
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

8° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO
DE GESTÃO 10/2016 QUE ENTRE S!
CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO,
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA
CULTURA, E A CASA - MUSEU DE ARTES E
ARTEFATOS BRASILEIROS, QUALIFICADA
COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE
CULTURA

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, com sede nesta cidade, na Rua Mauá, n" 51, Luz, CEP 01028-
000, São Paulo, SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, SÉRGIO SÁ LEITÃO, brasiieiro,
portador tía carteira de identidade n" 04.346.735-6/RJ e inscrito no CPF sob o n° 929.010.857-68,
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro fado A CASA - MUSEU DE ARTES E
ARTEFATOS BRASILEIROS, Organização Social de Cultura, com CNPJ/MF n° 03.031.145/0002-29,
tendo endereço sede á Avenida Petíroso de Moraes, n° 1.216, Pinheiros, CEP 05420-001 ~ São
Pauto - SP, e com estatuto registrado no 4° Cartório Oficial de Registro de Tftuios e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Pau!o - SP, sob ? 667.477, neste ato representacfa por
MIRIAM LERNER, Diretora Geral do Museu da Casa Brasileira, brasiieira, portadora do RG n°
7.898.940-1 SSP/SP e CPF/MF n° 049,717.538-00 e MARCO ANTÓNIO LEONARDO ALVES,
Diretor Admini$tr3tivo Financeiro do Museu da Casa Brasileira, brasileiro, portador do RG n°
23,401.601-2 SSP/SP e CPF/MF n° 249,589.598-51. doravante denominada CONTRATADA, tendo
em vista o que dispõe a Lei Compiementar Estadual n° 846 de 04/06/1998, o Decreto Estadual n°
43.493, de 29/07/1998 e suas aiterações, e considerando a declaração de dispensa de licitação
inserida nos autos do Processo SC nn 279708/2016 fundamentada no § 1", do artigo 6°, da referida
Lei Compiementar, combinado com o artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal n° 8.666 de 21/06/1993 e
alterações posteriores, RESOLVEM celebrar o presente ADITAMENTO AO CONTRATO DE
GESTÃO referente à formação de uma parceria para fomento e execução de atividades relativas à
área de Cultura, materializada peio gfirendamento e execução de atividades a serem desenvolvidas
junto ao MUSEU DA CASA BRASILEIRA, instalado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705,
Pinheiros, CEP; 01451-000 - São Paulo - SP. cujo uso fica permitido peio período de vigência do
presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente aditamento tem por objetivo a alteração das Ciáusuias Segunda, Sétima e Oitava do
contrato de gestão e alteração dos Anexos l (Piano Estratégico de Atuação), li (Plano de Trabalho:
Ações e Mensuraçoes), II! (ObrigaçÕRS de Rotina e Compromissos de informação), IV (Cronograma
de desembolso), para repactuação das ações, mensurações, rotinas e definição dos recursos
orçamentários para o exercício de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA
Fica alterado o item 9 da CiáusuEa Segunda do Contrato de Gestão ? 010/2016, que passa a vigorar
com a seguinte redaçao:

E OBRIGAÇÕES DA
CLÁUSULA SEGUNDA
DAS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABIUDADËS
CONTRATADA
(...)

9 - Observar como limites: 24% do total anua! de despesas previstas no
plano de trabaiho para a remuneração e vantagens de quafquer natureza
para os dirigentes e 54% do total anual de despesas previstas no plano áe
trabalho para remuneração e vantagens para os demais empregados,
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ressaltando que os safarias deverão ser estabelecidos conforme padrões
utilizacios no Terceiro Setor para cargos com responsabilidades semelhantes,
baseando-se em referenciais específicos cfivulgados por entidades
especializadas em pesquisa saiarial existentes no mercado.

9,1 - A remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas
peios diretores e empregados da Contratada deverá ser compatível com a
remuneração percebida em entidades congéneres para as mesmas funções;

9.2 - A aprovação anual das despesas relativas à remuneração dos dirigentes
e empregados da contratada dependerá da apresentação de pesquisa salarial
atualizsda que evidencie o enquadramento da$ remunerações praticadas no
terceiro setor para cargos com responsabilidades semeihantes;
(...)

CLÁUSULA TERCEIRA
Fica alterado o Parágrafo Primeiro da CLÁUSULA SÉTIMA do Contrato de Gestão n° 10/2016, que
passa a vigorar com s seguinte redaçao:

CLÁUSULA SÉTIMA.
DOS RECURSOS FINANCEIROS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execução do objeto deste
CONTRATO DE GESTÃO, conforme ativitíades, metas e compromissos
especificados nos Anexos l, II e líí, a CONTRATANTE repass@rá à
CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento, bem
como no Anexo IV - Cronograma de Desembofso, o montante de RS
32,476.117,00 (Trinta e Dois Miihões, Quatrocentos e Setenta e Seis Mil,
Cento e Dezessete Reais). O valor total do Contrato de Gestão passa a ser
de RS 34.541.651,19 (Trinta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e um
mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos)), considerando
a reversão de recursos financeiros no valor de R$ 974.3S6.25 de saldo de
contingência, bem como a reversão de recursos financeiros no valor de RS
1,091.167,94 cfe saldo de captação operacionaf, ambos do contrato de
gestão 02/2012 encerrado em 31/12/2016.

(...)

CLÁUSULA QUARTA
Ficam alterados o caput e o Parágrafo Segundo da CLÁUSULA OITAVA do Contrato de Gestão n°
10/2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECUFÍSOS
Para o exercício de 2021, a CONTRATANTE disponibílizará á
CONTRATADA recursos financeiros no tota! de RÏ 8.694.346.96 (Oito
Milhões, Seiscentos e Noventa e Quatro Mi!, Trezentos e Quarenta e
Seis Reais e Noventa e Seis Centavos), mediante a liberação de 12
(doze) parcelas, de acordo com o "Anexo IV ~ Cronograma de
Desembolso", e 01 (um} resgate na conta de recursos de contingência,,

(...)

PARÁGRAFO SEGUNDO - O montante de RS 7.694.098,00 (Sete Milhões,
Seiscentos e Noventa e Quatro Mil, Noventa e Oito Reais), que onerará
a rubrica 13.391.1214.5732.0000 no item 33,90.39 - 75, e o satdo dê RS
1.000.248,96 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e
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Seis Centavos), da conta de recursos de contingência, no ewrcicio de
2021,serão repassados em 12 (doze) parcelas, na seguinte conformidade:

1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a
R$ 7.824.912.26 (Sete Milhões, Oitocentos e Vinte e Quatro Mil,
Novecentos e Doze Reais e Vinte e Seis Centavos) serão repassados
através de 12 (onze) parceias conforme Anexo IV - Cronograma de
Desembolso.

2 - 10% (dez por cento) cio valor previsto no "caput", correspondentes a.R$
869.434,70 (Oitocentos e Sessenta e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e
Quatro Reais e Setenta Centavos) serão repassados através de 12 (doze)
parcelas conforme Anexo IV -Cronograma de Desembolso, cujos valores
variáveis serão determinados em função da avaliação quadrimestrai da
execução contratual, conforme previsto no Anexo Técnico SI - Plano de
Trabalho - Ações e Mensursções.

3 - A avaliação da parte variável será realizada quadrimestraimente pela
Unidade Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a
ser repassada no mês subsequente, a depender do percentual de
cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo Técnico II - Piano de
Trabalho - Ações e Mensursções.

CLÁUSULA QUINTA

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nso alteradas pelo presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente aditamento em 2 (duas) vias de iguaf teor e
forma.

São Pauio,..,...., de ................................ de 2021,

CONTRATANTE
SÉRGIO SÁ LEITÃO

Titular da Pasta
SECRETARIA DE CULTURA Ë ECONOMIA CRIATIVA

CONTRATADA
IVilRIAM LERNER

Diretora Geral
A CASA - MUSEU DE ARTES E ARTEFATQS

BRASILEIROS

CONTRATADA
MARCO ANTÓNIO LEONARDO ALVES

Diretor Administrativo Financeiro
A CASA - MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS

BRASILEIROS
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Testemunhas:

Giancarlo Salvador Latorraca
CPF 091769.558-50

Paula Paiva Ferreira
CPF: 409.936.338-46
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ACASA - A CASA - MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO ? 10/2016

PERÍODO: 01/01/2017 - 31/12/2021

ANO:2021

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO
MUSËOLÕGXCO

Referente ao(s) MCB - MUSEU DA CASA BRASILEIRA

Rua Mauã, 51 - Lu; - Sgo Paulo
CEP; 01028-900

PA8X: (11)3339-8000
www.cultura,sp.gov.br
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APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

A "A Casa ~ Museu de Artes e Artefstos Brasiieiros", devidamente quaSifícada como

Organização Social na área da Cultura conforme Despacho do Governador de 30 de abri!

de 2008, em relação ao Processo SC-1.283-2007, nos termos da lei Complementar

846/98 de 04 de junho de 1998 e Decreto 43.493 de 29 de julho de 1998, apresenta sua
proposta de gestão para o exercido de 2020, nos moldes eëtsbeleddos pela Unidade

Gestora e de acordo com a Poiítica Cultural determinada pela Secretaria de Cultura e

Economia Criativa.

