dezembro foram 226 links 
patrocinados, sendo 72 no Facebook e os demais (152) via Google Adwords. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 93 de 336 

 

 

 
 

Nº 
Ações 

Condicionadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

3 
(PGTG) Investimento 
em treinamento da 
equipe 

3 Meta-Produto 
Nº de treinamentos 
oferecidos 

1° Trim 1 

2° Trim 3 

3° Trim 
25 

4° Trim 10 9 

META ANUAL 10 38 

4 

(PGTG) Elaboração 

do Plano 
Museológico 

4 Meta-Produto 
Plano museológico 
elaborado 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1   
 

Nº 
Ações 

Condicionadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

8 

(PA) 
Estabelecimento de 
parcerias com 
outros museus para 

aprimoramento das 
ações de 
preservação e 
conservação 
preventiva dos 
acervos 

8 Meta-Produto 
Nº de parcerias 
estabelecidas 

1° Trim   

2° Trim 1 

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1 1 

9 

(PA) Prospecção 

para Captação de 
Recursos visando a 
implantação do 
Centro de Pesquisa 
e Referência do 
“Morar Brasileiro” 

9 Meta-Produto 
Nº de projeto 
desenvolvido 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim    

4° Trim 1   

META ANUAL 1 
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Nº 
Ações 

Condicionadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

16 

(PEPC) Realização 
de programas 
temáticos 
Participação na 
Semana dos 
Museus e no Micsul 

16.1 Meta-Produto 
Nº de programas 
realizados 

1° Trim   

2° Trim 2 1 

3° Trim   

4° Trim   

META ANUAL 2 1 

17 

(PEPC) Realização 
de apresentações 
musicais do projeto 

Música no Museu 

17.1 Meta-Produto 
Número de 
apresentações 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 10 

4° Trim 10 6 

META ANUAL 10 16 

17.2 Dado Extra Público 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 5.658 

4° Trim 0 996 

META ANUAL 0 6.654 

18 

(PEPC) 
Estabelecimento de 
parcerias para 
Lançamento de 
livros para o 
público 

18.1 Meta-Produto 
Nº de lançamentos 
realizados 

1° Trim   

2° Trim 4 

3° Trim 1 

4° Trim 5 4 

META ANUAL 5 9 

19 
(PEPC) Parceria 
com MuseoMixBR 

para ação no MCB 

19.1 Meta-Produto 
Nº de parcerias 

estabelecidas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1   

20 

(PEPC) Participação 
em eventos 

temáticos ou datas 
comemorativas, 
tais como Dia da 
Crianças, 
Consciência Negra, 
Virada Cultural, 
Virada Sustentável, 

Design Weekend 

20.1 Meta-Produto 
Nº de participações 
realizadas 

1° Trim 2 

2° Trim 5 

3° Trim 3 

4° Trim 5 3 

META ANUAL 5 

13 
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21 

(PEPC) 

Estabelecimento de 
parcerias para 
projeção de filmes 
relacionados com 
arquitetura e 
design. As 
projeções terão a 

participação de 
convidados para 
debater os temas 
sugeridos pelos 
filmes 

21.1 Meta-Produto 
Nº de projeções com 
debates realizados 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 4   

META ANUAL 4 

  

22 

(PEPC) Realização 
de exposição do 
projeto Casas do 

Brasil 

22.1 Meta-Produto 
Nº de exposições 
realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1   

23 

(PEPC) Realização 
de exposição do 
projeto 
Desenhando a 
Cidade 

23.1 Meta-Produto 
Nº de exposições 

realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1   

24 

(PEPC) Realização 
de exposição do 
projeto Pioneiros do 
Design 

24.1 Meta-Produto 
Nº de exposições 
realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1 1 

META ANUAL 1 1 

25 

(PEPC) Realização 
com equipe interna 
ou através do 
estabelecimento de 
parcerias, de 
cursos, oficinas e 

workshops para o 
público em geral 

25.1 Meta-Produto Nº de eventos realizados 

1° Trim 8 

2° Trim 53 

3° Trim 21 

4° Trim 4 36 

META ANUAL 4 118 

26 

(PEPC) 
Estabelecimento de 

parcerias para 
realização de 
palestras com 
conteúdos 
direcionados às 
áreas de vocação 

do museu 

26.1 Meta-Produto 
Nº de palestras 
realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 5   

META ANUAL 5 
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27 

(PEPC) Contratação 
de empresa 

especializada para 
a realização de 
pesquisa anual de 
perfil de público 
realizada a partir 
de metodologia 

adequada para a 
área museológica 

27.1 Meta-Produto Empresa Contratada. 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1 

  

28 

(PEPC) 
Estabelecimento de 
parcerias para 

realização de 
exposições 
temporárias com os 

conteúdos das 
áreas de vocação 
do MCB 

28.1 Meta-Produto 
Nº de parcerias 
estabelecidas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 5 

4° Trim 4 1 

META ANUAL 4 6 

 

Nº 
Ações 

Condicionadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

36 

(PE) Programa de 
residência e troca 
de experiência com 

educadores de 
outras instituições 
culturais e 
educacionais do 
país e do exterior 

36.1 Meta-Resultado 
Nº de participantes no 
programa 

1° Trim   

2° Trim 1 

3° Trim   

4° Trim 2 1 

META ANUAL 2 2 

37 

(PE) Ampliação de 
parcerias com 
instituições 
educacionais e 
culturais na capital 
e no interior do 

estado de São 
Paulo 

37.1 Meta-Produto 
Nº de novas parcerias 
realizadas 

1° Trim   

2° Trim 1 

3° Trim   

4° Trim 2 1 

META ANUAL 2 2 

 
 

Nº 
Ações 

Condicionadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

39 

(PSISEM) 
Realização de 

itinerância de 

Exposições para 
municípios do 
interior do estado 
previamente 
indicados pela 
coordenação do 

SISEM 

39.1 Meta-Produto 
Nº de itinerâncias 
realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 2   

META ANUAL 2   

39.2 Meta-Resultado 
Nº de municípios 

atendidos 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 2   

META ANUAL 2   
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Nº 
Ações 

Condicionadas 
Nº 

Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

43 

(PCDI) Produção de 
publicação com os 
premiados da 33ª 
edição Prêmio 
Design Museu da 

Casa Brasileira 

43.1 Meta-Produto 
Nº de publicações 
produzidas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1 1 

META ANUAL 1 1 

44 

(PCDI) Produção 
mensal de folder 
com a programação 
do museu 

44.1 Meta-Produto Nº de folders produzidos 

1° Trim 3   

2° Trim 3   

3° Trim 3   

4° Trim 3   

META ANUAL 12   

45 

(PCDI) Publicação 
de documentação 
dos projetos 
realizados pelo 
Educativo e dos 
materiais criados 
para as visitas ao 

acervo do museu 

45.1 Meta-Produto 
Nº de publicações 
realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 2   

META ANUAL 2 

  

46 

(PCDI) Publicação 
de livros com 
conteúdos que 

abordam as áreas 
de vocação do 
MCB, tais como 
arquitetura, design, 
paisagismo, 

urbanismo, 
patrimônio, 

mobiliário, tesauros 
e/ou sistemas 
descritivos 
relacionados ao 
acervo e outros 

46.1 Meta-Produto Nº de títulos publicados 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 1 

4° Trim 1   

META ANUAL 1 1 

47 

(PCDI) Realização 
de campanhas de 
marketing e de 
publicidade 
institucional do 
museu em canais 

digitais, eletrônicos 
ou impressos, com 
previa aprovação 
da proposta 

editorial pela SEC 

47.1 Meta-Produto 
Nº de campanhas 
realizadas 

1° Trim 2 

2° Trim   

3° Trim 1 

4° Trim 4 3 

META ANUAL 4 6 

48 

(PCDI) Veiculação 
de Links 
patrocinados em 
redes sociais 

48.1 Meta-Produto Nº de links veiculados  

1° Trim 729 

2° Trim 97 

3° Trim 146 

4° Trim 100 226 

META ANUAL 100 1.198 
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JUSTIFICATIVAS 

 
Ação 3: (PGTG) Investimento em treinamento da equipe 

Meta prevista: 10 
Realizado: 38 
Justificativa: Através de várias parcerias para a realização de 6 cursos gratuitos, em 2019 foi possível que 10 colaboradores do 
museu participassem de cursos para o seu crescimento profissional. Vinte e um participaram do curso de Brigada de Incêndio, 
válido por um ano, conforme as normas de segurança do Museu, e outros sete participaram dos cursos de CIPA NR5 e de Uso 
de Equipamentos de Proteção Individual - EPI - NR 06. 
 
 
Ação 4: (PGTG) Elaboração do Plano Museológico 

Meta prevista: 1 
Realizado: 0 
Justificativa: Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
 
Ação 9: (PA) Prospecção para Captação de Recursos visando a implantação do Centro de Pesquisa e Referência do 
“Morar Brasileiro” 

Meta prevista: 1 
Realizado: 0 
Justificativa: Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação.  
 

Ação 16: (PEPC) Realização de programas temáticos Participação na Semana dos Museus e no Micsul  
 
Meta prevista: 2 
Realizado: 1 
 
O museu participou no segundo trimestre do MuseumWeek, mas não ocorreu o Micsul impossibilitando, portanto, qualquer 
participação. 
 
 
Ação 17: (PEPC) Realização de apresentações musicais do projeto Música no Museu 

Meta prevista: 10 
Realizado: 16 
Justificativa: Havia sido estabelecida a meta de 10 apresentações no museu no ano de 2019. No entanto, devido a diferentes 
parcerias estabelecidas, foi possível a realização de 16 eventos musicais ao longo do ano, o que fez superar a meta anual e 
garantir a qualidade da já consolidada programação musical do MCB. 
 
Ação 18: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para Lançamento de livros para o público 

Meta prevista: 5 
Realizado: 9 
Justificativa: Havia sido estabelecida a meta de 5 lançamentos de livros com conteúdos direcionados às áreas de vocação do 
museu no ano de 2019. No entanto, devido a diferentes parcerias estabelecidas, foi possível a realização de 9 lançamentos de 
livros durante o ano, o que fez superar e praticamente dobrar a meta anual. Firmando estas parcerias o MCB garantiu a 
diversificação de conteúdo em sua programação anual.  
 
Ação 19: (PEPC) Parceria com MuseoMixBR para ação no MCB 

Meta prevista: 1 
Realizado: 0 
Justificativa: Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
 
Ação 20: (PEPC) Participação em eventos temáticos ou datas comemorativas, tais como Dia da Crianças, Consciência 
Negra, Virada Cultural, Virada Sustentável, Design Weekend 

Meta prevista: 5 
Realizado: 13 
Justificativa: O planejamento era realizar 5 eventos temáticos ou datas comemorativas no ano de 2019. No entanto, devido à 
ampliação de campanhas junto à rede de museus e à SEC, foi possível a realização de 13 eventos temáticos ou datas 
comemorativas, o que fez superar e praticamente triplicar a meta anual. 
 
Ação 21: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para projeção de filmes relacionados com arquitetura e design. As 
projeções terão a participação de convidados para debater os temas sugeridos pelos filmes 

Meta prevista: 4 
Realizado: 0 
Justificativa: Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
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Ação 22: (PEPC) Realização de exposição do projeto Casas do Brasil 

Meta prevista: 1 
Realizado: 0 
Justificativa: Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
 
Ação 23: (PEPC) Realização de exposição do projeto Desenhando a Cidade 

Meta prevista: 1 
Realizado: 0 
Justificativa: Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação.  
 
Ação 25: (PEPC) Realização com equipe interna ou através do estabelecimento de parcerias, de cursos, oficinas e 
workshops para o público em geral 

Meta prevista: 4 
Realizado: 118 
Justificativa: Por meio das parcerias firmadas para 2019, ampliamos de forma considerável a quantidade de atividades oferecidas 
ao público, de cursos, oficinas e workshops, no âmbito das metas condicionadas. Isto foi possível em função das parcerias 
estabelecidas com os organizadores das feiras realizadas no MCB, que ofereceram uma vasta programação em diversas edições 
dos eventos. Foram viabilizadas, ainda, uma série de oficinas e cursos dentro do Programa de Cursos Pagos, implementado em 
2019, que permitiram, por meio dos investimentos realizados pelos alunos no ato da matrícula, o pagamento dos palestrantes, a 
implementação da plataforma EventBrite para as inscrições das atividades viabilizadas pelo MCB e dos custos com materiais e 
equipes de apoio.  
 
Ação 26: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para realização de palestras com conteúdos direcionados às áreas de 
vocação do museu 

Meta prevista: 5 
Realizado: 0 
Justificativa: Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
Diversas rodas de conversa e debates, entretanto, foram feitos nos eventos de lançamento de livros (ver ação 18). 
 
Ação 27: (PEPC) Contratação de empresa especializada para a realização de pesquisa anual de perfil de público realizada 
a partir de metodologia adequada para a área museológica 

Meta prevista: 1 
Realizado: 0 
Justificativa: Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
 
Ação 28: (PEPC) Estabelecimento de parcerias para realização de exposições temporárias com os conteúdos das áreas 
de vocação do MCB 

Meta prevista: 4 
Realizado: 6 
Foram realizadas, no ano de 2019, 6 exposições em parceria dentro das ações condicionadas, superando em 66% a meta 
prevista para este ano. Este número é resultado do empenho e sucesso dessa gestão no estabelecimento de parcerias para 
realização da programação cultural alinhada às áreas de vocação da instituição. A equipe técnica e diretoria do MCB realizam 
também o esforço contínuo para que essas exposições sejam sempre realizadas com qualidade de conteúdo e excelência de 
execução, de modo que suas montagens estejam sempre dentro de padrões adequados de acessibilidade 
 
Ação 39: (PSISEM) Realização de itinerância de Exposições para municípios do interior do estado previamente indicados 
pela coordenação do SISEM 

Meta prevista: 2 
Realizado: 0 
Justificativa: Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação.  
 
Ação 44: (PCDI) Produção mensal de folder com a programação do museu 

Meta prevista: 12 
Realizado: 0 
Justificativa: Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
 
Ação 45: (PCDI) Publicação de documentação dos projetos realizados pelo Educativo e dos materiais criados para as 
visitas ao acervo do museu 

Meta prevista: 2 
Realizado: 0 
Justificativa: Não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica que permitisse a realização desta ação. 
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Ação 47: (PCDI) Realização de campanhas de marketing e de publicidade institucional do museu em canais digitais, 
eletrônicos ou impressos, com prévia aprovação da proposta editorial pela SEC 

Meta prevista: 4 
Realizado: 6 
Justificativa: A meta anual de realização de campanhas de marketing e publicidade prevista para 2019 era de 4 inserções, tendo 
sido superada. Ao todo foram realizadas 6 campanhas, resultado do trabalho em conjunto das equipes de Comunicação e Prêmio 
Design, que estabeleceram frutíferas parcerias que possibilitaram a veiculação em revistas, aplicativos e nos canais do MCB. 
 
 
 
Ação 48: (PCDI) Veiculação de Links patrocinados em redes sociais 

Meta prevista: 100 
Realizado: 1.198 
Justificativa: A meta anual para 2019 de links patrocinados era 100 inserções. Atingimos um total, ao longo do ano, de 1.198 
links, devido à criação de links criados para cada uma das atividades realizadas no Museu. Isso foi possível pela atuação da 
equipe de comunicação do MCB, que dedicou sua atuação ao cumprimento de uma excelente campanha nos meios digitais. A 
parceria com o Google AdGrants foi também um impulsionador deste indicativo.   
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Edificações: Manutenção Predial e Conservação Preventiva 

 
 
 

Durante o ano de 2019 a área de Manutenção desenvolveu as atividades de acordo com o Plano de Conservação e 

Manutenção Predial estabelecido para o Museu da Casa Brasileira, considerando três pilares de atuação – Manutenções 

Preventivas, Corretivas, Obras, Intervenções e Demandas Programadas, conforme descreveremos resumidamente abaixo: 

 

Manutenções Preventivas Realizado nos sistemas prediais: (Climatização, Elétrica, Hidráulica, Civil, Combate ao Incêndio, 

Segurança, Combate às Pragas e Ronda Operacional) – Realizados todos os testes, verificações, aferições, medições, 

limpezas e correções pertinentes a cada especialidade e periodicidade de determinada instalação e/ ou equipamento, 

conforme descrito nos relatórios dos serviços de Manutenção Preventiva (Check List ou Plano de Manutenção).  

Os itens não passíveis de correção no ato da manutenção preventiva foram tratados, tão logo possíveis, como manutenção 

corretiva ou demanda programada.  

 

Manutenções Corretivas Realizado de acordo com os apontamentos constantes do relatório de Manutenção Preventiva 

e/ou de acordo com as necessidades identificadas na rotina de trabalho. Abaixo alguns exemplos de manutenções 

realizadas: 

• Pinturas diversas em alvenarias, esquadrias, bases expositivas, muros, salas de trabalho, etc.) 

 

• Recuperação pontual de trechos da pavimentação. 

 

• Substituição de componentes elétricos como lâmpadas, receptáculos, dispositivos de proteção e reparos elétricos (quando 

a ocorrência se deu após as manutenções preventivas). 

 

• Conserto de mobiliário. 

 

• Consertos e substituições de peças hidráulicas, como sifões, chuveiro, tubulações e desentupimentos. 

 

• Higienizações intensivas. 

 

Obras, Intervenções e Demandas programadas 

Entre as várias ações realizadas no decorrer deste ano, destacamos: 

 

Primeiro Trimestre 

• Poda de árvores da calçada que estava afetando o fornecimento de energia elétrica devido a condição climática. 

 

• Plantio de grama no jardim. 

 

• Pintura das paredes e balaústres do terraço para as programações de eventos no local. 

 

• Instalação de uma pia na área do atelier do educativo para melhor acolhimento dos visitantes e atendimento das demandas 

e atividades da equipe. 

 

• Recuperação da porta pantográfica do elevador de acesso ao primeiro pavimento. 

 

• Descupinização anual, aplicação de barreira química em todo perímetro. 

 

• Higienização semestral dos reservatórios de água potável e combate a incêndios. 
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• Protocolamento de solicitação para poda e remoção de árvores junto a Subprefeitura de Pinheiros, conforme relatório 

fitossanitário que informa o atual estado das árvores. 

 

• Recuperação e preparação das salas expositivas para montagem das mostras “ Ruy Ohtake: A Produção do Espaço “ e “ 

Design Gráfico para Eventos”. 

 

Segundo Trimestre 

• Recuperação e pintura dos muros frontais e laterais. 

 

• Tratamento da infiltração e pintura da parede do hall de entrada. 

       • Conservação de áreas técnicas, recuperação da sala de máquinas dos reservatórios de água e elevador. 

• Cadastramento junto a AMBLURB “Autoridade Municipal de Limpeza Urbana” para atendimento ao Decreto Municipal 

58.701 de 04 de abril de 2019. 

 

• Tratamento do banco Abazi “ Hugo França” do jardim. 

 

• Recuperação das salas expositivas e preparação do jardim para exposição “Alex Wollner Brasil Design Visual” 

 

Terceiro Trimestre 

 

• Realizado reciclagem dos EPI’S e EPC’S da cabine primária de entrada de energia elétrica, treinamento e formação de 

brigada voluntária de prevenção e combate a incêndios. 

 

• Vistoria para levantamento das condições de operação de segurança do sistema de SPDA para atendimento a NBR 

5419/2019. 

 

• Análise bacteriológica da qualidade do ar ambiente do CEDOC, conforme diretrizes da RE 09 da Anvisa. 

 

• Higienização semestral dos reservatórios de água potável e combate a incêndios. 

 

• Conservação do jardim, através da pintura das lixeiras, gradis de isolamento e luminárias de sinalização, aplicação de 

casca de árvore para melhoria do passeio e conforto para os visitantes e recuperação de seis bancos de madeira. 

 

• Higienização da lona do ateliê do educativo, terraço e lavagem da cobertura lateral de acesso aos banheiros. 

 

• Pintura dos vestiários dos colabores e copa. 

 

• Instalação de prateleiras no hall principal para acomodação das publicações do MCB, disponíveis para leitura do público. 

 

• Restauração das portas de acesso principal e recepção. 

 

• Recuperação e preparação das salas expositivas e hall para exposições “Bruno Munari”, “Chaísmo” e “Berços Coleção 

MCB”. 

 

• Renovação do seguro patrimonial. 

 

• Recarga anual dos extintores e teste hidrostático dos equipamentos de combate a incêndios. 

 

• Substituição de um trecho da tubulação do sistema de combate a incêndios que apresentou vazamento milimétrico, 

identificado através de teste de estanqueidade preventivo das instalações hidráulicas. 

 



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 103 de 336 

 

 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO – 4º TRIMESTRE (OUT | NOV | DEZ) 2019 

 

Conforme Plano de Conservação e Manutenção Predial estabelecido para o Museu da Casa Brasileira, no quarto trimestre 

de 2019 foram realizadas as seguintes ações: 

 

Manutenções Preventivas (Elétrica, Hidráulica, Civil, Combate ao Incêndio, Segurança, Combate às Pragas e Ronda 

Operacional) – Realizados todos os testes, verificações, aferições, medições, limpezas e correções pertinentes a cada 

especialidade e periodicidade de determinada instalação e/ ou equipamento, conforme descrito no relatório completo e 

detalhado dos serviços de Manutenção Preventiva conforme documento em anexado: Anexo _Acompanhamento_ de_ 

execução_ do_ Plano_ de_ Manutenção_ e_ Conservação.  

Os itens não passíveis de correção no ato da manutenção preventiva serão tratados, tão logo possíveis, como manutenção 

corretiva    ou demanda programada. 

 

Manutenções Corretivas Executado de acordo com a demanda e incluso na rotina de trabalho da equipe e alguns pontos 

foram transformados em plano de ação corretivo. 

 

 

Obras, Demandas e Intervenções programadas: 

 

Reforma Cedoc  

Revisão do layout do ambiente, instalação de divisória de drywall e vidro, substituição da porta de acesso ao ambiente 

substituída por porta corta fogo, pintura geral das paredes, teto, portas e janelas. 

Recuperação do espaço loja 

Recuperação e pintura das paredes e teto do espaço da loja após desocupação. 

Pintura terraço 

Pintura das paredes, balaústres, treliças e estrutura do terraço. 

Higienização do piso externo  

Lavagem geral do piso externo, pátio central, lateral rua Gumercindo Saraiva e terraço. 

Restauro pilar  

Realizado restauro no pilar do portão de acesso à rua Gumercindo Saraiva. 

Pintura sala de reuniões e hall  

Pintura geral das paredes, teto, porta, janela e armário da sala de reuniões e hall. 

Pintura bilheteria 

Realizado pintura das paredes de porta de acesso ao hall principal. 

Manutenção telhado 

Realizado substituição de telhas e impermeabilização de dois trechos dos telhados do acervo, administrativo restaurante e 

núcleo técnico. 

Manutenção anual da cabine primária de entrada de energia elétrica e QGBT 
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Realizado parada geral do sistema elétrico para inspeção, limpeza, reaperto, análise do óleo do transformador de tensão da 

cabine primária de entrada de energia elétrica. 

Análise fisioquímica da qualidade da água 

Análise da qualidade da água dos pontos de consumo da copa e banheiro. 

Controle de pragas 

Realizado controle de roedores quinzenalmente, desinsetização bimestralmente, e inspeção para controle de cupins 

trimestralmente. 

Teste tubulação de gás natural 

Realizado teste de estanqueidade da tubulação de gás dos pontos do restaurante e copa. 

Higienização de bebedouros 

Realizado higienização dos bebedouros da copa, recepção, núcleo técnico e marquise. 

Montagem e Desmontagem de Exposições Itinerantes, Eventos, Prêmio Design e Oficinas Educativas 

  

Realizado suporte à montagem e desmontagem das Exposições Temporárias, Eventos e Oficinas, de acordo com o 

calendário de programação do Museu, sendo realizadas as recuperações das salas, realizado os ajustes elétricos necessários 

e montagens de espaços e palcos, sendo:  

 

Suporte às montagens das Mostras: “Vitrine utensílios da cozinha brasileira”, “Pioneiros do design brasileiro” e “33º Prêmio 

Design”  

 

Preparação das salas com recuperação, pintura geral, ajustes elétricos e iluminação, confecção de suportes e carregamentos 

diversos para receber as mostras. 

 

Montagens de palcos e espaços para as programações de Música, lançamentos de livros e eventos. 

 

Montagens para oficinas diversas do Núcleo Educativo. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (OUT | NOV | DEZ) 

 

  

Reforma Cedoc – Pintura da porta de acesso. Reforma Cedoc – Pintura paredes e rodapé. 

  

Reforma Cedoc – Pintura janelas. Reforma Cedoc - Pintura janelas. 

 

  

Reforma Cedoc - Instalação de Porta Corta Fogo. Reforma Cedoc - Instalação de Porta Corta Fogo. 
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Reforma Cedoc - Reposicionamento de Luminárias. Reforma Cedoc - Reposicionamento de Luminárias. 

  

Reforma Cedoc - Instalação de divisória em Drywall e 

vidro. 

Reforma Cedoc - Instalação de divisória em Drywall e 

vidro. 

 

  

Reforma Cedoc - Instalação de divisória em Drywall e 

vidro. 

Reforma Cedoc - Instalação de divisória em Drywall e 

vidro. 
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Reforma Cedoc - Instalação de divisória em Drywall e 

vidro. 

 

Reforma Cedoc - Instalação de divisória em Drywall e 

vidro. 

  

Reforma Cedoc - Instalação de divisória em Drywall, 

vidro e porta. 

Reforma Cedoc - Instalação de divisória em Drywall, 

vidro e porta. 

 

  

Recuperação do Espaço da Loja  Recuperação do Espaço da Loja  
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Recuperação do espaço da Loja  Recuperação do espaço da Loja  

  

Recuperação do espaço da Loja  Recuperação do espaço da Loja 

  

Recuperação do espaço da Loja  Recuperação do espaço da Loja  
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Pintura dos balaústres do terraço.  Pintura dos balaústres do terraço. 

  

Pintura das paredes do terraço. Pintura das paredes do terraço. 

  Pintura das treliças do terraço. Pintura da estrutura do terraço. 
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Pintura das treliças do terraço. Pintura das treliças do terraço. 

  

Pintura dos balaústres do terraço. Pintura dos balaústres do terraço. 

  

Pintura das treliças do terraço. Pintura das treliças do terraço. 
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Higienização do piso – Lateral copa Higienização do piso – Terraço 

 

 

  

Higienização do piso – Terraço Higienização do piso – Terraço 

 

  

Higienização do piso – Lateral rua Gumercindo 

Savaiva 

Higienização do piso – Lateral rua Gumercindo 

Savaiva  
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Higienização do piso – Patio Central Higienização do piso – Patio Central 

    

  

Restauro do pilar do portão rua Gumercindo Saraiva. Restauro do pilar do portão rua Gumercindo Saraiva. 

  

Restauro do pilar do portão rua Gumercindo Saraiva. Restauro do pilar do portão rua Gumercindo Saraiva. 
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Restauro do pilar do portão rua Gumercindo Saraiva. Restauro do pilar do portão rua Gumercindo Saraiva. 

 

  

Pintura geral da sala de reunião. Pintura da geral da sala de reunião. 

  

Pintura geral da sala de reunião. Pintura geral da sala de reunião. 
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Pintura geral da sala de reunião. Pintura geral da sala de reunião. 

 

  

Pintura hall sala de reunião e diretoria Pintura hall sala de reunião e diretoria 

 

  

Pintura hall sala de reunião e diretoria. Pintura geral sala de reunião. 
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Pintura paredes da bilheteria. Pintura paredes da bilheteria. 

  

Pintura paredes da bilheteria. Pintura porta de acesso bilheteria/hall. 

 

  

Conservação do telhado lado restaurante – núcleo 

técnico, substituição de telhas. 

Conservação do telhado lado restaurante – núcleo 

técnico, substituição de telhas. 
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Conservação telhado lado acervo – adm , 

impermeabilização e aplicação de manta. 

Conservação telhado lado acervo -adm, 

impermeabilização e aplicação de manta. 

 

  

Conservação telhado acervo – adm , 

impermeabilização e aplicação de manta. 

Conservação telhado acervo – adm , 

impermeabilização e aplicação de manta. 
 

  

Parada do sistema elétrico para manutenção, 

desligamento alimentação. 

Parada do sistema elétrico para manutenção,abertura 

dos polos do transformador de tensão. 
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Parada do sistema elétrico para manutenção, limpeza 

e reaperto. 

Parada do sistema elétrico para manutenção, coleta 

do óleo isolante para análise. 
 

 

 
 

Parada do sistema elétrico para manutenção, limpeza 

e reaperto do disjuntor e TC. 

Parada do sistema elétrico para manutenção, 

megagem dos condutores. 
 

 

 
 

Conservação rotineira elevador de passageiros, 

térreo ao 1º andar. 

Conservação rotineira jardim. 
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  Análise de Potabilidade da água, análise ponto copa. 

 

Análise de Potabilidade da água, análise ponto 

banheiro. 

 
 

 
 Controle de Pragas – Descupinização  Controle de Pragas – Desratização 

 

  
Controle de Pragas - Descupinização Controle de Pragas - Descupinização 
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Controle de Pragas – Desinsetização  

 

Controle de Pragas – Desinsetização  

 

  

Higienização dos Bebedouros  

 

Higienização dos Bebedouros  

 
 

  Manutenção Preventiva Ar Condicionado Cedoc  

 

Manutenção Preventiva Ar Condicionado Cedoc  
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  Conservação Sistema de CFTV  

  

Conservação Sistema de CFTV  

  

  
Conservação sistema elétrico, entrada de energia. Conservação sistema elétrico, entrada de energia. 

  
Conservação sistema elétrico, inspeção termográfica. Conservação sistema elétrico, inspeção termográfica. 
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Recuperação das salas expositivas 4 e 5 e Antesala Recuperação das salas expositivas 4 e 5 e Antesala 

 

  
Recuperação do Hall principal – Exposição Pioneiros 

do Design Brasileiro - José Zanine Caldas 

Recuperação do Hall principal – Exposição Pioneiros 

do Design Brasileiro - José Zanine Caldas 

  

Recuperação do Hall principal – Exposição Pioneiros 

do Design Brasileiro - José Zanine Caldas 

Recuperação do Hall principal – Exposição Pioneiros 

do Design Brasileiro - José Zanine Caldas 



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 122 de 336 

 

 

  

Recuperação do Hall principal – Exposição Pioneiros 

do Design Brasileiro - José Zanine Caldas 

Recuperação do Hall principal – Exposição Pioneiros 

do Design Brasileiro - José Zanine Caldas 

  
Recuperação do Hall principal – Exposição Pioneiros 

do Design Brasileiro - José Zanine Caldas 

Recuperação do Hall principal – Exposição Pioneiros 

do Design Brasileiro - José Zanine Caldas 

 

 

  Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 4 

e 5 para o 33° Prêmio Design 

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 4 

e 5 para o 33° Prêmio Design 
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  Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 4 

e 5 para o 33° Prêmio Design 

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 4 

e 5 para o 33° Prêmio Design 

  
Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 4 

e 5 para o 33° Prêmio Design 

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 4 

e 5 para o 33° Prêmio Design 

  

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 4 

e 5 para o 33° Prêmio Design 

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 4 

e 5 para o 33° Prêmio Design 
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Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 4 

e 5 para o 33° Prêmio Design 

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 4 

e 5 para o 33° Prêmio Design 
 

  

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

  
Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 
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  Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

  

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

  Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 
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  Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

  

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

  

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 
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Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

  
Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

Recuperação do Hall Principal e Salas Expositivas 1, 

2 e 3 para o 33° Prêmio Design 

 

Treinamentos, certificações e outros 

Equipe da manutenção participou do I Encontro de Capacitação em Acessibilidade, realizado pela Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa por meio de sua Unidade de Monitoramento (UM). 
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7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES (2019) 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

49 
(PED) Obtenção OU 
Renovação do 
AVCB 

49.1 Dado Extra 
AVCB obtido 
OU renovado 

1° Trim 1 

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim   

META ANUAL 1 

50 

(PED) Obtenção OU 
renovação do 
Alvará de 
Funcionamento de 
Local de Reunião 

50.1 Dado Extra 
Alvará obtido 

OU renovado 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim   

META ANUAL   

51 
(PED) Renovação 
de Seguros 

51.1 Dado Extra 
Seguro 
renovado 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 1 

4° Trim   

META ANUAL 1 
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QUADRO DE METAS  

A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros CG Nº 10/2016 - Entidade Publica  

 

1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA (2019) 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

1 

(PGTG) Realização de 
pesquisa de satisfação 
de público geral a partir 
de totem eletrônico e 
enviar relatório 
conforme orientações 
da SEC (Eixo 5) com 
mensuração dos 
resultados 

1 Meta-Resultado 
Índice de satisfação (= ou > 
80%) 

1° Trim 93,50% 

2° Trim 94,00% 

3° Trim 96,10% 

4° Trim 80,00 96,30% 

META ANUAL 
80,00 

94,98% 

2 
(PGTG) Recursos 
financeiros captados 
(Eixo 3) 

2 Meta-Resultado 
35,67 %do repasse anual de 
2019 

1° Trim 
       

485.823,62  

2° Trim 
    

1.238.919,63  

3° Trim 
       

945.937,60  

4° Trim 
    

1.512.950,94  

META ANUAL 
2.358.744,36 

    
4.183.631,79  

       
2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA (2019) 

N° Ações Pactuadas N° 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

5 

(PA) Formalização e 
regularização 
(Transferência/ 
Reincorporação) de 
Acervo transferido 
para museus do 

interior paulista, 
como base em 
decisão do COC e 
norteada pela Política 
de Gestão de Acervo 

5 Meta-Produto 

Nº de transferência/ 
reincorporação, formalizada 
e encaminhada para devida 
regularização. 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1 1 

META ANUAL 1 1 

6 

(PA) Projeto Acervo 
Revelado – 

Realização de 
pesquisa com o 
acervo visando a 

publicação de posts 
no site do MCB. 