No documento que segue, especifica as ações propostas para cada um dos programas, no

sentido de, conforme especificado na convocação pública para s gestão do Museu da Casa
Brasileira, atender estratégias fixadas de acordo com as diretrizes da Secretsria de Cultura

e Economia Criativa, da Política Museológica ds Unidade de Preservação ao Património
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Museo!ógico (UPPM) e dos dessfíos postos para a instituição para o período, consideradas

as extremas limitações orçamentarias rfecon-entâs do contexto atual

Para a meihor compreensão do Plano aqui apresentado, faz-se importante um
ievantamento do histórico dos úitimos anos: em 2015 houve um corte de 15% no repasse
previsto para a gestão do MCB, que implicou em demissões e revisão de praticamente toda

a estrutura operadonsi, das açoes previstas e da programação do museu. Desde então,
houve a manutenção do valor nominal no repasse previsto ano a ano, ou sejs: a cada ano
um corte orçamentsno equivgjente à inflação dú período. No decorrer destes anos, esta
gestão empreendeu grandes esforços no desenvolvimento de um programa de captação
de recursos próprios e no reforço e ampliação das parcerias para execução da agenda de

programação cuitural, visto que não havia recursos previstos nos repasses anuais para
este fim. Essas ações foram bastante bem-sucedidas, a captação de recursos próprios se
mostrou crescente no decorrer do período, assim como o número de eventos da
programBçso cultura! e os patamares de público recebido. O prejuízo decorrente dos cortes
orçamenta rios, entretanto, não pôde ser integraimente suprido; embora tenha sido

possível sucesso na manutenção básica das operações do MCB, ficaram congeladas as
ações de maior porte de manutenção da edificação, os investimentos em acervo e reserva
técnica, s produção de mostras com 3 equipe interna do MCB e a construção independente
da agenda de programação cultura!. A situação atua! é a edificação com inúmeras
necessidades de ações adicionais de manutenção, o acen/o com necessidades de restauro,

e com lacunas que já nêo podem ser cobertas nem com o recebimento de doações, dadas
as limitações de resen/a técnica. A agenda de exposições e programação cultura! pôde
nesse período ser mantida intensa e estritamente ligada às áreas de vocação do MCB dado
o imenso empenho desta gestão no estabelecimento de parcerias para este fim; não houve,
entretanto, 3 possÍbiHdatfe de geração de conteúdo programado pela equipe interna do
museu, o que impediu o planejamento estratégico da programação. As açoes do educativo,
embora bastante bem-sucedidas nos últimos anos, ficaram também limitadas às
possibilidades de parcerias que se apresentaram. Foi nesse conteïrto que assinamos o
primeiro aditamento para o Piano de Trabalho e Orçamento 2020, em período anterior ao

cenário da pandemia. Em função dos acontecimentos posteriores, entretanto, foi
determinado pelo governador o fechamento do MCB ao púbiico em 17/03/2020, em
decorrência das necessárias medidas de isolamento social, e o governo do Estado publicou
no di3 13 de abril de 2020 o Decreto 64,936, através do qual reduziu os recursos
destinados para cultura. Como consequência da publicação do referido decreto, todas as
Organizações Sociais de Cultura receberam no dia 14 de abril de 2020 o Ofício GS/SEC n°
40/2020, assinado pelo Secretário de Cuiíura e Economia Criativa, Enformando que os
repasses de recursos para os meses de maio, junho e julho de 2020 seriam reduzidos em
50%. Adicionalmente, o cenário da pandemia e o fechamento da instituição ao público
resultaram em uma queda abrupta e substandsl na captação de recursos próprios da
cuitura como um todo; particularmente no MCB, cujo programa de captação estabelecido
se baseava fundamentalmente em cessão onerosa de espaço para eventos privados, feiras,
restaurante, estacionamento; essa modalidade de captação de recursos próprios ficou
Inviabilizada no exercido de 2020. Neste cenário, fez-se necessário um novo actitsmenÈo

para o exercido, com o desenho de ym Plano de Trabalho contemplando o novo. A
dimensão da queda orçamentáris fez com que as medidas adotadas tivessem que ser muito
radicais; as consequências pars a instituição forsm bastante severas. Foram necessárias
demissões, cortes nas ações de manutenção e em custos operacionais, corte integral da
agenda de programaçso cuitural do MCB para 2020, sendo mantidos apenas os poucos

eventos integralmente custeados pêlos parceiros e corte de boa parte das açoes do Serviço
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Educativo. Mesmo os projetos já tradicionais e altamente identificados com a imagem da
instituição, como o Prémio Design (regiizado anualmente desde 1986), o Música no MCB
(realizado há 20 anos) ou o programa de feiras (mais recente, porém extremamente bem-

sucedido, crescente a cada exercício) tiveram que ser eiiminados. A queda de público, em
decorrência, foi substancial, e o sólido programa de captação de recursos próprios que
havia sido implsntado foi eliminado. Os reflexos irão evidentemente atingir próximos
exerados, a retomada será lenta e gradual. Dados os protocolos que foram estabelecidos
para a flexibiliza cã o do isoismento social, e o contexto económico extremamente

desfavorável que se estabeleceu, o mercado de cultura, como um todo, sofreu mudanças

significativas. As características específicas do MUSEU da Casa Brasileira fazem com que a
mudança seja radical. A instituição tem um acervo precioso, porém pequeno, em função
das Simitações orçsmentáriss vividas nos anos anteriores, que eliminaram a possibilidade

de aquisição de acervo, de @mpliação de resen/3 técnica e do espaço exposltivo; mesmo o
recebimento de peças em doação tem sido bastante cauteloso, consideradas as
dificuldades de guarda e exposição citadas. As áreas de vocação específicas áa agenda de
exposições temporárias do MCB - design, arquitetura e correistos - atraem cie imediato,

por si só, público bastante segmentado. Assim, a ampliação dos patamares de público e
sua diversificação vinha sido obtida peia agenda de programação cultursl paralela, por
meio de eventos como as feiras realizadas, o projeto Música no MCB, os lançamentos de
livros, cursos, oficinas, paiestras e outros, além de esforço continuo dê ampliação do
número e da sbrangênda das ações do sen/iço educstïvo. Durante nossa gestão dobramos
o patamar de público recebido através desta estratégia. Toda essa agenda de programação

cultural, entretanto, assim como a própria sgenda expositiva, teve que ser cancelada em
função dos cortes havidos e da queda substancial na captação de recursos, não só próprios,

como também dos parceiros, através do quais, historicamente, temos realizado a maior
parte dessas sções, visto não ter havido previsão orçamentaria para este fim. Projetos
fortemente identificados pelo público com a instituiçSo, como o Prémio Design, o Música

no MCB e o programa de feiras, tiveram que ser cortados. O sólido, e crescente a cada
ano, programa de captação de recursos próprios implantado, está baseado, como já citado,
prioritariamente na cessão onerosa de espaço para eventos privados, restaurante,
estacionamento e reaiïzaçgo de feiras, eventos estes que são Impossíveis de serem
realizados no momento, e não ha perspectivas de que vo!tem a ser no curto prazo. No
sentido de minimizar a perda havia, para o exercício de 2021, eliminamos, a partir de abri!,
com a autorização da UPPM, a gratuidade aos finais de semana e feriados, e estabelecemos

gratuidade ás terças-feiras. Essa estratégia, entretanto, poderá ser reavaliada no decorrer
do exercício, conforme as possibilidades de captação que se apresentarem, Decorrente do
piano para absorção dos cortes havidos em 2020, houve ainda a redução de 14% no quadro

de funcionários da instituição, visto que demissões foram necessárias, Oeve-se considerar
aind3 a necessidade de investimento na edificação que abriga o museu; atestada pelo
próprio governador em visita à instituição. Nessa ocasião, em cenário anterior ao da
pandemia, a pedido do governador João Dória 3r., o secretário deu continuidade ao estudo
preiiminar para reforma do Museu ds Casa Brasileira, desenvoivido pró bono pelo escritório
Brasil Arquitetura em 2015; em função do impasse gerado pe!o fina! do comodato firmado
pela Fundação Padre Anchieta para uso ao imóvel pelo Estado, este projeto foi postergado.
Algumas das ações de manutenção ds edificação, nso emergendais, também foram
eliminadas em decorrência do corte orçamentáno. Assim não só o crescimento, ou até
manutenção, dos patamares de público presenciai recebido deixa de ser um objetivo, como
o próprio projeto criado para a instituição nos 12 anos de nossa gestão, seja no que se
refere à consolidação de sus identidade, seja no que se refere à captaçgo de recursos
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próprios, deixou de existir, com refíexos nso só no exercício de 2020 como também nos

seguintes. Deve-se ter claro que a retomada deste projeto em futuros cenários mais
favoráveis é, obviamente, possive!, porém será lenta e grsdusl; quanto maior for o penado
de Interrupção destas atividades, maior será a dificuldade da retomada. Desta forma, um

novo projeto foi desenhado para o museu. Considerado o cenário desfavorável jé apontado,
a estratégia desta gestão foi garantir a manutenção do acen/o, manter uma pequena

agenda de programação pars recebimento de um baixo patamar tíe público presencial, e
fortalecer e consojjdar a agenda de programação virtual, através da extroversao de
conteúdos digitais iigados à vocação e à identidade do MCB; a busca, portanto, foi de
incremento da diversificação e dos patamares de público vjrtuai. Foi um projeto

completamente novo para a instituição, entretanto resultados imediatos foram possíveis;
a execução do Piano de Trabalho para o exercício de 2020 foi bastante bem-sucedida,

como atestam os relatórios enviados. Os protocolos para Início do relaxamento do
isolamento social trouxeram uma mudança comporta mental importante, também o público
rapidamente encontrou novos formatos de relacionamento com os equipamentos de
cultura. Deve-se ressaltar ainda que, conforme recomendado pelo Secretário de Cuitura e
Economia Criativa, através do Ofício GS/SEC n° 40/2020, as medidas mitigstórias previstas
nas Medidas Provisórias n° 927, de 22 de msrço de 2020,e n° 936, de 1° de abril de 2020,
fizeram com que fosse possível a estruturação de um Plano de Açâo para 2020 com menor

redução no número de colaboradores. Nos úitimos exercícios houve a cada ano a
manutenção nominal do valor do repasse do exercido anterior, o que representou uma
queda anuai de cerca de 5% nos repasse previstos; as operações do MCB, entretanto, se
mantiveram e até apresentaram crescimento, visto que essa queda pôde ser suprida pela
captação adicional de recursos próprios, cujas metas foram anuaimente excedidas; o

exercício de 2020, entretanto, alterou compíetamente este cenário, exigindo/ como
relatado, sções rígidas para absorção cio corte orçamentaria e um novo projeto para a
instituição. Face o histórico acima, espersva-se para 2021, no mínimo, a manutenção do
repasse, para a tentativa de inicio da recomposição orçamentaria. Entretanto, mais uma
vez, não houve a incorporação da inflação na previsão orçamentaria para o exerciciOr
representando mais um corte em momento áe extrema sdversidade, em que não é
esperada, para o exercício, a retomada da captação de recursos próprios. Ironicamen£e, o
sucesso obtido na implantação de um sólido programa de captação de recursos próprios
em exercidos anteriores, acabou por representar uma fragilidade para instituição/ visto
que, na determinação das previsão de repasses orçamentários para os equipamentos
culturais em 2021 não foi considerada essa variável; os valores nominais dos repasses

foram mantidos para todos, desconsiderando-se que as operações de alguns deles eram
altamente dependentes da captação de recursos próprios, que ficou inviabilizada no stual
contexto. As rígidas medidas já impiantadas para absorção das perdas orçsmentáriss no
exercício de 2020 fazem com que não haja possibilidade de equacíonamento deste novo
corte sem perdas substanciais para s instituição. Deve-se considerar ainda que não estão
disponíveis em 2021, para este equadonamento, as medidas provisórias que permitiam
redução de jomada/saJsrios e suspensões de contrato. As demissões já havidas em 2020
fizeram com que a instituição executasse seu Plano de Trabaiho com a equipe