6 Meta-Produto 
Nº de artigo publicado no 
site do MCB 

1° Trim 1 1 

2° Trim   

3° Trim 1 1 

4° Trim   

META ANUAL 2 2 
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7 

(PA) Projeto Acervo 
Revelado – realizar 

encontros com 
instituições, grupos 
ou indivíduos que 
possam contribuir 
com informações 
sobre o acervo ou as 

áreas de atuação do 
museu 

7 Meta-Produto Nº de encontros realizados 

1° Trim   

2° Trim 1 1 

3° Trim    

4° Trim   

META ANUAL 1 1 

       
3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL (2019) 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

10 

(PEPC) Realização da 
edição anual do 
Concurso do Cartaz 
do Museu da Casa 
Brasileira 

10.1 Meta-Produto Nº de edições realizadas 

1° Trim 0   

2° Trim 1 1 

3° Trim   

4° Trim 0   

META ANUAL 1 1 

10.2 Dado Extra Número de inscritos 

1° Trim   

2° Trim 428 

3° Trim   

4° Trim 0   

META ANUAL 0 428 

10.3 Dado Extra Premiados 

1° Trim   

2° Trim 1 

3° Trim   

4° Trim 0   

META ANUAL 0 1 

10.4 Dado Extra Nº de Cartazes criados 

1° Trim   

2° Trim 398 

3° Trim   

4° Trim 0   

META ANUAL 0 398 
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11 

(PEPC) Realização da 
edição anual do 
Prêmio Design Museu 
da Casa Brasileira 

11.1 Meta-Produto Nº de edições realizadas 

1° Trim 0   

2° Trim   

3° Trim    

4° Trim 1 1 

META ANUAL 1 1 

11.2 Dado Extra Número de inscritos 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 559 

4° Trim 0   

META ANUAL 0 559 

11.3 Dado Extra Premiados 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 0 43 

META ANUAL 0 43 

11.4 Dado Extra Nº Objetos 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 0 91 

META ANUAL 0 91 

12 

(PEPC) Realização de 
apresentações 

Musicais realizadas 
do projeto “Música no 

Museu” 

12.1 Meta-Produto Número de apresentações 

1° Trim 6 7 

2° Trim 8 12 

3° Trim 5 1 

4° Trim 1   

META ANUAL 20 20 

12.2 Dado Extra 
Número de Público das 
apresentações 

1° Trim 3.345 

2° Trim 3.787 

3° Trim 342 

4° Trim 0   

META ANUAL 0 7.474 

13 

(PEPC) 
Estabelecimento de 
parcerias para 
realização de 
exposições 
temporárias com os 

conteúdos das áreas 
de vocação do MCB 

13.1 Meta-Produto 
Nº de parcerias 
estabelecidas 

1° Trim  2 

2° Trim 1 3 

3° Trim 1   

4° Trim    

META ANUAL 2 5 

  



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 132 de 336 

 

 

14 

(PEPC) Exposição dos 
produtos 
selecionados na 
edição anual do 
Prêmio Design Museu 
da Casa Brasileira 

14.1 Meta-Produto 
Nº de Exposições 
Realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1 1 

META ANUAL 1 
1 

15 
(PEPC) Recebimento 
de visitantes 
presenciais no museu 

15.1 Meta-Resultado 
 Nº mínimo de visitantes 
presenciais recebidos no 
museu 

1° Trim 15.000 29.155 

2° Trim 25.000 45.453 

3° Trim 25.000 36.214 

4° Trim 25.000 40.305 
META ANUAL 

90.000 151.127 

       
       

4. PROGRAMA EDUCATIVO (2019) 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

29 

(PE) Oferecimento de 
oficinas com 
conteúdos 
relacionados ao 
Acervo e exposições 
temporárias através 

do programa Oficinas 
no MCB 

29.1 Meta-Produto Nº de oficinas oferecidas 

1° Trim 3 3 

2° Trim 3 15 

3° Trim 3 5 

4° Trim 3 7 

META ANUAL 12 30 

29.2 Meta-Resultado 
Nº mínimo de público 
recebido nas oficinas  

1° Trim 30 196 

2° Trim 30 259 

3° Trim 30 71 

4° Trim 30 104 
META ANUAL 

120 630 

30 

(PE) Oferecimento de 
atividades extra 
muros para atração 
do público do entorno 

30.1 Meta-Produto 
Nº mínimo de atividades 
oferecidas 

1° Trim 20 19 

2° Trim 20 22 

3° Trim 20 22 

4° Trim 20 28 

META ANUAL 80 91 

30.2 Meta-Resultado 
Nº mínimo de público nas 
atividades  

1° Trim 100 172 

2° Trim 100 188 

3° Trim 100 140 

4° Trim 100 228 
META ANUAL 

400 728 
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31 

(PE) Realização de 
cursos de 
capacitação para 
professores, 
educadores e guias 
de turismo 

31.1 Meta-Produto 

Nº de cursos de 
capacitação para 
professores, educadores e 
guias de turismo 

1° Trim - 1 1 

2° Trim - 3 3 

3° Trim - 2 2 

4° Trim - 1 1 

META ANUAL 7 7 

31.2 Meta-Resultado 

Nº mínimo de público 
atendido nos cursos de 
capacitação para 

professores, educadores e 
guias de turismo 

1° Trim - 10 8 

2° Trim - 30 29 

3° Trim - 20 20 

4° Trim - 10 10 

META ANUAL 70 67 

32 

(PE) Atendimento à 
estudantes de 
escolas públicas e 

privadas, através de 

agendamento ou 
parcerias continuadas 
(ensino infantil, 
fundamental, médio 
técnico e 
universitário) 

32.1 Meta-Resultado 
Nº mínimo de estudantes 
atendidos  

1° Trim 250 337 

2° Trim 500 565 

3° Trim 500 788 

4° Trim 250 725 

META ANUAL 
1.500 

2.415 

33 

(PE) Recebimento de 
visitas de grupo de 

pessoas com 
deficiência física, 
mental, idosos, 
pessoas em situação 
de vulnerabilidade 
social, através do 
programa Fora da 

Casinha 

33.1 Meta-Resultado 
Nº mínimo de público 
recebido nas visitas  

1° Trim 100 118 

2° Trim 200 149 

3° Trim 200 300 

4° Trim 100 288 

META ANUAL 
600 

855 

34 

(PE) Realização de 
pesquisa de perfil e 
de satisfação de 

público escolar 
(Modelo SEC) 

34.1 Meta-Produto Nº de pesquisa realizadas 

1° Trim   

2° Trim 1 1 

3° Trim   

4° Trim 1 1 

META ANUAL 2 2 

34.2 Meta-Resultado 
Índice de satisfação de 
acordo com a pesquisa 

modelo SEC (= ou > 80%) 

1° Trim   

2° Trim 80,00 96,89% 

3° Trim   

4° Trim 80,00 95,42% 
META ANUAL 

80,00 96,16% 
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35 

(PE) Realização de 
visitas educativas e 

atividades 
complementares para 
os funcionários do 
museu através do 
projeto Seu Museu 

35.1 Meta-Produto 
Nº de visitas educativas e 
atividades complementares 
propiciadas 

1° Trim 2 2 

2° Trim 2 3 

3° Trim 2 2 

4° Trim 2 2 

META ANUAL 8 9 

35.2 Meta-Resultado 

Nº mínimo de público 
recebido nas visitas 
educativas e atividades 

complementares  

1° Trim 10 33 

2° Trim 10 30 

3° Trim 10 40 

4° Trim 10 34 

META ANUAL 40 137 

       
       
       

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP (2019) 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

38 

(PSISEM) Estágios 
técnicos ou oficinas 
oferecidos em áreas 
internas do MCB  a 
serem indicadas pela 

coordenação do 
SISEM 

38.1 Meta-Resultado 
N° mínimo de municípios 
atendidos 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 1 3 

4° Trim 1 1 

META ANUAL 2 4 

38.2 Meta-Produto 
Nº de estágios técnicos ou 
oficinas oferecidos  

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 1 1 

4° Trim 1 1 

META ANUAL 2 2 

       
       

       

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (2019) 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

40 
(PCDI) Inserções na 
mídia 

40.1 Meta-Produto 
Nº mínimo de inserções na 
mídia 

1° Trim 400 374 

2° Trim 400 776 

3° Trim 400 511 

4° Trim 400 697 
META ANUAL 

1.600 2.358 

41 

(PCDI) Canais de 
comunicação com os 

diversos segmentos 
de público 

41.1 Meta-Resultado 

Nº mínimo de seguidores 
nas redes sociais 

(Facebook, twitter, 
Instagram) 

1° Trim 156.261 

2° Trim 167.777 

3° Trim 170.059 

4° Trim 140.000 350.383 
META ANUAL 

140.000 175.847 
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42 

(PCDI) Canais de 
comunicação com os 
diversos segmentos 
de público 

42.1 Meta-Resultado 
Nº mínimo de visitantes 
virtuais no site 

1° Trim 60.000 70.504 

2° Trim 60.000 73.474 

3° Trim 60.000 70.683 

4° Trim 60.000 53.519 
META ANUAL 

240.000 268.180 

       
       

       
7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES (2019) 

Nº Ações Pactuadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

49 
(PED) Obtenção OU 

Renovação do AVCB 
49.1 Dado Extra AVCB obtido OU renovado 

1° Trim 1 

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim   

META ANUAL 1 

50 

(PED) Obtenção OU 
renovação do Alvará 
de Funcionamento 
de Local de Reunião 

50.1 Dado Extra Alvará obtido OU renovado 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim   

META ANUAL   

51 
(PED) Renovação de 

Seguros 
51.1 Dado Extra Seguro renovado 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 1 

4° Trim   

META ANUAL 1 

       

       

       

Nº Ações Condicionadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

3 
(PGTG) Investimento 
em treinamento da 
equipe 

3 Meta-Produto Nº de treinamentos oferecidos 

1° Trim 1 

2° Trim 3 

3° Trim 25 

4° Trim 10 9 

META ANUAL 10 38 

4 

(PGTG) Elaboração 

do Plano 
Museológico 

4 Meta-Produto 
Plano museológico 
elaborado 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1   
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Nº Ações Condicionadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

8 

(PA) Estabelecimento 
de parcerias com 
outros museus para 
aprimoramento das 
ações de preservação 

e conservação 
preventiva dos 
acervos 

8 Meta-Produto 
Nº de parcerias 
estabelecidas 

1° Trim   

2° Trim 1 

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1 1 

9 

(PA) Prospecção para 
Captação de 

Recursos visando a 
implantação do 
Centro de Pesquisa e 
Referência do “Morar 
Brasileiro” 

9 Meta-Produto Nº de projeto desenvolvido 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim    

4° Trim 1   

META ANUAL 1 

  

       

       

Nº Ações Condicionadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

16 

(PEPC) Realização de 
programas temáticos 
Participação na 
Semana dos Museus 
e no Micsul 

16.1 Meta-Produto Nº de programas realizados 

1° Trim   

2° Trim 2 1 

3° Trim   

4° Trim   

META ANUAL 2 1 

17 

(PEPC) Realização de 
apresentações 
musicais do projeto 
Música no Museu 

17.1 Meta-Produto Número de apresentações 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 10 

4° Trim 10 6 

META ANUAL 10 16 

17.2 Dado Extra Público 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 5.658 

4° Trim 0 996 

META ANUAL 0 6.654 

18 

(PEPC) 

Estabelecimento de 
parcerias para 
Lançamento de livros 
para o público 

18.1 Meta-Produto 
Nº de lançamentos 
realizados 

1° Trim   

2° Trim 4 

3° Trim 1 

4° Trim 5 4 

META ANUAL 5 9 
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19 
(PEPC) Parceria com 
MuseoMixBR para 

ação no MCB 

19.1 Meta-Produto 
Nº de parcerias 
estabelecidas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1   

20 

(PEPC) Participação 
em eventos 
temáticos ou datas 
comemorativas, tais 

como Dia da 
Crianças, Consciência 
Negra, Virada 
Cultural, Virada 
Sustentável, Design 
Weekend 

20.1 Meta-Produto 
Nº de participações 
realizadas 

1° Trim 2 

2° Trim 5 

3° Trim 3 

4° Trim 5 3 

META ANUAL 5 13 

21 

(PEPC) 
Estabelecimento de 
parcerias para 
projeção de filmes 
relacionados com 
arquitetura e design. 

As projeções terão a 
participação de 
convidados para 
debater os temas 
sugeridos pelos 
filmes 

21.1 Meta-Produto 
Nº de projeções com 

debates realizados 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 4   

META ANUAL 4 

  

22 

(PEPC) Realização de 

exposição do projeto 
Casas do Brasil 

22.1 Meta-Produto Nº de exposições realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1   

23 
(PEPC) Realização de 
exposição do projeto 
Desenhando a Cidade 

23.1 Meta-Produto Nº de exposições realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1   

24 
(PEPC) Realização de 
exposição do projeto 
Pioneiros do Design 

24.1 Meta-Produto Nº de exposições realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1 1 

META ANUAL 1 1 
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25 

(PEPC) Realização 

com equipe interna 
ou através do 
estabelecimento de 
parcerias, de cursos, 
oficinas e workshops 
para o público em 
geral 

25.1 Meta-Produto Nº de eventos realizados 

1° Trim 8 

2° Trim 53 

3° Trim 21 

4° Trim 4 36 

META ANUAL 4 

118 

26 

(PEPC) 
Estabelecimento de 
parcerias para 

realização de 
palestras com 
conteúdos 
direcionados às 
áreas de vocação do 

museu 

26.1 Meta-Produto Nº de palestras realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 5   

META ANUAL 5 

  

27 

(PEPC) Contratação 
de empresa 
especializada para a 
realização de 
pesquisa anual de 
perfil de público 
realizada a partir de 

metodologia 
adequada para a 
área museológica 

27.1 Meta-Produto Empresa Contratada. 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1   

META ANUAL 1 

  

28 

(PEPC) 
Estabelecimento de 

parcerias para 
realização de 
exposições 
temporárias com os 
conteúdos das áreas 
de vocação do MCB 

28.1 Meta-Produto 
Nº de parcerias 
estabelecidas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 5 

4° Trim 4 1 

META ANUAL 4 6 

       
       

Nº Ações Condicionadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

36 

(PE) Programa de 
residência e troca de 

experiência com 
educadores de 
outras instituições 
culturais e 

educacionais do país 
e do exterior 

36.1 Meta-Resultado 
Nº de participantes no 
programa 

1° Trim   

2° Trim 1 

3° Trim   

4° Trim 2 1 

META ANUAL 2 2 
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37 

(PE) Ampliação de 

parcerias com 
instituições 
educacionais e 
culturais na capital e 
no interior do estado 
de São Paulo 

37.1 Meta-Produto 
Nº de novas parcerias 
realizadas 

1° Trim   

2° Trim 1 

3° Trim   

4° Trim 2 1 

META ANUAL 2 2 

       
       

       

Nº Ações Condicionadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

39 

(PSISEM) Realização 
de itinerância de 

Exposições para 
municípios do 
interior do estado 

previamente 
indicados pela 
coordenação do 
SISEM 

39.1 Meta-Produto 
Nº de itinerâncias 
realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 2   

META ANUAL 2   

39.2 Meta-Resultado Nº de municípios atendidos 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 2   

META ANUAL 2   

       
       

       

Nº Ações Condicionadas Nº 
Atributo da 
Mensuração 

Mensuração 
Previsão 
Trimestral 

Realizado 

43 

(PCDI) Produção de 
publicação com os 
premiados da 33ª 

edição Prêmio 
Design Museu da 

Casa Brasileira 

43.1 Meta-Produto 
Nº de publicações 

produzidas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 1 1 

META ANUAL 1 1 

44 

(PCDI) Produção 

mensal de folder 
com a programação 
do museu 

44.1 Meta-Produto Nº de folders produzidos 

1° Trim 3   

2° Trim 3   

3° Trim 3   

4° Trim 3   

META ANUAL 12   

45 

(PCDI) Publicação de 
documentação dos 
projetos realizados 
pelo Educativo e dos 
materiais criados 
para as visitas ao 

acervo do museu 

45.1 Meta-Produto 
Nº de publicações 
realizadas 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim   

4° Trim 2   

META ANUAL 2 
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46 

(PCDI) Publicação de 
livros com conteúdos 
que abordam as 
áreas de vocação do 

MCB, tais como 
arquitetura, design, 
paisagismo, 
urbanismo, 
patrimônio, 
mobiliário, tesauros 
e/ou sistemas 

descritivos 
relacionados ao 
acervo e outros 

46.1 Meta-Produto Nº de títulos publicados 

1° Trim   

2° Trim   

3° Trim 1 

4° Trim 1   

META ANUAL 1 1 

47 

(PCDI) Realização de 
campanhas de 
marketing e de 

publicidade 
institucional do 
museu em canais 
digitais, eletrônicos 
ou impressos, com 
previa aprovação da 
proposta editorial 

pela SEC 

47.1 Meta-Produto 
Nº de campanhas 
realizadas 

1° Trim 2 

2° Trim   

3° Trim 1 

4° Trim 4 3 

META ANUAL 4 6 

48 

(PCDI) Veiculação de 

Links patrocinados 
em redes sociais 

48.1 Meta-Produto Nº de links veiculados  

1° Trim 729 

2° Trim 97 

3° Trim 146 

4° Trim 100 226 
META ANUAL 

100 1.198 
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ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO (COM NOTAS EXPLICATIVAS) 
 

 

I - REPASSES PÚBLICOS 
  

      

             

  

RECURSOS PÚBLICOS 
VINCULADOS AO CONTRATO DE 
GESTÃO 

 Orçamento 
Anual  

1º Tri  2º Tri  3º Tri 4º Tri 
Realizado 

Real x 
Orçado  

1 
Repasse para o Contrato de 
Gestão 

          
  

  

1.1   
Repasse Contrato de 
Gestão 

                
6.624.098,00  

          
1.684.193,25  

           
1.650.546,50  

               
1.531.212,89  

           
1.757.945,33  

             
6.623.897,97  

99,997% 

1.2   
Movimentação de 
Recursos Reservados 

                    
115.000,00  

             
129.000,00  

-               
14.000,00  

                                    
-    

                               
-    

                
115.000,00  

100,00% 

1.2.1   
Constituição Recursos 
de Reserva  

 
                              

-    
                               

-    
                                    

-    
                               

-    
                                 

-    
- 

1.2.2   
Constituição Recursos 
de Contingência 

- 20.000,00  - 14.000,00  - 14.000,00  
                                    

-    
                               

-    
- 20.000,00  100,00% 

1.2.3   
Reversão de Recursos 
Reservados (Captação 
anterior) 

                    
135.000,00  

             
135.000,00  

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                
135.000,00  

100,00% 

1.3   
Repasses Líquidos 
Disponíveis 

                
6.739.098,00  

          
1.813.193,25  

           
1.636.546,50  

               
1.531.212,89  

           
1.757.945,33  

             
6.738.897,97  

100,00% 

                  
 

2 
Recursos de Investimento do 
Contrato de Gestão 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

                  
 

3 
Recursos de Captação 
Incentivada 

                    
100.000,00  

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                
80.000,00  

                  
80.000,00  

80,00% 

3.1   Custeio 
                    

100.000,00  
                              

-    
                               

-    
                                    

-    
                

80.000,00  
                  

80.000,00  
80,00% 

3.2   Investimentos 
                                     

-    
                              

-    
                               

-    
                                    

-    
                               

-    
                                 

-    
- 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

Exercício: 2019

Objeto Contratual: MCB

Contrato de Gestão nº: 010-2016

UGE: UPPM

Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS Objeto Contratual:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

MCB
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   II - DEMONSTRAÇÃO DE 
RESULTADO 

     
 

 

             

  
RECEITAS APROPRIADAS 
VINCULADAS AOCONTRATO DE 
GESTÃO 

 Orçamento 
Anual  

 1º Tri   2º Tri   3º Tri   4º Tri  
 Realizado  

Real x 
Orçado 

4.1   
Receita de Repasse 
Apropriada 

6.739.098 1.582.278 1.376.599 1.517.830 1.556.395 
6.033.102,44 

89,52% 

4.2 Receita de Captação Apropriada 2.358.744 485.824 1.238.920 945.938 1.512.951 4.183.631,79 177,37% 

4.2.1   

Captação de Recursos 
Operacionais 
(bilheteria, cessão 
onerosa de espaço, 
loja, café, doações, 
estacionamento, etc) 

1.728.744 388.342 893.596 736.849 845.569 2.864.356,61 165,69% 

4.2.2   
Captação de Recursos 
Incentivados 

100.000 - - - 189 189,20 0,19% 

4.2.3   
Trabalho Voluntário e 
Parcerias 

530.000 97.481 345.323 209.088 565.835 
1.217.727,67 

229,76% 

4.2.4   
Trabalho Voluntário do 
Conselho 

 - - - 101.358 
101.358,31 

- 

4.3   
Total das Receitas 
Financeiras 

83.133 28.429 31.412 38.524 33.045 
131.410,17 

158,07% 

5 TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS 
AO PLANO DE TRABALHO 

9.180.975 2.096.531 2.646.931 2.502.292 3.102.391 10.348.144,40 112,71% 

            
 

 

6 
TOTAL DE RECEITAS PARA METAS 
CONDICIONADAS 
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DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO 
 Orçamento 

Anual  
 1º Tri   2º Tri   3º Tri   4º Tri  

 Realizado  
Real x Orçado  

7 Recursos Humanos 
-                    
5.547.741  

-              
1.282.920  

-               
1.314.776  

-                   
1.332.057  

-               
1.455.229  

-           
5.384.981,37  

97,07% 

7.1   
Salários, encargos e 
benefícios 

              

7.1.1   Diretoria 
-                    
1.281.043  

-                  
312.182  

-                  
308.958  

-                       
314.200  

-                  
361.247  

-           
1.296.587,13  

101,21% 

7.1.1.1   Área Meio 
-                        
377.325  

-                    
76.326  

-                     
91.868  

-                       
101.714  

-                   
116.947  

-               
386.854,44  

102,53% 

7.1.1.2   Área Fim 
-                        
903.718  

-                  
235.856  

-                   
217.091  

-                       
212.485  

-                   
244.301  

-               
909.732,69  

100,67% 

7.1.2   Demais Funcionários 
-                    
4.189.412  

-                  
954.349  

-                  
987.938  

-                       
995.969  

-               
1.067.703  

-           
4.005.958,52  

95,62% 

7.1.2.1   Área Meio 
-                        
692.742  

-                  
173.714  

-                   
149.389  

-                       
190.877  

-                   
174.185  

-               
688.165,61  

99,34% 

7.1.2.2   Área Fim 
-                     
3.496.670  

-                  
780.634  

-                   
838.550  

-                       
805.091  

-                   
893.517  

-            
3.317.792,91  

94,88% 

7.1.3   Estagiários 
-                          
24.000  

-                      
1.849  

-                       
3.249  

-                           
8.700  

-                     
11.477  

-                 
25.276,10  

105,32% 

7.1.3.1   Área Meio 
                                     
-    

  
                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

7.1.3.2   Área Fim 
-                          
24.000  

-                      
1.849  

-                       
3.249  

-                            
8.700  

-                     
11.477  

-                 
25.276,10  

105,32% 

7.1.4   Aprendizes 
-                          
53.286  

-                    
14.540  

-                     
14.630  

-                         
13.188  

-                     
14.802  

-                 
57.159,62  

107,27% 

7.1.4.1   Área Meio 
                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

7.1.4.2   Área Fim 
-                          
53.286  

-                    
14.540  

-                     
14.630  

-                         
13.188  

-                     
14.802  

-                 
57.159,62  

107,27% 

8 
Prestadores de serviços 

(Consultorias/Assessorias/Pessoas 
Jurídicas)  

-                    
1.088.241  

-                  
259.930  

-                  
282.961  

-                       
259.086  

-                  
311.680  

-           
1.113.656,49  

102,34% 

8.1   Limpeza 
-                        
198.121  

-                    
49.530  

-                     
49.530  

-                         
49.530  

-                     
49.530  

-               
198.121,08  

100,00% 

8.2   
Vigilância / portaria / 
segurança 

-                        
522.416  

-                  
130.506  

-                  
140.662  

-                       
130.506  

-                  
130.506  

-               
532.179,14  

101,87% 

8.2.1   Vigilância 
-                        
373.889  

-                    
93.374  

-                   
103.530  

-                         
93.374  

-                     
93.374  

-               
383.652,02  

102,61% 

8.2.2   Portaria 
-                        
148.527  

-                    
37.132  

-                     
37.132  

-                         
37.132  

-                     
37.132  

-               
148.527,12  

100,00% 

8.3   Jurídica 
-                          
77.283  

-                    
21.064  

-                     
21.239  

-                         
21.000  

-                     
21.000  

-                 
84.302,97  

109,08% 

8.4   Informática 
-                          
50.779  

-                    
11.580  

-                     
11.580  

-                         
11.580  

-                     
11.955  

-                 
46.695,00  

91,96% 

8.5   Administrativa / RH 
-                          
21.920  

-                      
4.149  

-                     
31.661  

-                            
7.925  

                               
-    

-                 
43.735,58  

199,52% 

8.6   Contábil 
-                        
138.849  

-                    
40.956  

-                     
28.172  

-                         
28.172  

-                     
37.863  

-               
135.162,08  

97,34% 

8.7   Auditoria 
-                          
71.200  

                              
-    

-                          
116  

-                         
10.373  

-                     
60.827  

-                 
71.315,64  

100,16% 

8.8   Organização Arquivistica 
-                             
7.672  

-                      
2.145  

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

-                    
2.145,00  

27,96% 
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DESPESAS DO CONTRATO DE 
GESTÃO 

 Orçamento 
Anual  

 1º Tri   2º Tri   3º Tri   4º Tri   Realizado  Real x Orçado  

9 
Custos Administrativos e 
Institucionais 

-                        
808.109  

-                  
147.026  

-                  
212.659  

-                       
226.177  

-                  
315.476  

-               
901.337,98  

111,54% 

9.1   Locação de imóveis 
                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

9.2   
Utilidades públicas    
(água,  luz,  telefone,  gás, 
internet, etc.) 

-                        
311.683  

-                    
43.724  

-                     
76.591  

-                         
70.402  

-                     
68.077  

-               
258.793,27  

83,03% 

9.2.1   Agua 
-                        
133.792  

-                    
20.423  

-                     
38.472  

-                         
34.755  

-                     
25.178  

-               
118.828,30  

88,82% 

9.2.2   Luz 
-                        
147.204  

-                    
16.161  

-                     
30.736  

-                         
28.111  

-                     
35.370  

-               
110.377,24  

74,98% 

9.2.3   Telefone 
-                          
12.271  

-                      
2.735  

-                       
2.978  

-                            
2.943  

-                       
2.842  

-                 
11.496,24  

93,68% 

9.2.4   Internet 
-                          
18.415  

-                      
4.406  

-                       
4.406  

-                            
4.593  

-                       
4.687  

-                 
18.091,49  

98,24% 

9.3   Uniformes e EPIs 
-                          
10.000  

-                          
564  

-                       
1.179  

-                            
4.173  

-                          
710  

-                    
6.625,88  

66,26% 

9.4   Viagens e Estadias 
                                     
-    

                              
-    

                               
-    

-                               
467  

                               
-    

-                       
466,86  

- 

9.5   
Material de consumo, 
escritório e limpeza 

-                          
61.432  

-                    
15.550  

-                     
13.012  

-                         
16.128  

-                     
15.849  

-                 
60.539,06  

98,55% 

9.6   
Despesas tributárias e 
financeiras 

-                          
44.463  

-                    
10.800  

-                     
16.347  

-                         
18.710  

-                     
13.582  

-                 
59.439,31  

133,68% 

9.7   
Despesas diversas 
(correio, xerox, motoboy, 
etc.) 

-                        
155.502  

-                    
39.527  

-                     
33.718  

-                         
31.504  

-                     
35.385  

-               
140.134,18  

90,12% 

9.8   
Treinamento de 
Funcionários 

-                          
10.891  

                              
-    

-                          
350  

-                               
900  

                               
-    

-                    
1.250,00  

11,48% 

9.9   Despesas com Informática 
-                            
6.106  

-                    
13.150  

-                       
1.128  

-                            
5.109  

-                       
3.838  

-                 
23.225,11  

380,36% 

9.10   
Despesas com Eventos 
Privados  

-                        
208.032  

-                    
22.859  

-                     
66.962  

-                         
75.367  

-                     
76.352  

-               
241.539,29  

116,11% 

9.11   
Trabalho Voluntário do 
Conselho 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

-                   
101.358  

-               
101.358,31  

- 

9.12   Outras Despesas 
                                     
-    

-                          
854  

-                       
3.371  

-                            
3.417  

-                          
325  

-                    
7.966,71  

- 

              

10 
Programa de Gestão Executiva, 

Transparência e Governança 
-                            
4.472  

-                      
1.053  

-                       
1.053  

-                           
1.053  

-                     
17.053  

-                 
20.210,56  

451,97% 

10.1   
Plano Museológico ou 
Planejamento Estratégico 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

10.2   Pesquisa de público 
-                             
4.472  

-                      
1.053  

-                       
1.053  

-                            
1.053  

-                       
1.053  

-                    
4.210,56  

94,16% 

10.3   Parcerias-Gestão 
                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

-                     
16.000  

-                 
16.000,00  

- 
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11 Programa de Edificações 
-                        
244.797  

-                  
110.023  

-                     
59.865  

-                         
66.699  

-                     
74.016  

-               
310.603,28  

126,88% 

11.1   

Conservação e 
manutenção de 
edificações (reparos, 
pinturas,  limpeza  de  
caixa  de  água,  limpeza  
de calhas, etc.) 

-                        
213.040  

-                  
103.961  

-                     
52.609  

-                         
60.492  

-                     
53.116  

-               
270.178,32  

126,82% 

11.2   
Sistema de 
Monitoramento de 
Segurança e AVCB 

-                          
10.016  

-                      
3.189  

-                       
3.405  

-                            
3.454  

-                       
2.099  

-                 
12.146,82  

121,27% 

11.3   
Equipamentos / 
Implementos 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

11.4   
Seguros (predial, 
incêndio, etc.) 

-                          
11.926  

-                      
2.814  

-                       
2.845  

-                            
2.753  

-                       
2.612  

-                 
11.024,53  

92,44% 

11.5   
Processo para  obter AVS 
(Auto de Verificação e 
Segurança) 

-                             
7.315  

-                            
60  

                               
-    

                                    
-    

-                     
16.188  

-                 
16.247,95  

222,12% 

11.6   
Certificado de 
Acessibilidade 

-                             
2.499  

                              
-    

-                       
1.006  

                                    
-    

                               
-    

-                    
1.005,66  

40,24% 

11.7   Parcerias-Manutenção 
                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

 
 

 
 

 

12 
Programas de Trabalho da Área 
Fim 

-                    
1.487.615  

-                  
269.053  

-                  
750.125  

-                       
588.146  

-                  
900.225  

-           
2.507.549,27  

168,56% 

12.1 Programa de Acervo 
-                        
202.959  

-                    
50.035  

-                     
51.225  

-                         
48.265  

-                     
63.299  

-               
212.824,04  

104,86% 

12.1.1   Aquisição de acervo 
-                             
1.045  

                              
-    

-                          
273  

                                    
-    

                               
-    

-                       
273,20  

26,14% 

12.1.2   
Armazenamento de acervo em 
reserva técnica externa 

-                        
173.466  

-                    
43.191  

-                     
43.191  

-                         
43.191  

-                     
43.191  

-               
172.762,80  

99,59% 

12.1.3   Transporte de acervo 
-                             
7.792  

                              
-    

                               
-    

-                            
3.856  

-                       
4.000  

-                    
7.856,00  

100,82% 

12.1.4   Conservação e restauro 
-                             
4.744  

                              
-    

-                       
2.503  

                                    
-    

-                     
10.767  

-                 
13.269,50  

279,69% 

12.1.5   Outras despesas Cedoc 
-                             
7.911  

-                      
1.421  

-                       
2.848  

-                            
1.218  

-                       
5.342  

-                 
10.829,34  

136,88% 

12.1.6   Parcerias-Cedoc 
-                             
8.000  

-                      
5.423  

-                       
2.410  

                                    
-    

                               
-    

-                    
7.833,20  

97,92% 

12.2 
Programa de Exposições e 
Programação Cultural 

-                    
1.074.116  

-                  
189.523  

-                  
655.097  

-                       
485.438  

-                  
797.221  

-           
2.127.278,76  

198,05% 

12.2.1   Exposições Temporárias 
-                          
10.211  

-                    
10.527  

-                   
122.728  

-                       
110.335  

-                       
7.642  

-               
251.231,67  

2460,30% 

12.2.2   
Programação Cultural + (Prêmio 
Design) 

-                        
513.904  

-                    
93.226  

-                   
193.455  

-                       
185.592  

-                   
246.567  

-               
718.840,45  

139,88% 

12.2.3   Trabalho Voluntário e Parcerias 
-                        
550.000  

-                    
85.770  

-                   
338.914  

-                       
189.510  

-                   
542.823  

-            
1.157.017,44  

210,37% 

12.2.4   Exposição Proac Ver Dentro 
                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

-                          
189  

-                       
189,20  

- 

12.3 Programa Educativo 
-                          
56.431  

-                      
6.106  

-                     
18.806  

-                         
16.179  

-                     
15.936  

-                 
57.026,03  

101,05% 

12.3.1   
Serviço educativo e projetos 
especiais 

-                          
56.431  

-                      
5.240  

-                     
17.508  

-                         
14.880  

-                     
14.637  

-                 
52.266,03  

92,62% 
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12.3.2   Transporte grupos escolares 
                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

12.3.3   Parcerias-Educativo 
                                     
-    

-                          
866  

-                       
1.298  

-                            
1.298  

-                       
1.298  

-                    
4.760,00  

- 

12.4 
Programa de Integração ao 
Sisem-SP 

                                     
-    

-                      
1.695  

-                          
554  

                                    
-    

-                             
34  

-                   
2.282,11  

- 

12.4.1   
Exposições Itinerantes e outras 
ações de apoio ao SISEM-SP 

                                     
-    

-                      
1.695  

-                          
554  

                                    
-    

-                             
34  

-                    
2.282,11  

- 

12.5 
Programa de Comunicação e 
Desenvolvimento Institucional 

-                        
154.109  

-                    
21.695  

-                     
24.443  

-                         
38.265  

-                     
23.736  

-               
108.138,33  

70,17% 

12.5.1   Plano de Comunicação  
-                          
12.670  

-                      
1.600  

-                       
2.860  

-                            
1.975  

-                       
3.000  

-                    
9.434,80  

74,47% 

12.5.2   
Site, Hospedagem, Caixas 
Postais Domínio e Clould Server 

-                          
25.397  

-                      
5.446  

-                       
6.446  

-                            
7.174  

-                       
6.191  

-                 
25.256,27  

99,44% 

12.5.3   
Projetos gráficos e materiais de 
comunicação 

-                          
14.473  

-                      
3.328  

-                       
6.003  

-                            
3.897  

-                       
3.009  

-                 
16.236,88  

112,19% 

12.5.4   
Assessoria de imprensa e 
custos de publicidade 

-                          
29.570  

-                      
5.898  

-                       
6.433  

-                            
6.939  

-                       
5.823  

-                 
25.093,35  

84,86% 

12.5.5   Parcerias-Comunicação 
-                          
72.000  

-                      
5.423  

-                       
2.701  

-                         
18.280  

-                       
5.714  

-                 
32.117,03  

44,61% 

13 
SUBTOTAL DESPESAS 

-                    
9.180.975  

-              
2.070.004  

-               
2.621.438  

-                   
2.473.218  

-               
3.073.678  

-         
10.238.338,95  

111,52% 

        
          

14 
Depreciação/Amortização/Exaus
tão/Baixa de Imobilizado 

                                     
-    

-                    
26.527  

-                     
25.493  

-                         
29.073  

-                     
28.713  

-               
109.805,45  

- 

14.1 
  

Depreciação/Amortização/Exau
stão/Baixa de Imobilizado 

                                     
-    

-                    
26.527  

-                     
25.493  

-                         
29.073  

-                     
28.713  

-               
109.805,45  

- 

  
    

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

            
 

15 
DESPESAS TOTAIS 

-                    
9.180.975  

-              
2.096.531  

-               
2.646.931  

-                   
2.502.292  

-               
3.102.391  

-         
10.348.144,40  

112,71% 

                   

16 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO 
EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA) 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

  

 

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO 
     

 
 

             

      

 Orçamento 
Anual  

 1º Tri   2º Tri   3º Tri   4º Tri  
 Realizado  

Real x Orçado  

17 
INVESTIMENTOS COM RECURSOS 
VINCULADOS AO CONTRATOS DE 
GESTÃO 

                                     
-    

                     
12.819  

                    
211.217  

                             
1.379  

                        
4.880  

                
230.294,60  

- 

17.1 
EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA INC 

                                     
-    

                        
4.773  

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                     
4.773,00  

- 

17.2 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC 

                                     
-    

                        
4.558  

                    
208.346  

                                    
-    

                        
1.800  

                
214.703,38  

- 

17.3 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
INC 

                                     
-    

                        
3.488  

                        
2.871  

                             
1.379  

                               
-    

                     
7.738,22  

- 

17.4 
SOFTWARE INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

17.5 
BENFEITORIAS INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                        
3.080  

                     
3.080,00  

- 

17.6 
AQUISIÇÃO DE ACERVO INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

17.7 
EQUIPAMENTOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 
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18 

RECURSOS PÚBLICOS 
ESPECÍFICOS PARA 
INVESTIMENTO NO CONTRATO 
DE GESTÃO 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

18.1 
EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

18.2 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

18.3 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

18.4 
SOFTWARE INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

18.5 
BENFEITORIAS INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

18.6 
AQUISIÇÃO DE ACERVO INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

18.7 
EQUIPAMENTOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

  
         

 
 

19 INVESTIMENTOS COM RECURSOS 
INCENTIVADOS 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

19.1 
EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

19.2 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

19.3 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

19.4 
SOFTWARE INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

19.5 
BENFEITORIAS INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

19.6 
AQUISIÇÃO DE ACERVO INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

19.7 
EQUIPAMENTOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 
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IV - PROJETOS A EXECUTAR E 
SALDOS DE RECURSOS 
VINCULADOS AO CONTRATO 
DE GESTÃO 

       

 

 

  
       

 
 

             

  

PROJETOS A 
EXECUTAR  

  
 Orçamento 

Anual  
 1º Tri   2º Tri   3º Tri   4º Tri  

  

20.1 
SALDO INÍCIO 
EXERCÍCIO   

                
1.675.890,48  

          
1.675.890,48  

           
1.271.744,89  

                
1.917.853,34  

           
2.201.096,93    

20.2 
REPASSES LÍQUIDOS 
DISPONÍVEIS     

          
1.684.193,25  

           
1.163.978,50  

                   
521.813,14  

              
600.567,79     

20.3 

RECEITAS DE 
REPASSE 
APROPRIADAS     

-         
1.555.751,81  

-             
552.316,73  

-                  
518.852,98  

-             
570.742,03    

20.4 

RECEITAS 
FINANCEIRAS DOS 
RECURSOS DE 
RESERVAS E 
CONTINGÊNCIA     

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-      

20.5 

INVESTIMENTOS 
COM RECURSOS 
VINCULADOS AO 
CG     

-               
12.818,81  

-                 
3.669,90  

                                    
-    

-                 
4.359,90    

20.6 
RESTITUIÇÃO DE 
RECURSOS A SEC     

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-      

20.7 
VARIAÇÃO NO 
PERÍODO     

              
115.622,63  

              
607.991,87  

                       
2.960,16  

                
25.465,86    

       

                                    
-       

20 
SALDO PROJETOS A EXECUTAR 

                
1.675.890,48  

          
1.791.513,11  

          
1.879.736,76  

               
1.920.813,50  

           
2.226.562,79    

             

21 
OUTRAS RESERVAS: 
SALDOS 

  
 Orçamento 

Anual  
 1º Tri   2º Tri   3º Tri  4º Tri 

  

21.1 Recurso de Reserva     
              
377.103,60  

              
381.242,61  

                   
385.481,31  

              
389.240,81    

21.2 
Recurso de 
Contingência     

              
983.048,75  

           
1.009.161,28  

                
1.021.601,43  

           
1.031.783,10    

21.3 
Projetos 
Incentivados     

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                 
79.680,11    

21.4 Captação     
              
373.596,28  

              
463.962,06  

                
1.057.076,77  

              
858.438,05    

21.5 
Conta de Repasse 
SEC     

              
795.226,08  

              
819.842,75  

                   
386.345,93  

              
292.439,97    

21.6 Demais (Caixas)     
                
23.861,44  

                 
10.089,34  

                       
7.074,38  

                 
14.314,04    

  Total    

          
2.552.836,15  

           
2.684.298,04  

               
2.857.579,82  

           
2.665.896,08    
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Notas Explicativas: 

 
 

Todos os dados utilizaram o regime contábil de competência. O orçamento está conciliado com balanço contábil apresentado 

neste relatório. Para facilitar a leitura, inserimos o relatório ‘de-para” com as referências entre o orçamento e o Balancete contábil 

do contrato de gestão. A planilha orçamentaria está salva em arquivo aberto no CD. 

O valor total recebido do estado em 2019 foi de R$6.623.897,97 conforme item 1 do orçamento. A diferença de R$200,03, 

conforme detalhado abaixo foi depositada em 08/01/2020. 

 

 

Foram aplicados no fundo de contingência o montante R$20.000,00 conforme descrito no item 1.2.2.  

O valor total das receitas veiculadas ao PT de 2019 foi de R$ 10.348.144,40 conforme grupo 4.do balancete contábil e item 5 do 

orçamento. 

Captação de Total Recursos – Todos os dados estão descritos no programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança 

deste relatório. 

Em 2019 o MCB foi contemplado com projeto Proac Editais NR 036-19 para a produção da Exposição Ver Dentro montante de 

R$100.000,00, sendo R$80.000,00 foram aportados em 2019 e o saldo será na prestação de contas, prevista para o segundo 

semestre de 2020.  Conforme as regras contábeis, as receitas são reconhecidas no DRE no mês de competência. Neste sentido 

foram reconhecidos em 2019, R$189,20 conforme descrito no grupo 4.01.01.02.07 do balancete. 

 

Receitas Financeiras  

 Os rendimentos financeiros obtidos através da aplicação dos recursos de captação e dos repasses superaram os resultados 
previstos. A atual administração negociou 97% do CDI, com rendimento médio de 0,44% a.m. A resultado decorre também da 

boa administração do fluxo de caixa, que permitiu a manutenção das aplicações financeiras, e do resultado da receita de captação 
operacional, que permitiu manter valores aplicados em médio prazo.  

 

 
 

Data Realizada Valor Recebido

Recebido 20/02/19 1.102.204,00

Recebido 20/03/19 581.989,25

Recebido 20/05/19 486.568,00

Recebido 03/06/19 152.390,57

Recebido 25/06/19 1.011.587,93

Recebido 20/07/19 677.410,50

Recebido 20/08/19 331.989,25

Recebido 20/09/19 521.813,14

Recebido 22/10/19 728.397,16

Recebido 22/11/19 429.291,08

Recebido 20/12/19 418.421,09

Recebido 30/12/19 181.836,00

Total Recebido 6.623.897,97

Total do Contrato 6.624.098,00

Saldo a Receber 200,03
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Despesas vinculadas ao CG 
 
Grupo 7 - Recursos Humanos 
 

A administração deste equipamento busca otimizar os recursos e capacitar os seus colaboradores, buscando a eficiência no 
desenvolvimento das funções. Em 2019 todas as metas referentes às despesas com Recursos Humanos foram atingidas 
conforme demostrado no quadro abaixo;  
 
 

 

 
 
O total realizado de R$5.384.981,37 ficou abaixo do limite orçamentário em 2,93%(grupo 7 do orçamento). Desconsiderando 

as rescisões trabalhistas de 2019 que totalizaram R$189.114,63, o valor total realizado atinge R$5.195.866,74, 93,66% do 

orçamento, demonstrando um ótimo planejamento. 

 
Grupo 8 - Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) 
 
As despesas com prestadores de serviço atingiram o resultado de 102,34%. Este índice ficou dentro das expectativas (Previsto 
Vs Realizado) conforme demonstrado na planilha orçamentária. Destaque para o item 8.5; conforme informado no relatório do 

terceiro trimestre, houve a necessidade de contratação por cinco meses de equipe terceirizada, devido a licença maternidade 
de uma recepcionista. Com isso, houve uma elevação nos custos Administrativos/RH conforme informado. 
 
 
 
Grupo 9 -  Custos Administrativos e Institucionais  
 

 
As despesas com custos administrativos atingiram o resultado de 111,54%.  

   
 
O crescimento da receita de eventos em 10,49% em relação a 2019, que resultou em uma receita de R$ 1.381.307,44, a principal 
fonte de captação do museu, elevou o aumento despesas, (item 9.10) que foram orçadas para a realização de R$ 938.984,36 

conforme apresentado no plano de trabalho de 2019.  Importante ressaltar que o aumento das receitas gera, por consequência 
uma maior despesa.   
 
 
Conforme informado nos relatórios dos trimestres anteriores, devido a ampliação do sistema de monitoramento com a instalação 
7 câmeras e do gravador digital de imagens no valor de R$5K, e a aquisição de licenças de software adobe e Autocad para a 
área de design gráfico e exposições e a compra de vinte HD´s SSD para a substituição dos atuais, melhorando a performance 
dos usuários e economizando na compra de novos equipamentos. 
 
 
Grupo 10 - Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança 

As despesas deste grupo atingiram o resultado de 451,97%, devido ao valor de R$16.000,00 referente a parceria com a 

NewSense para a execução de uma pesquisa de clima organizacional. Se desconsiderarmos este montante, o índice será de 

94,16%, totalmente satisfatório. 

 
 

Orçamento 2019

1 Tri 2 Tri 3  Tri 4 Tri 2019

Despesas Previstas 2.295.244               2.295.244               2.295.244               2.295.244         9.180.975,29          

Limite com Remuneração e Vantagens  (Demais Empregados )

Total Projetado Demais Empregados Previsto Limite Contratual

Folha de pagamento com encargos e benefícios -Previsto 1.066.674,60          1.066.674,60          1.066.674,60          1.066.674,60    4.266.698,41          46,47% 48,00%

Realizado 970.737,95             1.005.817,80          1.017.856,96          1.093.981,53    4.088.394,24          44,53%

Limite com Remuneração e Vantagens (Empregados Diretoria)

Total Projetado Diretoria Previsto Limite Contratual

Folha de pagamento com encargos e benefícios -Previsto 320.260,64             320.260,64             320.260,64             320.260,64       1.281.042,55          13,95% 18,00%

Realizado 312.182,08             308.958,21             314.199,59             361.247,25       1.296.587,13          14,12%

Previsto Total 5.547.740,95          

Realizado Total 5.384.981,37          

% Real vs Orçado 97%

Limite Contratual 6.059.443,69          

% Real vs Limite Contratual 89%
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Grupo 11 - Programa de Edificações 

As despesas com o programa de edificações atingiram 126,88%. Conforme descrito nos relatórios anteriores houve a 
necessidade de locação de gerador nos dias chuvosos com queda de energia muito frequentes no período de janeiro a março 
(20K), a troca da grama do jardim (14K) e a manutenção do elevador, que esteve inoperante em decorrência da necessidade de 
conserto e restauro de portas pantográficas, realizado no trimestre em análise (34K). Continuando com o processo para a 
obtenção no Alvará de Funcionamento do Museu, neste trimestre foi necessário efetuar pagamentos de taxas e despesas 
jurídicas no montante de16K (Item 11.5 do orçamento). Todas as despesas foram pagas através da captação adicional.  
 
 
 
 
 
 
Grupo 12.1 - Programa de Acervo 

 
As despesas com o programa do Acervo atingiram o resultado de 104,86%. A partir de agosto, iniciamos o plano de ação 

para descontaminar o acervo bibliográfico do Cedoc, causado por contaminação por fungo que pôs em risco a saúde dos 
colaboradores, pesquisadores e o próprio acervo conforme descrito no “Programa do Acervo”. Neste sentido utilizamos recursos 
da captação adicional para executar o projeto que impactou nas linhas orçamentarias 12.1.4 e 12.1.5 do orçamento.  
 

 

Grupo 12.2 - Programa de Exposições e Programação Cultural 
 
O programa de exposições apresentou o índice de 198,05%. Com o contingenciamento de R$181.836,00, foi necessário 

fazer a redução orçamentaria no grupo, reduzindo o programa Música no Museu, Prêmio Design e os eventos públicos. Destaque 
para as despesas em Exposições temporárias que atingiu 2.460,30% (item 12.2.1) em relação ao valor previsto devido a 
captação de recursos para a exposição do Alex Wollner que totalizou R$221.650,00 (R$108.250,00 feita pelo Museum Kunst 
da Alemanha e R$113.400,00 captados pela equipe de projetos com parceiros). Para a execução do Prêmio Design, Música 
no Museu e Exposições nacionais e internacionais, foram firmadas parcerias que totalizaram R$1.157.017,44 conforme item 
12.2.3 do orçamento. Para a realização da programação dos eventos públicos do museu (feiras), nossos parceiros investiram 
mais de R$250.000,00 para arcar com 100% dos custos operacionais dos eventos, item 12.2.2 

 

Grupo 12.3 - Programa Educativo  
 
As despesas com o programa Educativo atingiram o resultado de 101,05% sendo o mesmo totalmente satisfatório 

 
Grupo 12.4 - Programa de Integração ao SISEM-SP 

 
Para este exercício não havia orçamento para o Sisem mas foi necessário o transporte e embalagem da exposição Casas do 

Brasil Habitação Ribeirinha para armazenagem externa. 

. 
Grupo 12.5 - Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional 

 
As despesas com o programa de Comunicação atingiram o resultado de 70,13%. Devido a nova parceira de mídia online 
feita com o Google estava previsto no orçamento o montante de R$72.000,00 para ser investido, mas devido a alteração nos 
critérios de divulgação, o parceiro reduziu o para R$32.117,03 (item 12.5.5) reduzindo a previsão de despesas do grupo. 
 
Investimento / Imobilizado  
 
Em 2019 foram imobilizados R$230.294,60 sendo R$203.698,01 referente a duas doações recebidas; um refrigerador da 
Whrilpool S.A, e uma “Poltrona Sonia Diniz Multicor” da Vizla Distribuição e Comercio de Produtos Ltda que será incorporada 

ao acervo do museu.   
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Relação de Bens adquiridos através de compras e doações – Exercício 2019 

   

 
 

ITEM TIPO
EMISSÃO DA NOTA/ 

IMOBILIZAÇÃO
QTDE. DESCRIMINAÇÃO(MARCA/MODELO)  VALOR UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

388 compra 29/01/2019 7 Câmera VM 1120 B G4 $ 126,00R$                              882,00R$                                             

389 compra 29/01/2019 1 Gravador Dig. De Video MHDX 1132 2.219,00R$                           2.219,00R$                                          

390 compra 27/02/2019 1  Monitor LED 19" LG 387,03R$                              387,03R$                                             

391 compra 26/02/2019 1 Carrinho de estacionamento  R$                             717,78 717,78R$                                             

392 compra 04/02/2019 3 Tenda Simples PVC 3x3 mts branco  R$                             890,00 2.670,00R$                                          

393 compra 04/02/2019 9 (Tenda) Laterial lisa PVC 3 mt branco  R$                               90,00 810,00R$                                             

394 compra 04/02/2019 3 (Tenda) Laterial lisa PVC 3 mt branco porta  R$                             120,00 360,00R$                                             

395 compra 08/03/2019 1
Microcomputador Dell Optiplex 3060 (RAM 16GB, HDD 1TB, WIFI 1820 com 

Bluetooth, DVD+-RW, Client System Update, Win 10 Pro
 R$                          4.205,07 4.205,07R$                                          

396 compra 08/03/2019 1 Monitor Dell 19,5 P2018H (EAN Code 5397063967193)  R$                             567,93 567,93R$                                             

397 compra 09/04/2019 1 Batedeira Walita  R$                             549,00 549,00R$                                             

398 compra 12/04/2019 1 Liquidificador Walita anos 60  R$                             380,00 380,00R$                                             

399 compra 02/05/2019 1 Bebedouro GFN 2000 127v Branco  R$                             674,00 674,00R$                                             

400 doação 03/05/2019 1 Refrigerador Domest 3 portas 410L 127V PR CLA  R$                          2.698,01 2.698,01R$                                          

401 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar Carvão sem pescoço - marca Fama  R$                               95,00 95,00R$                                               

402 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar eletrico - marca Favorito  R$                               75,00 75,00R$                                               

403 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar carvão chaminé frontal nº4 - marca Mimoso  R$                             200,00 200,00R$                                             

404 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar elétrico mirim - marca Tupy  R$                               80,00 80,00R$                                               

405 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar carvão chaminé frontal nº4 - marca Sansa  R$                             169,90 169,90R$                                             

406 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar elétrico II - marca Tupy  R$                             120,00 120,00R$                                             

407 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar eletrico viagem - marca Tupy  R$                             180,00 180,00R$                                             

408 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar elétrico I - marca Tupy  R$                             249,00 249,00R$                                             

409 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar carvão - marca fama nº 4 chamine frontal  R$                             175,00 175,00R$                                             

410 compra 17/05/2019 1  Monitor LED 19,5" LG 371,91R$                              371,91R$                                             

411 doação 14/05/2019 1 Poltrona Sonia Diniz Multicor  R$                      201.000,00 201.000,00R$                                      

412 compra 10/05/2019 1 Ferro de passar carvão - infantil  R$                             150,00 150,00R$                                             

413 compra 07/05/2019 1 Ferro de passar de estufa em bronze I  R$                             189,99 189,99R$                                             

414 compra 15/05/2019 1 Ferro de passar de estufa em bronze II  R$                             190,00 190,00R$                                             

415 compra 08/06/2019 1 lamparinas antigas a óleo (maior)  R$                             350,00 350,00R$                                             

416 compra 08/06/2019 1 lamparinas antigas a óleo (menor)  R$                             150,00 150,00R$                                             

417 compra 08/06/2019 2 Ferramentas de Marceneiro - Plainas  R$                             100,00 200,00R$                                             

418 compra 08/06/2019 1 Ferramentas de Marceneiro - Graminho  R$                             100,00 100,00R$                                             

419 compra 10/06/2019 1 Liquidificador Wallita Antigo 220  R$                             250,00 250,00R$                                             

420 compra 11/06/2019 1 Base de Liquidificador Walita Brasília Anos 60  R$                             120,90 120,90R$                                             

421 compra 24/06/2019 1 Camera Digital Canon EOS M100 KIT Lente 15-45 MM  R$                          2.499,00 2.499,00R$                                          

422 compra 18/07/2019 1 Caixa de Som Amplificadora Trolley 15 pol Bluetooth 300w  R$                             779,28 779,28R$                                             

423 compra 29/08/2019 1 Soprador Term GHG 630 DCE 19 4C 716 110V  R$                             600,00 600,00R$                                             

424 compra 25/10/2019 1 Cadeira de escritorio giratoria executiva ergonomica Sky suede preto - Lyam Decor  R$                             519,90 519,90R$                                             

425 compra 05/12/2019 1 Desumidificador - desidrat plus 100 - 220v mini 3 - serie jy161940286 1.279,90R$                           1.279,90R$                                          

426 compra 16/12/2019 1 Benfeitoria Cedoc Divisoria de Drywall, porta e vidro 3.080,00R$                           3.080,00R$                                          

Total 230.294,60R$                                      
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Projetos a Executar 
 
A conta de projetos a executar demonstra a movimentação com saldo final de R$2.226,562,79 conforme demonstrado no item 
20 e conciliado com a conta 2.01.01.07 do balancete contábil. 
 
Outras Reservas Saldos 
A conta demonstra os saldos das contas correntes aplicações e caixas conforme a conta “Disponibilidades” do balancete 
contábil, totalizando R$2.665.896,08 

 
Concluindo, o saldo de disponibilidades mais o realizável a curto prazo que são as contas a receber a vencer (conta 1.01.02 
do balancete contábil), menos o passivo da entidade, demonstra a consolidação da conta de projetos a executar conforme a 
conta 2.01.01.07 do balancete contábil. 

 
 
 

 
 

 
Nota Final 

 
Com a redução das despesas de alguns programas sem comprometer a execução das atividades e com o aumento na captação 
de recursos, está administração conseguiu manter o orçamento dentro do total planejado para o exercício, com execução integral 
das metas pactuadas, realocando recursos, sem diminuir a qualidade e a prestação de serviços para o público do Museu da 
Casa Brasileira, e permitindo a realização de ações não previstas no desenho inicial do orçamento. Todos os dados deste 
relatório estão em conformidade com o balancete contábil referente ao contrato de gestão. A área meio (Finanças/Contratos e 
RH) ao longo desde anos, atua na implantação de novos controles com monitoramento das informações da instituição junto com 
o apoio contábil, mesmo com o déficit de colaboradores na instituição.  
 
Nossos principais desafios foram; 
 
 Revisar o orçamento de 2019, após o contingenciamento de 181K. 
 Desenvolver um plano de negócios para alavancar a captação de recursos. 
 Diminuir o impacto da nova realidade orçamentária na prestação de serviço à população. 
 Reestruturar as despesas previstas para atender a nova previsão orçamentária. 
 Rever os controles financeiros e de contratos para maximizar a produtividade. 
 Negociar com fornecedores e prestadores de serviço para a redução de despesas. 

 Desenvolver novas parcerias na obtenção de serviços, produtos e ativos com empresas privadas e pessoas físicas. 

As principais realizações de 2019 foram as ações ligadas ao estabelecimento de parcerias que permitiram o sucesso na execução 

das ações do plano de trabalho e das condicionadas, propiciando uma agenda cultural diversificada e completamente afinada 

com as áreas de vocação do museu, aliada ao trabalho contínuo do Programa Educativo, que resultaram na manutenção em 

patamares elevados do público anual recebido pela instituição. Esta gestão tem tornado possível manter o número de visitantes 

do museu acima de 150K, apesar do contexto econômico desfavorável, o patamar alcançado. Conforme detalhado no relatório 

de atividades, a agenda de programação cultural do MCB em 2019 foi particularmente bem-sucedida, tanto no que diz respeito 

2019 dez/19

DISPONIBILIDADES 2.665.896,08

REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 110.072,85

PASSIVO 549.406,14-                                                            

OBRIGAÇOES TRABALHISTAS 34.039,59-                                                              

PROVISÕES TRABALHISTAS 372.192,87-                                                            

ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA -                                                                          

OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS 45.118,07-                                                              

OUTRAS OBRIGAÇÕES 85.352,61-                                                              

ADIANTAMENTOS 12.703,00-                                                              

PROJETOS A EXECUTAR 2.226.562,79                                                        
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à variedade e qualidade dos eventos apresentados, como no que se refere à vinculação destes eventos às áreas de vocação da 

instituição ou aos seus programas tradicionalmente constituídos.   

 

Indicação de até três principais desafios de 2019 da execução contratual. 

Esta gestão enfrenta anualmente o desafio de desenvolver uma agenda de programação cultural diversificada e completamente 

afinada às áreas de vocação do museu sem que haja, para esta finalidade, previsão orçamentária em seu Plano de Trabalho. A 

cada ano, renova-se o desafio de possibilitar a captação adicional e/ou estabelecimento de parcerias para este fim. No exercício 

de 2019, este desafio se fez presente de forma particularmente relevante, considerando o contexto econômico nacional que 

dificultou consideravelmente o cenário de captação de recursos próprios através de cessão onerosa no primeiro trimestre, mas 

através do planejamento de captação, foi possível desenvolver novas fontes de receita, com por exemplo o crescimento no 

número de feiras artesanais abertas ao público de cinco edições em 2016, sete em 2017, 13 em 2018 e 15 em 2019, que 

proporcionaram um melhor resultado. Neste exercício, tivemos ótimos resultados com a geração de receitas de Eventos Privados, 

após um longo período de planejamento e implantação que demonstraram um excelente desempenho em 2019, além das 

receitas com o Restaurante e Valet. 

Os grandes desafios enfrentados foram, portanto, os de cumprir a meta de captação neste contexto desfavorável, cumprir 

integralmente as ações estabelecidas no Plano de Trabalho com equipe reduzida e viabilizar a construção da agenda de 

programação cultural sem que houvesse previsão orçamentária para este fim. Conforme relatado detalhadamente no relatório 

de atividades, a resposta desta gestão aos desafios enfrentados foi extremamente positiva, tendo sido superada a meta de 

captação de recursos próprios e integralmente cumpridas as ações previstas no Plano de Trabalho e tendo sido realizadas ainda 

a maior parte das ações previstas nas metas condicionadas, com a construção de uma agenda de programação cultural rica e 

diversificada, com conteúdo diretamente relacionado às áreas de vocação da instituição. Como resultado, o MCB conseguiu 

manter a média de público anual recebido, apesar do contexto desfavorável enfrentado no exercício. 

___________________________ 

Marco Antonio Leonardo Alves  

Diretor Administrativo Financeiro 
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De- Para DRE Balancete vs Orçamento 
 

Para facilitar a análise e a localização dos dados orçamentários, segue abaixo o “de-para” entre o orçamento apresentado e o 
balancete contábil.  

 

Orçamento Balancete Descrição 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CG 1.02.03.06.01.001 EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS 

EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES CG 1.02.03.06.01.002 EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS CG 1.02.03.06.01.005 MOVEIS E UTENSILIOS 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CG 1.02.03.06.01.006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

SOFTWARE CG 1.02.03.06.01.007 SOFTWARE 

BENS USADOS ADQUIRIDOS DOAÇÃO 1.02.03.06.01.008 BENS USADOS ADQUIRIDOS DA AAMCB 

BENFEITORIAS CG 1.02.03.06.01.009 BENFEITORIA IMOVEIS DE TERCEIROS - ELETRICA 

BENFEITORIAS CG 1.02.03.06.01.010 BENF. IMOVEIS DE TERCEIROS- TELHA/TOLDO 

BENFEITORIAS CG 1.02.03.06.01.011 BENFEITORIA IMOVEIS DE TERCEIROS - JARDIM 

BENFEITORIAS CG 1.02.03.06.01.012 BENFEITORIA IMÓVEIS DE TERCEIROS - CEDOC 

Área MeioDiretoria 3.01.01.01.01 AREA MEIO 

Área FimDiretoria 3.01.01.01.02 AREA FIM 

Área MeioDemais Funcionários 3.01.01.02.01 DEMAIS  ÁREA MEIO 

Área FimDemais Funcionários 3.01.01.02.02 DEMAIS  ÁREA FIM  

Área FimEstagiários 3.01.01.03.02 ESTAGIÁRIOS ÁREA FIM 

Área FimAprendizes 3.01.01.04.02 APRENDIZES ÁREA FIM 

Contábil 3.01.02.01.01.024 CONTABIL 

Jurídica 3.01.02.01.01.026 JURIDICA 

Auditoria 3.01.02.01.01.027 AUDITORIA 

Limpeza 3.01.02.01.01.082 LIMPEZA 

Portaria 3.01.02.01.01.105 PORTARIA 

Administrativa / RH 3.01.02.01.01.117 RECEPCAO 

Vigilância 3.01.02.01.01.122 VIGILANCIA 

Informática 3.01.02.01.01.133 INFORMATICA 

Administrativa / RH 3.01.02.01.01.134 ADMINISTRACAO /RH 

Contábil 3.01.02.01.01.162 PUBLICAÇÃO BALANÇO 

Organização Arquivistica 3.01.02.01.01.261 ORGANIZAÇÃO ARQUIVISTICA 

Luz 3.02.01.01.02.001 ENERGIA ELETRICA 

Internet 3.02.01.01.02.002 INTERNET 

Agua 3.02.01.01.02.003 AGUA E ESGOTO 

Telefone 3.02.01.01.02.004 TELEFONE 

Uniformes e EPIs 3.02.01.01.03 UNIFORMES E EPIS 

Viagens e Estadias 3.02.01.01.04 VIAGENS E ESTADIAS 

Material de consumo, escritório e limpeza 3.02.01.01.05 MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA 

Despesas tributárias e financeiras 3.02.01.01.06 DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS 

Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.) 3.02.01.01.07 DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY 

Despesas com Informática 3.02.01.01.08 INVESTIMENTOS 

Treinamento de Funcionários 3.02.01.01.10 TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS 

Outras Despesas 3.02.01.01.14 INVESTIMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS 

Trabalho Voluntário do Conselho 3.02.01.01.15 GRATUIDADES CONSELHO 

Despesas com Eventos Privados  3.02.01.01.16 DESPESAS COM EVENTOS PRIVADOS 

Outras Despesas 3.02.01.01.17 CURSOS E TREINAMENTOS 

Outras Despesas 3.02.01.01.18 LOJA ONLINE 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.049 COPIADORA 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.051 CORREIO 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.054 DEDETIZACAO 
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Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.061 ELETRICISTA/MANUT CABINE PRIMARIA 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.078 JARDIM-MANUTENCAO E REPAROS 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.084 LOC CONTAINER 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.086 LOCACAO EQUIPAMENTOS 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.089 MANUTENCAO DE ELEVADOR 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.093 MATERIAL DIVERSOS 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.094 MATERIAL ELETRICO 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.097 MOTOBOY 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.107 PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.120 REMOCAO DE ENTULHO 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.122 VIGILANCIA 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.132 MATERIAL HIDRAULICO 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.135 TAXI 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.141 MATERIAL PINTURA 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.142 MANUTENCAO CAIXA ESGOTO/GORDURA 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.144 CONDUCAO 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.145 COLETA SELETIVA 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.148 COLETA ORGANICA 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.149 LIMPEZA,DESINFECÇÃO E ANÁLISE 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.165 ESTRUTURA MDF/MADEIRA/FERRO/VIDRO 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.185 TAXAS 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.192 FRETE 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.204 ALIMENTAÇÃO 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.208 LAUDOS TÉCNICOS 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.225 CHAVEIRO/CARIMBO 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.251 MANUTENÇÃO MÁQ.EQUIP.E UTENS. 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.266 JARDINAGEM 

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas,  
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.267 MANUTENÇÃO DE REDE HIDRAULICA 
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Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, 
limpeza  de  caixa  de  água,  limpeza  de calhas, etc.) 