minimamente necessária para este fim; se novas demissões que se fizerem necessárias,
representarão prejuizo na execução dos programas, e inviabilidade de uma tentativa de
retomada da agenda habituai de programação. Destaque especial deve ser dado à
impossibiíidade de realização, também em 2021, da ediçgo anua! do Prémio Oesign Museu
da Casa Brasileira. A premisçao tem sido uma realização contínua do Estado através do
MCB, já há 3S anos, e é fortemente ligada à imagem da instituição. A nso reaiizaçao em
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2020 pode ser faciimente compreendida pelo público, face a imprevisibilidade da
pandemia. Entretanto, não realizá-la também em 2021 poderá sinalizar ao segmento do
Design s descontinuidade da premiação, cuja importância no campo do design brasileiro é
historicamente muito consoiídada; é a premiaçao de design do país mais tradicional e
conceítuads, tanto no âmbito nacional como intemadonai; sua realização ânus! é esperada

por todos os afores do setor: indústria, designers, académicos, editoras, midis segmentada
e outros. Dado o imenso prejuízo que a falta desta realização poderia representar à
imagem da instituição, a ação será mantida em metas condïcïonadas. Estão considerados
no desenho orçamentário os custos mínimos de manutenção da estrutura fixa montada,
incidentes independentemente da realização efetiva, para garantir que haja a possibilidade
de continuidade em aigum momento. Para equsdonamento do orçamento nas condições

acima relatadas, foi necessário eliminar, s partir de abril/2021, a gratuidade que vinha
sendo concedida aos finas de semana e feriados; o maior fluxo de público nestas datas
possibilita ums acréscimo ns csptsção via bííheterig; a acessibilidade fica garantida com a

grstuídade passando a ser oferecida às terças feiras.

Dado este histórico de limitações orçamentarias enfrentadas nos últimos exercícios, e as

extremss limitações impostas pelo contexto atual, as ações propostas em cada um dos

programas foram desenhadas de acordo com as possibilidades reais de reaiizaçao, com

reforço das ações passíveis de serem realizadas pelas equipes internas, considerando as

reduções; foram priorizadss as ações minimamente necessárias nos Progrsmas de Acervo,

Documentação e Pesquisa, Manutenção da edificação e Comunicação/ e eliminados

quaisquer custos com a agenda de programação cultura!. Educativo e SISEM; assim foram
cortadas sçëes ou indicadores que eram habituais em exercícios anteriores em quase todos

os demais programas; por outro lado, foram acrescidas várias ações de comunicação digital

dos conteúdos do museu, relacionadas ao fortaiedmento ds nova agenda de programação

vtrtuai implantada. O Piano de Trabaiho foi desenhado com a premissa de manutenção da

instituição aberta á vlsitaçao pública. A necessidade de fechamento da instituição em

consequência das medidas de isolamento social decorrentes da evolução da pandemia é

imprevisível, e pode alterar de forma substancial a execução das ações ou exigir a

adequação dos indicadores.

Conforme s orientação da UPPM e as determinações da KPMG, auditoria da Associação,
não esÈá sendo considerado o repssse do ISS para o exercício de 2021, e também não
estão sendo provisionados os eventuais débitos de ISS referentes a exercícios anteriores;
visto que já houve, por parte ds Prefeitura, em pedidos de isenção anteriores, o
entendimento de "não incidência".

Face ao novo cenário, o Programa de Metas Condicionadas para o Museu da Casa Brasileira,

que tradicionalmente concentra as ações referentes à construção da agenda cultural da

Instituição, considerando-se que não houve, nos úitimos exercícios, recursos

orçamentarias para esse fim, teve indicadores e ações cortados, visto que também 3

expectativa de parcerias e/ou recursos adicionais para esta natureza de ações diminuiu
consideraveimente.

Deve-se saiientar ainda que houve envio de correspondência áa Fundação Padre Anchieta
para s Secretaria úe Cultura e Economia Criativa, na qual a Fundação manifesta seu
desinteresse na manutenção do comodato através do qua! cedeu em uso ao Estado de São
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Paulo o imóvei sede do Museu da Casa Brasileira; o comodato atuai se encerra em

março/2021. Embora aintfa não haja um posicionamento definitivo documentado sobre
esta questão, o Secretário de Cuitura e Economia Criativa, Sérgio de Sá Leitão, tem se
manifestado daramente, e publicamente através da mídia, de forma favorável à
manutenção do museu em seu imóvel atua), Aguardamos as providências, já solicitadas
por esta gestão à SECEC, verbaSmente e também em sigumas correspondências enviadas,
para extensão do Termo de Permissão de Uso da edificação, considerando-se qus o
documento atual se expira em 10/03/2021.

Este novo aditamento ao Piano de Trabalho decorre da decisão tomsda no decorrer de

2021 da transferência da gestão do MCB, através de convénio, pgra a Fundgção Padre

Anchieta, e consequente necessidade da desmobiiização total da OS. Embora fosse o úitimo

ano do contrato, a desmobilizaçso total não estava prevista no orçamento original, visto

que havia a possibilidade de continuidade ds gestão, caso houvesse uma chamada pública

e esta fosse a OS vencedora.

Para viabilizar as ações previstas neste novo aditamento para o Piano de Trabalho 2021 e

para as despesas com a desmobilízaçao e prestação de contas que ocorrerão em 2022,
considerado o contexto sdma descrito, o orçamento para o exercido contempla previsão
de incorporação do saldo de R$ 441.000,00, referente ao saldo do exercido antenor e
R$277.100,00 referente a captação de recursos de 2021. Pars as rescisões contratuais

que se fizerem necessárias, os valores serão complementados pelo resgate total do Fundo
de Contingência para a recomposição orçamentaria. Não será possíve! a reposição do
Fundo de Reserva, que já havia sido utiiizado para o equacionamento orçamentário do
exercício de 2020.

Para o sno de 2021, o índice do limite contratua! para despesas de remuneração e
vantagens dos demais empregados será de 54°/o e de 24°/o para dirigentes do total de
despesas previstas no plano de trabalho. Esses percentuais devem ser iidos sob a ótíca
do novo desenho orçamentário, em que, em decorrência dos custos de demissão de toda

s equipe, o custo total com recursos humanos passa a representar 73,.47°/o das despesas
totais vinculadas só Plano de TrsbsSho.

Segue o detalhamento das ações e os indicadores previstos para cads um dos programas
no novo contexto, em total sintonia com estratégias estabelecidas de acordo com as
diretrizes fixadas pela SECEC e peia UPPM, no sentido de atender sós desafios colocados
à instituição para o exercício de 2021. Caso haja a possibilidade de acréscimo
orçamentaria, as seguintes ações adicionais poderão ser consideradas:

- com acréscimo de R$ 350.000,00 - realização da edição anual do Prémio Design
Museu da Casa Brasileira

" com acréscimo de R$ 85.000,00 ~ recomposição do Fundo de Contingência para
adequá-lo ao patamar reai do passivo trabalhista do contrato

- com acréscimo de R$ 3.00.000^00 - retomada parcial das ações de manutenção
inicialmente previstas, tais como: Impiantaçao de dreno junto ao acesso do jardim peio
terraço; troca da lona de cobertura do barracão-ofidna do Educativo; manutenção dos

vidros encaixilhados, com substituição de peças, recuperação das ferragens e aplicação de
peiicuis protetora; compiementaçao de iluminação de tipo led para melhor efíciênds
energética e iluminação da comunicação visual do muro frontal, entre outras.
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- com acréscimo R$1 Ï 0.000,00: restsuros (Escultura Brenann, Cadeira Zanine; Cadeira

Flávio de Carvalho; Poiirona estofada; outros pequenos restauros), aquisição de armários

para a resen/g técnica e material de acondicionamento.

- com acréscimo de R$ 150.000/00 - retomada parcial do projeto Música no MCB. O

projeto Música no MCB ofereça, há 20 anos, apresentações musicsis g^tuïtas no terraço
do Museu da Casa Brasileira, aos domingos, desde 1999. Vinha sendo re@lizado sem
patrocínio e com baixa previsão orçamentaria, sem curadoria e sem pagamento de cache

aos músicos que se apresentavam; ainda assim, envolvia custos de sonorização,
montagem e desmonÈagem, camarim, dentre outros. Desta forma, teve que ser
integralmente cortado para absorção da redução orçamentaria. O acrésdmo orçamentário
permitiria a retomada parcia! do formato presenciai do projeto. O quanto antes for feits

esta retomada^ menor será o prejuízo institudonai. O projeto faz parte da agenda cultura)
da cidade, Eem público cativo, e é fortemente vincuiado à imagem ds insEituição, Um

Intervalo grande sem spresentsçõss faz com que ele sais ds agenda ds cidade e da
memória do público, exigirá um grande esforço de reconstrução do projeto na retomada.

- com acréscimo de R$ 600.000,00: Implantação de nova exposição de longa duração
do MCB visando apresentar as recentes aquisições do acervo, compostas por utensílios dg
cozinha brasileira e mobiliário. Os objetos foram incorporados à coieçao MCB e, nesta
mostra, passariam a constituir um diálogo com peças em exposição, buscando propiciar
uma perspectiva que privilegie a relação destes com o ambiente doméstico e suas formas
de operação associadas às transformações culturais, técnicas e materiais ocorridas ao

longo do tempo.

Os objetos do acen/o do MC8 que irão compor a mostra narram a transformação no
beneficia mento ds alimentação ao longo dos séculos 19 e 20, ambos representativos do
universo do trabalho na casa, que dentro de suss categorias específicas propiciaram uma
profunda mudança na forma de operação da rotina doméstica.

A atuai exposiçgo de longa dursção "Kemsnescentes da Mata Atlântica & acervo MC8", que

ocupa o espaço de spresentaçao do Acen/o com mais de 200 m2, foi inaugurada em
outubro de 2017 com cerca de 140 objetos, entre rriobilisrio e utensífios. Com o recorte
proposto psrs a nova apresentação, cerca de 70% dos itens darão lugar 3 um novo

conjunto de peças, dispostos em nova abordagem. A proposta permitirá ao púbiico
conhecer parte do acervo acondicionado em Resen/a Técnica, iocal de acesso restrito aos
funcionários da instituição, cujo rodízio, slém de permitir ao público o contato novas
aquisições, propicia à equipe técnica ampliar pesquisas em desenvolvimento e, do ponto
de vista da conservgção, poupar os objetos presentes na stual mostra, submetidos à
iuminosidade e fatores que, mesmo com a rotina de higíenizaçao, deixam os objetos
vulneráveis. Este conjunto atua! voltará a ser acondicionado em reserva técnica.

Seris produzido também um catálogo bilingue para a exposição.