3.03.01.01.01.295 DESENVOLVIMENTO PROJETOS 

Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB 3.03.01.01.02 SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB 

Seguros (predial, incêndio, etc.) 3.03.01.01.06 SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC) 

Processo para  obter AVS (Auto de Verificação e Segurança) 3.03.01.01.13 AVS 

Certificado de Acessibilidade 3.03.01.01.15 CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE 

Aquisição de acervo 3.04.01.01.01 AQUISICAO DE ACERVO 

Armazenamento de acervo em reserva técnica externa 3.04.01.01.02 ARMAZENAMENTO DE ACERVO EM RESERVA TEC 

Transporte de acervo 3.04.01.01.03 TRANSPORTE DE ACERVO 

Conservação e restauro 3.04.01.01.04 CONSERVACAO E RESTAURACAO 

Outras despesas Cedoc 3.04.01.01.05.036 CARTORIO 

Outras despesas  Cedoc 3.04.01.01.05.049 COPIADORA 

Outras despesas  Cedoc 3.04.01.01.05.051 CORREIO 

Outras despesas  Cedoc 3.04.01.01.05.064 EQUIPE MONT E DESMONTAGEM 

Outras despesas  Cedoc 3.04.01.01.05.093 MATERIAL DIVERSOS 

Outras despesas  Cedoc 3.04.01.01.05.097 MOTOBOY 

Outras despesas  Cedoc 3.04.01.01.05.103 PAPELARIA 

Outras despesas  Cedoc 3.04.01.01.05.135 TAXI 

Outras despesas  Cedoc 3.04.01.01.05.155 LIVROS 

Parcerias-Cedoc 3.04.01.01.05.183 PARCERIAS 

Outras despesas  Cedoc 3.04.01.01.05.184 LAVANDERIA 

Outras despesas  Cedoc 3.04.01.01.05.185 TAXAS 

Outras despesas  Cedoc 3.04.01.01.05.192 FRETE 

Outras despesas  Cedoc 3.04.01.01.05.235 MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.022 ALIMENTAÇÃO 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.025 ASSESSORIA DE IMPRENSA 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.030 BOMBEIRO 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.037 CHAVEIRO/CARIMBO 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.040 COMUNICACAO VISUAL 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.046 COORD DE PRODUCAO 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.049 COPIADORA 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.051 CORREIO 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.052 CRIACAO GRAFICA/ARTE 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.059 TRATAMENTO DOCUMENTACAO/IMPRESSAO FOTOGRAFICA 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.061 ELETRICISTA 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.064 EQUIPE MONT E DESMONTAGEM 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.074 HOSPEDAGEM 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.082 LIMPEZA 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.083 LIVROS 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.086 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.093 MATERIAL DIVERSO 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.095 MATERIAL DE INFORMATICA 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.097 MOTOBOY 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.103 PAPELARIA 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.117 RECEPCIONISTAS 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.119 ASSISTENTE DE CURADORIA 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.122 VIGILANCIA 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.123 SEGUROS 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.129 TRANSPORTE 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.135 TAXI 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.141 MATERIAL PINTURA 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.143 PROJETO CENOGRAFICO 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.152 TAXA FICHA CATALOGRAFICA 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.153 ISBN 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.158 TRADUCAO/LEGENDA 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.160 CATALOGO IMPRESSAO 
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Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.165 ESTRUTURA MDF/MADEIRA/FERRO 

Trabalho Voluntário e Parcerias 3.05.01.01.01.169 PARCERIA 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.170 PRODUCAO FOTOGRAFICA 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.180 REDAÇÃO/EDIÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.192 FRETE/TAXA ENTREGA 

Exposições Temporárias 3.05.01.01.01.205 EQUIPE MONT E DESMONTAGEM - PJ 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.022 ALIMENTAÇÃO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.040 COMUNICACAO VISUAL 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.046 COORD DE PRODUCAO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.049 COPIADORA 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.051 CORREIO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.071 FOLHETOS IMPRESSAO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.083 LIVROS 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.084 LOC CONTAINERS 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.086 LOCACAO DE EQUIPAMENTO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.093 MATERIAL DIVERSO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.094 MATERIAL ELETRICO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.098 MOTOBOY 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.099 MOVEIS E UTENSILIOS 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.103 PAPELARIA 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.117 RECEPCIONISTAS 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.122 VIGILANCIA 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.123 SEGUROS 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.124 SOFTWARE 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.129 TRANSPORTE 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.135 TAXI 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.141 MATERIAL DE PINTURA 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.144 CONDUCAO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.147 PROJETO CENOGRÁFICO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.159 REDAÇÃO/EDIÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.165 ESTRUTURA MDF/MADEIRA/FERRO/VIDRO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.167 RESTAURACAO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.171 DESENVOLVIMENTO DE PAGINAS ELETRONICA 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.173 ETIQUETA DE PUBLICO 

Trabalho Voluntário e Parcerias 3.05.01.01.06.183 PARCERIAS 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.192 FRETE 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.193 PRODUCAO FOTOGRAFICA 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.194 HOSPEDAGEM E DOMÍNIO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.198 JURADO PREMIO DESIGN - PJ 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.201 JURADO CONCURSO DE CARTAZ - PJ 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.202 SERVICOS GRAFICOS 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.205 EQUIPE MONT E DESMONTAGEM - PJ 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.207 COORDENACAO COM. JULGADORA PREMIO DESIGN - PJ 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.06.209 AUTONOMO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.07.020 AFINACAO DE PIANO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.07.022 ALIMENTAÇÃO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.07.046 COORDENADOR DE PRODUCAO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.07.047 COORDENADOR EXECUTIVO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.07.051 CORREIO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.07.060 ECAD 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.07.061 ELETRICISTA 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.07.071 FOLHETOS IMPRESSAO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.07.097 MOTOBOY 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.07.125 SONORIZACAO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.07.129 TRANSPORTE 

Trabalho Voluntário e Parcerias 3.05.01.01.07.183 TRABALHOS VOLUNTARIOS / MUSICOS 
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Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.07.205 AUTÔNOMOS 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.07.273 CATERING 

Trabalho Voluntário e Parcerias 3.05.01.01.07.294 PARCERIAS 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.001 ESTACIONAMENTO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.022 ALIMENTAÇÃO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.030 BOMBEIRO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.046 COORDENADOR DE PRODUCAO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.051 CORREIO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.060 ECAD 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.061 ELETRICISTA 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.082 LIMPEZA 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.086 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.093 MATERIAL DIVERSO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.097 MOTOBOY 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.105 PORTARIA 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.117 RECEPCIONISTA 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.122 VIGILANCIA 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.125 SONORIZAÇÃO 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.135 TAXI 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.145 COLETA SELETIVA 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.148 COLETA ORGANICA 

Trabalho Voluntário e Parcerias 3.05.01.01.08.183 PARCERIAS 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.192 FRETE 

Programação Cultural + (Prêmio Design) 3.05.01.01.08.273 CATERING 

Trabalho Voluntário e Parcerias 3.05.01.01.08.278 TRABALHOS VOLUNTÁRIOS/MUSICOS 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.022 ALIMENTAÇÃO 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.037 CHAVEIRO/CARIMBO 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.039 COMBUSTÍVEL 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.040 COMUNICACAO VISUAL 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.049 COPIADORA 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.051 CORREIO 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.083 LIVROS 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.086 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.088 LOCACAO ONIBUS 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.093 MATERIAL DIVERSOS 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.097 MOTOBOY 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.103 PAPELARIA 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.129 TRANSPORTE 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.135 TAXI 

Parcerias-Educativo 3.06.01.01.01.183 PARCERIAS 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.191 CURSOS/PALESTRAS/EVENTOS 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.192 FRETE 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.230 OFICINAS EDUCATIVAS 

Serviço educativo e projetos especiais 3.06.01.01.01.247 AUTONOMOS 

Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP 3.07.01.01.01 EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO 

Site, Hospedagem, Caixas Postais Domínio e Clould Server 3.08.01.01.01.090 MANUTENCAO WEBSITE 

Site, Hospedagem, Caixas Postais Domínio e Clould Server 3.08.01.01.01.194 HOSPEDAGEM, DOMINIO E EMAILS 

Assessoria de imprensa e custos de publicidade 3.08.01.01.02.038 CLIPPING 

Plano de Comunicação  3.08.01.01.02.040 COMUNICACAO VISUAL 

Projetos gráficos e materiais de comunicação 3.08.01.01.02.049 COPIADORA 

Projetos gráficos e materiais de comunicação 3.08.01.01.02.051 CORREIO/MANUSEIO 

Projetos gráficos e materiais de comunicação 3.08.01.01.02.069 FLYER IMPRESSAO 

Assessoria de imprensa e custos de publicidade 3.08.01.01.02.077 MAILING 

Plano de Comunicação  3.08.01.01.02.093 MATERIAL DIVERSOS 

Projetos gráficos e materiais de comunicação 3.08.01.01.02.097 MOTOBOY 

Projetos gráficos e materiais de comunicação 3.08.01.01.02.155 DISPARO DE CONVITE ELETRONICO 
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Assessoria de imprensa e custos de publicidade 3.08.01.01.02.195 TAXI 

Assessoria de imprensa e custos de publicidade 3.08.01.01.02.196 ALIMENTAÇÃO 

Projetos gráficos e materiais de comunicação 3.08.01.01.02.245 GRAVACAO DE TEXTOS 

Parcerias-Comunicação 3.08.01.01.03.078 PARCERIAS 

Assessoria de imprensa e custos de publicidade 3.08.01.01.03.249 MIDIA ONLINE 

Assessoria de imprensa e custos de publicidade 3.08.01.01.05 PARCERIAS E RELACIONAMENTO 

Pesquisa de público 3.09.01.01.01 PESQUISA DE PÚBLICO 

Parcerias-Gestão 3.09.01.01.04 PARCERIAS E RELACIONAMENTO 

Exposição Proac Ver Dentro 3.11 PROJETO VER DENTRO 

Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado 3.15 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 

Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado 3.16.01.01.01.001 BAIXA DE IMOBILIZADO 

Receita de Repasse Apropriada 4.01.01.01 REPASSE CONTRATO GESTAO 

ESTACIONAMENTO 4.01.01.02.01.001 ESTACIONAMENTO 

RESTAURANTE 4.01.01.02.01.002 RESTAURANTE 

EVENTOS 4.01.01.02.01.003 EVENTOS 

LOJA 4.01.01.02.01.011 LOJA 

BILHETERIA 4.01.01.02.02 RECEITA - BILHETERIA 

PESSOA FISICA 4.01.01.02.03.001 PESSOA FISICA 

PESSOA JURIDICA 4.01.01.02.03.002 PESSOA JURIDICA 

PESSOA FISICA-ONLINE 4.01.01.02.03.005 DOAÇÕES ONLINE 

Prêmios e Concursos 4.01.01.02.04.002 PREMIO DESIGN DO MUSEU 

Prêmios e Concursos 4.01.01.02.04.007 CONCURSO DO CARTAZ PREMIO DESIGN NO MUSEU 

CURSOS 4.01.01.02.04.010 CURSOS E TREINAMENTOS 

Parceria com recebimento de recursos 4.01.01.02.05.013 PARCERIA COM RECEBIMENTO DE RECURSOS 

PARCERIAS 4.01.01.02.05.014 PARCERIAS 

VOLUNTARIO 4.01.01.02.05.015 TRABALHO VOLUNTÁRIO 

Trabalho Voluntário do Conselho 4.01.01.02.05.017 GRATUIDADES CONSELHO 

PROGRAMA DE AMIGOS 4.01.01.02.06 PROGRAMA DE AMIGOS 

Captação de Recursos Incentivados 4.01.01.02.07 PROJETO VER DENTRO 

Total das Receitas Financeiras 4.01.01.03 RECEITA FINANCEIRA 
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PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA Marco Antonio Leonardo Alves  Diretor Administrativo Financeiro

PROGRAMA DE ACERVO Wilton Guerra Gerente de Preservação Pesquisa e Documentação

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL Ana Heloisa Santiago Gerente de Núcleo Técnico

PROGRAMA EDUCATIVO Carlos Barmak Coordenador de Célula Educativo

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP Ana Heloisa Santiago Gerente de Núcleo Técnico

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Ana Paula Tósca Gerente de Com. E Cap. Institucional 

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES Marco Antonio de Jesus Neves Coordenador de Manutenção

METAS CONDICIONADAS Ana Paula Tósca Gerente de Com. e Cap.  Institucional                   
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QUADRO DE ANEXOS TÉCNICOS 

 

ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS E ROTINAS TÉCNICAS  PÁG. 

 1. Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança 167 

 2. Programa de Acervo 184 

 3. Programa de Exposições e Programação Cultural 192 

 4. Programa Educativo 198 

 5. Programa de Integração ao SISEM-SP 206 

 6. Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional 211 

 7. Programa de Edificações  217 
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PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA 
 

Anexo - Eixo I - Plano museológico implantado 

Conforme descrito na ação 4 das metas condicionadas não houve aporte ou captação adicional ou ainda parceria específica 

que permitisse a elaboração do plano museológico neste exercício. Neste sentido a ação foi incluída no PT 2020: foi mantida, 

entretanto, como meta condicionada, considerando-se não haver previsão orçamentária para este fim e também que a O.S. 

recebeu em 2017 correspondência onde a Fundação Padre Anchieta declarava não haver interesse, de sua parte, na 

renovação, com o Estado, do comodato do imóvel que abriga o MCB, comodato este que se encerra em 11/03/2021. Esta 

gestão tem mantido, desde então, contato com a Secretaria da Cultura, no sentido de verificar qual encaminhamento será 

dado a esta questão pelo Estado: se haverá negociação com a Fundação Padre Anchieta para manutenção do museu no 

imóvel onde atualmente está instalado, se haverá a reforma do referido imóvel ou se haverá o investimento do Estado para 

mudança do museu para um outro imóvel (a ser indicado pela Secretaria de Cultura). A OS aguarda, portanto, este 

posicionamento por parte do Estado, para que possa planejar a elaboração de um Plano Museológico adequado à realidade 

proposta e para o qual haja previsão orçamentária. Até o momento, o secretário Sérgio de Sá Leitão tem se posicionado de 

forma favorável à manutenção do museu no imóvel que atualmente ocupa, tendo inclusive dado andamento, a pedido do 

governador João Dória, ao projeto de reforma do imóvel, elaborado de forma pro bono pela Brasil arquitetura em 2015, para 

melhor adequá-lo às atividades do museu. 
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Anexo - Eixo I - Planejamento estratégico implantado 

 

Para a implantação do planejamento estratégico, é necessário o desenvolvimento do Plano Museológico do MCB, que de 

acordo com o estabelecido na Lei nº 11.904/09, é instrumento indispensável para orientação da instituição e de suas ações, 

constituindo-se assim, ferramenta fundamental para o desenvolvimento das atividades internas e sua relação com a 

comunidade. No caso do MCB, o Plano Museológico em uso é de 2009, uma das primeiras ações da atual gestão; temos 

ciência que ele necessita de uma revisão, para que se adeque as problemáticas que a instituição vem abordando ou que 

pretende abordar a partir do novo contrato de gestão. No entanto, a elaboração de um novo Plano exige um planejamento 

prévio sólido sobre a proposta para a instituição a ser feito em uma parceria entre a UPPM e a gestão da Organização Social, 

que, para além de previsão orçamentária específica para este fim, pressupõe um plano de continuidade institucional que 

inclui a definição sobre a edificação sede do MCB a ser apontada pela Secretaria da Cultura , uma vez que o comodato para 

de uso do Solar Crespi Prado pelo Estado vencerá em março de 2021 e a Fundação Padre Anchieta já enviou ofício 

manifestando seu desinteresse na continuidade do mesmo. A elaboração de um Plano Museológico e planejamento 

estratégico somente será possível de ser concretizada caso se viabilizem as condições acima citadas. Caso contrário, 

manteremos a ação em metas condicionadas. Neste sentido apresentamos as diretrizes implantadas durante o exercício de 

2019. 

Eixo 1.2 – Gestão administrativa e financeira 

ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

O programa de gestão administrativa tem como proposta para o novo ciclo do contrato de gestão desenvolver ações de 

sustentabilidade financeira ao equipamento.  

Para atingir o resultado esperado, a atual administração, ao longo destes anos, contratou profissionais qualificados no 

mercado, desenvolveu a implantação de processos internos para atingir a eficiência em todo o ciclo de gestão e tomada de 

decisão, gerencia as demonstrações financeiras mensalmente com os gestores de cada setor e com a diretoria e implantou 

sistemas de gestão da informação. Com isso a melhoria continua nas ações já adotadas, garantem um processo de avanço 

para o novo ciclo do equipamento.  

Com o objetivo de obter os melhores resultados financeiros, fator de extrema relevância com o atual momento econômico do 

país, a redução de custos fixos e variáveis é o grande desafio desta gestão; a experiência adquirida na gestão do equipamento 

em seus dois contratos anteriores, entretanto, dá a esta OS a expertise necessária para atingir as metas estabelecidas no 

orçamento anexado a esta proposta.   

A estratégia de transparência das informações trimestralmente e anualmente implantada no site do museu (mcb.org.br) será 

mantida, disponibilizando para toda a sociedade as informações de gestão do equipamento. 

A Gestão de Recursos Humanos, tem o objetivo de manter a equipe de colaboradores qualificados no equipamento e é de 

extrema importância para esta gestão. O investimento em capacitação dos colaboradores será uma meta condicionada a 

captação adicional, buscando o aprimoramento das atividades, com a finalidade de obter melhores resultados futuros. Com 

a atualização do plano de cargos e salários e das descrições de cargos por setor, a atual gestão procura oferecer 

oportunidades para o crescimento profissional da atual equipe do museu. Conforme solicitado pela UM, a associação 

disponibiliza em seu site a relação de todos os seus profissionais com nome, cargos e salários conforme determinado pela 

Procuradoria Geral do Estado através do parecer 41/2019. 

 Este conceito já implantado pela atual gestão, já demonstra resultados positivos nas avaliações dos órgãos competentes de 

fiscalização da Secretaria da Cultura, Secretaria da Fazenda e do Tribunal de Contas de São Paulo, este último elogiando a 

qualidade dos relatórios econômicos financeiros e de controle da instituição. 

Manter os documentos em ordem, seguindo as diretrizes a da CADA é fundamental para esta gestão.  Neste sentido iremos 

dar continuidade nos processos atuais que a atual gestão está desenvolvendo com especialistas de mercado através da 

empresa Memoria & Identidade, com a expectativa de manter a prestação de serviços para o próximo exercício, caso a 

previsão orçamentária para o período assim o permita. 
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Com uma visão de gestão do negócio de médio prazo, utilizando a metodologia BSC (Balanced Scorecard) para medir 

o desempenho do negócio pelo terceiro ano consecutivo, diversas ações foram tomadas em 2019 que resultaram no 
excelente desempenho da instituição. 

BSC (Balanced Scorecard - 2019) 

MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento Interno Organizacional Maximizar dos  Resultados MCB

Financeiras

Clientes e Parceiros

Processos Internos

Aprendizagem e Crescimento

Capital Humano
Desenvolvimento do quadro 

de colaboradores

Investimento em 

Treinamentos para 
capacitação técnica-

profissional

Incentivo a 
integração e 
sinergia entre 

equipes

Capital da Informação
Desenvolver novos processo 

de controle no CRM

Melhorias no Sistema 
CRM (Gestão de 

Clientes)

Treinamento interno das 

equipes de staff para 
obter melhores 

desempenhos.

Melhoria nos processos de 
compras e contratações de 

prestadores 

Captar através de projetos com 

recursos via leis de incentivo, fundos 
setoriais, editais públicos e parcerias 

para as programação do MCB

Monitorar o percentual de 

cotalções ganhas e perdidas
CRM

Crescimento da 
carteira de clientes.

Desenvolver Novas 
Parcerias para 

Realização de Feiras 

aos finais de semana.

Racionalização e redução das 
despesas adminisitrativas 

através de parcerias na 
prestação de serviços

Maximização dos Resultados 

e aumento da receita

Crescimento na Receita 

com Bilheteria

Maximização dos Resultados, 

aumento da receita e redução 
das despesas

Captar através de 

projetos com recursos 
via leis de incentivo, 

fundos setoriais, 
editais públicos e 
parcerias para as 

Fidelização de 
clientes atuais em 

potencial (Feiras).

Alavancar o 
Programa de Amigos 

Indice de 

Satisfação dos 
clientes (Muito 

Bom e Bom).
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BSC (Balanced Scorecard - 2019) 

Perspectiva Financeira  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financeiras Resultados Obtidos

Objetivo Estratégico Indicador Valor Atual Meta Plano de Ação

Maximização dos Resultados e aumento da 

receita
Receita Operacional Obtida                         4.843.169                   4.000.000 

Formulação de planejamento estratégico das 

Receitas Operacionais; Captação através de 

eventos públicos e privados, bilheteria, 

doações, Inscrições em Oficinas e Concursos, 

e aumento de parcerias com empresas 

privadas, prestadores de serviço e atividades 

culturais, consulados e cessão do 

espaço(restaurante,valet e loja)

                         4.183.632 

Racionalização e redução das despesas 

adminisitrativas através de parcerias na 

prestação de serviços 

% Despesas Adm / 

Despesas Totais.
7,40% 8,50%

Estruturação dos processos internos 

admininistrativos para redução das despesas. 

Acompanhamento mensal do orçamento pelos 

gestores de cada área, negociações com 

contratos, busca de novas parcerias na 

prestação de serviços para o museu, etc. Não 

foram consideradas as despesas tributarias

8,27%

Crescimento da Receita de Cessão Onerosa 

de Espaço e Desenvolver novas Parerias  Faturamento Anual em R$                         1.250.165                   1.300.172 

Manutenção do market share, aumento na 

publicidade online e geração de novos 

leads.Parcerias com empresas de mídia online 

e offline

                         1.381.307 

Crescimento na Receita com Bilheteria Faturamento Anual em R$                            209.208                      217.576 Crescimento projetado de 4%  226.077  8,06% 

Racionalização e 
redução das despesas 

adminisitrativas 
Crescimento da Receita 
de Cessão Onerosa de 

Espaço

Crescimento na 
Receita com 

Bilheteria

Maximização dos 
Resultados, aumento da 

receita e redução das 
despesas
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BSC (Balanced Scorecard - 2019) 

Perspectiva Clientes 

 

 

BSC (Balanced Scorecard - 2019) 

Perspectiva Processos 
 

 

 

Clientes e Parceiros Resultados Obtidos

Objetivo Estratégico Indicador Valor Atual Meta Plano de Ação

Captar através de projetos com recursos via leis de incentivo, fundos 

setoriais, editais públicos e parcerias e gratuidades etc. Não 

considerados a gratuidade do conselho.

Valor Captado 2.521.664 530.000

Inscrever o máximo de projetos  

de Leis de incentivo e 

parceirias. Desenvolver metas e 

plano de ação. ( Projetos MCB 

e Parceiros)

1.217.728

Desenvolver Novas Parcerias para Realização de Feiras aos finais de 

semana.
Numero de feiras 13 12

Iniciar a partir de mar-18 uma 

pesquisa de satisfação dos 

clientes de eventos privados. 

15

Crescimento da carteira de clientes.
Taxa de crescimento da carteira de 

clientes anual
17,86% 20,00%

Açoes de MKT através de 

disparos de emkt e de 

telemarketing visando novos 

clientes potenciais.

-7,58%

Alavancar o Programa de Amigos Numero de Associados 1 10
Programa iniciado no segundo 

semenstre de 2018
33

Fidelização de clientes atuais em potencial (Feiras) Parcerias com Feiras 7 7

Desenvolvimento de campanhas 

de fidelização, promoções e 

facilidade no pagamento.

7

Crescimento da 
carteira de clientes.

Captar através de projetos 
com recursos via leis de 

incentivo, fundos setoriais, 
editais públicos e privados 

projetos 

Satisfação dos clientes com 
os serviços adquiridos.

Processos Internos Resultados Obtidos

Objetivo Estratégico Indicador Valor Atual Meta Plano de Ação

Melhoria nos processos de compras e contratações de prestadores Numero de manuais desenvolvidos 5 2

Rever todos os contratos com 

prestadores de serviços, 

visando a redução financeira e 

mantendo a qualidade na 

prestação de serviços. 

2

Inscrição em projetos para captção via leis de incentivo, fundos 

setoriais, editais públicos e parcerias para as programação do MCB
Numero de projetos desenvolvidos 8 4

Atuar fortemente na captação 

via lei de incentivo, ou através 

de parcerias para a 

progrmação do MCB.

4

Monitorar o percentual de cotações ganhas e perdidas
Percentual de Cotações ganhas e 

Perdidas CRM 

Ganha -33% 

Perdidas 67%

Ganha -33% Perdidas 

67%

Diminuir o numero de cotações 

perdidas através de pesquisa 

para identificar os principais 

motivos e fazer analise swot dos 

principais concorrentes.

Ganha -56% Perdidas 44%

Melhoria nos 
processos de 

compras e 
contratações de 

prestadores 

Desenvolvimento de 
novos projetos de 
captação através  

de leis de incentivo 
para exercício 

Monitorar o 
percentual de 

cotalções ganhas 
e perdidas



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 172 de 336 

 

 

BSC (Balanced Scorecard - 2019) 

Perspectiva Aprendizagem 
 

 

 

Eixo 1.3 – Financiamento e Fomento 

O programa de financiamento e fomento implantado nesta atual gestão trouxe resultados bastante significativos; o 

planejamento de um novo período de gestão incorpora também novos desafios no que se refere à proposta econômica 

financeira. 

Com a atual situação econômica do país, foram implantadas novas ações de marketing, comunicação e fortalecimento das 

parcerias e busca de novas para atingir a meta ambiciosa de R$ 2.358.744,36, sendo 35,61% do orçamento previsto após 

os aditamentos, foi superada em 77,37% atingindo o montante de R$4.183.631,79, superior ao percentual médio atual das 

organizações de cultura, que está entre 15,00% e 20,00%. O detalhamento está na ação 2 do Programa de Gestão Executiva. 

Em relação ao repasse, a receita operacional demonstra o amadurecimento da instituição, e em 2019 representou 39%, 

conforme demonstrado na ação 2 do Programa de Gestão Executiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizagem e Crescimento Resultados Obtidos

Objetivo Estratégico Indicador Valor Atual Meta Plano de Ação

Incentivo a integração e sinergia entre equipes
Quantidade de eventos com foco em 

integração dos colaboradores
2 2

Elaboração do cronograma de 

eventos, festas, workshops, 

feiras, etc

2

Investimento em Treinamentos para capacitação técnica-profissional
Verba disponivel para investimento em 

treinamentos
7.898 8.000

Manutenção da verba disponível 

para investimento em 

treinamentos.* Conforme 

orçamento disponibilizado

2.870

Treinamento interno das equipes de staff Quantidade de treinamentos 48 30

Desenvolver treinamentos com 

as equipes de staff, distribuindo 

o conhecimento . Conforme 

orçamento disponibilizado.

38

Melhorias no Sistema CRM (Gestão de Clientes)
Numero de novos processos desenvolvidos 4 4

Desenvolver treinamentos com 

as equipes de staff, distribuindo 

o conhecimento . Conforme 

orçamento disponibilizado.

0

Capital Humano
Desenvolvimento do 

quadro de 

Investimento em 
Treinamentos para 

capacitação técnica-
profissional

Incentivo a integração 
e sinergia entre 

equipes

Capital da Informação
Implantação e 

integração de Sistemas 

Melhorias no  
Sistema CRM 

(Gestão de 
Clientes)

Treinamento 
interno das 

equipes de staff 
para obter 
melhores 
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1.4 Eixo 4 – Ampliação e/ou diversificação de público 

A realização crescente de eventos públicos da programação do MCB com grande número de visitantes, como é o caso dos 

Mercados e Feiras ligadas às áreas de atuação institucional que têm sido realizadas, bem como as Oficinas que acontecem 

na calçada da Av. Faria Lima, no recuo frontal do lado de fora dos portões do Museu e a Parceria para atividades com 

outras instituições realizadas pelo núcleo educativo, contribuem para uma circulação mais diversificada de público, além do 

visitante padrão interessado nos temas vocacionais e objetos de estudo do MCB. A criação de programas e atividades que 

reforcem as interações cotidianas e a relação com a casa que cada habitante possui, sugere uma relação lúdica com o 

espaço museológico, viés pelo qual também se reconhece uma fidelização de público, seja pela descoberta do espaço e 

suas instalações, seja pela resposta que as respectivas atividades sugerem. Por conta destas atividades, as pessoas 

passam a conhecer e reconhecer o Museu com sensação de pertencimento e acolhimento. As aberturas oficiais das 

exposições e o agendamento de algumas atividades pontuais aos sábados também apresentam um número de público 

elevado, demonstrando que o Museu já entrou no roteiro de visitação aos finais de semana por um grande número de 

cidadãos.  

A estratégia será manter uma programação cultural cada vez mais ativa aos finais de semana, em parceria de financiamento 

com a esfera privada, ou parceria de realização com a esfera pública, como é o caso de outros Museus e entidades culturais 

ou educacionais. 

Permeando toda a mobilização da Instituição para aumento do público visitante, está o departamento de Comunicação do 

MCB alinhando as estratégias de divulgação entre todas as possíveis assessorias de Imprensa envolvidas nos respectivos 

projetos, e publicização66 da informação nos mais diversos canais de divulgação de forma espontânea, sempre seguindo 

os padrões de comunicação estabelecidos pela Secretaria, e mantendo uma identidade visual única, adotada pelo Museu 

da Casa Brasileira. 

Resultados obtidos: 

Os resultados obtidos foram excelentes, tendo o MCB conseguido manter os patamares já alcançados de público recebido 

apesar das adversidades do contexto do exercício. 

O sucesso desta gestão na realização da maior parte das metas condicionada garantiu ao MCB uma agenda de 

programação cultural diversa e completamente afinidades às suas áreas de vocação, com ótima repercussão de público e 

de mídia, garantindo a ampliação e fidelização do público recebido. A diversidade das ações oferecidas (exposições 

temporárias em temas diversos, palestras, oficinas, lançamentos de livro, eventos temáticos, feiras, música, dentre outros) 

garante a possibilidade de atração de público de perfis e segmentos também diversos, e em patamares que tem se mostrado 

crescentes desde o início de nossa gestão. 

Em 2019 ampliamos a quantidade de realizações de feiras e eventos culturais abertos ao público de cinco em 2016, sete 

em 2017, treze em 2018 e quinze 2019, gerando uma receita liquida acima de R$247.000,00, com crescimento de 22% em 

relação a 2018. Além das receitas obtidas, as feiras atendem a vocação da instituição, visto que estimulam e propiciam 

canal de distribuição ao pequeno artesão e produtor, e atraem ao Museu um contingente de pessoas bastante grande, 

diversificando substancialmente o perfil de público recebido. 

No mesmo sentido, foi mantido o programa Música no Museu, já consagrado pela instituição como formador de público.  

Oficinas na calçada 

Na calçada em frente ao Museu da Casa Brasileira, o Educativo MCB promove, desde 2016, as ações desenho sua casa, 

A casa estampada, As palavras e as casas, A casa bordada, Que Objeto é esse? Manual de Instrução e outras 

diversas atividades. 

Estas ações que constituem o projeto Oficinas na calçada propõem ativar o espaço externo do museu como espaço vivo, 

tecendo alternativas de relações com o público, além de atuar como interrupção ao fluxo natural de uma grande via da 

cidade, a Avenida Brigadeiro Faria Lima. Os passantes são convidados a dar uma paradinha e participar das propostas, 

compartilhar experiências, lembranças, afetos e memórias relacionadas a CASA.  
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Diariamente, são colocadas cadeiras e uma mesa no jardim logo na entrada do museu com propostas que levam os temas 

que ficam circunscritos nas áreas internas do museu para a rua. Os acervos e exposições são “presentificados” quando 

evocados por diferentes linguagens, seja o desenho, a gravura, a palavra oral e escrita, o bordado e outros objetos comuns 

a casa de todas as pessoas.  

Acervo e ações são colocados em paridade de importância, em entrelaces que potencializam a construção e a atribuição 

de novos significados, pondo em evidência que o valor do objeto está na relação que as pessoas estabelecem com eles.  

As oficinas restabelecem uma atmosfera de vizinhança, levam para a buliçosa avenida um pouco daquilo que o universo 

simbólico da casa oferece, tais como as conversas de varanda e as trocas próprias aos encontros caseiros.  

São um instrumento importante de comunicação da instituição, atraindo e diversificando o perfil de público recebido. 

 

1.5 Eixo 5 – Monitoramento e Avaliação de Resultados 

O que foi apresentado para o eixo na proposta: 

Para o monitoramento dos resultados das realizações desenvolvidas durante o contrato de gestão, a atual gestão pretende 

manter o Totem Eletrônico instalado, além das diversas avaliações implantadas nas oficinas educativas do museu, visto que 

tais metodologias foram estabelecidas e /ou indicadas pela Unidade Gestora como sendo adequadas às finalidades 

pretendidas. Estes dados criam KPI´s (indicadores de resultados) que vem sendo acompanhados pelo Unidade Gestora.  

A metodologia, entretanto, não é probabilística, e não permite a obtenção do perfil de público recebido assim como a 

adequada mensuração do índice de satisfação. Visto que não há recursos previstos no orçamento para este fim 

estabeleceremos como meta condicionada a contratação de empresa especializada para a realização de uma pesquisa 

probabilística anual.   

Resultados obtidos: 

Todos as pesquisas estabelecidas pela Unidade Gestora para monitoramento e avaliação de resultados foram realizadas 

com sucesso em 2019, sendo seguidos rigorosamente os períodos de aplicação e a metodologia estabelecida; os resultados 

estão demonstrados nos anexos técnicos deste relatório, referentes às mesmas. Não houve, entretanto, aporte ou captação 

adicional para realização da pesquisa com metodologia probabilística desejada pela OS, relacionada nas metas 

condicionadas do exercício.   

 

Plano de mobilização de recursos  

O plano de mobilização de recursos de 2020 será entregue junto com a proposta do plano de trabalho que está em 

avaliação na unidade gestora.  
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Projetos submetidos a Leis de Incentivo e Editais 

Abaixo detalhamos os projetos ativos em nome do Museu da Casa Brasileira e aptos à captação de recursos: 

Museu da Casa Brasileira – Plano Anual 2019 

Lei de Incentivo à Cultura – Pronac: 185255 

Valor Aprovado: R$ 6.966.131,28 

Optamos por manter o projeto ativo até a aprovação do Plano Anual 2020. 

Projetos em análise em Leis de Incentivos 

 

Plano Anual 2020 do Museu da Casa Brasileira 

Lei de Incentivo à Cultura – Proposta: 309324 

Valor Solicitado: R$ 3.909.391,18 

Inscrição realizada no dia 30/Setembro/2019, a proposta está em avaliação. Foram respondidas duas diligências no período de 
novembro e dezembro, resultando em redução no valor inicialmente solicitado para o plano anual, que migrou de R$3.917.828,98 
para R$3.909.391,18. 

Foi apresentado para as seguintes empresas Portobello, Roca Brasil, JLeiva, Bradesco, Bain, Allergan, informando que o projeto 
está em análise, porém o aporte poderia ser feito no Plano Anual 2019. As empresas deram negativas ao aporte de recursos no 
projeto. 

Projetos Arquivados na Lei de Incentivo 

 

Exposição Casas do Brasil – Arquitetura Residencial Cafezista do Brasil 

ProAC ICMS – Código: 25983 

Valor Aprovado: R$ 402.617,00 

Recursos esgotados em setembro/2019. Por ter o prazo de captação encerrado em 2019 solicitamos o arquivamento do projeto 
na data de 25/novembro/2019, tendo sido arquivado pelo ProAC em 18/dezembro/2019 conforme e-mail recebido pela Diretoria 
Geral. 

Música no Museu da Casa Brasileira 

ProAC ICMS – Código do Projeto: 25927 

Valor Aprovado: R$ 498.564,00 

Recursos esgotados em setembro/2019. Por ter o prazo de captação encerrado em 2019, encerramos a conta que estava aberta 
para receber recursos e solicitamos o arquivamento do projeto na data de 25/novembro/2019. O projeto não recebeu aportes, 
porém, como o projeto possuía uma conta ativa, o ProAC analisou o arquivamento do projeto e indexou como prestação de 
contas aprovadas, conforme publicação no DOESP de 21/dezembro/2019. 
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Projeto em andamento de Inscrição 

 

Música no MCB  

 

ProAC ICMS – Código do Projeto: 29667 

A inscrição foi pausada pois precisamos do protocolo do responsável técnico/artístico e o sistema do ProAC ICMS apresenta 

problemas, não sendo possível prosseguir com a solicitação. No momento, conforme informações recebidas da equipe ProAc, 

somente após a contratação de uma nova empresa de TI haverá resolução do problema, sem data prevista. Após poderemos 

dar continuidade à inscrição. 

Projeto em Editais 

 

Ver Dentro  

 

Edital ProAC n°10-2019 Exposições Inéditas de Artes Visuais - Protocolo n°: 20190717882806 

Inscrição realizada dia 17/07/2019 

Valor: R$100.000,00 

Projeto contemplado, resultado final dia 17/10/2019. 

Assinatura do contrato em 23/outubro/2019 e recebimento da 1ª parcela, no valor de R$80.000,00 no dia 25/novembro/2019. 