- com acréscimo de R$ 160.000,00 - ações de acessibilidade

As estruturas de acessibilidade com as quais o MCB conta, stuslmente, são rampas de
acesso ao jardim, banheiros adaptados e cadeira de rodas disponíveis, bem como ações
para o público com intérprete de libras p@ra os cursos de formação pars educadores e
oficinas de desenho.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DÊ CULTURA E ECONOMXA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

O acréscimo orçamentaria permitiria a impiantsção de audioguias bilingues e vídeoguias
com audiodescrição e intérprete de !i&ras.

- com acréscimo de R$500.000,00 - requalificação da edificação

Caso não haja continuidade de plano de reforma previsto para o MCB, o acréscimo
orçamenÈário permitiria a troca do elevador e reforma dos banheiros, ações necessárias,
inclusive, para obtenção do aívsrá de funcionamento do MCB.

com acréscimo de R$145.000,00 -Recuperação e pintura da fachada, incluindo

restauro das esculturas superiores.

- com acréscimo de R$50.000,00 - Correçâo do SPDA (Para Raio) Adequação para
funcionamento conforme previsto na NBR5419-15.

- com acréscimo de R$50.000,00 - Reforma do mobiliário para futuras apresentações

musicais no terraço e para a reaiizsçao de cursos e paJestrss.

~ com acréscimo de R$ 30.000,00 - Ampliação do sistema de CHV (AmpJiação de 24

câmeras, indujndo áreas internas e todo perimetro).

- com acréscimo de R$ 20.000,00 - Adequação do sistema de resrme automático da

entrada de energia elétrica, cabine primári3.

• com acréscimo de R$ 10.000,00 - demolição do totem no recuo de frente da edificação
(antigo totem de sinalização do MCB)

Administrar, em parceria com a Secrótsria de Cultura e Economia Criativa por meio da
Unidade de Preservação do Património Museológico o Museu da Casa Brasileira,
garantindo a preservação, pesquisa e comunicação de seu património cultura! matéria! e
imaterial, e o cumprimento de sua missão institucional, e stusr intensivamente pelo
fortalecimento üo Sistema Estadual de Museus - SISEM, em estreita consonância com a
política museoSógica e com as diretrizes do Estado estabelecidas pela UPPM/SECEC.

São fontes de recursos para a viabilização finsnceira deste Piano de Trabalhes:

• Transferência cie recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa à Organização
Social;

• Receitas provenientes de: 3) gersçso de receita por parte da Organização Soda!
através de SÊFVÍÇOS previamente autorizados pela Secretaria de Cuitura e Economia
Criativa; b) expiorsçao de sen/iços de livra rís, lojs, valet, café e afins em conformidade
com o Termo de Permissão de Uso (Anexo técnico VI do Contrato de Gestão); c) outras
receitas auferidas pela cessão remunerada de uso de seus espaços físicos, quando
autorizsds pela Secretaria; d) rendas diversas, indusive da venda ou cessão de seus
produtos, tais como direitos autorais e conexos; e) doações, legados e contribuições
de pessoas físicas e de entidades nacionais e estrangeiras; d) programa de amigos;
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GOVERNO DO ESTADO DE SÀO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Geração de recursos pela Orgsnizsçao Saciai por meio de obtenção de patrocinio a
projetos incentivados pelas leis de renúncia fiscaí e captação de recursos advindos de
projetos aprovados em editais de fomento e fundos setoriais público?;
Rendimentos de apiicações de ativos Hnanceiros.

Todos os recursos integrantes da visbiiizaçao do Plano de Trabaiho serão devidamente

demonstrados na prestação de contas, e os documentos fiscais correspondentes estarão
disponíveis em qualquer tempo para fiscalização dos órgãos públicos do Estado ou para
auditorias independentes contratadas.

Em 2021, o MUSEU DA CASA BRASILEIRA continuará aberto ao público de janeiro 3
dezembro, exceto ás segundas-felras e nos dias 01/01, e cie 20/12 a 31/12 devido a
execução das atividades operacionais para a transferência de gestão do MCB para a
Fundação padre Anchieta, sendo regular nos demais dias, de terç$"l:eira 3 domingo das
lOh às 18h, exceçao feita ao período determinado pelo Governador do Estado de SP, para
o fechamento da instituição em função das medidas de isolamento social decorrentes da

pandemia.

As segundas-feíras serão dedicadas a serviços internos.

A entrada só Museu da Casa Brasileira tem um custo de R$15,00 (quinze reais) e 50%
deste valor para a meia-entrada a estudantes, portadores da csrteirinha ID-Jovem,
deficientes e seu acompanhante. O Museu da Casa Brasileira é gratuito pars crianças até
10 (dez) anos e idosos a partir de 60 (sessenta anos) anos, e para todos os públicos

agendados.

Ocasionalmente, poderão ser oferecidos também, dentro da agenda de programação
cultural do museu, eventos cuftursis não gratuitos, tais como cursos, palestras/ feiras,
oficinas e outros; o valor para cada um destes eventos será determinado conforme a
atívsdsde a ser oferecida, e divulgado através do release elaborado psra mídia, assim como
do sste do MCB e de todas as peças gráficas, impressas ou eietrônicas, relacionadas ao
evento.

Museu da Casa Brasileira -CG-OlO-16 - Exercício 2021

Dias de
Funcionamento

Regular

De Terça a
Domingo

Horário de

abertura

10:00 as

18:00

Dia dedicado

a serviços
internos

Segundas-

Feiras

Dia de

Gratuidade

Terças-Feiras

Dia com
horário de

funcionamento

estendido

N/A

Dias de

fechamento do
rrtuseunoano

01/01, de
20/12331/12

A entrada do museu será gratuita a todos os públicos, durante todos seu horário de

funcionamento, 30$ finais de semana e feriados, de janeiro a março, às terças-feirss, a
partir de abri! (podendo, esta política, ser reavaliada no decorrer do exercido), e em
qualquer dia aos públicos específicos abaixo relacionsdos;
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GOVERNO DO ESTADO DE SÀO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Lista de gratuidade para públicos específicos:

Servidores em atividade, pertencentes à Polícia
Militar, Polida Civi!/ Poiícia Técnico Científica,

demais servidores do Quadro da Secretaria de
Segurança Pública de SP.

Professores, Coordenadores pedagógicos,
Diretores/ Supen/isores e titulares do quadro de
apoio das escolas públicas das redes estadual e
municipal de ensino.

Todos os funcionários da SECEC- Secretaria de

Cultura e Economia Criativa

Funcionários da Fundação Padre Anchieta

Visitantes com passaporte dos Museus

Visitantes com a carteírínha do ICOM - The
International Council of Museums

Amigos do MCB (Mediante apresentação da
carteirinha digital e documento)

Parceiros do programa de "Amigos do MCB"

Gratuidade de Guiei de Turismo

Para o profissional e
seus familiares

Para o profissional e
seus familiares

Para o profíssionai e
seus familiares

O benefício não é

extensivo para os
acompanhantes do

funcionário.

O benefício não é

extensivo para os
acompanhantes.

O benefício não é

extensivo para os
acompanhantes.

Para associados do

programa.

Apresentação de
documento.

Apresentação de
documento - carteira de
guia de turismo - válida.

Familiares: Cônjuge ou companheiro (a), filhos e menores tutelados,
acompanhado do titular e mediante comprovação documentai. (Funcional ou
Holerite).

PROGRAMAS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS E ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÂO
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATÏVA

Gabinete do Secretário

Ï.. Programa ds Gestão MussoiógEcs

Objetívos Específicos

Administrar, supen/islonar e gerendar o museu com qualidade, eficiência, eficácia,

transparência e economiddade, garantindo a preservação pesquisa e comunicação de seus
acen/os culturais em estreita consonância com 3 polítice museotógjca e com as diretrizes
da SEC. Este Programa contempís açoes em oito eixos principais;

Eixo l ~ Plano museológico e Pianejamento Estratégico

O Piano Museoiógjco do MCB, que de acordo com o estabelecido na Lei n° 11.904/09, é
instrumento indispensável para orient3çao ds instltuiÇBo e de suas ações, constituindo-se
assim, ferramenta fundamenta) para o desenvolvimento das atividaáes internas e sua
reisçao com s comunidade. A elaboração de um Plano Museológico somente será possível
de ser concretizada caso se viabilizem as condições para isso; fundBmenta) jisver previsão
orçamentaria e a definfção definitiva sobre a permanência do museu na ecJificaçso que

atuaimente ocupa. Até que haja esta? defínições, manteremos 3 açao em metas
condicionadas para o exercício de 2021,

Eixo 2 - Gestão administrativa, de recursos humanos e financeira

Executar uma série de ações relacionadas à gestão e custeio de recursos humanos,
serviços e demais despesas para o gerendamento do museu (tais como água, luz, telefone,
impostos e material de consumo), bem como realizar compras e contratações, dê
atívidades orgsnizscionais, de prestação de contas, manutenção do equilíbrio financeiro e
gesïâo arquivistics do museu. Manter equipe fixa, em número sufíaente, e planejar,
promover e/ou viabilizar a sua capacítaçao.

ESTRATÉGIA DE AÇÀO

O programa de gestão administrativa tem como desafio para o novo tído do contrato de
gestão o equilíbrio orçamentaria face às incertezas do atua! contexto.

O objetívo sempre foi o de obter os melhores resultados financeiros, fator de extrema
relevância considerados os sucessivos cortes orçsmentários e os contextos económicos
vividos, com a redução de custos fixos e variáveis e o incremento na captação de recursos
próprios; a experiência adquirida na gestão do equipamento em seus dois contratos
anteriores, entretanto, deu a esta OS a experíise necessáris para atingir as metas

vinculadas aos orçamentos em exercícios anteriores. As incertezas trazidas pelo novo

contexto, seja orçamentário seja o trazido pelas limitações decorrentes ds pandemia,
entretanto, exigirão um acompanhamento contínuo, em parceria coma SECEC, para
garantir uma realidade orçsmentária e um piano de sções compatíveis com o cenário

presente e com os que que vierem s se apresentar,

A estrstégo de transparência das informações trimestralmente e anualmente implantada
no síte do museu será mantida, disponíbiíizsndo para toda 3 sociedade as informações de
gestão do equipamento.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

A Gestão de Recursos Humanos sempre teve o objetivo de manter a equipe de
colaboradores qualificados no equipamento e é de extrema importância para esta gestão.

As açoes necessárias para absorção dos cortes havidos tiveram um imenso impacto na
área de recursos humanos; a estratégia será garantir s união e empenho da equipe na

consoiidação da nova agenda de programação cuiturai, essenciaímente digita!, para

extroversso dos conteúdos do museu. O investimento em capgdtaçao dos coiabo ra dores,
impossível de ser feito nessa realidade orçamentaria, será mantido como meta
condicionada; haverá o incentivo para a busca de cursos de qualificação gratuitos, cuja

oferta aumentou significativamente em função da psndemia. Com a atuafização do plano
de cargos e saíários e das descrições de cargos por setor, a atual gestão procura manter,
dentro do possível, a oferta oportunidades para o crescimento profissions! da atua! equipe
do museu.

Manter os documentos em ordem, seguindo ss diretrizes a da CADA é fundsmentaf psra
esta gest§o. Neste sentido iremos dar continuidade aos processos com a manutenção de
profissional qualificado e apoio de espedaiístas de mercado através da empresa Memória
& Identidade, com a expectativa de manter a prestação de serviços para o próximo
exercício.

Eixo 3 ~ Financiamento e Fomento

Eíaborar e desenvolver estratégias para ampliação e diversificação das fontes de recursos,
sobretudo financeiros, para as atividades do museu, íntíuindo eiaboração e gestão de
projetos de captação üe recursos incentivados e não incentivados, junto a pessoas físicas
e juridicas. Este eixo deve estar atrelado ao Programa de Comunicação e DesenvolvimenÈo
Institucional para potenaaiizar ss entradas de recursos onundas das receitas previstas no
Contrato de Gestão (tais como cessão onerosa de espaço, biiheteria, cafés, !ojas e afins e
Comité de Patronos) e outras receitas de captação, sempre visando ao menor custo para
o usuário final (público do museu) e ao incremento dos recursos repassados peio Estado,
de modo a viabilizar mais e melhores serviços culturais para a popuisçâo. Neste eixo, é
importante ressaltar o papel do Conselho de Administração cia Organização Sotía! na
formação e manutenção de uma rede ativa de ref3donamentos corporativos, vissndo aos
bons resultados de diversificação de fontes de recursos, formação de parceros e captação
de patrocínio,

O programa de finsndamento e fomento implantando pela stuai gestão trouxe resuiÈSdos
bastante significativos em exercícios anteriores; para 2021, entretanto, prevemos queda
bastante substanciai na captação de recursos próprios. No sentido de minimizá-la,
alteramos, a partir de abril/2021, a polftica de gratuidsde que vem senrfo praticada nos
últimos anos, substituindo a entrada sem cobrança de ingresso a todos os públicos nos
finais de semana e feriados, peis entrada gratuita às terças-feiras, estratégia que nos
possibilita uma maior captação de recursos próprios através da bijheteria, mantendo a
acessibilidade através da oferta de um dia de visitaçâo gratuita.

Serão mantidas as ações já implantsdas de marketíng, comunicação, fortaiedmento das
parcerias e busca de novas fontes de receita diversss para que se possa atingir a meta
estabelecida de R$ 1.043.107,92 (um milhão, quarents e três míi, cento e sete reais e
noventa e dois centavos) representando cerca de 13,5G°/t> do repasse totaí previsto,
conforme demonstrado no reíatório orçamentaria. Ainda que substancíaimente inferior à
captação realizada em exercícios anteriores, o cenário de incertezas quanto às
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GOVERNO DO ESTADO DE SÁO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

possibilidades futuras faz com que Esta meta seja bastante arrojada, principalmente
quando se considera que o programa de captação já implantado é fortemente embasado
nos recursos advindos de cessão onerosa de espaço para realização de eventos privados,
restaurantes, estacionamento e parcerias psra realização da agenda exposítiva e feiras,
atividades que não estão podendo ser exercidas neste momento e cuja viabilização a curto

prazo é incerta.

No que se refere ao parágrafo quarto da cláusula sétima do contraEo de gestão 010-16,
esclarecemos que o índice mencionado de 44,93°/o se refere somente ao primeiro ano do
contrato. Conforme especificado na mesma dáusuís, psra os exercícios subsequentes, este

percentual será aquele previsto no anexo II, plano de trabalho. Psra o exercício de 2021,
o percentual do quinto ano não será mantido, conforme já havia sido acordado quando da
proposta aprovada em resposta s dismad^ pública pars a gestão do equipamento. Nesta
proposta, foi apresentado e acordado o índice de 32,60°A para os exercidos de 2017 à

2021; em função dos estudos orçamentários que puderam ser feitos para o exercício de
2021, e do cenário desfavorável que se apresenta devido a Covid-19, foi possível apenas
estabelecer a meta de 13/56% que apresentamos neste aditamento. A absoluta

imprevisíbíiidade e excepcionalídade do contexto aíuaf, no país e no mundo, justifica
plenamente a redução em relação ao ïnitíafmente acordado.

Ações de Marketing - Divulgação do espaço em mídia onfine, como websites parceiros,
sites de busca como o Google, Bing, Facebook, Linkedin, etc. Desenvolvemos um novo
sistema de remuneração através de pagamentos de prémios para todos os colaboradores
envolvidos díretamente na captação, que possibilitou ganhos por resultados @Jcançados,
sendo um diferencial no mercado e não se tornando uma despesa fixa de folha de
pagamento. Com o necessário corte orçamentaria, parte deste programa foi
descontinuado; entretantóf com o objetivo de motivar e atingir as metas estipuladas, foi
msnfcido para os funcionários que atuam diretsmente na oferta de cessão de espaço
oneroso, podendo ser revisto para estes, ou para os demais no decorrer do exercido.

As ações para captação através de leis de incentivo serão mantidas com o desenvofvimento

de projetos, e s busca de parceiros para a realização de metas condicionasáas.
Desenvolvemos o plsno anual para captação em 2021. Não há, entretanto, a expectativa
de que a captaçSo via leis de incentivo sej3 possível neste exerado, considersndo-se o
contexto atus! e o histórico da instituição nesta modafidacfe de captação.

Empreenderemos esforços para que seja possívef utilizar os limites máximos das Leis pgra
projetos submetido pelo mesmo proponente: l projeto pela Lei Rouanet e l projeto pala
Lei Estadual PROAC, conforme as alterações que vierem a ser implantadas.

Outras fontes de financiamento como editais públicos e privados estarão entre as

tentativas da entidade na compfementaçâo de recursos para sua programação.

Serão verificadas as adequações necessárias ao programa "Amigos do Museu" face aos

cenários que vierem 3 se apresentar,

Eixo 4 - Mobiiizaçâo e/oo diversificação de público
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GOVERNO DO ESTADO DE SÀO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Elaborar pesquisas e análises para verificar a capacidade máxima de atendimento do
museu e desenvoíver estratégias envolvendo todas as áreas técnicas e administrativas
para viabíiizar a smpiiaçâo, diversificação, formação e fidefjzaçâo do público da instituição,

Desde que assumimos s gestão do MCB, em 2008 até 2019, temos intensificado o número
de ativjdades e B diversidade da agenda de programação cuiturs), tendo obtido número
crescente do público toíal recebido 3 cada ano, A estratégia foi extremamente bem-
sucedida em todo este período. Eventos já consolidados na programação e vinculados à

suas áreas de vocação da instituição, com grande número áe visitantes, como é o caso do
programa de feiras de pequenos artesãos e/ou pequenos produtores na área de

gastronomia, bem como ss oficinas que acontecem na calçada da Av. Faria Lima, no recuo
frontal do lado de fora dos portões do museu e o estabelecimento de parcerias para
atividades com outras instituições reaíizadas pelo núcleo educativo, assim como as
exposições de longa duração e a ggenda de mostras temporárias, além de eventos tais

como cursos, palestras, oficinas, mantiveram crescente o patamar de visitação,
contribuindo para atração de público bastante diversificado; também neste sentido,
contribuiu muito, ao longo dos anos, o projeto Música no MCB. As aberturas oficiais das
exposições e o agendamento de algumas atividades pontuais aos sábados sempre
apresentaram um número de público elevado, demonstram que o MCB se consolidou no
roteiro de visitação aos finais de semana psra um grande número de Cidadãos. Ests

estratégia, entretanto, se mostra inviável no contexto atual. Os eventos que trazem grande
número de visitantes presenciais devem ser evitados por um tempo bastante prolongado,
tanto em consequência dos protocoios estabeíeddos para garantia da segurança dos
funcionários e visitantes, como em consequência dos cortes orçsmentários havidos, que
inviabilizaram quase que integraimente 3 agenda de programação cuftural. Patamares
crescentes de público presencial não são um ob.ietívo a ser atingido, sté que seja possfve!
controie total da pandemia; ao contrário, o público presencial de 2020 ao MCB caiu
drasticamente devido a pandemís de Covid-19. Para 2021 a estratégia será a manutenção
de um patamar baixo do público presenciai através de eventuais ações ainda condicíon3das
do serviço educativo, das exposições de longa duração e pequena agenda de mostras
temporária, e a manutenção e intensificação da agenda áe etíroversao de conteúdo digiÈal,
na busca peis construção de patamares crescentes de público virtual. A divufgaçao virtual
permite a busca por canais segmentados, na tentativa de diversificação do público
atendido. E um projeto novo, a construção de um novo modelo para instituição implantado
a partir de 2020, que deverá apresentar resultados mais sóiidos ao longo do tempo. A
construção de um novo projeto é lenta e gradua!, os resultados já obtidos se mostraram
muito favoráveis,

Nesse sentido, todas as áreas do museu deverão manter e desenvoiver novas estratégias

de extroversâo digitaf e ô ares de comunícaçêo do MCB deverá compilar e fomiatar este
msteris), procurando os possíveis canais de veiculaçao do conteúdo que será produzido, O
projeto gráfico de identidade visuai do MCB, já bastante consolidado, contribuirá de forma
expressiva nesta nova modalidade de construção da agenda

Eixo 5 - Monitoramento e Avaliação de Resuitados

Indicar estratégias internas para monitoramento de suas realizações e ds impÍBntaçâo do
Plano Museológico e demais cfocumentos nortesdores, bem como para 3 avaliação dos
resultados alcançados, incluindo a realização de pesquisas que apontem o perfii e 3
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satisfação do público com as exposições, progrsmaçâo cuiturai, ações educativas e sen/íços
oferecidos pe!o museu presenciais e virtuais, slém de apresentar novos possíveis caminhos
de açSo.

Para o monitoramento dos resultados das realizações desenvolvidas durante o contrato de
gestão, a atual gestão pretende manter o Totem Eíetrónico instalado, além das diversas
avaiisções impiantadas nas oficinas educativas do museu, visto que tais metodologias
foram estabelecidas e /ou indicadas pela Unidade Gestora como sendo adequadas às
finaiidsdes pretendidas. Na análise dos resultados deve-se, entretanto, considerar as
limitações da metodologia utilizada, e a substanciai queda no público presenciai prevista
para o exercício. As ferramentas de acompanhamento das medições de público digitai já

implantados, ganham protagonismo na nova estratégia de programação digital a ser
implantada.

NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS EXCLUSIVAMENTE DO PROGRAMA ETXO
2: 16

Cargo.

Oiretor Técrtico

Diretor Gerai

DiretorAdm. Financeiro

Analista de Projetos JR

Analisia de Eventos J R

Auxiliar Adm Financeiro JR

Assistenie Administrativo Financeiro JR

Recepcionista de Público

Recepdonisla Adm

Coordenador (a) de Recursos Humanos

Coordenador (a) Adm Financeiro

Analista de RH J R

Num.

Funcionários

1

1

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

Formação Rocjuericfa

Graduado em Arquitetura , Dêsign ou

Museotogia.
Graduado em Adminislração de Empresas,
Economia, G estão Pública, Arquítetura,
Oesigri QuMuseologia.

Graduado ou Mestfado w Pós Graduado,
em Administração (ie Empresas, Economia.
Contabilidade, ou áreas afins
Graduado ou Pós Graduado em Relações
Públicas, AdministraçSo ou áreas afins^
Graduado ou Pós Graduado em Relações
Públicas, Adrrfirtislçaçâo ou áreas afins^
Cursando AdminisEraçào de Empresas,
Ëconorrta. Conta bi! idade, ou áreas afins
Cursando Administração de Empresas,
Econoffiia. Conta bi! ida de. ou áreas afins

Conhecimento técnico especializado,

Conhecimento técnico especializado.

Graduado ou Mestrado Psicologia,
^Administração, ou áreas afins

Graduado em Adminislraçâo de Empresas.
Ecororrtia. Contabilidade, ou áreas afins
Graduado ou cursando Psicofogla.
AdfninístraçSo, ou áreas aRns

Regime de
Contratação

CLT

CLT

CLT

CLT

CLT

CLT

CLT

CLT

CLT

CLT

CLT

CLT
Total 16

PUBLICO ALVO: visitantes, públicos de reiadonamento e usuários em geral,

Eixo 6 - Acessibilidade

Promover um ambiente de trabalho acessível e incfusivo, possibilitando a diversidade e
equidade de oportunidades; realizar o planejamento e o desenvolvimento de programas,
projetos e ações voltados á acessibHidade comunícacional, atftudinaí e física do museu e
contribuir para a promoção da inclusão social e cuitural a grupos diversificados,
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sociafmente exduidos e com maior dificuldade no acesso a equipamentos culturais ou que
estejam no entorno do museu.

Virtual

Em função das medidas de segurança decorrentes da pandemia de COVID-19, com
consequente fechamento do museu ao público por alguns meses, e restrições após a
reabertura, foi desenvolvida uma extensa agenda de programação para extroversao virtua!
de conteúdos digitais, abrangendo todas as áreas de atusçao da instituição. Ests agenda

foi rapidamenEe impiantada, e bastante bem-sucedida, o que permitiu não só s
manutenção do acesso aos conteúdos da instituição, mas tsmbém a ampliação da

sbrangênda do público alcançado, tanto do ponto de vista geográfico como do ponto de
vista ds djversidsde. A agenda de programação virtua! mostrou-se um importante
promotor de acessibilidade.

Neste mesmo ano de 2020, foram instalados ns plataforma do site do Museu da Casa
Brasileira (MCB), aplicativos que viabilizaram a ampliação da diversidade de acesso com o
suporte de li&ras (Linguagem brasileira de sinais) e ajuda no controle do contraste e
aumento das fontes. O síte também é acessível em mais dugs ÍfnQuas, além do português;
por meio de botões na parte superior, o usuário/visitante pode alternar a leitura principal
para espanhol ou inglês.

Física/ COVID-19

Destacamos inicialmente a adoçso de medidas inEernas e adaptações físicas para
reabertura e retomada das ativídades presendsis (Prevenção Contra o COVID-19),

garantindo segurança para as novas condições de acesso do púbiico. Foram executadas
inten/ençoes e adequações das instsisções prediais com sinalização e implantação de

equipamentos para uso dos visitantes, bem como, elaborados protocolos e treinamentos
das equipes para a nova realidade de atendimento e visitaçao segura, Os procedimentos
apresentados foram elaborados com base nas informações oficiais de associações como
ICOM (Inbernationai Council of Museums), ÍBRAM (instituto Brasiieiro de Museus), ABRAVA
(Associação Brasiieira de Refrigeração/ Ar condicionado. Ventilação e Aquecimento) e
protocoios sanitários fornecidos peio Governo do Estado de São Paulo por meio da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Prefeitura da Cidade de São Paulo por meio da
Secretaria Municipal de Cuitura além de notas técnicas da Anviss e comunicações da OMS.

Com o planej sfnento antecipado à reabertura, o MCB mapeou as possibilidades de riscos
e criou um conjunío de sções para evitá-los, dentre as quais destacamos:

- Uso obrigatório de máscaras de proteçso nas dependências do Museu pêlos visitantes Ê
colaboradores;

Aferição de temperatura de toda equipe e do público para acesso;

- Compromisso de monitorgmÊnto, acompanhamento e testagem da equipe;
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- Instalsçâo de barreiras de proteçao antivira! nos ambientes de atendimento direto ao

público: bíiheïeria, 'vslet' e recepção;

- Disponibilizaçâo de áicool em gei nas entradas e saídas da edificação, estações de
trabalho, ambientes compartilhados (refeitório/copa), salas de reuniões e áreas comuns
para uso de funcionários, clientes e terceiros, através ds instaiaçao de dispenderes

automáticos;

- Controle de ocupação simultâneo de até 25 pessoas nas áreas expositivas do interior da
edificação;

- Ëspaçamento mínimo entre pessoas de 2 metros, reorganizando o ambiente de visitaçao
para atendimento desse distanciamento com controle do fluxo interno segundo o limite de
ocupação seguro de cada safa e estabelecimento de percursos orientados com demarcação
das áreas resen/adas â circulação de pessoas para evitar sgiomerações;

- Restrição de fiuxo de visitantes na érea externa do jardim com distanciamento mínimo
de 2 metros com sinalização e instalação de guarda-sóis para demarcação do isoiamento
social e restrição de grupos;

- O sen/iço de 'valet' do estacionamento utilizado apenas em caso de íotaçâo das vagas
em que o visitante poderá estaaonsr sozinho, com higienizaçao das partes necessárias do
veículo para garantir a segurança do visitante e manobrista, seguindo o protocolo aprovado
de higiene e controle do setor de estacionamentos;

- Implantação de procedimento pars abertura das janelas das salas expositívas e
manutenção ds abertura dos scessos, para aumento da oferta de renovação de ar,
privilegiando s ventiiação cruzada nos ambientes, instalado fiítros para auxilio da
conservação da sala do acervo;

- Implantação de procedimentos adicionais de higienização, consen/sçso e desinfecção dos
ambientes.

Física/ Instituição e Exposições

Política de gratuidactó: o MCB será gratuito a todos os públicos durante todo seu horário
de funcionamento aos finais de semana e feriados, de janeiro a março, e às terças feiras,
a partir de abri!.

A equipe técnica do MCB está constantemente preocupada em manter, dentro das
possibilidades orçamentárigs da gestão, ações que viabHizem suas mostras e conteúdos
sempre acessíveis. Dentre as medidas tornadas nesse sentido, destacamos:

- Oficinas e visitas educativas com traduçgo em libras (Linguagem brssNeira de sinais). A
comunicação de divulgação destes eventos sempre destaca quando o conteúdo é acessfvei.

- Supen/isao dos projetos de exposição de parceiros para que sejam acessíveis para
cadeiras de rodas (tanto em termos de largura de passagens, quanto alturas de bases
expositivas). A mesma atenção é dedicada aos projetos realizados pela equipe interna do
museu.

- Supen/isão dos projetos gráficos dos parceiros para que as legendas e textos estejam
em tamanho legível e em posição acessível a leitura de crianças, idosos e usuários de
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cadeiras de rodas. A mesma atenção é dedicada aos projetos realizados peia equjpe EnÈâma
do museu.

- Atualizaçao e compiementaçâo, sempre que possível em nosso orçamento, do projeto de
sinalização, garantindo maior informação dos usuários em geral.

- Sinsiizaçao na fachada externa, a fim de garantir melhor divuigaçâo e atrsçao de público,

em formato legível à distânas

- Legendagem de conteúdo de vídeo em português, mesmo que a língua original seja o

português, oferecendo msior acesso ao púbiico deficiente auditivo.

- Oferecer exposições biiíngues, sempre que possível em nossos contratos de parceria e

exigência contratual de que qualquer conteúdo em língua estrangeira, tsnto em exposições
quanto eventos, esteja disponivei em português.

Eixo 6 - Sustentabilidade

Implantar e monitorar sções e processos transversais que promovam 3 gestão sustentável
da JnsEituiçâo - nos eixos Ambiental, Económico, Sócia! e Cu!turaf - tendo como referência
o Marco Conceitua! Comum em Sustentabilidade (MCCS) elaborado pelo Ibermuseus, e os
Objetívos de Desenvolvimento Sustentável (QDS) priorizados na Agenda 2030,
estabelecida pela Organização das Nações Unidas e sdotada pelo Governo do Estado de
São Paulo.

Várias medidas têm sido praticadas peia equipe de gestão física e manutenção do MCB, no
melhor sentido de mitigsr os impactos ambientais da operação, dentro das possibilidades

orçamentarias e considerando as estruturas físicas atualmente implantadas, conforme
descrito abaixo:

- Coiet3S de resíduos orgânicos, não orgânicos e recicláveis são realizadas semanaimente
por emprgss contratada, e com destinação final em aterro regulamentado, com cadastro
juntoaAMLURB/PMSP.

- Utiüzação de produtos não tóxicos para processos auxiliares de limpeza, unidos aos
cuidados do protocolo sanitário contra à covid-19, e que não causam danos ao meio
ambiente sob cadastro junto à ANVISA n" 25351228577201609.

- Monitoramento dos consumos de água e energia, são feitos diariamente através de
ferramentas internas de controle, com objetivo de scompanhsr o desempenho dos
sistemas prediais. Nos horários de ponta onde a tsrifaçao de energia elétrica apresenta
custo superior 30 horário normaf, realizamos rema n eja mento e revezamento dos sistemas
e motores/ com objetivo de reduzir o consumo de energia eíétrica.

- Foi iniciado processo de melhoria dos metais dos sanitários para redução do consumo de
água, com a instaiaçao de válvula de descarga com duplo acionamento, reduzindo em até
50% o consumo por gcionamento e substituição das tomeirss das pias e dos micïórios por
equipsmentos de adonamento temporizado.