Captação 

 

Atlas Schindler: Contato para a troca do elevador do MCB, porém a empresa não realiza permuta para estes fins. 
Desenvolveremos uma apresentação para aplicarmos à redução no custo da aquisição do equipamento. 
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Anexo - Desenvolvimento de estratégias envolvendo todas as áreas técnicas e Administrativas para viabilizar a 

ampliação e/ou diversificação e/ou fidelização do Público da Instituição 

 

A realização crescente de eventos públicos da programação do MCB com grande número de visitantes, como é o caso dos 

Mercados e Feiras e outros eventos culturais ligadas às áreas de atuação institucional que têm sido realizadas, bem como as 

Oficinas que acontecem na calçada da Av. Faria Lima, no recuo frontal do lado de fora dos portões do Museu e a Parceria para 

atividades com outras instituições realizadas pelo núcleo educativo, contribuem para uma circulação mais diversificada de 

público, além do visitante padrão interessado nos temas vocacionais e objetos de estudo do MCB. A criação de programas e 

atividades que reforcem as interações cotidianas e a relação com a casa que cada habitante possui, sugere uma relação lúdica 

com o espaço museológico, viés pelo qual também se reconhece uma fidelização de público, seja pela descoberta do espaço e 

suas instalações, seja pela resposta que as respectivas atividades sugerem. Por conta destas atividades, as pessoas passam a 

conhecer e reconhecer o Museu com sensação de pertencimento e acolhimento. As aberturas oficiais das exposições e o 

agendamento de algumas atividades pontuais aos sábados também apresentam um número de público elevado, demonstrando 

que o Museu já entrou no roteiro de visitação aos finais de semana por um grande número de cidadãos.  

A estratégia será manter uma programação cultural cada vez mais ativa aos finais de semana, em parceria de financiamento 

com a esfera privada, ou parceria de realização com a esfera pública, como é o caso de outros Museus e entidades culturais ou 

educacionais. 

Permeando toda a mobilização da Instituição para aumento do público visitante, está o departamento de Comunicação do MCB 

alinhando as estratégias de divulgação entre todas as possíveis assessorias de Imprensa envolvidas nos respectivos projetos, e 

publicização da informação nos mais diversos canais de divulgação de forma espontânea, sempre seguindo os padrões de 

comunicação estabelecidos pela Secretaria, e mantendo uma identidade visual única, adotada pelo Museu da Casa Brasileira. 

Em 2019 mantivemos a média de púbico dos últimos 3 anos superior a 150 mil visitantes por ano, com ótimos resultados do 

público educativo e das redes sociais demonstradas neste relatório, mostra o amadurecimento da instituição.  
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Anexo - Pesquisa de Satisfação do Público em Geral (Semestral) 
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Anexo - Pesquisas específicas de satisfação do público com as exposições e Programação cultural para subsidiar a 

gestão na avaliação da programação realizada. 
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Anexo -  Pesquisas de perfil e satisfação de público realizada bienalmente, a partir de metodologia adequada para área 

museológica. 

Não houve orçamento para a contratação de empresa especializada para a realização de pesquisa de perfil e satisfação de 

público em 2019. 
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PROGRAMA DE ACERVO 

 

 
Anexo -Plano de Conservação do Museu implantado 

 

Assim como de praxe, ao longo dois semestres de 2019 realizamos as ações de higienização do acervo de acordo com Plano 
de Conservação apresentado no quarto trimestre de 2017. Segue anexo com as atividades do quarto trimestre. 

(Vide anexo) 
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Anexo – Relatório de atualização do In.Patrimoniun.Net 

Encaminhamos relatório de atualização da plataforma realizada no segundo trimestre e, agora no quarto trimestre. 
 (Vide anexo) 
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Anexo - Contratos e termos de cessão de uso de imagem e som sob responsabilidade do museu 

 
 

Dando sequência ao trabalho implantado em 2018, regularizamos em 2019 a situação de um conjunto de fotografias de objetos 

do acervo, mas que não tínhamos os direitos sobre as imagens:  

(Vide anexo) 
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Anexo - Capacitação de equipe vinculada ao Programa 
 

Em março de 2019 a ex colaboradora Carolina Nobrega da Rocha Martins, Assistente de Pres e Pesquisa PL, participou do curso 
de Conservação Preventiva de Têxteis, e em setembro a colaboradora Alessandra Sampaio Pedrosa, Bibliotecária, participou do 

curso de conservação preventiva do Patrimônio Bibliográfico e Documental. Com a reestruturação do departamento, foram 

contratados novos dois novos colaboradores em 2019, e seguimos monitorando as ofertas do SISEM e outras formas que possam 

contribuir com as áreas de atuação do núcleo (museologia, biblioteconomia, arquivologia e conservação) em 2020. 
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Anexo – Restauro, Empréstimos e novas Aquisições 

Apenas no segundo trimestre foram realizadas as primeiras ações do período. Foram incorporados quatro novos objetos, 

referentes a 3 (três) processos: SC 43920/2019; SC 44026 /2019 e SC 44161 /2019. 

 

No terceiro trimestre, realizamos o empréstimo de 4 (quatro) objetos do acervo, para a exposição “Pioneiros e Empreendedores 

– A Saga do Desenvolvimento no Brasil”, realizada no período de 19 de setembro a 01 de dezembro de 2019, no Centro de 

Referência Sebrae em Economia Criativa (Palácio Campos Elíseos). 

 

Neste último trimestre, recebemos no dia 11 de dezembro, a devolução dos 4 (quatro) objetos do acervo emprestados para a 

exposição “Pioneiros e Empreendedores – A Saga do Desenvolvimento no Brasil”, realizada no período de 19 de setembro a 

01 de dezembro de 2019, no Centro de Referência Sebrae em Economia Criativa (Palácio Campos Elíseos). Um dos objetos 

(Canapé Beranger – MCB00056.15) sofreu pequeno dano ao longo da exposição, a estrutura que sustenta a palhinha do 

assento descolou. A peça passará por restauro em janeiro. A solicitação de restauro será encaminhada para esta Unidade sob 

o número MCB-003-20, em 08 de janeiro de 2020.  
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ANEXO – RELATÓRIO TRIMESTRAL DE RESTAUROS, EMPRÉSTIMOS E NOVAS AQUISIÇÕES 

 

MUSEU DA CASA BRASILEIRA 

TRIMESTRE/2019: 4º (quarto) 

 

 

1. OBRAS RESTAURADAS POR TERCEIROS 
 

Não houve obra restaurada no período. 

 

 

 

2. OBRAS EMPRESTADAS 
 
Informamos que por meio do Processo SC 2444861/2019, foram emprestados um conjunto de 4 objetos pertencentes 
ao acervo do MCB, para figurar na exposição “Pioneiros e Empreendedores – A Saga do Desenvolvimento no Brasil”, 
realizada no período de 19 de setembro a 01 de dezembro de 2019, no Centro de Referência Sebrae em Economia 
Criativa (Palácio Campos Elíseos), situado a Av. Rio Branco, 1269 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, CEP 01205-903, 
sob a responsabilidade da Expomus – Exposições, Museus, Projetos Culturais. De acordo com a correspondência MCB-
002-20, as peças retornaram ao seu local de guarda com alteração. O Canapé Beranger (PI MCB00056.15), sofreu 
descolamento da estrutura de sustentação da palhinha do assento (lado direito), de acordo com a avaliação realizada 
no ato da desmontagem da exposição em 02/12/2019, provavelmente o dano pode ter ocorrido por dois motivos: 
variação da temperatura entre retirada da Reserva Técnica Externa e chegada no local da exposição, que pode ter 
ocasionado a dilatação da estrutura da madeira; ressecamento natural da cola que sustentava a estrutura, fator comum 
em objetos antigos. As providencias para correção do problema estão em curso, conforme mencionado na 
correspondência MCB-003-20. 
 
 

Objeto Dados 

 

Objeto: Poltrona Beranger 

Tombo: MCB00056.11 

Ano: Séc. XIX 

Design: Oficina Beranger 

Categoria: Mobiliário de descanso 

Doação: Transf. Palácio Campos do Jordão 

Qtd.: 01 

Valor: R$ 1.500,00 

Estado de conservação: bom 
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Objeto: Poltrona Beranger 

Tombo: MCB00056.12 

Ano: Séc. XIX 

Design: Oficina Beranger 

Categoria: Mobiliário de descanso 

Doação: Transf. Palácio Campos do Jordão 

Qtd.: 01 

Valor: R$ 1.500,00 

Estado de conservação: bom 

 

Objeto: Aparador Beranger 

Tombo: MCB00056.13 

Ano: Séc. XIX 

Design: Oficina Beranger 

Categoria: Mobiliário de apoio e serviço 

Doação: Transf. Palácio Campos do Jordão 

Qtd.: 01 

Valor: R$ 2.000,00 

Estado de conservação: bom 

 

 

Objeto: Canapé Beranger 

Tombo: MCB00056.15 

Ano: Séc. XIX 

Design: Oficina Beranger 

Categoria: Mobiliário de descanso 

Doação: Transf. Palácio Campos do Jordão 

Qtd.: 01 

Valor: R$ 5.000,00 

Estado de conservação: bom 
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3. NOVAS AQUISIÇÕES  

 
Não houve aquisição no período. 
 

 

 
 
 

Anexos das Ações do 4º Trimestre 2019 

Vide Anexo 

Todos os documentos abaixo estão impressos e gravados no CD na pasta “Anexos_CEDOC_2019”. 

ACÃO_5 
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PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

 

Proposta de Política de Exposições e elaboração do Descritivo de exposições e programação cultural do museu, 
incluindo as ações previstas de atuação junto ao SISEM-SP. 

 

A política de Exposições 2020 será entregue junto com a proposta do plano de trabalho que está em avaliação na unidade 

gestora.  
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Atualização e aprimoramento das legendas, comunicação visual e acessibilidade expositiva em suas exposições (de 

longa duração, temporárias e itinerantes), bem como em sua programação cultural. Ações implantadas para 

ampliação do acervo e da temática de atuação do museu. Participação nas ações de integração e eventos da Rede 

de museus da Sec. Participação com ação ou programação das campanhas apoiadas pela Sec ou Governo do Estado.  

 

Vide anexo 
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Anexo - Informar número de visitantes presenciais mensalmente (por e-mail), trimestralmente e sempre que solicitado, 

especificando os segmentos de público recebidos 

 

 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira7.205 6.528 15.422 15.172 16.626 13.655 8.599 8.604 19.011 11.018 13.152 16.135 151.127

Total 7.205 6.528 15.422 15.172 16.626 13.655 8.599 8.604 19.011 11.018 13.152 16.135 151.127

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira14 59 99 41 67 80 12 70 58 82 109 37 728

Total 14 59 99 41 67 80 12 70 58 82 109 37 728

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira7.219 6.587 15.521 15.213 16.693 13.735 8.611 8.674 19.069 11.100 13.261 16.172 151.855

Total 7.219 6.587 15.521 15.213 16.693 13.735 8.611 8.674 19.069 11.100 13.261 16.172 151.855

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira0 0 15 78 295 21 0 263 135 339 79 32 1.257

Total 0 0 15 78 295 21 0 263 135 339 79 32 1.257

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira0 100 222 75 96 0 0 310 80 137 138 37 1.195

Total 0 100 222 75 96 0 0 310 80 137 138 37 1.195

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira5.489 4.972 13.572 13.350 14.490 12.109 6.891 6.018 17.322 8.624 11.443 14.387 128.667

Total 5.489 4.972 13.572 13.350 14.490 12.109 6.891 6.018 17.322 8.624 11.443 14.387 128.667

  

Museu da Casa Brasileira0 0 0 0 56 0 0 0 0 285 0 0 341

0 0 0 0 56 0 0 0 0 285 0 0 341

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total

Museu da Casa Brasileira15.564 20.628 34.312 25.251 24.157 24.066 19.874 24.779 26.030 21.212 18.728 13.579 268.180

Total 15.564 20.628 34.312 25.251 24.157 24.066 19.874 24.779 26.030 21.212 18.728 13.579 268.180

Escolas Públicas (com OU sem agendamento)

5.2 PÚBLICO ESCOLAR - 2019

Escolas Privadas (com OU sem agendamento)

5.3 PÚBLICO VISITAÇÃO GRATUITA - 2019

(Considerar público de eventos como aberturas de exposições;  público de dia gratuito e de política de gratuidade - aposentados, professores, etc.)

6. PÚBLICO DE ITINERÂNCIA DE EXPOSIÇÕES PARA OUTROS ESTADOS E PAÍSES - 2019

(Considerar público de itinerância de exposições para outros espaços culturais dentro e fora do país)

7. PÚBLICO VIRTUAL* - 2019

(Atenção: Este público NÃO deve ser quantificado no Público Geral; Considerar números de acessos únicos)

5.1 PÚBLICO ESCOLAR - 2019

Planilha de Público - 2019
1. PÚBLICO VISITANTE - 2019

(Considerar os visitantes presenciais  a ser lançado no Programa de Exposições e Programação Cultural)

2. PÚBLICO DE AÇÕES EXTRAMUROS*  - 2019

(Atenção: Este público DEVE ser quantificado no Público Geral)

3. PÚBLICO DAS AÇÕES DO SISEM-SP - 2019

(Atenção: Este público DEVE ser quantificado no Público Geral; considerar público de palestras, cursos, oficinas e exposições)

4. PÚBLICO GERAL - 2019

(Atenção: Somar "Público visitante" + ações extramuros + Sisem)

5. DADOS POR SEGMENTAÇÃO DE PERFIL DE PÚBLICO
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    6.101     4.765      4.818      4.126      4.465      4.983     5.705     5.490      3.046      5.015       5.131      2.480       56.125 

    1.670     1.342      1.527      1.587      1.571      1.435     1.570     1.732      1.225      1.497       1.123      1.268       17.547 

         46          38           44           25           46           47          98          64         154         312          258         307         1.439 

    4.385     3.385      3.247      2.514      2.848      3.501     4.037     3.694      1.667      3.206       3.750         905       37.139 

         -            -              -              -              -              -            -            -              -              -               -              -                -   

         -          176         287         189         491           55          40        781         287         585          328         147         3.366 

         -            -             15           78         295           21          -          263         135         339            79           32         1.257 

         -          100         222           75           96            -            -          310           80         137          138           37         1.195 

         -            76           42           27         100           22          40        195           65         109          101           78            855 

         -            -               8             9             8           12          -            13             7            -              10            -                67 

       442     1.153      1.611         695         787      2.305     1.947     1.323      1.082         218             -           337       11.900 

         -            -              -             30           28             9          -              9           23            -               -             26            125 

       139        304      8.430      9.010      9.884      5.939          -          464    13.694      3.549       6.549    12.133       70.095 

       373        130         230         999         896         303        880        515         857      1.599       1.117         987         8.886 

       150          -             46         123           75           61          27          22           22           52            27           25            630 

       662        434      8.706    10.162    10.883      6.312        907     1.010    14.596      5.200       7.693    13.171       79.736 

         -            -              -              -              -              -            -            -              -              -               -              -                -   

  7.205   6.528  15.422  15.172  16.626  13.655   8.599   8.604  19.011  11.018   13.152  16.135  151.127 

         -            -              -              -              -              -            -            -              -              -               -              -                -   

         14          59           99           41           67           80          12          70           58           82          109           37            728 

    7.219     6.587    15.521    15.213    16.693    13.735     8.611     8.674    19.069    11.100     13.261    16.172     151.855 

56         285            341 

  15.564   20.628    34.312    25.251    24.157    24.066   19.874   24.779    26.030    21.212     18.728    13.579     268.180 

22.783 27.215 49.833   40.464   40.850   37.801   28.485 33.453 45.099   32.312   31.989    29.751   420.035   

Visitas ao site MCB

Total Geral  + Visitas ao site MCB

Meia

Grátis

Aliança Francesa (20% de desconto)

Oficinas SISEM

TOTAL PÚBLICO VISITANTE

Itinerâncias SISEM

Ações Extramuros (Educativo)

Total Geral

OUTROS PÚBLICOS - ATIVIDADES EXTERNAS

Música

Eventos Culturais pagos

Eventos Culturais gratuitos

Eventos Externos

Soma Eventos

Oficinas no Museu (Educativo)

Ago Set Out Nov Dez Total

Relatório Anual - Educativo MCB

Período de referência : 2019

Categoria Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Agendada

Educação Formal - Escolas Públicas

Educação Formal - Escolas Privadas

Terceiro Setor - englobando idosos, vulnerabilidade 

social, público com deficiência, Programa de 

Inclusão e outros

Curso de capacitação para Professores e Guias de 

Turismo

Espontânea

Inteira
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Anexo - Estimulo à produção cultural na área temática foco do museu, por meio de premiações, projetos de residência artística 

e bolsas de estudo para projetos com qualidade artístico-cultural e contrapartida sociocultural (exposições, apresentações, 
oficinas etc.) (quando houver) 

O Museu da Casa Brasileira dedica-se à preservação e difusão da cultura material da casa brasileira, sendo especializado em 
arquitetura e design. A programação do MCB contempla exposições temporárias e de longa duração, com uma agenda que 
possui também atividades do serviço educativo, debates, palestras e publicações contextualizando a vocação do museu para a 
formação de um pensamento crítico em temas como arquitetura, urbanismo, habitação, economia criativa, mobilidade urbana e 
sustentabilidade.  
 
Dentre as iniciativas, destaca-se o Prêmio Design MCB, principal premiação do segmento no país, realizado desde 1986. A 
premiação revela talentos e consagra profissionais e empresas, reforçando a missão do museu de promover o debate e a 
reflexão sobre a produção contemporânea no campo do design. Em 2019 foi realizada a 33ª edição, detalhada nas ações 10 e 
11 deste relatório, que contou com 428 inscritos no Concurso do Cartaz e 559 inscritos nas categorias de produtos e trabalhos 
escritos de todo o país. Como resultado do Prêmio Design, o MCB viabilizou uma mostra em novembro com os destaques da 
edição que permanecerá em cartaz no Museu até março de 2020.  
 
Para o 34º Prêmio Design MCB, edição de 2020, ainda não foram desenvolvidos os regulamentos ou definidas as comissões 
julgadoras. Algumas possíveis melhorias estão sendo discutidas, de modo a garantir a continuidade do projeto e a manutenção 
do prestígio conferido à premiação. Os editais serão atualizados e disponibilizados ao público em fevereiro de 2020, para o 
Concurso do Cartaz, e em maio de 2020 para a Premiação de Produtos e Trabalhos escritos, e será enviado no primeiro 
trimestre. 
.  
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Anexo - Assegurar que o profissional responsável pelo Programa de Edificações, em consonâncias com os diretores 

do museu e demais equipes técnicas, acompanhem instalações que interfiram na estrutura da edificação 

É parte da rotina da produção e montagem de exposições que os profissionais da área de Edificações – Eng. Marco Antonio 
Neves – e exposições – Arq. Ana Heloisa Santiago – que todas os projetos expositivos sejam avaliados conjuntamente com a 
diretoria do Museu, a fim de garantir a segurança dos usuários e da edificação. Não houve, no quarto trimestre de 2019, projetos 
de exposições que interferissem nas estruturas hidráulicas e elétricas, que implicassem em obras civis ou que adicionassem 
formas estruturais novas ao espaço expositivo, dispensando, portanto, a emissão de ARTs ou laudos adicionais. 
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PROGRAMA EDUCATIVO 

 

Anexo - Plano Educativo elaborado/atualizado 

O plano Educativo para 2020 será entregue junto com a proposta do plano de trabalho que está em avaliação na unidade 

gestora.  
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Anexo - Plano Educativo implantado 

Vide Anexo 
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Anexo - Ações educativas realizadas ao público agendado e espontâneo, professores, educadores e guias de 

turismo e materiais educativos disponibilizados. 

 

 

Ações educativas realizadas ao público agendado e espontâneo;  

Criamos uma série de propostas junto com os nossos parceiros considerando o espaço físico do museu, seu acervo de mobiliário, 

a exposição permanente A Casa e a Cidade, e as exposições temporárias. Essas propostas estabelecem zonas de aproximação, 

diálogos e relações com questões específicas tratadas em sala de aula. Essas propostas levam em conta a variação de idade, 

o deslocamento pela cidade e o tempo de permanência no museu. Ou seja, os marcos arquitetônicos do trajeto, as questões 

curriculares e os temas centrais do MCB. A ideia é fazer o espaço do museu um laboratório vivo e aberto as experiências 

significativas e transformadoras. 

Informe sobre a articulação de parcerias para ampliar o número de grupos atendidos em todos os horários 

disponíveis; Ações de Ampliação e/ou Diversificação e/ou Fidelização do Público Agendado;  

Ao longo do ano intensificamos nossas ações visando à ampliação, a diversificação, fidelização do público agendado. Nossas 

parcerias continuadas foram avaliadas positivamente. Um exemplo é o atendimento ao ensino infantil com a parceria da EMEI 

Dona Leopoldina e EMEI Ricardo Gonçalves Continuamos atendendo universidades de arquitetura, design e Etec’s. Além de 

ampliarmos nosso atendimento ao terceiro setor através da parceria com grupos de trabalho do Centro de Apoio Psicossocial – 

CAPS Itaim Bibi 

Informe sobre a Capacidade de atendimento por trimestre de estudantes de escolas públicas e privadas, e de 

outros grupos agendados em ações educativas, apresentando a forma de mensuração;  

Nossa capacidade de atendimento é de 1500 alunos para 2019. Sendo que estão divididos da seguinte maneira: 250 alunos no 

primeiro trimestre, 500 alunos no segundo trimestre, 500 alunos no terceiro trimestre, 250 alunos no quarto trimestre. Esse 

número reflete a capacidade de atendimento escolar, público e privado, no museu considerando as parcerias continuadas e os 

agendados. A capacidade de atendimento de grupos agendados, nesse caso considerando os grupos de terceiro setor é de 600 

pessoas em 2019. Que estão divididas no trimestre da seguinte forma: 100 no primeiro trimestre, 200 no segundo trimestre, 200 

no terceiro trimestre, 100 no quarto trimestre. Esses números foram superados plenamente durante o ano de 2019. 

Cursos de formação, workshops e palestras promovidos para professores, educadores e guias de turismo;  

Seguindo o plano de trabalho essa meta será realizada no dentro das seguintes metas já estabelecidas para 2019: Oficinas no 

Museu que foi intensificado pela a Oficina de Desenho Desenhar é Urgente que contou com a participação de 08 artistas. Curso 

para professores, educadores e guias de turismo e oficinas extramuros. Dentro dessas atividades são elaborados materiais de 

estudos e pesquisa. 
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Informe dos Materiais Educativos Materiais (apostilas, jogos, folders, vídeos etc.) elaborados para os diversos 

públicos (impressos e virtuais). 

Material pedagógico de apoio: No curso de formação de educadores cada grupo recebe um mapa contendo uma pergunta 

norteadora e dois espaços físicos do museu a serem relacionados, pensados, explorados. Como exemplo: O que as árvores nos 

ensinam sobre educação? (O Acervo MCB e o quintal), De que casa brasileira estamos falando? (O Acervo A Casa e a Cidade 

e a calçada) e Como o educador se move entre um lugar e outro? (O Acervo MCB e a calçada). Os educadores do MCB 

acompanham os grupos, alimentam as discussões, levantam novas perguntas, colaborando para que a investigação se 

aprofunde.  
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Anexo -Acessibilidade de conteúdo dentro do escopo de atuação do núcleo de ação educativa; Ações de capacitação 

da equipe de educadores; Ações educativas voltadas às equipes das áreas meio e fim do museu; Programas, projetos 

e ações realizadas de forma integrada; Participação nas ações em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC 

(campanhas, eventos, impressos, etc.); Participação nos projetos desenvolvidos nas parcerias da Secretaria da 

Cultura com outros órgãos governamentais. Relatório complementar sobre ações do educativo: 

 

1. Informe sobre os recursos de acessibilidade implantados;  

Todas as ações do educativo MCB visam a inclusão de todo os tipos de públicos ao museu. Temos a mais de cinco anos uma 

parceria cuidadosamente construída com o CAPS Itaim Bibi e com e com a Associação de Apoio a maturidade são Joaquim. 

Além de parcerias continuadas com escolas públicas de educação infantil. Em termos de acessibilidade oferecemos intérpretes 

de libras nos cursos de professores e nas oficinas de desenhos. 

2. Ações de capacitação da equipe de educadores;  

Todas as ações do educativo MCB tem caráter informativo. Entendemos a formação e a documentação como partes indissociável 

dos processos pedagógicos. Nesse sentido organizamos reuniões regulares de acompanhamento com o corpo técnico das 

nossas parcerias. Organizamos seminários internos e encontros com professores e educadores. 

3. Ações educativas voltadas às equipes das áreas meio e fim do museu;  

Organizamos encontros regulares com os funcionários fixos e terceirizados do MCB dentro do projeto “Seu Museu”. As ações 

visam aproximar os funcionários dos conteúdos do acervo, das exposições temporárias e um maior entendimento e conhecimento 

das diferentes áreas do museu.  

4. Informe sobre programas, projetos e ações realizados de forma integrada com as áreas técnicas do museu e, também, 

com núcleos de ação educativa de outros museus pertencentes à SEC;  

Conforme comentado na questão anterior temos um projeto de integração com todos os funcionários, chamado: Seu Museu.   

Desenvolvemos o projeto Chaímos onde todas as áreas do museu participaram ativamente na elaboração de objetos em 

cerâmica para o uso cotidiano (copos e xicaras) visando a integração das pessoas e a substituição dos copos plásticos utilizados 

no dia a dia. 

Esse projeto resultou em uma exposição coletiva dos objetos e a documentação do processo no hall principal do museu em 

paralelo a exposição do artista italiano Bruno Munari. 

 

5. Relatório da participação nas ações em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC (campanhas, eventos, impressos, 

etc.) (se houver); 

Participamos anualmente do encontro dos educadores no qual somos uma das instituições organizadoras, visto que fazemos 

parte do grupo de trabalho voltado para este fim.  

Participamos, pelo segundo ano, da Campanha Sonhar o Mundo que ocorreu no dia 10/12 na frente do museu com a presença 

dos frequentadores do CAPS Itaim Bibi e CAPS Perdizes. Neste dia tivemos uma apresentação musical da banda Bibitantam 

compostas pelos frequentadores dos dois CAPS e foram lidos os trechos da carta universal dos Direitos humanos para o público 

presente. 
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Anexo - Pesquisa de perfil e de satisfação do público escolar (modelo SEC) para subsidiar a avaliação e o 

aperfeiçoamento dos serviços prestados. 

 

Vide Anexo 
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Anexo - Pesquisa e avaliações aplicadas ao público atendido pelo núcleo de ação educativa em que se utilizaram 

modelos próprios e da instituição. 

 

Vide Anexo 
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Anexo - Participação nas reuniões e atividades do Comitê Educativo 

Houve presença em todas as reuniões na SEC no trimestre. 
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PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP 

 

Anexo - Ações de Formação (cursos, oficinas, palestras e workshops) considerando as demandas do interior, litoral e 

região metropolitana de São Paulo. 

O MCB desenvolveu, no 4º trimestre de 2020, um estágio técnico voltado à gestão de Bibliotecas e higienização de acervo 

bibliográfico. Essa ação está devidamente detalhada no relatório das ações (38.1 e 38.2) do plano de trabalho e no anexo relativo 

aos estágios técnicos deste relatório. Além disso, em 2019, foi oferecida, no terceiro trimestre, a oficina Expografia e projeto 

gráfico de exposições, também descrito no relatório de ações do Plano de trabalho. A oficina apresentou o processo de 

criação de projetos expositivos realizados no Museu da Casa Brasileira por sua equipe interna, abordando a criação do conceito, 

desenvolvimento do projeto executivo e projeto gráfico, equipes e papéis desenvolvidos pelos vários profissionais envolvidos na 

exposição, desde sua concepção até a montagem. Foram apresentados também referências projetos realizados em outras 

intuições tanto no Brasil, quanto no exterior, por profissionais da área. O objetivo foi oferecer algumas diretrizes para criação e 

planejamento de projetos de exposição.  
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Anexo - Exposições itinerantes realizadas, considerando as demandas do interior, litoral e região metropolitana de 

São Paulo (entrega de relatório até 10 dias após a realização da atividade e nos relatórios trimestrais e anual) 

Não houve orçamento previsto no plano de trabalho de 2019 para realização desta ação.  

 

 

Anexo - Visitas de Apoio Técnico a instituições museológicas (entrega de relatório até 10 dias após a realização da 

atividade e nos relatórios trimestrais e anual) 

Não houve orçamento previsto no plano de trabalho de 2019 para realização desta ação.  
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Anexo - Participação nas reuniões e atividades das Redes Temáticas (ao menos uma vez por ano) 

O Museu da Casa Brasileira participou, no terceiro trimestre de 2020, do IV ENCONTRO DE MUSEUS-CASAS LITERÁRIOS: 

“Museu e (in)visibilidade”. Na ocasião, o MCB participou do encontro com seu gerente de Documentação e Pesquisa, Wilton 

Guerra, da Mesa redonda “A casa invisível: a percepção de acervos ocultos. A mesa contou com a presença de Davidson Kaseker 

(mediador) – Coordenador do SISEM-SECEC-SP (São Paulo, SP); Ivanei da Silva – Museólogo – Rede de Museus-Casas 

Literários de São Paulo (São Paulo, SP); Ezequiel Barel Filho – Diretor de Cultura e Turismo, Secretaria de Cultura e Turismo, 

Prefeitura Municipal de Itapira (Itapira, SP); Silviane Aparecida Sanches Rodrigues - Bibliotecária da Biblioteca Infantil Monteiro 

Lobato e do Centro de Documentação Espaço Cultural Cidade do Livro (Lençóis Paulista, SP). O encontro, com coordenação 

de  Ivanei da Silva e Marcelo Tápia, explorou o tema da visibilidade em relação a diversos aspectos do museu: primeiramente, a 

própria maneira como a instituição se dá a ver no contexto cultural em que se insere; em seguida, os modos de difusão do acervo 

da Fundação Crespi Prado, coleção originária do casal Renata Crespi e Fábio Prado, em comodato no MCB, bem como da parte 

do acervo que permanece oculta aos visitantes; e, ainda, as possibilidades de presentificação do patrimônio imaterial envolvido 

no âmbito do museu como agente de preservação e construção de memória.  

 

 

Site da Casa das Rosas com programação do evento 

 

Participação do MCB na programação 
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Convite do evento  
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Anexo - Estágios técnicos oferecidos para ações específicas de curta duração. 

Segue abaixo relatório da ação realizada no terceiro trimestre. O mesmo relatório foi enviado a Thais Romão, técnica 

responsável pelo Sisem na Secretaria, logo após a realização da atividade.  

Atividade: Estágio Técnico - Gestão de acervo bibliográfico 

Data: 10/12/2019 

Cidade: São Paulo 

Participantes: Mariana Batista de Queiroz (Museu de Arte Contemporânea – MAC) e Lucineia Pereira Ribeiro (Museu de Arte 

de São Paulo – MASP) 

Local: Museu da Casa Brasileira, São Paulo (SP) 

Horário: 10h às 12h, das 13 às 16h30 

Município participante: São Paulo 

 

Descrição da Atividade: 

A oficina contou com a presença de duas profissionais da área de Biblioteca de Museus, Mariana (MAC) e Lucineia (MASP), 

recebidas pela Bibliotecária do MCB - Alessandra Sampaio, que contextualizou a importância do Museu desde a década de sua 

criação, formatação e alocação do espaço em meio à sociedade paulistana/brasileira/parceiros internacionais e trabalhos iniciais, 

até os dias atuais, com suas exposições, mostras e eventos diversos promovidos pela instituição. 

Posteriormente, a bibliotecária apresentou o CEDOC, posicionando o trabalho e atividades realizadas em relação à Gestão do 

Acervo Bibliográfico pelo setor, contextualizando-a segundo a Política de Gestão de Acervos, demonstrando o uso de práticas 

relacionadas ao Processamento Técnico dos itens bibliográficos, instrumentos de controle da coleção, pesquisa, aquisição 

bibliográfica e participação em eventos externos como forma de aprimoramento e prospecção dos trabalhos desenvolvidos 

especificamente para as atividades relacionadas.  

Desta forma, as participantes tiveram a oportunidade de adquirir conhecimento prático sobre: 

Formas de gerir e controlar o acervo bibliográfico, além de conhecer as melhores práticas desenvolvidas em prol da gestão 

bibliográfica através de ferramentas utilizadas nos processos distintos.  

 

As integrantes da oficina foram demasiadamente participativas, trazendo exemplos do trabalho que realizam em suas instituições 

e em relação aos diversos assuntos abordados, que agregaram conhecimentos técnicos durante a realização da atividade. 

  

Elas tiveram a oportunidade de visitar também as exposições atualmente dispostas das salas expositivas (longa, temporárias e 

Mostra) e participaram da oficina promovida pelo setor Educativo referentes ao Dia dos Direitos Humanos. 

  
Imagens das atividades 

Na segunda parte do estágio, no período da tarde, as participantes tiveram a oportunidade de participar do processo de 

higienização do acervo bibliográfico do Museu da Casa Brasileira, atualmente sendo realizado pela restauradora e perita em 

obras de arte e conservação Daisy Estrá. As participantes puderam acompanhar os trabalhos atualmente em curso e também 

discutir junto a equipe de técnicos especializados aspectos técnicos e sociais da atividade de conservação e restauro em museus.  
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COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Anexo - Plano de Comunicação e Desenvolvimento Institucional elaborado e atualizado 

O plano de Comunicação e Desenvolvimento Institucional para 2020 será entregue junto com a proposta do plano de trabalho 

que está em avaliação na unidade gestora. 
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Anexo - Plano de Comunicação e Desenvolvimento Institucional Implantado 

O Núcleo de Comunicação e Difusão teve como objetivo durante o ano de 2019 a democratização e a universalização das 

informações, do conhecimento e da transparência na divulgação da programação do MCB.  

Por meio do Boletim Interno, funcionários do Museu receberam, no início de cada mês, notícias sobre os principais 

acontecimentos do Museu, como destaques da programação, avisos e informações gerais sobre normas e condutas a serem 

seguidas. Além de ser enviado para a base de e-mails dos colaboradores, o boletim também é impresso e afixado em alguns 

pontos de uso comum. 

Em consonância com o Núcleo Técnico, o Núcleo de Comunicação produziu convites eletrônicos para a divulgação das atividades 

do MCB, tais como apresentações musicais, lançamentos, palestras, exposições, etc. A divulgação das peças produzidas 

acontece com antecedência, impactando o mailing de 59.838 contatos, composto por parceiros e prestadores de serviços do 

museu, imprensa e público cadastrado em nosso banco de dados.  

A comunicação também desenvolve um boletim eletrônico mensal, enviado no último dia do mês anterior, bem como o boletim 

quinzenal, divulgando a programação do Museu e fortalecendo a imagem institucional, além de contribuir para o tráfego do site.  