- Atuaimente realizamos estudo para viabiiizar 3 uüiizaçao de produtos descartáveis com
materiais biodegradáveis durante as atividades da agenda do MCB com público, s ser
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aplicada no exercício de 2021, de acordo com a regulamentação da Lei Municipal ?

17.261.

Eixo 6 - Gestão tecnológica

Implementar e gerendar protocoios, procedimentos, planos e políticas para garantir a
segurança dos dados e a integridade digital, a fim de desenvolver ações de difusão e
preservação dos acervos materiais e imateriais ds instituição.

Atualmente a área de tecnoiogis sob responsabilídsde da diretoria administrativa financeirs
está dívida em três conforme demonstrado abaixo;

Gestão TI interna -Desde 2013 a gestão tecnológica que indui 3 administração
dos sen/idores, backups diários e trimestrais com armazenamento externo,
manutenção de equipamentos, atendimento presenciai e remoto são executados
pela Hsdron Tecnologia.

2. A Gestão, hospedagem e backups do site do museu é feita peia 8ox3W
Comunicação Digita! Lida.

3. A Gestão dos serviços da Amazon, que inclui g hospedagem do site do Prémio
Design é feita pe!a Bitoon Desenvoivimento de Software.

2. Programa cie Gestão de Acervos

083ETIVOS ESPECÍFICOS

* Salvaguardar e desenvolver o património museológico, arquivístíco e bibiiográfico
dos museus da SEC, para que sejam preservados, vslorizsdos e disponibllizados no
presente e para as gerações futuras;

Assegurar a conservação dos acen/os museológico, arquivístíco e bibiiográfico;
• Promover ações de conservação dos acervos museológicos, arquivísticos e
bíbiiográficos da instituição, de natureza material e digita!;

Atuar, de forma integrada com as demais áress do museu, na gestão de riscos dos
acervos da instituição;

Adotar critérios e procedimentos baseados em normas nacionais e internacionais
para gestão dos acerros e nas diretrizes construídas pefs UPPM;

Manter inventário e todos os tipos de registros atusiizadas dos objetos materiais ou
imateriais sob guarda permanente e/ou temporária (empréstimos de curta ou longa
duração);

Manter procedimeritos e registros atualizados de movimentação e uso dos acervos;
• Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilizaçâo de informações sobre os acen/os
da instituição;
• Realizar estudos, pareceres e outras ações para ampliação qualificada do acervo,
estabelecendo ajustes com o Poder Público e a iniciativa privada para aquisição de acervos
para o património cuitural do Êsíado;
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Gabinete do Secretário

Articular ações, para constituir e/ou fortalecer o Centro de Pesquisa e Referência do
museu, ampliando as possibíjidades de produção e difusão de conhecimento ao público
sobre as temáticas do acervo.
• Garantir recursos financeiros para as atividades de preservação, pesquisa e
disponibílizaçâo dos acerbos (contratação de serviços próprios e/ou de terceiros e compra
de materísis);

Prover recursos humanos especializados e capacitados para 3s stividades de
preservação, pesquisa e disponibÍHzação dos scen/os;

ESTRATÉGIA DE AÇAO

Assim como ocomdo no úitimo contrato de gestão (2012-2016), por meio do atual
Programe de Gestão de Acervo, mantívemos os esforços da área áe Preservação, Pesquisa
e Documentação para garantir uma gestão eficiente dos acervos do MCB, sempre calçadas
em referências de padrão internacional, sobretudo na Norma SPECTRUM. Os principais
avanços estão enquadrados nos seguintes aspectos:

- Regularização do acervo museológico: ação implementada com o objetivo de
reguiarizar um conjunto objetos (localizados e nso iocaiizados) pertencentes ao acervo do
Museu da Casa Brasileira (MCB) e que foram transferidos para 17 instituições do Estado
de São Pauio a partir d3 década de 1980. Com a açao objetiva-se recuperar objetos que
permitam explorar os eixos temáticos propostos na atua! Politica de Gestão de Acen/os do
MCB, bem como regularizar as trsnsferêndas corrigindo procedimentos técnicos e jurídicos
nos caso$ de ifcens que não se sdequam a atua! proposta do MCB. Os resultados dessa

açaOf vem sendo apresentadas nos Planos de Trabalho dos exercícios anteriores e terão
continuidade em 2021. Enquadram-se também neste item a reguisrização dos mais de 250
novos objetos aprovados peio COC-MCB e incorporados ao acervo;

- Qualificação da documentação museoiógica; visando a quaSifïcaçao e padronização
da informação na documentação museológica, o MCB que foi um dos primeiros museus a
adotar a Norma SPECTRUM como instrumento de quaiifícaçao da gestão do acen/o, antes
mesmo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa dísponibilizar s sua versão em
português, mantém sções anuais de; Documentação Retrospectiva; revisões e melhorias
de procedimentos, além da impiementaçso de novos formulários para gestão dos objetos;

" Política de Gestão de Acervos: passados 4 anos desde a implementação da stual
Política de Gestão de Acervos do MCB, instrumento que garantiu critérios claros para
desenvolvimento da coleçao, bem como apontou caminhos para o trabalho com o scen/o

já adquirido, obsen/amos que estamos no caminho certo. O documento tomou-se
instrumento essencial para justificar a relevância deste acervo, além de guia psrs

interpretação dos equipamentos domiciliares e as formas de "morar", premissas que
deverão continuar orientando os trabalhos entorno dos acen/os ao longo de 2021.

- Pesquisa e difusão do acervo: ainda na perspectiva de desenvolvimento do acervo

museológico, com base na Política de Gestão de Acervos, para o caiendário de 2021
pretendemos manter as estratégias de pesquisa e difusão que possam contribuir para um
incremento dos critérios de squisição e novas perspectivas de desenvolvimento da coleçâo.
A curto prazo serão mantidas as pesquisas internas para ampliação do conhecimento da
Bíual coleçao e mspeamento de iacunas temáticas e temporais, para novas aquisições.
Também pretendemos realizar parcerias com outras instituições museotógicas, arquivos,
universidaáes ou pesquisadores independentes que possam contribuir para a difusão do
nosso acervo.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

- Centro Referência do Morar Brasileiro: o projeto do Centro Referencia já foi elaborado
e tem sido apresentado nos editais quando pertinentes; até o momento não foi

contemplado, mas manteremos o objetivo para os possíveis editais de 2021. Enquanto o
Centro de Referência não entra em funcionamenïo, as açõss de atendimento 30 público
para consuita aos acen/os (arquivísticos e bibliográfico) são realizadas por meio do Centro

de Documentação do MCB.

Conforme exposto, as ações propostas e executadas no âmbito do Programa de Gestão de

Acervos/ visam atender SBtisfstoriamente as 4 diretrizes previstas no Termo de Referência
que originou o stual Contrato de Gestão, ainda que parte delas enquanto metas
condicionadas, visto que não tíá previsão orçsmentárÍB para a realização integral de todas
as ações desejadas.

Dessa forma, em conformidade com as premissas gerais indicadas no Termo de Referência,
propomos;

DSretriz l;

Manter os projetos "Acervo Revelado - Artigo" e "Acervo Revelado ~ Encontro",
bem como as demais stividades de pesquisa em curso;
Manter e/ou ampliar parcerias com outras instituições, afim de preservar e difundir
o acerbo da instituição, bem como fortalecer ações de pesquisa;
Alinhar as atividades ligadas ao demais Programas, sobretudo o Educativo e de
Exposições que também potencializem 3 participação dos visitantes e comunidade
do entorno.

Intensificar 3 pesquisa de conteúdos para extroversao digital do acen/o MCB e dos

temas a ele vinculados, de forma retrospectiva e prospectiva.

Diretriz 2;

Fortalecer as ações de gestão documenta! com base na Norma SPECTRUM
Manter com eficiência as ações de atualizaçao e inserção de novos dados na
piatsforma In. Patrimonium.net, por meio de documentos nortesdores a exempio
da Norma SPECTRUM

Diretriz 3:

Empreender esforços no sentido de viabilizar a implantação do Centro Referência
do "Morar Brasíieiro", que terá como objetivo fomentar questões ligadas aos

campos de interesse do MCB, com foco na casa, no morar e nos seus equipamentos
domiciliares;
Integrar em base de dados do Centro de Referência todos os scen/os da instituição:
museológico, srquivístico, bibliográfico. Além dos seguintes "acervos"; Casas do

Brasii, que busca documentar por meio de registros fotográficos as diversas
tipoiogias de casas espalhadas peio Brasil; acen/o srquivístico aos Equipamentos
da Casa Brasileira, Usos e Costumes - Arquivo Ernsní Silva Bruno, ievsntamento
referenciai sobre os modos de morar no Brasil, desde 1500 até o fins) do século
XJEX, desenvolvido pelo primeiro diretor do MCB, Ernsni Siivs Bruno e que desde
2005 está disponível pars pesquisa no site do MCB.

Diretriz 4;
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Manter o protagonismo do núcleo de PreservBçao Pesquisa e Documentação do MCB

nas diversas discussões e ações promovidas pela UPPM;
Contribuir com ofídnas para capacitaçao de novos profissionais em acordo com o

Programa de Apoio ao SISEM;

Buscar estreitar reiações com s Rede de Museus Históricos.

NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:5

Cargo
. Num.

Funcionários
Formação Requerida

Rsgimede.
CorttrataçSo

Assistente de Presewaçâo e Pesquisa P L

Auxiliar de Arquiva Jr

Gerenie de Presenfaçâo Pesquisa
Documentação e Museó!ogo

Bibliotecário (a)

Anailsts de Preserifaçâo Pesquisa J R

1

1

1

1

1

Graduando ou Graduado em História ou
Museologia, com Curso Técnico em
Museoloflja ou Çonsen'açâo
Cursando Graduação/ espeaaiizaçSo em
arq uivai agia ou Graduaçâa em História
Graduado em Historia ou áreas afins com
Mestrado ou Graduado em Museologia.

Graduado au Mestrado em Biblioteconomia

Graduado em Hisioria ou áreas afins ou
Graduado ou Mestrado em Museotogia

CLT

CLT

CLT

CLT

CLT

PUBLICO ALVO: FUNCIONÁRIOS, PESQUISADORES EUSUARIOS

Programa üe Exposições e Progrõmaçao Cultural

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Ampliar a extroversão do acervo e da temática de atuaçâo do museu, contribuindo
para a formação de público de museus e equipamentos culturais, por meio de exposições

(de longa duração, temporárias, itinerantes e virtuais), cursos, oficinas, workshops,
palestras e eventos que viabilizem o acesso qualificado da população à cuitura e à

educação.