Exemplos de boletins__ 

INTERNO_ 

 

MENSAL__ 

     

QUINZENAL__ 
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Seguindo a rotina técnica de requalificação da sinalização interna e externa do Museu, em janeiro de 2019 implementamos a 

substituição dos banners de fachada de programação por lambe-lambes nos muros externos a fim de viabilizar, na fachada da 

edificação, os banners de sinalização institucional. 

 A estratégia de divulgação das atividades por meio de lambe-lambe na fachada externa do Museu permaneceu ao longo do ano, 

dando destaque às exposições de curta e longa duração, ao Prêmio Design, ao projeto Música no MCB, às feiras, aos 

lançamentos de livros e ações do Educativo e Acervo. 

Exemplos de comunicação na fachada externa do MCB_ 

   

   

A fim de atender à determinação do Tribunal de Contas do Estado, e sempre alinhada com a Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa, a comunicação continuou atualizando a seção ‘Transparência’, criada no site do Museu em 2018.  

O site teve um total de 268.180 mil visitas, diminuindo seu público virtual em relação ao ano anterior, em que a visitação totalizou 

313.865. 

Em relação às redes sociais, os usuários de Facebook têm acesso à divulgação diária de informações pertinentes às atividades 

do museu. A página ultrapassou os 53 mil seguidores. O perfil do MCB no Twitter conta com mais de 61 mil seguidores e o 

Instagram superou os 60 mil seguidores em dezembro, tornando-se uma ferramenta fundamental na comunicação do Museu.  

De janeiro a dezembro, o Núcleo de Comunicação obteve um ótimo resultado de matérias publicadas por release enviado à 

imprensa: foram 2.359 inserções na mídia em 2019.  
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Importante ressalvar que o Departamento de Comunicação atuou diretamente na divulgação dos espaços do Museu disponíveis 

para cessão onerosa através de disparos de e-mail, campanha no Google e Redes Sociais, que contribuíram para o ótimo 

desempenho na captação de recursos e parcerias de 2019, conforme demonstrado no PGTG. 
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Anexo: Promoção do museu na web site e nas redes sociais; Produção de peças de comunicação; Participação nas 
ações de integração e eventos da Rede de Museus da SEC (quando houver); Participação com ação ou programação 

nas campanhas apoiadas pela SEC ou Governo do Estado (quando houver); Monitoramento do público virtual; 
Destaques do Museu na Mídia; ações de relacionamento com públicos-alvo e prospecção e estabelecimento de 

parcerias. 

 
Vide Anexo. 
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Anexo - Plataforma SP Estado da Cultura alimentada mensalmente com dados da programação 

 

Até 31/12/2019 a Plataforma SP Estado da Cultura esteve fora do ar e assim ficará por tempo indeterminado, conforme e-mail 

abaixo enviado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa: 
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PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES  

 
 

Plano de Manutenção e Conservação elaborado/atualizado 

 

O plano de Manutenção e Conservação para 2020 será entregue junto com a proposta do plano de trabalho que está em 

avaliação na unidade gestora.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 218 de 336 

 

 

 
Anexo - Acompanhamento de execução do Plano de Manutenção e Conservação (trimestral) 

 
Vide Anexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 219 de 336 

 

 

Anexo - Acompanhamento de execução do Plano de Manutenção e Conservação (consolidado das ações de todos os 
trimestres) 

 
Vide Anexo 
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Anexo - Alvará de Funcionamento Local de Reunião 

 

Vide Anexo Processo em andamento. 
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Anexo - Combate a pragas 

 

Vide Anexo 
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Anexo - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB 

 

Enviado a renovação no relatório do primeiro trimestre de 2019. AVCB válido até 19/03/1922 
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Anexo - ações de Segurança e Prevenção de Incêndios 

 

 

 

Como ações de combate a incêndios, foram realizados testes, checagens, aferições de todos os equipamentos de combate a 

incêndio, como bomba de hidrante, central de alarme, iluminação de emergência, sirenes, detectores de fumaça, extintores e 

hidrantes, de acordo com o relatório de acompanhamento de execução do plano de manutenção. 
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Anexo - Manual de Normas e Procedimentos de Segurança 
 
 

O Manual de Normas e Procedimentos de Segurança para 2020 será entregue junto com a proposta do plano de trabalho 
que está em avaliação na unidade gestora. 

 
 
 
 
 
 

Anexo Plano de Salvaguarda e Contingência 

 

 

O Plano de Salvaguarda e Contingência para 2020 será entregue junto com a proposta do plano de trabalho que está em 
avaliação na unidade gestora. 

 
 
 

 

 
Anexo Seguros contra incêndios, danos patrimoniais responsabilidade civil e outras coberturas 

 

Enviado a renovação no relatório do terceiro trimestre de 2019. Apólice válida até 21/08/2020. 
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Acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida 

 

Adequações do projeto de acessibilidade acompanha processo nº 2017-0.063.709-2 bem como tratativas da NEC emitida em 

30/09/2019 para execução das demandas de acessibilidade, adequação dos sanitários e regularização do elevador de 

passageiros, porém foi encerrada em 10/10/2019. Tratativas acompanham os processos de regularização do imóvel, sob número 

nº 2019-0.047.350-6 e nº 6066.2019/0007868-2. 
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Anexo-Ações sustentabilidade ambiental 

 

 

As coletas de resíduos orgânicos são realizadas diariamente, não orgânicos e recicláveis são realizadas semanalmente por 

empresa contratada, devidamente cadastrada junto a AMLURB “Autoridade Municipal de Limpeza Urbana” com respectivo 

cadastro sob número GG4986164/2019. 

 

Neste trimestre foi aplicado aos procedimentos de limpeza e higienização a utilização de produtos não tóxicos, e que não causam 

danos ao meio ambiente, ficha dos produtos utilizados em anexo. 

 

Vide Anexo 
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Anexo – Manter Equipe Fixa 
 
 

O relatório com a quantidade e descrições dos perfis dos funcionários para 2020, será entregue junto com a proposta do plano 
de trabalho que está em avaliação na unidade gestora. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA Marco Antonio Leonardo Alves  Diretor Administrativo Financeiro

PROGRAMA DE ACERVO Wilton Guerra Gerente de Preservação Pesquisa e Documentação

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL Ana Heloisa Santiago Gerente de Núcleo Técnico

PROGRAMA EDUCATIVO Carlos Barmak Coordenador de Célula Educativo

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP Ana Heloisa Santiago Gerente de Núcleo Técnico

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Ana Paula Tósca Gerente de Com. E Cap. Institucional 

PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES Marco Antonio de Jesus Neves Coordenador de Manutenção

METAS CONDICIONADAS Ana Paula Tósca Gerente de Com. e Cap.  Institucional                   
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QUADROS DOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS 

DOCMUENTOS PG 

Anexos Administrativos do Relatório Anual   

Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado (MODELO SEC)  233 

Relatório Sintético de Recursos Humanos (MODELO SEC) 247 

Relatório Analítico de Recursos Humanos (MODELO SEC) 249 

Relatório de Captação de Recursos (MODELO SEC) 250 

Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e internet (MODELO SEC) 251 

Relatório de Atividades de Organização do Arquivo, em atendimento às orientações da CADA 252 

Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público, com Tabela de Valores da Cessão Onerosa dos Espaços e da Bilheteria, ambas 
com os indicativos dos descontos e gratuidade (vigentes no exercício anterior) 

254 

  Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC) 255 

Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos 
trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim como das contas de 
utilidades públicas, sem multas 

258 

Certidão dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal com início e término do mandato e data da reunião da nomeação 
(Semestral) 

259 

Relação de convênios e parcerias firmadas no período, nacionais e internacionais vigentes em 2019 260 

Descritivo qualitativo das ações realizadas de formação, capacitação e especialização das equipes – máximo 2 páginas (semestral) 261 

   Posição dos Índices do Período: Liquidez seca (AC/PC); Receitas Totais / Despesas Totais, assinadas pelos representantes legais 
da Entidade 

262 

×         Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, que inclui débitos às 
contribuições previdenciárias e às de terceiros www.receita.fazenda.gov.br  

263 

×         Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva  264 

×         Certificado de regularidade do FGTS – CRF https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp  266 

×         Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo -www.dividaativa.pge.sp.gov.br  268 

×         Certidão de tributos mobiliários -http://www3.prefeitura.sp.gov.br/SF8576_CERT_INTERNET/EmitirCertidaoCCM.aspx  270 

×         Certificado do CADIN Estadual -https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx 271 

×         Relação de apenados do TCE - http://www4.tce.sp.gov.br/consulta-apenados 273 

×         Sanções administrativas - www.sancoes.sp.gov.br 275 

×         Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE- www.cadastrodeentidades.sp.gov.br  277 

×         Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT - www.tst.jus.br/certidao 279 

Cópia da ata com aprovação de, no mínimo, 2/3 do Conselho Administrativo, caso o Manual de Compras e Contratações tenha sofrido 
alteração em 2019 

281 

Cópia da ata com aprovação de, no mínimo, 2/3 do Conselho Administrativo, caso o Manual de Recursos Humanos tenha sofrido 
alteração em 2019 

281 

Relação dos Contratos e respectivos aditamentos- Item 5 do Quadro de Anexos para o TCE – arquivo no formato Excel 281 

  

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/SF8576_CERT_INTERNET/EmitirCertidaoCCM.aspx
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx
http://www4.tce.sp.gov.br/consulta-apenados
http://www.sancoes.sp.gov.br/
http://www.cadastrodeentidades.sp.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
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Quadro-resumo 281 

  Demais anexos previstos nas Instruções Normativas do TCE 281 

   Relação de municípios atendidos com ações do Contrato de Gestão no exercício de 2019 281 

   Resposta à visita técnica na temática de acessibilidade 281 

   Pesquisas diversas realizadas pela OS ou contratadas durante o exercício  282 

   Divulgação no site da OS contendo remuneração individualizada dos dirigentes e empregados com respectivos nomes, cargos e 
funções (Comunicado SDG TCE 16/2018) 

282 
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Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado (com NE 

 Salvo em Excel no CD em “Orçamento_2019” 

 

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO (COM NOTAS EXPLICATIVAS) 

 

 

I - REPASSES PÚBLICOS 
  

      

             

  
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS 
AO CONTRATO DE GESTÃO 

 Orçamento 
Anual  

1º Tri  2º Tri  3º Tri 4º Tri 
Realizado 

Real x 
Orçado  

1 Repasse para o Contrato de Gestão               

1.1   
Repasse Contrato de 
Gestão 

                
6.624.098,00  

          
1.684.193,25  

           
1.650.546,50  

               
1.531.212,89  

           
1.757.945,33  

             
6.623.897,97  

99,997% 

1.2   
Movimentação de 
Recursos Reservados 

                    
115.000,00  

             
129.000,00  

-               
14.000,00  

                                    
-    

                               
-    

                
115.000,00  

100,00% 

1.2.1   
Constituição Recursos de 
Reserva  

 
                              

-    
                               

-    
                                    

-    
                               

-    
                                 

-    
- 

1.2.2   
Constituição Recursos de 
Contingência 

- 20.000,00  - 14.000,00  - 14.000,00  
                                    

-    
                               

-    
- 20.000,00  100,00% 

1.2.3   
Reversão de Recursos 
Reservados (Captação 
anterior) 

                    
135.000,00  

             
135.000,00  

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                
135.000,00  

100,00% 

1.3   
Repasses Líquidos 
Disponíveis 

                
6.739.098,00  

          
1.813.193,25  

           
1.636.546,50  

               
1.531.212,89  

           
1.757.945,33  

             
6.738.897,97  

100,00% 

                  
 

2 
Recursos de Investimento do 
Contrato de Gestão 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

                  
 

3 Recursos de Captação Incentivada 
                    

100.000,00  
                              

-    
                               

-    
                                    

-    
                

80.000,00  
                  

80.000,00  
80,00% 

3.1   Custeio 
                    

100.000,00  
                              

-    
                               

-    
                                    

-    
                

80.000,00  
                  

80.000,00  
80,00% 

3.2   Investimentos 
                                     

-    
                              

-    
                               

-    
                                    

-    
                               

-    
                                 

-    
- 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

Exercício: 2019

Objeto Contratual: MCB

Contrato de Gestão nº: 010-2016

UGE: UPPM

Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS Objeto Contratual:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

MCB
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   II - DEMONSTRAÇÃO DE 
RESULTADO 

     
 

 

             

  
RECEITAS APROPRIADAS 
VINCULADAS AOCONTRATO DE 
GESTÃO 

 Orçamento 
Anual  

 1º Tri   2º Tri   3º Tri   4º Tri  
 Realizado  

Real x 
Orçado 

4.1   
Receita de Repasse 
Apropriada 

6.739.098 1.582.278 1.376.599 1.517.830 1.556.395 
6.033.102,44 

89,52% 

          

4.2 Receita de Captação Apropriada 2.358.744 485.824 1.238.920 945.938 1.512.951 4.183.631,79 177,37% 

4.2.1   

Captação de Recursos 
Operacionais 
(bilheteria, cessão 
onerosa de espaço, loja, 
café, doações, 
estacionamento, etc) 

1.728.744 388.342 893.596 736.849 845.569 2.864.356,61 165,69% 

4.2.2   
Captação de Recursos 
Incentivados 

100.000 - - - 189 189,20 0,19% 

4.2.3   
Trabalho Voluntário e 
Parcerias 

530.000 97.481 345.323 209.088 565.835 
1.217.727,67 

229,76% 

4.2.4   
Trabalho Voluntário do 
Conselho 

 - - - 101.358 
101.358,31 

- 

4.3   
Total das Receitas 
Financeiras 

83.133 28.429 31.412 38.524 33.045 
131.410,17 

158,07% 

5 TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS 
AO PLANO DE TRABALHO 

9.180.975 2.096.531 2.646.931 2.502.292 3.102.391 10.348.144,40 112,71% 

            
 

 

6 
TOTAL DE RECEITAS PARA METAS 
CONDICIONADAS 
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DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO 
 Orçamento 

Anual  
 1º Tri   2º Tri   3º Tri   4º Tri  

 Realizado  
Real x Orçado  

7 Recursos Humanos 
-                    
5.547.741  

-              
1.282.920  

-               
1.314.776  

-                   
1.332.057  

-               
1.455.229  

-           
5.384.981,37  

97,07% 

7.1   
Salários, encargos e 
benefícios 

              

7.1.1   Diretoria 
-                    
1.281.043  

-                  
312.182  

-                  
308.958  

-                       
314.200  

-                  
361.247  

-           
1.296.587,13  

101,21% 

7.1.1.1   Área Meio 
-                        
377.325  

-                    
76.326  

-                     
91.868  

-                       
101.714  

-                   
116.947  

-               
386.854,44  

102,53% 

7.1.1.2   Área Fim 
-                        
903.718  

-                  
235.856  

-                   
217.091  

-                       
212.485  

-                   
244.301  

-               
909.732,69  

100,67% 

7.1.2   Demais Funcionários 
-                    
4.189.412  

-                  
954.349  

-                  
987.938  

-                       
995.969  

-               
1.067.703  

-           
4.005.958,52  

95,62% 

7.1.2.1   Área Meio 
-                        
692.742  

-                  
173.714  

-                   
149.389  

-                       
190.877  

-                   
174.185  

-               
688.165,61  

99,34% 

7.1.2.2   Área Fim 
-                     
3.496.670  

-                  
780.634  

-                   
838.550  

-                       
805.091  

-                   
893.517  

-            
3.317.792,91  

94,88% 

7.1.3   Estagiários 
-                          
24.000  

-                      
1.849  

-                       
3.249  

-                           
8.700  

-                     
11.477  

-                 
25.276,10  

105,32% 

7.1.3.1   Área Meio 
                                     
-    

  
                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

7.1.3.2   Área Fim 
-                          
24.000  

-                      
1.849  

-                       
3.249  

-                            
8.700  

-                     
11.477  

-                 
25.276,10  

105,32% 

7.1.4   Aprendizes 
-                          
53.286  

-                    
14.540  

-                     
14.630  

-                         
13.188  

-                     
14.802  

-                 
57.159,62  

107,27% 

7.1.4.1   Área Meio 
                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

7.1.4.2   Área Fim 
-                          
53.286  

-                    
14.540  

-                     
14.630  

-                         
13.188  

-                     
14.802  

-                 
57.159,62  

107,27% 

8 
Prestadores de serviços 

(Consultorias/Assessorias/Pessoas 
Jurídicas)  

-                    
1.088.241  

-                  
259.930  

-                  
282.961  

-                       
259.086  

-                  
311.680  

-           
1.113.656,49  

102,34% 

8.1   Limpeza 
-                        
198.121  

-                    
49.530  

-                     
49.530  

-                         
49.530  

-                     
49.530  

-               
198.121,08  

100,00% 

8.2   
Vigilância / portaria / 
segurança 

-                        
522.416  

-                  
130.506  

-                  
140.662  

-                       
130.506  

-                  
130.506  

-               
532.179,14  

101,87% 

8.2.1   Vigilância 
-                        
373.889  

-                    
93.374  

-                   
103.530  

-                         
93.374  

-                     
93.374  

-               
383.652,02  

102,61% 

8.2.2   Portaria 
-                        
148.527  

-                    
37.132  

-                     
37.132  

-                         
37.132  

-                     
37.132  

-               
148.527,12  

100,00% 

8.3   Jurídica 
-                          
77.283  

-                    
21.064  

-                     
21.239  

-                         
21.000  

-                     
21.000  

-                 
84.302,97  

109,08% 

8.4   Informática 
-                          
50.779  

-                    
11.580  

-                     
11.580  

-                         
11.580  

-                     
11.955  

-                 
46.695,00  

91,96% 

8.5   Administrativa / RH 
-                          
21.920  

-                      
4.149  

-                     
31.661  

-                            
7.925  

                               
-    

-                 
43.735,58  

199,52% 

8.6   Contábil 
-                        
138.849  

-                    
40.956  

-                     
28.172  

-                         
28.172  

-                     
37.863  

-               
135.162,08  

97,34% 

8.7   Auditoria 
-                          
71.200  

                              
-    

-                          
116  

-                         
10.373  

-                     
60.827  

-                 
71.315,64  

100,16% 

8.8   Organização Arquivistica 
-                             
7.672  

-                      
2.145  

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

-                    
2.145,00  

27,96% 

  

DESPESAS DO CONTRATO DE 
GESTÃO 

 Orçamento 
Anual  

 1º Tri   2º Tri   3º Tri   4º Tri   Realizado  Real x Orçado  
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9 
Custos Administrativos e 
Institucionais 

-                        
808.109  

-                  
147.026  

-                  
212.659  

-                       
226.177  

-                  
315.476  

-               
901.337,98  

111,54% 

9.1   Locação de imóveis 
                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

9.2   
Utilidades públicas    
(água,  luz,  telefone,  gás, 
internet, etc.) 

-                        
311.683  

-                    
43.724  

-                     
76.591  

-                         
70.402  

-                     
68.077  

-               
258.793,27  

83,03% 

9.2.1   Agua 
-                        
133.792  

-                    
20.423  

-                     
38.472  

-                         
34.755  

-                     
25.178  

-               
118.828,30  

88,82% 

9.2.2   Luz 
-                        
147.204  

-                    
16.161  

-                     
30.736  

-                         
28.111  

-                     
35.370  

-               
110.377,24  

74,98% 

9.2.3   Telefone 
-                          
12.271  

-                      
2.735  

-                       
2.978  

-                            
2.943  

-                       
2.842  

-                 
11.496,24  

93,68% 

9.2.4   Internet 
-                          
18.415  

-                      
4.406  

-                       
4.406  

-                            
4.593  

-                       
4.687  

-                 
18.091,49  

98,24% 

9.3   Uniformes e EPIs 
-                          
10.000  

-                          
564  

-                       
1.179  

-                            
4.173  

-                          
710  

-                    
6.625,88  

66,26% 

9.4   Viagens e Estadias 
                                     
-    

                              
-    

                               
-    

-                               
467  

                               
-    

-                       
466,86  

- 

9.5   
Material de consumo, 
escritório e limpeza 

-                          
61.432  

-                    
15.550  

-                     
13.012  

-                         
16.128  

-                     
15.849  

-                 
60.539,06  

98,55% 

9.6   
Despesas tributárias e 
financeiras 

-                          
44.463  

-                    
10.800  

-                     
16.347  

-                         
18.710  

-                     
13.582  

-                 
59.439,31  

133,68% 

9.7   
Despesas diversas 
(correio, xerox, motoboy, 
etc.) 

-                        
155.502  

-                    
39.527  

-                     
33.718  

-                         
31.504  

-                     
35.385  

-               
140.134,18  

90,12% 

9.8   
Treinamento de 
Funcionários 

-                          
10.891  

                              
-    

-                          
350  

-                               
900  

                               
-    

-                    
1.250,00  

11,48% 

9.9   Despesas com Informática 
-                            
6.106  

-                    
13.150  

-                       
1.128  

-                            
5.109  

-                       
3.838  

-                 
23.225,11  

380,36% 

9.10   
Despesas com Eventos 
Privados  

-                        
208.032  

-                    
22.859  

-                     
66.962  

-                         
75.367  

-                     
76.352  

-               
241.539,29  

116,11% 

9.11   
Trabalho Voluntário do 
Conselho 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

-                   
101.358  

-               
101.358,31  

- 

9.12   Outras Despesas 
                                     
-    

-                          
854  

-                       
3.371  

-                            
3.417  

-                          
325  

-                    
7.966,71  

- 

              

10 
Programa de Gestão Executiva, 

Transparência e Governança 
-                            
4.472  

-                      
1.053  

-                       
1.053  

-                           
1.053  

-                     
17.053  

-                 
20.210,56  

451,97% 

10.1   
Plano Museológico ou 
Planejamento Estratégico 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

10.2   Pesquisa de público 
-                             
4.472  

-                      
1.053  

-                       
1.053  

-                            
1.053  

-                       
1.053  

-                    
4.210,56  

94,16% 

10.3   Parcerias-Gestão 
                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

-                     
16.000  

-                 
16.000,00  

- 
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11 Programa de Edificações 
-                        
244.797  

-                  
110.023  

-                     
59.865  

-                         
66.699  

-                     
74.016  

-               
310.603,28  

126,88% 

11.1   

Conservação e 
manutenção de 
edificações (reparos, 
pinturas,  limpeza  de  
caixa  de  água,  limpeza  
de calhas, etc.) 

-                        
213.040  

-                  
103.961  

-                     
52.609  

-                         
60.492  

-                     
53.116  

-               
270.178,32  

126,82% 

11.2   
Sistema de 
Monitoramento de 
Segurança e AVCB 

-                          
10.016  

-                      
3.189  

-                       
3.405  

-                            
3.454  

-                       
2.099  

-                 
12.146,82  

121,27% 

11.3   
Equipamentos / 
Implementos 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

11.4   
Seguros (predial, 
incêndio, etc.) 

-                          
11.926  

-                      
2.814  

-                       
2.845  

-                            
2.753  

-                       
2.612  

-                 
11.024,53  

92,44% 

11.5   
Processo para  obter AVS 
(Auto de Verificação e 
Segurança) 

-                             
7.315  

-                            
60  

                               
-    

                                    
-    

-                     
16.188  

-                 
16.247,95  

222,12% 

11.6   
Certificado de 
Acessibilidade 

-                             
2.499  

                              
-    

-                       
1.006  

                                    
-    

                               
-    

-                    
1.005,66  

40,24% 

11.7   Parcerias-Manutenção 
                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

 
 

 
 

 

12 
Programas de Trabalho da Área 
Fim 

-                    
1.487.615  

-                  
269.053  

-                  
750.125  

-                       
588.146  

-                  
900.225  

-           
2.507.549,27  

168,56% 

12.1 Programa de Acervo 
-                        
202.959  

-                    
50.035  

-                     
51.225  

-                         
48.265  

-                     
63.299  

-               
212.824,04  

104,86% 

12.1.1   Aquisição de acervo 
-                             
1.045  

                              
-    

-                          
273  

                                    
-    

                               
-    

-                       
273,20  

26,14% 

12.1.2   
Armazenamento de acervo em 
reserva técnica externa 

-                        
173.466  

-                    
43.191  

-                     
43.191  

-                         
43.191  

-                     
43.191  

-               
172.762,80  

99,59% 

12.1.3   Transporte de acervo 
-                             
7.792  

                              
-    

                               
-    

-                            
3.856  

-                       
4.000  

-                    
7.856,00  

100,82% 

12.1.4   Conservação e restauro 
-                             
4.744  

                              
-    

-                       
2.503  

                                    
-    

-                     
10.767  

-                 
13.269,50  

279,69% 

12.1.5   Outras despesas Cedoc 
-                             
7.911  

-                      
1.421  

-                       
2.848  

-                            
1.218  

-                       
5.342  

-                 
10.829,34  

136,88% 

12.1.6   Parcerias-Cedoc 
-                             
8.000  

-                      
5.423  

-                       
2.410  

                                    
-    

                               
-    

-                    
7.833,20  

97,92% 

12.2 
Programa de Exposições e 
Programação Cultural 

-                    
1.074.116  

-                  
189.523  

-                  
655.097  

-                       
485.438  

-                  
797.221  

-           
2.127.278,76  

198,05% 

12.2.1   Exposições Temporárias 
-                          
10.211  

-                    
10.527  

-                   
122.728  

-                       
110.335  

-                       
7.642  

-               
251.231,67  

2460,30% 

12.2.2   
Programação Cultural + (Prêmio 
Design) 

-                        
513.904  

-                    
93.226  

-                   
193.455  

-                       
185.592  

-                   
246.567  

-               
718.840,45  

139,88% 

12.2.3   Trabalho Voluntário e Parcerias 
-                        
550.000  

-                    
85.770  

-                   
338.914  

-                       
189.510  

-                   
542.823  

-            
1.157.017,44  

210,37% 

12.2.4   Exposição Proac Ver Dentro 
                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

-                          
189  

-                       
189,20  

- 

12.3 Programa Educativo 
-                          
56.431  

-                      
6.106  

-                     
18.806  

-                         
16.179  

-                     
15.936  

-                 
57.026,03  

101,05% 

12.3.1   
Serviço educativo e projetos 
especiais 

-                          
56.431  

-                      
5.240  

-                     
17.508  

-                         
14.880  

-                     
14.637  

-                 
52.266,03  

92,62% 
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12.3.2   Transporte grupos escolares 
                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

12.3.3   Parcerias-Educativo 
                                     
-    

-                          
866  

-                       
1.298  

-                            
1.298  

-                       
1.298  

-                    
4.760,00  

- 

12.4 
Programa de Integração ao 
Sisem-SP 

                                     
-    

-                      
1.695  

-                          
554  

                                    
-    

-                             
34  

-                   
2.282,11  

- 

12.4.1   
Exposições Itinerantes e outras 
ações de apoio ao SISEM-SP 

                                     
-    

-                      
1.695  

-                          
554  

                                    
-    

-                             
34  

-                    
2.282,11  

- 

12.5 
Programa de Comunicação e 
Desenvolvimento Institucional 

-                        
154.109  

-                    
21.695  

-                     
24.443  

-                         
38.265  

-                     
23.736  

-               
108.138,33  

70,17% 

12.5.1   Plano de Comunicação  
-                          
12.670  

-                      
1.600  

-                       
2.860  

-                            
1.975  

-                       
3.000  

-                    
9.434,80  

74,47% 

12.5.2   
Site, Hospedagem, Caixas 
Postais Domínio e Clould Server 

-                          
25.397  

-                      
5.446  

-                       
6.446  

-                            
7.174  

-                       
6.191  

-                 
25.256,27  

99,44% 

12.5.3   
Projetos gráficos e materiais de 
comunicação 

-                          
14.473  

-                      
3.328  

-                       
6.003  

-                            
3.897  

-                       
3.009  

-                 
16.236,88  

112,19% 

12.5.4   
Assessoria de imprensa e 
custos de publicidade 

-                          
29.570  

-                      
5.898  

-                       
6.433  

-                            
6.939  

-                       
5.823  

-                 
25.093,35  

84,86% 

12.5.5   Parcerias-Comunicação 
-                          
72.000  

-                      
5.423  

-                       
2.701  

-                         
18.280  

-                       
5.714  

-                 
32.117,03  

44,61% 

13 
SUBTOTAL DESPESAS 

-                    
9.180.975  

-              
2.070.004  

-               
2.621.438  

-                   
2.473.218  

-               
3.073.678  

-         
10.238.338,95  

111,52% 

        
          

14 
Depreciação/Amortização/Exaus
tão/Baixa de Imobilizado 

                                     
-    

-                    
26.527  

-                     
25.493  

-                         
29.073  

-                     
28.713  

-               
109.805,45  

- 

14.1 
  

Depreciação/Amortização/Exau
stão/Baixa de Imobilizado 

                                     
-    

-                    
26.527  

-                     
25.493  

-                         
29.073  

-                     
28.713  

-               
109.805,45  

- 

  
    

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

            
 

15 
DESPESAS TOTAIS 

-                    
9.180.975  

-              
2.096.531  

-               
2.646.931  

-                   
2.502.292  

-               
3.102.391  

-         
10.348.144,40  

112,71% 

                   

16 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO 
EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA) 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

  

 

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO 
     

 
 

             

      

 Orçamento 
Anual  

 1º Tri   2º Tri   3º Tri   4º Tri  
 Realizado  

Real x Orçado  

17 
INVESTIMENTOS COM RECURSOS 
VINCULADOS AO CONTRATOS DE 
GESTÃO 

                                     
-    

                     
12.819  

                    
211.217  

                             
1.379  

                        
4.880  

                
230.294,60  

- 

17.1 
EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA INC 

                                     
-    

                        
4.773  

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                     
4.773,00  

- 

17.2 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC 

                                     
-    

                        
4.558  

                    
208.346  

                                    
-    

                        
1.800  

                
214.703,38  

- 

17.3 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
INC 

                                     
-    

                        
3.488  

                        
2.871  

                             
1.379  

                               
-    

                     
7.738,22  

- 

17.4 
SOFTWARE INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

17.5 
BENFEITORIAS INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                        
3.080  

                     
3.080,00  

- 

17.6 
AQUISIÇÃO DE ACERVO INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

17.7 
EQUIPAMENTOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 
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18 

RECURSOS PÚBLICOS 
ESPECÍFICOS PARA 
INVESTIMENTO NO CONTRATO 
DE GESTÃO 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

18.1 
EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

18.2 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

18.3 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

18.4 
SOFTWARE INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

18.5 
BENFEITORIAS INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

18.6 
AQUISIÇÃO DE ACERVO INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

18.7 
EQUIPAMENTOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

  
         

 
 

19 INVESTIMENTOS COM RECURSOS 
INCENTIVADOS 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

19.1 
EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

19.2 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

19.3 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

19.4 
SOFTWARE INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

19.5 
BENFEITORIAS INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

19.6 
AQUISIÇÃO DE ACERVO INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 

19.7 
EQUIPAMENTOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES INC 

                                     
-    

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-    

                                 
-    

- 
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IV - PROJETOS A EXECUTAR E 
SALDOS DE RECURSOS 
VINCULADOS AO CONTRATO 
DE GESTÃO 

       

 

 

  
       

 
 

             

  

PROJETOS A 
EXECUTAR  

  
 Orçamento 

Anual  
 1º Tri   2º Tri   3º Tri   4º Tri  

  

20.1 
SALDO INÍCIO 
EXERCÍCIO   

                
1.675.890,48  

          
1.675.890,48  

           
1.271.744,89  

                
1.917.853,34  

           
2.201.096,93    

20.2 
REPASSES LÍQUIDOS 
DISPONÍVEIS     

          
1.684.193,25  

           
1.163.978,50  

                   
521.813,14  

              
600.567,79     

20.3 

RECEITAS DE 
REPASSE 
APROPRIADAS     

-         
1.555.751,81  

-             
552.316,73  

-                  
518.852,98  

-             
570.742,03    

20.4 

RECEITAS 
FINANCEIRAS DOS 
RECURSOS DE 
RESERVAS E 
CONTINGÊNCIA     

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-      

20.5 

INVESTIMENTOS 
COM RECURSOS 
VINCULADOS AO 
CG     

-               
12.818,81  

-                 
3.669,90  

                                    
-    

-                 
4.359,90    

20.6 
RESTITUIÇÃO DE 
RECURSOS A SEC     

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                               
-      

20.7 
VARIAÇÃO NO 
PERÍODO     

              
115.622,63  

              
607.991,87  

                       
2.960,16  

                
25.465,86    

       

                                    
-       

20 
SALDO PROJETOS A EXECUTAR 

                
1.675.890,48  

          
1.791.513,11  

          
1.879.736,76  

               
1.920.813,50  

           
2.226.562,79    

             

21 
OUTRAS RESERVAS: 
SALDOS 

  
 Orçamento 

Anual  
 1º Tri   2º Tri   3º Tri  4º Tri 

  

21.1 Recurso de Reserva     
              
377.103,60  

              
381.242,61  

                   
385.481,31  

              
389.240,81    

21.2 
Recurso de 
Contingência     

              
983.048,75  

           
1.009.161,28  

                
1.021.601,43  

           
1.031.783,10    

21.3 
Projetos 
Incentivados     

                              
-    

                               
-    

                                    
-    

                 
79.680,11    

21.4 Captação     
              
373.596,28  

              
463.962,06  

                
1.057.076,77  

              
858.438,05    

21.5 
Conta de Repasse 
SEC     

              
795.226,08  

              
819.842,75  

                   
386.345,93  

              
292.439,97    

21.6 Demais (Caixas)     
                
23.861,44  

                 
10.089,34  

                       
7.074,38  

                 
14.314,04    

  Total    

          
2.552.836,15  

           
2.684.298,04  

               
2.857.579,82  

           
2.665.896,08    
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Notas Explicativas: 
 
 

Todos os dados utilizaram o regime contábil de competência. O orçamento está conciliado com balanço contábil apresentado 

neste relatório. Para facilitar a leitura, inserimos o relatório “de-para” com as referências entre o orçamento e o Balancete 

contábil do contrato de gestão. A planilha orçamentaria está salva em arquivo aberto no CD. 

O valor total recebido do estado em 2019 foi de R$6.623.897,97 conforme item 1 do orçamento. A diferença de R$200,03, 

conforme detalhado abaixo foi depositada em 08/01/2020. 

 

 

Foram aplicados no fundo de contingência o montante R$20.000,00 conforme descrito no item 1.2.2.  

O valor total das receitas veiculadas ao PT de 2019 foi de R$ 10.348.144,40 conforme grupo 4.do balancete contábil e item 5 do 

orçamento. 

Captação de Total Recursos – Todos os dados estão descritos no programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança 

deste relatório. 

Em 2019 o MCB foi contemplado com projeto Proac Editais NR 036-19 para a produção da Exposição Ver Dentro montante de 

R$100.000,00, sendo R$80.000,00 foram aportados em 2019 e o saldo será na prestação de contas, prevista para o segundo 

semestre de 2020.  Conforme as regras contábeis, as receitas são reconhecidas no DRE no mês de competência. Neste sentido 

foram reconhecidos em 2019, R$189,20 conforme descrito no grupo 4.01.01.02.07 do balancete. 

 

Receitas Financeiras  

 Os rendimentos financeiros obtidos através da aplicação dos recursos de captação e dos repasses superar os resultados 
previstos. A atual administração negociou 97% do CDI, com rendimento médio de 0,44% a.m. A resultado decorre também da 

boa administração do fluxo de caixa, que permitiu a manutenção das aplicações financeiras e do resultado da receita de captação 
operacional que permitiu manter valores aplicados em médio prazo.  

 

 
 
 

Data Realizada Valor Recebido

Recebido 20/02/19 1.102.204,00

Recebido 20/03/19 581.989,25

Recebido 20/05/19 486.568,00

Recebido 03/06/19 152.390,57

Recebido 25/06/19 1.011.587,93

Recebido 20/07/19 677.410,50

Recebido 20/08/19 331.989,25

Recebido 20/09/19 521.813,14

Recebido 22/10/19 728.397,16

Recebido 22/11/19 429.291,08

Recebido 20/12/19 418.421,09

Recebido 30/12/19 181.836,00

Total Recebido 6.623.897,97

Total do Contrato 6.624.098,00

Saldo a Receber 200,03
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Despesas vinculadas ao CG 
 
Grupo 7 - Recursos Humanos 
 

A administração deste equipamento busca otimizar os recursos e capacitar os seus colaboradores, buscando a eficiência no 
desenvolvimento das funções. Em 2019 todas as metas referentes às despesas com Recursos Humanos foram atingidas 
conforme demostrado no quadro abaixo;  
 
 

 

 
 
O total realizado de R$5.384.981,37 ficou abaixo do limite orçamentário em 2,93%(grupo 7 do orçamento). Desconsiderando 

as rescisões trabalhistas de 2019 que totalizaram R$189.114,63, o valor total realizado atinge R$5.195.866,74, 93,66% do 

orçamento, demonstrando um ótimo planejamento. 

 
Grupo 8 - Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) 
 
As despesas com prestadores de serviço atingiram o resultado de 102,34%. Este índice ficou dentro das expectativas (Previsto 
Vs Realizado) conforme demonstrado na planilha orçamentária. Destaque para o item 8.5; conforme informado no relatório do 

terceiro trimestre, houve a necessidade de contratação por cinco meses de equipe terceirizada, devido a licença maternidade 
de uma recepcionista. Com isso, houve uma elevação nos custos Administrativos/RH conforme informado. 
 
 
 
Grupo 9 -  Custos Administrativos e Institucionais  
 

 
As despesas com custos administrativos atingiram o resultado de 111,54%.  

   
 
O crescimento da receita de eventos em 10,49% em relação a 2019, que resultou em uma receita de R$ 1.381.307,44, a principal 
fonte de captação do museu, elevou o aumento despesas, (item 9.10) que foram orçadas para a realização de R$ 938.984,36 

conforme apresentado no plano de trabalho de 2019.  Importante ressaltar que o aumento das receitas, gera uma maior despesa.   
 
 
Conforme informado nos relatórios dos trimestres anteriores, devido a ampliação do sistema de monitoramento com a instalação 
7 câmeras e do gravador digital de imagens no valor de R$5K, e a aquisição de licenças de software adobe e Autocad para a 
área de design gráfico e exposições e a compra de vinte HD´s SSD para a substituição dos atuais, melhorando a performance 
dos usuários e economizando na compra de novos equipamentos. 
 
 
Grupo 10 - Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança 

As despesas deste grupo atingiram o resultado de 451,97%, devido ao valor de R$16.000,00 referente a parceria com a 

NewSense para a execução de uma pesquisa de clima organizacional. Se desconsiderarmos este montante, o índice será de 

94,16%, totalmente satisfatório. 

 
 
 
 
 

Orçamento 2019

1 Tri 2 Tri 3  Tri 4 Tri 2019

Despesas Previstas 2.295.244               2.295.244               2.295.244               2.295.244         9.180.975,29          

Limite com Remuneração e Vantagens  (Demais Empregados )

Total Projetado Demais Empregados Previsto Limite Contratual

Folha de pagamento com encargos e benefícios -Previsto 1.066.674,60          1.066.674,60          1.066.674,60          1.066.674,60    4.266.698,41          46,47% 48,00%

Realizado 970.737,95             1.005.817,80          1.017.856,96          1.093.981,53    4.088.394,24          44,53%

Limite com Remuneração e Vantagens (Empregados Diretoria)

Total Projetado Diretoria Previsto Limite Contratual

Folha de pagamento com encargos e benefícios -Previsto 320.260,64             320.260,64             320.260,64             320.260,64       1.281.042,55          13,95% 18,00%

Realizado 312.182,08             308.958,21             314.199,59             361.247,25       1.296.587,13          14,12%

Previsto Total 5.547.740,95          

Realizado Total 5.384.981,37          

% Real vs Orçado 97%

Limite Contratual 6.059.443,69          

% Real vs Limite Contratual 89%
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Grupo 11 - Programa de Edificações 

As despesas com o programa de edificações atingiram 126,88%. Conforme descrito nos relatórios anteriores houve a 
necessidade de locação de gerador nos dias chuvosos com queda de energia muito frequentes no período de janeiro a março 
(20K), a troca da grama do jardim (14K) e a manutenção do elevador, que esteve inoperante em decorrência da necessidade de 
conserto e restauro de portas pantográficas, realizado no trimestre em análise (34K). Continuando com o processo para a 
obtenção no Alvará de Funcionamento do Museu, neste trimestre foi necessário efetuar pagamentos de taxas e despesas 
jurídicas no montante de16K (Item 11.5 do orçamento). Todas as despesas foram pagas através da captação adicional.  
 
 
Grupo 12.1 - Programa de Acervo 

 
As despesas com o programa do Acervo atingiram o resultado de 104,86%. A partir de agosto, iniciamos o plano de ação 

para descontaminar o acervo bibliográfico do Cedoc, causado por contaminação por fungo que pôs em risco a saúde dos 
colaboradores, pesquisadores e o próprio acervo conforme descrito no “Programa do Acervo”. Neste sentido utilizamos recursos 
da captação adicional para executar o projeto que impactou nas linhas orçamentarias 12.1.4 e 12.1.5 do orçamento.  
 

 

Grupo 12.2 - Programa de Exposições e Programação Cultural 
 
O programa de exposições apresentou o índice de 198,05%. Com o contingenciamento de R$181.836,00, foi necessário 

fazer a redução orçamentaria no grupo, reduzindo o programa Música no Museu, Prêmio Design e os eventos públicos. Destaque 
para as despesas em Exposições temporárias que atingiu 2.460,30% (item 12.2.1) em relação ao valor previsto devido a 
captação de recursos para a exposição do Alex Wollner que totalizou R$221.650,00 (R$108.250,00 feita pelo Museum Kunst 
da Alemanha e R$113.400,00 captados pela equipe de projetos com parceiros). Para a execução do Prêmio Designer, 
Música no Museu e Exposições nacionais e internacionais, foram firmadas parcerias que totalizaram R$1.157.017,44 conforme 
item 12.2.3 do orçamento. Para a realização da programação dos eventos públicos do museu (feiras), nossos parceiros 
investiram mais de R$250.000,00 para arcar com 100% dos custos operacionais dos eventos, item 12.2.2 

 

Grupo 12.3 - Programa Educativo  
 
As despesas com o programa Educativo atingiram o resultado de 101,05% sendo o mesmo totalmente satisfatório 

 
Grupo 12.4 - Programa de Integração ao SISEM-SP 

 
Para este exercício não havia orçamento para o Sisem mas foi necessário o transporte e embalagem da exposição Casas do 

Brasil Habitação Ribeirinha para armazenagem externa. 

. 
Grupo 12.5 - Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional 

 
As despesas com o programa de Comunicação atingiram o resultado de 70,13%. Devido a nova parceira de mídia online 
feita com o Google estava previsto no orçamento o montante de R$72.000,00 para ser investido, mas devido a alteração nos 
critérios de divulgação, o parceiro reduziu o para R$32.117,03 (item 12.5.5) reduzindo a previsão de despesas do grupo. 
 
Investimento / Imobilizado  
 
Em 2019 foram imobilizados R$230.294,60 sendo R$203.698,01 referente a duas doações recebidas; um refrigerador da 
Whrilpool S.A, e uma “Poltrona Sonia Diniz Multicor” da Vizla Distribuição e Comercio de Produtos Ltda que será incorporada 

ao acervo do museu.   
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Relação de Bens adquiridos através de compras e doações – Exercício 2019 

 

 
 

ITEM TIPO
EMISSÃO DA NOTA/ 

IMOBILIZAÇÃO
QTDE. DESCRIMINAÇÃO(MARCA/MODELO)  VALOR UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

388 compra 29/01/2019 7 Câmera VM 1120 B G4 $ 126,00R$                              882,00R$                                             

389 compra 29/01/2019 1 Gravador Dig. De Video MHDX 1132 2.219,00R$                           2.219,00R$                                          

390 compra 27/02/2019 1  Monitor LED 19" LG 387,03R$                              387,03R$                                             

391 compra 26/02/2019 1 Carrinho de estacionamento  R$                             717,78 717,78R$                                             

392 compra 04/02/2019 3 Tenda Simples PVC 3x3 mts branco  R$                             890,00 2.670,00R$                                          

393 compra 04/02/2019 9 (Tenda) Laterial lisa PVC 3 mt branco  R$                               90,00 810,00R$                                             

394 compra 04/02/2019 3 (Tenda) Laterial lisa PVC 3 mt branco porta  R$                             120,00 360,00R$                                             

395 compra 08/03/2019 1
Microcomputador Dell Optiplex 3060 (RAM 16GB, HDD 1TB, WIFI 1820 com 

Bluetooth, DVD+-RW, Client System Update, Win 10 Pro
 R$                          4.205,07 4.205,07R$                                          

396 compra 08/03/2019 1 Monitor Dell 19,5 P2018H (EAN Code 5397063967193)  R$                             567,93 567,93R$                                             

397 compra 09/04/2019 1 Batedeira Walita  R$                             549,00 549,00R$                                             

398 compra 12/04/2019 1 Liquidificador Walita anos 60  R$                             380,00 380,00R$                                             

399 compra 02/05/2019 1 Bebedouro GFN 2000 127v Branco  R$                             674,00 674,00R$                                             

400 doação 03/05/2019 1 Refrigerador Domest 3 portas 410L 127V PR CLA  R$                          2.698,01 2.698,01R$                                          

401 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar Carvão sem pescoço - marca Fama  R$                               95,00 95,00R$                                               

402 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar eletrico - marca Favorito  R$                               75,00 75,00R$                                               

403 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar carvão chaminé frontal nº4 - marca Mimoso  R$                             200,00 200,00R$                                             

404 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar elétrico mirim - marca Tupy  R$                               80,00 80,00R$                                               

405 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar carvão chaminé frontal nº4 - marca Sansa  R$                             169,90 169,90R$                                             

406 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar elétrico II - marca Tupy  R$                             120,00 120,00R$                                             

407 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar eletrico viagem - marca Tupy  R$                             180,00 180,00R$                                             

408 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar elétrico I - marca Tupy  R$                             249,00 249,00R$                                             

409 compra 03/05/2019 1 Ferro de passar carvão - marca fama nº 4 chamine frontal  R$                             175,00 175,00R$                                             

410 compra 17/05/2019 1  Monitor LED 19,5" LG 371,91R$                              371,91R$                                             

411 doação 14/05/2019 1 Poltrona Sonia Diniz Multicor  R$                      201.000,00 201.000,00R$                                      

412 compra 10/05/2019 1 Ferro de passar carvão - infantil  R$                             150,00 150,00R$                                             

413 compra 07/05/2019 1 Ferro de passar de estufa em bronze I  R$                             189,99 189,99R$                                             

414 compra 15/05/2019 1 Ferro de passar de estufa em bronze II  R$                             190,00 190,00R$                                             

415 compra 08/06/2019 1 lamparinas antigas a óleo (maior)  R$                             350,00 350,00R$                                             

416 compra 08/06/2019 1 lamparinas antigas a óleo (menor)  R$                             150,00 150,00R$                                             

417 compra 08/06/2019 2 Ferramentas de Marceneiro - Plainas  R$                             100,00 200,00R$                                             

418 compra 08/06/2019 1 Ferramentas de Marceneiro - Graminho  R$                             100,00 100,00R$                                             

419 compra 10/06/2019 1 Liquidificador Wallita Antigo 220  R$                             250,00 250,00R$                                             

420 compra 11/06/2019 1 Base de Liquidificador Walita Brasília Anos 60  R$                             120,90 120,90R$                                             

421 compra 24/06/2019 1 Camera Digital Canon EOS M100 KIT Lente 15-45 MM  R$                          2.499,00 2.499,00R$                                          

422 compra 18/07/2019 1 Caixa de Som Amplificadora Trolley 15 pol Bluetooth 300w  R$                             779,28 779,28R$                                             

423 compra 29/08/2019 1 Soprador Term GHG 630 DCE 19 4C 716 110V  R$                             600,00 600,00R$                                             

424 compra 25/10/2019 1 Cadeira de escritorio giratoria executiva ergonomica Sky suede preto - Lyam Decor  R$                             519,90 519,90R$                                             

425 compra 05/12/2019 1 Desumidificador - desidrat plus 100 - 220v mini 3 - serie jy161940286 1.279,90R$                           1.279,90R$                                          

426 compra 16/12/2019 1 Benfeitoria Cedoc Divisoria de Drywall, porta e vidro 3.080,00R$                           3.080,00R$                                          

Total 230.294,60R$                                      
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Projetos a Executar 
 
A conta de projetos a executar demonstra a movimentação da conta com saldo final de R$2.226,562,79 conforme demonstrado 
no item 20 e conciliado com a conta 2.01.01.07 do balancete contábil. 
 
Outras Reservas Saldos 

A conta demonstra os saldos das contas correntes aplicações e caixas conforme a conta “Disponibilidades” do balancete 

contábil, totalizando R$2.665.896,08 

 
Concluindo, o saldo de disponibilidades mais o realizável a curto prazo que são as contas a receber a vencer (conta 1.01.02 
do balancete contábil), menos o passivo da entidade, demonstra a consolidação da conta de projetos a executar conforme a 
conta 2.01.01.07 do balancete contábil. 

 
 
 

 
 
Nota Final  

 
Com a redução das despesas de alguns programas sem comprometer a execução das atividades e com o aumento na captação 
de recursos, está administração conseguiu manter o orçamento dentro do total planejado para o exercício, com execução integral 
das metas pactuadas, realocando recursos, sem diminuir a qualidade e a prestação de serviços para o público do Museu da 
Casa Brasileira, e permitindo a realização de ações não previstas no desenho inicial do orçamento. Todos os dados deste 
relatório estão em conformidade com o balancete contábil referente ao contrato de gestão.  A área meio (Finanças/Contratos e 
RH) ao longo desde anos, atua na implantação de novos controles com monitoramento das informações da instituição junto com 
o apoio contábil, mesmo com o déficit de colaboradores na instituição.  
 
Nossos principais desafios foram; 
 
 Revisar o orçamento de 2019, após o contingenciamento de 181K. 
 Desenvolver um plano de negócios para alavancar a captação de recursos. 
 Diminuir o impacto da nova realidade orçamentária na prestação de serviço à população. 
 Reestruturar as despesas previstas para atender a nova previsão orçamentária. 
 Rever os controles financeiros e de contratos para maximizar a produtividade. 
 Negociar com fornecedores e prestadores de serviço para a redução de despesas. 

 Desenvolver novas parcerias na obtenção de serviços, produtos e ativos com empresas privadas e pessoas físicas. 
 

As principais realizações de 2019 foram as ações ligadas ao estabelecimento de parcerias que permitiram o sucesso na execução 

das ações do plano de trabalho e das condicionadas, propiciando uma agenda cultural diversificada e completamente afinada 

com as áreas de vocação do museu, aliada ao trabalho contínuo do Programa Educativo, que resultaram na manutenção em 

patamares elevados do público anual recebido pela instituição. Esta gestão tem tornado possível manter o número de visitantes 

do museu acima de 150K, apesar do contexto econômico desfavorável, o patamar alcançado. Conforme detalhado no relatório 

de atividades, a agenda de programação cultural do MCB em 2019 foi particularmente bem-sucedida, tanto no que diz respeito 

2019 dez/19

DISPONIBILIDADES 2.665.896,08

REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 110.072,85

PASSIVO 549.406,14-                                                            

OBRIGAÇOES TRABALHISTAS 34.039,59-                                                              

PROVISÕES TRABALHISTAS 372.192,87-                                                            

ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIA -                                                                          

OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS 45.118,07-                                                              

OUTRAS OBRIGAÇÕES 85.352,61-                                                              

ADIANTAMENTOS 12.703,00-                                                              

PROJETOS A EXECUTAR 2.226.562,79                                                        
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à variedade e qualidade dos eventos apresentados, como no que se refere à vinculação destes eventos às áreas de vocação da 

instituição ou aos seus programas tradicionalmente constituídos.  

 

Indicação de até três principais desafios de 2019 da execução contratual. 

Esta gestão enfrenta anualmente o desafio de desenvolver uma agenda de programação cultural diversificada e completamente 

afinada às áreas de vocação do museu sem que haja, para esta finalidade, previsão orçamentária em seu Plano de Trabalho. A 

cada ano, renova-se o desafio de possibilitar a captação adicional e/ou estabelecimento de parcerias para este fim. No exercício 

de 2019, este desafio se fez presente de forma particularmente relevante, considerando o contexto econômico nacional que 

dificultou consideravelmente o cenário de captação de recursos próprios através de cessão onerosa no primeiro trimestre, mas 

através do planejamento de captação, foi possível desenvolver novas fontes de receita, com por exemplo o crescimento no 

número de feiras artesanais abertas ao público de cinco edições em 2016, sete em 2017, 13 em 2018 e 15 em 2019, que 

proporcionaram um melhor resultado. Neste exercício, tivemos ótimo resultados com a geração de receitas de Eventos Privados, 

após um longo período de planejamento e implantação que demonstraram um excelente desempenho em 2019, além das 

receitas com o Restaurante e Valet. 

Os grandes desafios enfrentados foram, portanto, os de cumprir a meta de captação neste contexto desfavorável, cumprir 

integralmente as ações estabelecidas no Plano de Trabalho com equipe reduzida e viabilizar a construção da agenda de 

programação cultural sem que houvesse previsão orçamentária para este fim. Conforme relatado detalhadamente no relatório 

de atividades, a resposta desta gestão aos desafios enfrentados foi extremamente positiva, tendo sido superada a meta de 

captação de recursos próprios e integralmente cumpridas as ações previstas no Plano de Trabalho e tendo sido realizadas ainda 

a maior parte das ações previstas nas metas condicionadas, com a construção de uma agenda de programação cultural rica e 

diversificada, com conteúdo diretamente relacionado às áreas de vocação da instituição. Como resultado, o MCB conseguiu 

manter a média de público anual recebido, apesar do contexto desfavorável enfrentado no exercício. 

___________________________ 

Marco Antonio Leonardo Alves  

Diretor Administrativo Financeiro 
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A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705, Cep 01451-000, São Paulo-SP, Tel. (11)3026-3900 

          

2. RELATÓRIO SINTÉTICO DE RECURSOS HUMANOS (Anual) 

                              DATA-BASE:  31/12/2019                        CG Nº:  010-16                     OBJETO: MCB 

          

ÍNDICES DE DESPESAS COM PESSOAL DE ACORDO COM O ANEXO TÉCNICO III DO CONTRATO DE GESTÃO - CLT 

Índice pactuado sobre despesas previstas para remuneração de Empregados  48% 

Realizado até o 4º trimestre para remuneração de Empregados  45% 

Índice pactuado sobre as despesas previstas para remuneração de Dirigentes  18% 

Realizado até o 4º trimestre para remuneração de Dirigentes  14% 

  

DESPESAS COM PESSOAL CLT ANUAL (EM R$) 

Remunerações de Empregados  
                                         

2.673.978,98  

Encargos Sociais de Empregados  710.758,43 

Benefícios de Empregados 621.221,11 

Remuneração de Dirigentes 
                                            

960.302,74  

Encargos Sociais de Dirigentes 249.628,52 

Benefícios de Dirigentes 86.655,87 

SUBTOTAL 1 - DESPESAS COM PESSOAL CLT 
                                         
5.302.545,65  

                    

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL  ANUAL  (EM R$) 

Estagiários e Aprendizes 
                                               

82.435,72  

    

Outras remunerações de pessoal   

especificar - ex: autônomos contratados por até 3 meses    

especificar - ex: autônomos contratados por mais de 3 meses   

especificar - ex: cooperativas   

SUBTOTAL 2 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL  
                                              

82.435,72  

  

TOTAL GERAL (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) 
                                         

5.384.981,37  

  

QUADRO FORÇA DE TRABALHO ANUAL 

CONTRATADOS ÁREA FIM ÁREA MEIO TOTAL 

Funcionários CLT 42 10 52 

Estagiários 3   3 

Aprendizes 2   2 

Autônomos /RPA       

Outros / especificar       

TOTAL GERAL DA FORÇA DE TRABALHO 47 10 57 
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Obs: 1. informar o nº de contratações e demissões no período, se houver. 2. Esses cálculos não deverão incluir despesas com 
PJ. 

4º Trimestre- Admissões -CLT - 1; Admissões Estagiários -1     

3º TRIMESTRE = 55 (+) 2 admissões =57 em 31/12/2019     

          

* No campo "Funcionários CLT"  não somar os aprendizes(linha 37)     

* Mencionar no campo de "Obs" a movimentação de funcionários: admissões, demissões e transferências entre equipamentos 
culturais da mesma OS referente ao 4º trimestre 

* Informar os recursos (R$) referentes ao ANO de 2019      

* Informar a movimentação de pessoal (quantidade) referente ao 4º TRIMESTRE, para conciliarmos com as informações 
enviadas no 3º trimestre. Ex.: quantidade 3º trim. (-) demissões (+) admissões = qtidade do 4º trim. 

          

São Paulo, 20 de janeiro de 2020        

          

    ____________________________________ 
        
______________________________________ 

Diretora Geral   

Diretor Administrativo 
Financeiro  

 

 

Salvo no CD em “Sintético_RH”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 249 de 336 

 

 

Relatório Analítico de Recursos Humanos (MODELO SEC) 

Vide Anexo  

Salvo no CD em “Analítico_RH”  
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Relatório de Captação de Recursos (MODELO SEC) 

 

Salvo no CD em “Captação_2019” 

 

1.

1.1               383.342,34        862.096,19     671.949,18            845.568,90 2.762.956,61  

                 46.030,00          46.520,00       68.630,00              64.897,50        226.077,50 

99.661,00               367.589,80      356.109,81   557.946,83         1.381.307,44  

100.715,09             112.110,87      106.135,30   103.355,01                422.316,27 

2.212,50                  8.600,00          8.700,00       199,97                           19.712,47 

15.262,00        46.391,80     -                        61.653,80        

21.395,29               46.629,08        33.757,34     62.752,20                   164.533,91 

113.328,46             265.384,44      52.224,93     56.417,39            487.355,22      

1.2 5.000,00                  31.500,00        64.900,00     -                        101.400,00      

5.000,00                  31.500,00        64.900,00     101.400,00      

Equipesca Ind. e Com. Ltda 5.000,00                  5.400,00       10.400,00        

Fastplast  Automotive Ltda 5.000,00          5.000,00          

5.000,00          22.000,00     27.000,00        

Camil 5.000,00          5.000,00          

2.500,00          2.500,00       5.000,00          

Zanini Renk Equipamentos 14.000,00        30.000,00     44.000,00        

5.000,00       5.000,00          

1.3 -                            -                     -                  189,20                  189,20              

189,20                  189,20              

1.4

388.342,34             893.596,19      736.849,18   845.758,10         2.864.545,81  

2.

2.1

2.2

2.3

2.4 13.981,28               224.873,44      120.588,42   519.834,53         879.277,67      

2.5 Doações de materiais

2.6 Convênios sem repasse de recursos entre as partes [especificar]

2.7 83.500,00               120.450,00      88.500,00     147.358,31         439.808,31      

2.8

97.481,28               345.323,44      209.088,42   667.192,84         1.319.085,98  

485.823,62             1.238.919,63  945.937,60   1.512.950,94      4.183.631,79  

____________________________

Miriam Lerner Marco Antonio Leonardo Alves                                        

              Diretor ExecutivoDiretora Geral 

MODALIDADE

Outras entradas de Receita Financeira

TOTAL DE RECURSOS FINANCEIROS CAPTADOS

RELATÓRIO  DE  CAPTAÇÃO DE RECURSOS  - EXERCÍCIO  2019

                                            DATA-BASE: 31/12/2019                      CG Nº :  010/2016                    OBJETO:MCB

1º Trim            (R$)
2º Trim                    

(R$)

3º Trim                    

(R$)
4º Trim        (R$)

Anual                                

(R$)

Taxas de inscrições para prêmios e concursos

Recursos Financeiros de Captação Incentivada

Lei Proac Editais  NR 036-2019 

Convênio com recebimento de recursos [especificar projeto e instituição]

Parceria com recebimento de recursos 

Doações de Pessoas Jurídicas

Recursos financeiros provenientes de Convênios e Parcerias

Klabin S.A.

Lucia Cristian Alvino 

Dan Galeria Comércio de Livros e Quadros Ltda.

4. RELATÓRIO DE  CAPTAÇÃO DE RECURSOS  - EXERCÍCIO  2019

1º Trim    (R$) 2º Trim    (R$)
Anual                                

(R$)
MODALIDADE 4º Trim    (R$)

                                            DATA-BASE: 31/12/2019                      CG Nº :  010/2016                    OBJETO:MCB

Taxas de inscrições para cursos, oficinas e outras ações de capacitação

Doações de Pessoas Físicas

Cessão onerosa de espaços para eventos

Cessão onerosa de espaços para restaurantes / café / estacionamento / afins

3º Trim    

(R$)

Cessão de direitos de uso da imagem e conexos

Receita Financeira Operacional

CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Bilheteria do [especificar equipamento]

CAPTAÇÃO DE RECURSOS NÃO-FINANCEIROS

Uso de Espaços de terceiros: Prefeituras e outros entes públicos

Uso de Espaços de terceiros: ONGs e outros entes privados

Parcerias para realização de eventos: com prefeituras e outros entes públicos

Outras

TOTAL DE RECURSOS NÃO-FINANCEIROS CAPTADOS

TOTAL GERAL (1+2)

Cessão de RH e voluntários

Parcerias para realização de eventos: com ONGs e outros entes privados

                 Diretor Administrativo-Financeiro

São Paulo, 03 de janeiro de 2020

Observações:                                                                                                                                                                                                                                                                        1) Embora os recursos 

não-financeiros não possam ser computados para efeito contábil, deverão ser considerados para análise do desempenho da OS na viabilização de alternativas para 

maximizar  os resultados da execução do CG. 2) Só deverão ser consideradas como "captação de recursos não-financeiros" as captações que puderem ser 

comprovadas por documentos declaratórios do parceiro/colaborador/conveniado.
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Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e internet  

 

 

Salvo no CD em “Utilidades_Públicas_2019” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

8.149,09   6.925,79   5.348,51   9.131,65   15.760,53 13.579,74 15.924,03 13.848,32 4.982,22   8.654,68   4.889,13   11.634,61 118.828,30       

8.482,36   5.774,19   1.904,06   10.519,89 9.297,73   10.918,06 8.364,49   8.346,59   11.400,30 10.435,48 12.227,29 12.706,80 110.377,24       

898,78      956,32      879,48      1.009,48   969,55      998,58      932,54      978,99      1.030,99   996,84      917,14      927,55      11.496,24         

1.468,52   1.468,52   1.468,52   1.468,52   1.468,52   1.468,52   1.468,52   1.562,37   1.562,37   1.562,37   1.562,37   1.562,37   18.091,49         

18.998,75 15.124,82 9.600,57 22.129,54 27.496,33 26.964,90 26.689,58 24.736,27 18.975,88 21.649,37 19.595,93 26.831,33 258.793,27

18.998,75 15.124,82 9.600,57   22.129,54 27.496,33 26.964,90 26.689,58 24.736,27 18.975,88 21.649,37 19.595,93 26.831,33 258.793,27       

Declaro que todas as contas do período foram pagas até a data de vencimento. 

              Diretor Geral Diretor Administrativo-Financeiro

Telefone

Total Equip. B

Total Equip. A

Água

Energia Elétrica

Telefone

Equipamento B

TOTAL do CG

5. Informe de Gastos com Utilidade Pública - Exercício 2019

Anual                                             

(R$)

Energia Elétrica

Equipamento A

A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasieiros 

4º Trimestre                  (R$)

São Paulo 03/01/2020

1º Trimestre                     

(R$)

2º Trimestre                     

(R$)
3º Trimestre              (R$)

Água

Internet

Internet
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Relatório de Atividades de Organização do Arquivo, em atendimento às orientações da 

CADA – máximo 2 páginas (semestral) 

Vide Anexo 

O relatório completo está salvo no CD em “CADA_2019” 
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Declaração CADA 

 

Conforme Decreto nº 48.897 de 27 de agosto DE 2004, informamos que “não há documentos a serem 

eliminados” referente a relação da CADA enviada na prestação de contas de 2019, pela A CASA MUSEU 

DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS, gestora do Museu da Casa Brasileira através do contrato de 

gestão 010-16.   

Sendo só o que se apresenta, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

São Paulo, 03 de janeiro de 2020. 

 

__________________________________         __________________________________ 

Marco Antonio L. Alves                                      Miriam Lerner 

Diretor Adm. Financeiro                                         Diretora Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 254 de 336 

 

 

Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público, com Tabela de 

Valores da Cessão Onerosa dos Espaços e da Bilheteria, ambas com os 

indicativos dos descontos e gratuidade (vigentes no exercício de 2019) 

 

Vide Anexo  

Salvo no CD na pasta “Normas_Procedimentos” 
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BALANCETES CONTÁBEIS ANALÍTICOS DO CG E DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (REFERÊNCIA: 

NBC) 

CONTRATO DE GESTÃO CG10-16 – MUSEU DA CASA BRASILEIRA 

Vide Anexo 
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Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC) 

MATRIZ – OPERAÇÃO PRÓPRIA 

Vide Anexo 
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Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC) 

CONSOLIDADO – CONTRATO DE GESTÃO E OPERAÇÃO PRÓPRIA 

Vide Anexo 
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Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando 

recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a 

pagamentos efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim 

como das contas de utilidades públicas, sem multas. 

 

São Paulo, 02 de janeiro de 2020. 
 
 
 DECLARAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
Declaro pelo presente, que todos os impostos, encargos trabalhistas sejam para pessoas físicas e jurídicas, assim como 
as contas de utilidades públicas referente a 2019, foram recolhidos na data de seus vencimentos e sem multa. 

 

 

 

Sem mais,  

 

_____________________________________         ____________________________ 

A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros         A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros 

Miriam Lerner     Marco Antonio L. Alves  

Diretora Geral      Diretor Administrativo Financeiro 
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Certidão dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal com início e término do 

mandato e data da reunião da nomeação (Semestral) 

Declaramos abaixo, a relação do conselho de administração da A Casa Museu de Artes e Artefatos 
Brasileiros. 

 

 

 

São Paulo, 04 de janeiro de 2020. 

______________________________                     ______________________________ 

Miriam Lerner                                                         Marco Antonio L. Alves 

Diretora Geral                                                         Diretor Administrativo Financeiro 

 

 

 

 

Qualificação

Nome Cargo Período Data da Eleição

P/ MEA Pieter Thomas Tjabbes Presidente
Início: 04/05/18 Término: 03/05/2022 18/04/2018

MEA Elisa Maria Americano Saintive Conselheira Início: 02/02/17 Término: 01/02/2021 02/02/2017

MEA Hélio Rubens Batista Ribeiro Costa Conselheiro Início: 05/07/18 Término: 05/07/2022 04/07/2018

MEE Meire Assami Yamauchi Conselheira Início: 27/06/19 Término: 27/06/2023 27/06/2019

MEA Michel Fábio Brull Conselheiro

Início: 08/07/16 Término: 07/07/2020 08/07/2016

MEC André Vainer Conselheiro Notório Início: 18/07/16 Término: 17/07/2020 08/07/2016

MEC Marcos Cartum Conselheiro Notório

Início: 18/07/16 Término: 17/07/2020 08/07/2016

MEA Auresnede Pires Stephan Conselheiro Início: 05/07/18 Término: 05/07/2020

04/07/2018

Código

P

Vice P

MEA

MEC

MEE

LEGENDA

Vice-Presidente do Conselho de Administração

Membro eleito dentre os membros ou os associados (sendo de até 55% de acordo com composição prevista na LC 

846/98) 

Membro eleito pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e 

reconhecida idoneidade moral (sendo de até 35% de acordo com composição prevista na LC 846/98)

Membro eleito pelos empregados da entidade (sendo de até 10% de acordo com composição prevista na LC 846/98)

Presidente do Conselho de Administração

Descrição

Conselho de Administração
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Relação de convênios e parcerias firmadas no período, nacionais e internacionais  

 

Vide Anexo 

 

Arquivo salvo no CD na pasta “Planilha_Parcerias_2019” 
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Descritivo qualitativo das ações realizadas de formação, capacitação e especialização das 

equipes – máximo 2 páginas (semestral) 

 

 

3º Trimestre

Cód. Funcionário Área Solicitação Treinamento/Bolsa Descritivo do Curso
Data da 

Solicitação

Data da 

Aprovação
Realizado em

Qtd 

Horas
Valores Obs.:

274 Everton G. A. Costa Fim
Curso de Uso de Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI - NR 06
28/06/2019 01/07/2019 24/07/2019 8 150,00    Museu

285 Marco Antonio Leandro Silverio da Silva Fim
Curso de Uso de Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI - NR 06
28/06/2019 01/07/2019 24/07/2019 8 150,00    Museu

282 Moaci Souza Gomes Fim
Curso de Uso de Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI - NR 06
28/06/2019 01/07/2019 24/07/2019 8 150,00    Museu

108 Paulo Cesar Santos Teles Fim
Curso de Uso de Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI - NR 06
28/06/2019 01/07/2019 24/07/2019 8 150,00    Museu

186 Paulo Henrique Guimarães Mayer Fim
Curso de Uso de Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI - NR 06
28/06/2019 01/07/2019 24/07/2019 8 150,00    Museu

42 Washington Luiz Bernardo dos Santos Fim
Curso de Uso de Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI - NR 06
28/06/2019 01/07/2019 24/07/2019 8 150,00    Museu

292 Adriana Gonçalves Ribeiro Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,48      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

284 Alessandra Sampaio Pedrosa Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,48      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

283 Ana Paula Nascimento Tósca Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,48      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

288 Daiany Vieira Marques Santos Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,48      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

207 Dayves Augusto Vegini Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,48      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

230 Erica de Oliveira Nascimento Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,48      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

274 Everton Gustavo de Araujo Costa Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,48      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

216 Gabriel Rodrigues dos Santos Meio Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,47      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

20 Gisele Dias Rodrigues Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,47      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

240 Jaqueline Caires Lima Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,47      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

279 Marco Antonio de Jesus Neves Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,47      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

285 Marco Antonio Leandro Silverio da Silva Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,47      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

275 Mariana Serri Francoio Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,47      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

282 Moaci Souza Gomes Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,47      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

273 Pamela Aparecida Ferreira Kurtz Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,47      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

186 Paulo Henrique Guimarães Mayer Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,47      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

245 Vivian Mendes Pinheiro Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,47      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

42 Washington Luiz Bernardo dos Santos Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,47      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

Terc Jose Armando da Silca Terceirizado Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 23/09/2019 8 69,47      
Museu - valor 

total R$ 1.320,00

4º Trimestre

Cód. Funcionário Área Solicitação Treinamento/Bolsa Descritivo do Curso
Data da 

Solicitação

Data da 

Aprovação
Realizado em

Qtd 

Horas
Valores Obs.:

286 Julia Anselment Koller Fim Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 16/10/2019 8 150,00    
Museu - valor 

total R$ 300,00

291 Emanuele Silva Costa Meio Treinamento de Brigada de Incêndio 03/09/2019 03/09/2019 16/10/2019 8 150,00    
Museu - valor 

total R$ 300,00

142 Luzia Camargo Falaschi Meio
Seminario Gestão de Pessoas em Instituições 

Culturais

ngajamento de profissionais em 

organizações que contam com 

recursos escassos, a formação de 

equipes colaborativas e as possíveis 

maneiras de encarar os processos 

burocráticos em ambientes focados 

na inovação e no risco.

10/09/2019 14/10/2019 14/11/2019 3 -          Museu

217 Rosangela Nogueira dos Santos Meio Curso Search Inside Yourself para área cultural 31/10/2019 31/10/2019 06/12/2019 8 -          Museu

291 Emanuele Silva Costa Meio Curso Search Inside Yourself para área cultural 31/10/2019 31/10/2019 06/12/2019 8 -          Museu

142 Luzia Camargo Falaschi Meio Curso Search Inside Yourself para área cultural 31/10/2019 31/10/2019 06/12/2019 8 -          Museu

254 Ana Heloisa Santos Fuzzo Santiago Pinto Fim I Encontro de Cultura e Economia Criativa 03/12/2019 03/12/2019 10/12/2019 03:30 -          Museu

138 Carlos Barmak Fim I Encontro de Cultura e Economia Criativa 27/11/2019 03/12/2019 10/12/2019 03:30 -          Museu

279 Marco Antonio de Jesus Neves Fim I Encontro de Cultura e Economia Criativa 03/12/2019 03/12/2019 10/12/2019 03:30 -          Museu

Conforme Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais – PPRA, 

elaborado para o Museu da Casa 

Brasileira, é recomentado como 

obrigação do empregador 

providenciar treinamento para 

funcionários sobre uso e 

conservação dos equipamentos de 

proteção individual – de acordo com 

a NR06 - EPI, Portaria 3.214/78.

A Norma Regulamentadora nº06 

regulamenta as atribuições legais do 

fornecimento dos EPI´s pelo 

empregador ao trabalhador e 

também especifica quais são os 

equipamentos obrigatórios nas 

atividades insalubres, visando 

garantir a saúde e segurança dos 

trabalhadores.

Melhoria nos conhecimentos de 

acessibilidade e inclusão em 

exposição

O curso Search Inside Yourself para 

colaboradores área cultural, 

formação em Inteligência 

Emocional, Liderança e Mindfulness, 

centrada na metodologia Search 

Inside Yourself (SYI), programa 

criado pelo Google.

Treinamento obrigatório em 

atendimento à Instrução Técnica 

17/2018 (Brigada de Incêndio)

Treinamento obrigatório em 

atendimento à Instrução Técnica 

17/2018 (Brigada de Incêndio)
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Posição dos Índices do Período: Liquidez seca (AC/PC); Receitas Totais / Despesas 

Totais, assinadas pelos representantes legais da Entidade 

MCB   

São Paulo, 10 de janeiro de 2020. 

  
CNPJ. 03.031.145/0002-29   
Índices Econômicos - Contrato de gestão N º 10/2016  

  Filial Meta 

Ativo C 
                     

2.775.968,93    

Passivo C 
                     

2.775.968,93    

Índice     

 Índice de Liquidez Seca 

                                     
1,00  >=1 

      

      

      

Receita total / Despesa Total  Filial   

Receita total  
                   
10.348.144,40    

Despesa total 
                   
10.348.144,40    

      

Índice 
                                     

1,00  >=1 

Declaramos para os devidos fins, que os valores acima, refletem os 
números constantes das nossas demonstrações contábeis e expressam 
adequadamente a movimentação financeira da A Casa Museu de Artes e 
Artefatos Brasileiros no exercício de 2019. 

   

   
____________________ ____________________  
Miriam Lerner Marco Antonio L. Alves  
Diretora Geral  Diretor Adm. Financeiro  
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  Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, 

que inclui débitos às contribuições previdenciárias e às de terceiros  

O endereço para retirar a certidão alterou de www.receita.fazenda.gov.br para 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ 
Filial– Contrato de Gestão 
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Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ 
Matriz – Operação Própria 
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Certificado de regularidade do FGTS – CRF  

O endereço para retirar a certidão alterou de 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp para https://consulta-

crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 

Filial – Contrato de Gestão 

 

 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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Matriz 
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Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo 

O endereço para retirar a certidão alterou de www.dividaativa.pge.sp.gov.br para 

https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx 

Filial – Contrato de Gestão 

 

 

 

https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx
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Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo 

O endereço para retirar a certidão alterou de www.dividaativa.pge.sp.gov.br para 

https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx 

Matriz 

 

 

https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx
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Certidão de tributos mobiliários  

O endereço para retirar a certidão alterou de 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/SF8576_CERT_INTERNET/EmitirCertidaoCCM.aspx para 

https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx 

 

 

 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/SF8576_CERT_INTERNET/EmitirCertidaoCCM.aspx
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Certificado do CADIN Estadual -

https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx 

Filial – Contrato de Gestão 
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Certificado do CADIN Estadual -

https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx 

Matriz 
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Relação de apenados do TCE  

 O endereço para retirar a certidão alterou de http://www4.tce.sp.gov.br/consulta-apenados 

 para  https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados  

Filial – Contrato de Gestão 

 

 

http://www4.tce.sp.gov.br/consulta-apenados
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados
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Relação de apenados do TCE  

O endereço para retirar a certidão alterou de http://www4.tce.sp.gov.br/consulta-apenados 

 para  https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados  

Matriz 

 

 

http://www4.tce.sp.gov.br/consulta-apenados
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados
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Sanções administrativas  

 O endereço para retirar a certidão alterou de www.sancoes.sp.gov.br para 
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/sancoes.aspx 

Filial – Contrato de Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sancoes.sp.gov.br/
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/sancoes.aspx
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Sanções administrativas - www.sancoes.sp.gov.br 

O endereço para retirar a certidão alterou de www.sancoes.sp.gov.br para 

https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/sancoes.aspx 

Matriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sancoes.sp.gov.br/
http://www.sancoes.sp.gov.br/
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/sancoes.aspx
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Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE- www.cadastrodeentidades.sp.gov.br 

Filial – Contrato de Gestão 

 

 

http://www.cadastrodeentidades.sp.gov.br/
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Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE- www.cadastrodeentidades.sp.gov.br 

Matriz 

 

Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT - www.tst.jus.br/certidao 

http://www.cadastrodeentidades.sp.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
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Filial – Contrato de Gestão 
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Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT - www.tst.jus.br/certidao 

Matriz 

 

 

 

http://www.tst.jus.br/certidao
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Cópia da ata com aprovação de, no mínimo, 2/3 do Conselho Administrativo, caso o Manual de Compras e 

Contratações tenha sofrido alteração em 2019. 

Não houve alteração no Manual de Compras e Contratações. 

 

Cópia da ata com aprovação de, no mínimo, 2/3 do Conselho Administrativo, caso o Manual de Recursos Humanos 

tenha sofrido alteração em 2019. 

Não houve alteração no Manual de RH. 

 

Relação dos Contratos e respectivos aditamentos- Item 5 do Quadro de Anexos para o TCE 

Arquivo salvo no CD na pasta “Relação_Contratos_2019” 

 

Quadro de Resumo 

Vide Anexo 

Arquivo salvo no CD na pasta “Quadro_Resumo_2019” 

Demais anexos previstos nas Instruções normativas do TCE 

Arquivo salvo no CD na pasta “TCE_2019” 

Relação dos municípios atendidos com ações do Contrato de Gestão exercício 2019. 

Foram 4 municípios atendidos descrito no relatório do Sisem sendo: São Paulo, Santo André, São Bernardo e Santos. 

Arquivo salvo no CD na pasta “Relação_Municipios_2019” 

 

Resposta à visita técnica na temática de acessibilidade 

Conforme plano de expansão e de readequação arquitetônica, cujo projeto está em pauta com a Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa, as necessidades de infraestrutura previstas promoverão acessibilidade ampla ao MCB. Caso o mesmo não 

seja realizado, será necessária uma previsão orçamentária adicional em montante suficiente para que sejam executadas as 

obras específicas de adaptação (como as demandas mencionadas neste relatório tais como: elevador, banheiros, piso tátil, etc.). 

O orçamento que vem sendo negociado para 2020 não contempla este investimento. Destacando, como foi destacado neste 

relatório, que estas adequações serão necessárias para a obtenção do alvará de funcionamento. 

Toda a agenda de programação cultural do museu é realizada através de parcerias e/ou captação específica, uma vez que não 

há previsão orçamentária para este fim. Isto faz com que a agenda seja construída de acordo com as possibilidades que se 

apresentam. A acessibilidade é sempre uma prioridade para o MCB, entretanto, nem sempre há oportunidades neste sentido. 

Caso houvesse previsão orçamentária, essas ações poderiam ser construídas pela própria equipe interna do Museu.  

Ações adicionais de acessibilidade no site do museu também exigiriam planejamento e orçamento adicional. Quanto aos botões 

de inglês e espanhol, trata-se de falha intermitente decorrente da mudança de plataforma do site, que já está sendo corrigida 

pelo técnico responsável. 
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Pesquisas diversas realizadas pela OS ou contratadas durante o exercício. 

Não houve pesquisas realizadas ou contratadas em 2019. 

 

 

Divulgação no site da OS contendo remuneração individualizada dos dirigentes e empregados com respectivos 

nomes, cargos e funções (Comunicado SDG 16/2018) 

A relação está divulgada no site mcb.org.br. Acessando transparência, recursos humanos, clique em cargos e 

Salários do ano. 

Arquivo salvo no CD na pasta “Cargos_Salarios_MCB_2019” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos Administrativos Responsável Cargo Assinatura

PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA Marco Antonio Leonardo Alves  Diretor Administrativo Financeiro
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QUADRO DE ANEXOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS  

ANEXOS DO RELATÓRIO ANUAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PÁG 

1. Certidão contendo a composição (nomes completos dos membros, a entidade que 

representam, se houver, a forma de suas remunerações e os respectivos períodos de atuação) 

do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se houver, da OS (inciso V do artigo 117) 

286 

2. Certidão contendo nomes e CPFs dos componentes da Diretoria da OS, períodos de atuação, 

o tipo de vínculo trabalhista, os valores nominais anuais de remuneração, os atos e datas de 

fixação ou alteração da remuneração e a afirmação do não-exercício de cargos de chefia ou 

função de confiança no SUS, quando exigível (inciso VI do artigo 117) 

287 

3. Certidão contendo nomes e CPFs dos dirigentes e dos conselheiros da entidade pública 

gerenciada e respectivos períodos de atuação, o tipo de vínculo trabalhista, os valores nominais 

anuais de remuneração e os atos e datas de fixação ou alteração da remuneração (inciso VII 

do artigo 117) 

294 

4. Relatório anual da OS sobre a execução técnica e orçamentária do contrato de gestão, 

apresentando: a) comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, 

com justificativas para as metas não atingidas ou excessivamente superadas; e b) exposição 

sobre a execução orçamentária e seus resultados (inciso IX do artigo 117) 

320 

5. Relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos 

públicos administrados pela OS para os fins estabelecidos no contrato de gestão, contendo tipo 

e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício, 

condições de pagamento e informações sobre multas, atrasos, pendências ou irregularidades, 

se houver (inciso X do artigo 117) 

321 

6. Relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo poder público no período, com permissão 

de uso para as finalidades do contrato de gestão, especificando forma e razão, inclusive das 

eventuais substituições dos respectivos bens (inciso XI do artigo 117) 

322 

7. Relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos a OS, contendo nome do 

servidor/funcionário, órgão de origem, cargo público ocupado, função desempenhada na OS e 

datas de início e término da prestação de serviço (inciso XII do artigo 117) 

323 

8. Relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, 

indicando as funções, as datas de admissão, as datas de demissão (quando for o caso), bem 

como a remuneração bruta e individual do período (inciso XIII do artigo 117) 

324 

9. Demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho de 

Administração (inciso XIV do artigo 117) 

 

325 

10. Conciliação bancária do mês de dezembro, da conta corrente específica, aberta em instituição 

financeira oficial indicada pelo órgão contratante para movimentação dos recursos do contrato 

326 
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de gestão, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações 

financeiras (inciso XV do artigo 117) 

 

 

ANEXOS DO RELATÓRIO ANUAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  

11. Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por 

categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme 

modelo contido no Anexo RP-08 (inciso XVI do artigo 117) 

327 

12. Balanços dos exercícios encerrado e anterior e demais demonstrações contábeis e financeiras, 

acompanhados do balancete analítico acumulado do exercício, da entidade pública gerenciada 

(inciso XVII do artigo 117) 

328 

13. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação 

profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis (inciso XVIII do artigo 

117) 

329 

     14. Cópia da publicação na imprensa oficial: 

a) do relatório anual da OS sobre a execução técnica e orçamentária do contrato de gestão; e, 

b) dos balanços dos exercícios encerrado e anterior, com as demais demonstrações contábeis 

e financeiras (inciso XX do artigo 117) 

330 

15. Parecer, ou ata de reunião de aprovação, sobre o relatório anual de execução técnica e 

orçamentária e sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis da entidade pública 

gerenciada emitido pelo Conselho de Administração da OS e pelo Conselho Fiscal, se houver 

(inciso XXI do artigo 117) 

331 

16. Parecer da auditoria independente (inciso XXII do artigo 117) 332 

17. Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OS e no quadro 

administrativo da entidade gerenciada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério 

Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como 

seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, 

colateral ou por afinidade (inciso XXIV do artigo 117) 

333 

18. Declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) pertencente(s) a dirigentes 

da OS ou da entidade gerenciada, agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público 

ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus 

respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral 

ou por afinidade (inciso XXV do artigo 117) 

334 

19. Declaração atualizada de que as contratações e aquisições/compras da OS com terceiros, 

fazendo uso de verbas públicas, foram precedidas de regras previamente fixadas em 

regulamento próprio, com critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais 

princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal (inciso XXVI do artigo 117) 

335 

20. Declaração atualizada de que os procedimentos de seleção de pessoal da OS, devidamente 

previstos em regulamento próprio, contendo plano de cargos dos empregados, obedeceram a 

336 
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critérios impessoais e objetivos e demais princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal 

(inciso XXVII do artigo 117) 

 

Observações: 

1) Os documentos previstos nos incisos acima serão remetidos pela Secretaria, em mídia digital, por meio do Sistema e-
TCESP, acompanhados de ofício assinado digitalmente pelo responsável, fazendo referência ao número do processo 
eletrônico do contrato de gestão neste Tribunal. 

2) Os documentos originais de receitas e despesas vinculados ao contrato de gestão referentes à comprovação da aplicação 
dos recursos próprios e/ou de origem pública, depois de contabilizados, ficarão arquivados na OS, por 5 (cinco) anos após 
o trânsito em julgado da matéria, à disposição deste Tribunal arquivados na Organização Social, à disposição do TCE.  
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1. Certidão contendo a composição (nomes completos dos membros, a entidade que 

representam, se houver, a forma de suas remunerações e os respectivos períodos de 

atuação) do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se houver, da OS (inciso 

V do artigo 117) 

Certidão de Membros do Conselho de Administração CG nº. 010/2016 
 
 

A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, organização social de cultura, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

03.031.145/0002-48 este ato representado nos termos do seu estatuto social por seus dirigentes, Renata Cunha 

Bueno Mellão, portadora da cédula de identidade RG nº. 2.425.563-4 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

524.062.108-04, Maria Eudoxia Mellão Figueiredo Atkins, portadora da cédula de identidade RG. 20.912.359-

X e do CPF/MF nº 76.200.608-04 e Marta Villares Ribeiro Matta, portadora da cédula de identidade RG nº. 

3.083.8140-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 586.134.558-91, CERTIFICA para os devidos fins, que o 

Conselho de Administração desta Organização Social foi composto, no exercício 2019, pelos seguintes 

membros: 

 

 
 
 

São Paulo, 10 de janeiro de 2020. 
__________________________________ 

                    Miriam Lerner 

                    Diretora Geral 

 

_____________________________________ 

             Marco Antonio Leonardo Alves 

           Diretor Administrativo Financeiro 

Pieter Thomas Tjabbes 155543868-73 Sem vinculo trabalhista

(Presidente) 04/05/2018

Elisa Maria Americano Saintive 035677958-05 Sem vinculo trabalhista 02/02/2017

(Vice Presidente)

Hélio Rubens Batista Ribeiro Costa 262955088-55 Sem vinculo trabalhista

05/07/2018

Auresnede Pires Stephan Sem vinculo trabalhista

05/07/2018

Marcela Dias de Camargo 258594088-89 Sem vinculo trabalhista

05/10/2017

André Vainer 013959098-65 Sem vinculo trabalhista 18/07/2016 17/07/2020

Notório Saber

Michel Fábio Brull 000189588-50 Sem vinculo trabalhista

08/07/2016

Marcos Cartum 022270518-33 Sem vinculo trabalhista 18/07/2016

Notório Saber

Meire Assami Yamauchi 336.378.538-09 Sem vinculo trabalhista

27/06/2019

9

Eleito Conselheiro Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

entre os empregados Não Remunerado

27/06/2023

CPF
TIPO DE VINCULO 

TRABALHISTA

Valores Nominais 

Anuais de 

Remuneração

08/07/2020

8

Eleito Conselheiro

entre seus associados Não Remunerado 17/07/2020

7

Eleito Conselheiro

entre seus associados Não Remunerado

Início

1

2
Não Remunerado

REPRESENTAM

Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

Nº NOME

Ato de Fixação  

ou Alteração da 

Remuneração

6

Eleito Conselheiro

entre seus associados Não Remunerado

5

Eleito Conselheiro

05/07/2021

22/04/2019

4

Eleito Conselheiro

entre os empregados Não Remunerado

Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

3

Eleito Conselheiro

entre seus associados Não Remunerado

03/05/2022

Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

entre os empregados Não Remunerado

Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

Término

Eleito Conselheiro

PERÍODO DE ATUAÇÃOÓRGÃOS QUE

Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

entre seus associados 20/12/2021

entre seus associados Não Remunerado

 03/05/2022

Eleito Conselheiro



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 287 de 336 

 

 

 

2. Certidão contendo nomes e CPFs dos componentes da Diretoria da OS, períodos de 

atuação, o tipo de vínculo trabalhista, os valores nominais anuais de remuneração, os 

atos e datas de fixação ou alteração da remuneração e a afirmação do não-exercício de 

cargos de chefia ou função de confiança no SUS, quando exigível (inciso VI do artigo 

117) 

Certidão de Membros da Diretoria - CG nº. 010/2016 
 

A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, organização social de cultura, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

03.031.145/0002-48 este ato representado nos termos do seu estatuto social por seus dirigentes, Renata Cunha 

Bueno Mellão, portadora da cédula de identidade RG nº. 2.425.563-4 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

524.062.108-04, Maria Eudoxia Mellão Figueiredo Atkins, portadora da cédula de identidade RG. 20.912.359-

X e do CPF/MF nº 76.200.608-04 e Marta Villares Ribeiro Matta, portadora da cédula de identidade RG nº. 

3.083.8140-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 586.134.558-91, CERTIFICA para os devidos fins, o não 

exercício de cargos de chefia ou função de confiança no SUS e que a Diretoria desta entidade foi composta, no 

exercício 2019, pelos seguintes membros abaixo: 

 
 

 
 
 
São Paulo, 10 de janeiro de 2020. 

 

__________________________________ 

                    Miriam Lerner 

                    Diretora Geral 

________________________________ 

       Marco Antonio Leonardo Alves 

     Diretor Administrativo Financeiro 

 

início:

23/09/2017

Renata Cunha Bueno Mellão 524.062.108-04 Diretora Presidente término:
Sem Vinculo 

Trabalhista 0,00
Ata da reunião ordinária do conselho de Administração

23/09/2019

início:

23/09/2019

Renata Cunha Bueno Mellão 524.062.108-04 Diretora Presidente término:
Sem Vinculo 

Trabalhista 0,00
Ata da reunião ordinária do conselho de Administração

23/09/2021

início:

23/09/2017

Marta Villares Ribeiro Matta 586.134.558-91 Diretora término:
Sem Vinculo 

Trabalhista 0,00
Ata da reunião ordinária do conselho de Administração

23/09/2019

início:

23/09/2019

Marta Villares Ribeiro Matta 586.134.558-91 Diretora término:
Sem Vinculo 

Trabalhista 0,00
Ata da reunião ordinária do conselho de Administração

23/09/2021

início:

05/07/2017

Maria Eudoxia Mellão Figueiredo Atkins 76.200.608-04 Diretora término:
Sem Vinculo 

Trabalhista 0,00
Ata da reunião ordinária do conselho de Administração

05/07/2019

início:

23/09/2019

Maria Eudoxia Mellão Figueiredo Atkins 76.200.608-04 Diretora término:
Sem Vinculo 

Trabalhista 0,00
Ata da reunião ordinária do conselho de Administração

23/09/2021

NOME

PERÍODO DE

ATUAÇÃO

VALORES 

NOMINAIS ANUAIS 

DE REMUNERAÇÃO

CPF

TIPO DE 

VÍNCULO 

TRABALHISTA

ATO DE FIXAÇÃO OU ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO

CARGONº

1

2

2
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3. Certidão contendo nomes e CPFs dos dirigentes e dos conselheiros da entidade 

pública gerenciada e respectivos períodos de atuação, o tipo de vínculo trabalhista, 

os valores nominais anuais de remuneração e os atos e datas de fixação ou alteração 

da remuneração (inciso VII do artigo 117) 

Certidão de Membros do Conselho de Administração CG nº. 010/2016 

A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, organização social de cultura, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.031.145/0002-

48 este ato representado nos termos do seu estatuto social por seus dirigentes, Renata Cunha Bueno Mellão, portadora da 

cédula de identidade RG nº. 2.425.563-4 e inscrita no CPF/MF sob o nº. 524.062.108-04, Maria Eudoxia Mellão 

Figueiredo Atkins, portadora da cédula de identidade RG. 20.912.359-X e do CPF/MF nº 76.200.608-04 e Marta 

Villares Ribeiro Matta, portadora da cédula de identidade RG nº. 3.083.8140-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 

586.134.558-91, em atendimento ao contido na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de nº 

02/2016 Artigo 117 incisos VII, CERTIFICA para os devidos fins, que o Conselho de Administração desta entidade foi 

composto, no exercício 2019, pelos seguintes membros: 

 

 
 
 
São Paulo, 10 de janeiro de 2020. 
 
 

__________________________________ 

                    Miriam Lerner 

                    Diretora Geral 

_____________________________________ 

             Marco Antonio Leonardo Alves 

           Diretor Administrativo Financeiro 

Pieter Thomas Tjabbes 155543868-73 Sem vinculo trabalhista

(Presidente) 04/05/2018

Elisa Maria Americano Saintive 035677958-05 Sem vinculo trabalhista 02/02/2017

(Vice Presidente)

Hélio Rubens Batista Ribeiro Costa 262955088-55 Sem vinculo trabalhista

05/07/2018

Auresnede Pires Stephan Sem vinculo trabalhista

05/07/2018

Marcela Dias de Camargo 258594088-89 Sem vinculo trabalhista

05/10/2017

André Vainer 013959098-65 Sem vinculo trabalhista 18/07/2016 17/07/2020

Notório Saber

Michel Fábio Brull 000189588-50 Sem vinculo trabalhista

08/07/2016

Marcos Cartum 022270518-33 Sem vinculo trabalhista 18/07/2016

Notório Saber

Meire Assami Yamauchi 336.378.538-09 Sem vinculo trabalhista

27/06/2019

Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

Término

Eleito Conselheiro

PERÍODO DE ATUAÇÃOÓRGÃOS QUE

Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

entre seus associados 20/12/2021

entre seus associados Não Remunerado

 03/05/2022

Eleito Conselheiro

entre os empregados Não Remunerado

Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

3

Eleito Conselheiro

entre seus associados Não Remunerado

03/05/2022

Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

entre os empregados Não Remunerado

Nº NOME

Ato de Fixação  

ou Alteração da 

Remuneração

6

Eleito Conselheiro

entre seus associados Não Remunerado

5

Eleito Conselheiro

05/07/2021

22/04/2019

4

Eleito Conselheiro

Início

1

2
Não Remunerado

REPRESENTAM

Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

CPF
TIPO DE VINCULO 

TRABALHISTA

Valores Nominais 

Anuais de 

Remuneração

08/07/2020

8

Eleito Conselheiro

entre seus associados Não Remunerado 17/07/2020

7

Eleito Conselheiro

entre seus associados Não Remunerado

9

Eleito Conselheiro Ata da reunião 

ordinária do 

conselho de 

Administração

entre os empregados Não Remunerado

27/06/2023
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      Diretores contratados pela A Casa Museu de Artes e Artefatos 
Brasileiros pelo regime CLT para a gestão do Museu da Casa Brasileira CG 

nº 010/2016 - Exercício – 2019 
 

Vide Anexo 
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Atas 
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4. Relatório anual da OS sobre a execução técnica e orçamentária do contrato 

de gestão, apresentando: a) comparativo específico das metas propostas com 

os resultados alcançados, com justificativas para as metas não atingidas ou 

excessivamente superadas; e b) exposição sobre a execução orçamentária e 

seus resultados (inciso IX do artigo 117) 

Vide Anexo 
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5.Relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização 

de recursos públicos administrados pela OS para os fins estabelecidos no 

contrato de gestão, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, 

data, objeto, vigência, valor pago no exercício, condições de pagamento e 

informações sobre multas, atrasos, pendências ou irregularidades, se houver 

(inciso X do artigo 117) 

Vide Anexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 322 de 336 

 

 

6.Relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo poder público no período, 

com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão, especificando 

forma e razão, inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens 

(inciso XI do artigo 117) 

Vide Anexo 
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7.Relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos a OS, 

contendo nome do servidor/funcionário, órgão de origem, cargo público 

ocupado, função desempenhada na OS e datas de início e término da prestação 

de serviço (inciso XII do artigo 117) 

 

Declaração  

 

Declaramos, para fins da documentação exigida para prestação de contas junto ao TCE, que nenhum funcionário 

público foi cedido para A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros – Organização Social de Cultura no período 

de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. 

 

São Paulo, 04 de janeiro de 2020 

 

 

 

______________________________                                              ______________________________ 

Miriam Lerner                                                                                            Marco Antonio Leonardo Alves 

Diretora Geral                                        Diretor Adm. Financeiro 
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8.Relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do 

contrato de gestão, indicando as funções, as datas de admissão, as datas de 

demissão (quando for o caso) bem como a remuneração bruta e individual do 

período (inciso XIII do artigo 117) 

Vide Anexo 

Salvo no CD – TCE 
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9.Demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do 

Conselho de Administração (inciso XIV do artigo 117)  

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

Declaramos, para fins da documentação exigida para prestação de contas junto ao TCE, que durante o período de 

01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2019 não foram pagos valores de ajuda de custo, ou a qualquer outro 

título aos membros do Conselho de Administração. 

 

 

 

 

São Paulo, 04 de Janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

______________________________                                              ______________________________ 

Miriam Lerner                                                                                            Marco Antonio Leonardo Alves 

Diretora Geral                                        Diretor Adm. Financeiro 
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10.Conciliação bancária do mês de dezembro, da conta corrente específica, aberta 

em instituição financeira oficial indicada pelo órgão contratante para movimentação 

dos recursos do contrato de gestão, acompanhada dos respectivos extratos de conta 

corrente e de aplicações financeiras (inciso XV do artigo 117) 

 

Vide Anexo 

Salvo no CD - TCE 
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11.Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de 

recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do 

contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo RP-08 (inciso XVI do 

artigo 117) 

Vide Anexo 

Salvo no CD - TCE 
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12.Balanços dos exercícios encerrado e anterior e demais demonstrações 

contábeis e financeiras, acompanhados do balancete analítico acumulado do 

exercício, da entidade pública gerenciada (inciso XVII do artigo 117) 

Vide Anexo 
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13.Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, 

comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e 

demonstrações contábeis (inciso XVIII do artigo 117)  
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14.Cópia da publicação na imprensa oficial: 

 

a) do relatório anual da OS sobre a execução técnica e orçamentária do contrato 

de gestão; e, 

b) dos balanços dos exercícios encerrado e anterior, com as demais 

demonstrações contábeis e financeiras (inciso XX artigo 117) 

Vide Anexo 
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15. Parecer, ou ata de reunião de aprovação, sobre o relatório anual de 

execução técnica e orçamentária e sobre as contas e demonstrações 

financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada emitido pelo 

Conselho de Administração da OS e pelo Conselho Fiscal, se houver (inciso 

XXI do artigo117) 

 

Vide Anexo 
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16.Parecer da Auditoria Independente (inciso XXII do artigo 117) 

Vide Anexo 
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17.Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da 

OS e no quadro administrativo da entidade gerenciada de agentes políticos 

de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou 

entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos 

cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, 

colateral ou por afinidade (inciso XXIV artigo 117) 

 

Declaramos para fins, da documentação exigida para prestação de contas junto ao TCE, que não há no Quadro 

Diretivo ou no quadro administrativo agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente 

de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros 

ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade na entidade gerenciada “A Casa Museu 

de Artes e Artefatos Brasileiros”, desde o início do Contrato de Gestão 010/2016 até a presente data. 

 

São Paulo, 20 de Janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

______________________________                                              ______________________________ 

Miriam Lerner                                                                                            Marco Antonio Leonardo Alves 

Diretora Geral                                        Diretor Adm. Financeiro 
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18.Declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa (s) 

pertencente (s) a dirigentes da OS ou da entidade gerenciada, agentes políticos 

de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da 

Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, 

companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por 

afinidade (inciso XXV artigo 117) 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaramos para fins, da documentação exigida para prestação de contas junto ao TCE, que não 

houve contratação de empresas pertencentes a dirigentes da OS ou da entidade gerenciada, 

agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da 

Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 

parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade desde o início do Contrato 

de Gestão 010/2016 até a presente data. 

 

 

São Paulo, 04 de janeiro de 2020. 

 

______________________                                                                     ____________________________ 

Miriam Lerner                                                                                           Marco Antonio Leonardo Alves 

Diretora Geral                                           Diretor Administrativo Financeiro 
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19. Declaração atualizada de que as contratações e aquisições/compras da OS 
com terceiros, fazendo uso de verbas públicas, foram precedidas de regras 
previamente fixadas em regulamento próprio, com critérios impessoais e 
objetivos e em observância aos demais princípios do art. 37, caput, da 
Constituição Federal (inciso XXVI do artigo 117) 
 
 
 

 
 DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

Declaramos, para fins da documentação exigida para prestação de contas junto ao TCE, de que de que 

as contratações e aquisições/compras da OS com terceiros, fazendo uso de verbas públicas, foram 

precedidas de regras previamente fixadas em regulamento próprio, com critérios impessoais e objetivos 

e em observância aos demais princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal, desde o início do 

Contrato de Gestão 010/2016 até a presente data. 

 

Sem mais,  

 
 

São Paulo, 14 de janeiro de 2020. 

 

 

__________________________________ 

                    Miriam Lerner 

                    Diretora Geral 

_____________________________________ 

             Marco Antonio Leonardo Alves 

           Diretor Administrativo Financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

:\Usuários\direcao03\New Finance Director\Secretaria da Cultura\Relatorios Trimestrais SEC\2019\Anual                   Página 336 de 336 

 

 

20. Declaração atualizada de que os procedimentos de seleção de pessoal da OS, 

devidamente previstos em regulamento próprio, contendo plano de cargos dos 

empregados, obedeceram a critérios impessoais e objetivos e demais princípios do 

art. 37, caput, da Constituição Federal (inciso XXVII artigo 117) 

DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

Declaramos, para fins da documentação exigida para prestação de contas junto ao TCE, de que os 

procedimentos de seleção de pessoal da OS, devidamente previstos em regulamento próprio, contendo 

plano de cargos dos empregados, obedeceram a critérios impessoais e objetivos e demais princípios 

do art. 37, caput, da Constituição Federal, desde o início do Contrato de Gestão 010/2016 até a 

presente data. 

 

Sem mais,  

 
 

São Paulo, 14 de janeiro de 2020. 

 

__________________________________ 

                    Miriam Lerner 

                    Diretora Geral 

_____________________________________ 

             Marco Antonio Leonardo Alves 

           Diretor Administrativo Financeiro 

 

 

 