• Contribuir para o fortaíecimento dos caiendários cuitura! e turístico do Estado e do
municipiOf oferecendo à população programação qualificada.

• Estimular a produção cultural na área temática foco do museu, por meio de
premlações, projetos de residência artística e bofsas de estudo para projetos artísticos-
culturais e contrapartida sociocuitural (exposições, apresentações, oficinas etc.).

Promover a integração do museu na Rede de Museus d3 SEC, por meio de sções
articuladas, potencializando s visibilidade e atratividade das açoes realizadas,

Ampliar o público visitante do museu a partir do acesso qualificado às suas
atividsdes.

ESTRATÉGIA DE AÇÃO
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

i) Manutenção da agenda estritamente vinculada às áreas de vocação do museu,
reforçando sua imagem institucional, e o acesso e visibilidade ao público e à
mídia, considerando as limitações do contexto atual,

Através de poucas exposições, porém de qualidade, o MCB busca manter s consoiidaçao
já obtida de sua temática de atusçao, contribuindo para a manutenção de um patamar de
público presendai adequado às restrições pertinentes ao enfrenta mento da pandemia de
Covsd-19, e gerando conteúdos para a extroversão da agenda digita! de programação, em

sintonia com a política cuitural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

ii) Ampliação de rede de parcerias nacionais e internacionais

A proposta orçamentaria não prevê recursos do repasse vincuiado ao contrsto de gestão
para a construção de uma agenda de programação cultural do museu. Nesse sentido, a
estratégia para o programa será a tentativa de manutenção e ampiiaçao da extensa rede
de parcerias nacionais e internacionais, construídas e soiidificadas ao longo dos 12 anos
em que esta OS fez a gestão do Museu ds Casa BrasKeira. No cenário adverso que se
apresenta, a manutenção desta rede, se possível, contribuirá para a retomada da agenda

de programação cultural em exercidos futuros. Os orçamentos vinculados aos contratos
de gestão anteriores também não permitiram o suporte à agenda cultural da instituição,

sendo que, já nos contratos anteriores, com poucas exceções, essa agenda Foi executada
com estabelecimento de parcerias e/ou captação adicional específica para este fim, com
resultados extremamente positivos conforme se pode verificar nos reistórios de
acompanhamento da gestão. A estratégia sdotada nos últimos anos permitiu o aumento
expressivo na quantidade e qualidade dos eventos reaiizados, 3 superação das metas de

público em todos os exercícios, a crescente exposição do museu ns mídia, e os retornos
positivos sobre a programação cultural recebidos de parceiros, público ieigo e público
especializado. Estes resultados se retroalimentaram, propiciando novas propostas e
parcerias para construção da agenda futura. O desafio sgora é a manutenção, ainda que
parcial, d8 estratégia no novo contexto, com o diredonamento das parcerias também para
a extroversso de conteúdo digital.

A rede de parceiros já consolidada por esta Organização Social, como resultado de um

empenho intenso desta gestão nesse sentido, representou, portanto, um importante trunfo
estratégico para a proposta de construção da agenda cultural da instituição. Manteremos
o empenho para a manutenção da rede no novo contexto.

Íii) Manutenção e renovação do Comité de Programação

Esta gestão tem como prioridade manter para o exercício o Comité de Programação criado
no âmbito desta Organização Sócia! em suas gestões anteriores, e a ela institudonaimente
vinculado. O Comité de Programação visa garantir que as mostras apresentadas estejam
compietamente afinadas com as áreas de vocação da instituição, e tenham o padrão de
qualidade por ela exigido.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

iv) Montagem de Exposições e Programação relacionadas à vocação institucional,

além de temas correiatos

A agenda de programação cultural do MCB, nos moldes em que vinha sendo feita, foi

extremamente prejudicada diante ds abrupta queda na captação de recursos próprios em
decorrência das necessárias medidas de isoÍBmento social no contexto da pandemia e da
impossibilidade de realização de eventos presenciai? no museu. Como objetivo de
descentralização, democratizsçao e diversificação do acesso ao património museológico

mantido pela SECEC, o plano de trabaiho propõe, a!ém da agenda cultura! que ainda for
possível manter através das parceriss e/ou captação adicional, s continuidade de alguns
projetos que foram criscfos nas gestões anteriores e estão intimamente ligados à imagem

institucional do Museu, bem como a proposição de alguns novos projetos neste sentido,

ainda que como metas condicíonsdas/ visto que não havera previsão de recursos
orçamentarias p@ra as sções nessa linha de atuação estratégica do programs, O
detaihamento desses projetos pode ser visto nos anexos Política de Exposições e
Programação Cultural para 2021.

v) Exposição Acervo

Para 2021, permanece a exposição de longa duração ("Coleção MCB"). O intuito às mostra
é apresentar um balanço dss novas diretrizes de desenvoivimento do acervo
implementadas nos últimos anos de gestão, além de trazer novas interpretações sobre
nossa coíeçso, refíetindo os eixos de pesquisa delineados peias discussões scercs da
Política de Gestão de Acervos.

Em 2017, houve ampiisção desta exposição através do projeto "Remanescentes da Mata
Atlântica & Acervo MCB".

NUMERO E PERFTi. DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA: 09, SENDO 3
ATUAM TAMBÉM NO PROGRAMA SISEM E 4 ATUAM TAMBÉM NO PROGRAMA DE
EDIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO

Cargo Num. Funcionários

Gerente de Núcleo Técnico 1 1
Design Gráfico SFi_

Estagiário Desígn Gráfico

Analista Prémio Design PL

Gerente Prémio Design

1
1

1

1

Formação Requeríáa

Graduada em Arqulteiufa ou Urbanismo
Graduado em FotoqraRa e Désign Gráfico
Estudante de design Gráfico
Gradua cf o em Comunicação Social Pubiiddatíe.
Desian ou áreas afins
Graduado em Adm in is Era cão. GesESo,
Comunicação Social Publiddade, Design ou
áreas @fins

Regime de
Contratação

CLT
CLT

Estagiário

CLT

CLT

PUBLICO ALVO: visitantes e usuários em geral.

4. Prcorams Educativo
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GOVERNO DO ESTADO DE SÁO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

08JETIVOS ESPECÍFICOS:

• Contribuir para o pleno desenvolvimento da natureza educativa do museu, por meio do
pianejamento e realização de programas, projetos e ações educativos.

• Contribuir com a educação não formai, possibilitando 3 construção de conhecimentos
(cognitivos, afstivos, sensíveis, críticos, sodabilização de habilidades etc,) a partir do
património preservado e comunicado pelo museu e dos seus eixos teméticos;

• Articuiar parcerias com instituições de ensino, instituições sociais ou do terceiro setor,
dentre outros, com função, finalidade ou interesse educativo;

• Buscar o contínuo aperfeiçoamento das ações realizadas e do sen/iço prestado pe!ss
equipes dos núcleos de açao educativa, por meio de processos avaliativos;
Contribuir com 3 capaatsção de parceiros institucionais como professores, educadores,
guias de turismo, profissionais de ssúde e assistência social, dentre outros.

Diretriz l

ESTRATÉGIA DE AÇÀO

O Educativo MCB vem construindo ao longo dos últimos anos várias parcerias com
instituições educacionais, cultursis e de atendimento social visando à qualidade em suas
ações e um número maior de atendimentos, através de práticas que articulam o olhar, o
fazer e o pensar. No contexto atual, a estratégia se mantém, porém, não mais visando um
número maior de atendimentos, e sim um maior envolvimento do público stenáido e

aprofundamento dos conteúdos apresentados.

Em exercícios anteriores o Educativo MCB ampliou e superou o número de visitantes
através de programas e projetos continuados, que visam qualificar o púbiico visitante para
os principais temas do MCB: arquitetura e design; estes programas podem se desenvolver
tanto através de parcerias estabelecidas com outras instituições, como através de oficinas
e/ou outras atividades diversas desenvolvidas de forma continuada pds equipe interna do
Educstívo MC8. Em2021 é esperada queda no número de atendimentos presenciais, porém
os conteúdos desenvolvidos peia equipe se mantém; o Educativo do MCB desempenhará
importante papel na construção de conteúdos para 3 nova agenda de extroversão digital

O programa geral do Educativo MCB foi sendo aos poucos ampilado no tempo e no espaço,
através de projetos e sções diárias ao Íongo do ano em vários pontos úa cidade, e se
desdobra em varias naturezas de açao, que ocorrem em formatos e Socais distintos, quando
possível presencialmente, e agora também de forma virtua!.

1. Projetos no espaço interno do MCB.

Através do acolhimento e acompanhamento de grupos escolares e do terceiro setor
previamente agendsdos.

A atividade será gradsti vãmente retomada, conforme forem sendo estsbdeddos os
protocolos para este fim, sendo esperado um número menor de visitas e cie integrantes
nos grupos recebidos. Os grupos são recepdonados no jardim do museu, visitam 55
exposições temporárias, o scervo e participam de atividades complementares

espedaímente pensadas para o seu perdi.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÀO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

As atividades propostas reiadonam-se aos principais temas apresentados durante 3 visita
ou previamente planejadas pela equipe do Educativo MCB e o corpo técnico durante visitas

as escolas e instituições parceiras,

Outra linha de açao são as oRcinas virtuais semanais, desenvolvidas pe5a equipe interna
do MCB e ministrada por seus integrantes. Também neste caso se espera que sejam
retomadas as oficinas presenciais conforme forem sendo estabelecidos os protocolos para

este fim.

Para 2021 a intenção é encontrar novos formatos, que não os exclusivamente presenciais,
para a continuidade das açëes já implantadas através das parcerias firmadas com o CAPS"

Centro de atenção psicossocial- Itaim, EMEI Leopoidína e, se possível, captar novas

parcerias.

Diretriz 2

O educativo MCB constrói pontes de relacionamento entre o museu e o mundo. Por isso
trabalhamos em franca parceria com o CEDOC, ia está nossa matéria prima, nas questões
relacionadas à pesquisa e estudo do acervo. E a partir desse conhecimento do quê somos
e o que nos constitui, que podemos "presentifícar" histórias, "ressignifícsr" conteúdos e
constmir novos sentidos. Queremos analisar como nos reconhecemos nos objetos do
acen/o do museu, colaborando para que o visitante ievante questões, revele Íembrsnças,
memórias, histórias de vida. Este trabalho conjunto, contribuirá de forma expressiva na
pesquisa e produção de material de extroversao digital dos conteúdos vocacionais da

mstituição.

Diretriz 3

No atendimento desta diretriz específica, o Educativo atua em sintonia com as estratégias
desenvolvidas pêlos Programas de Acervo: Documentação, Conservação e Pesquisa e
Programa de Exposições e Programação Cultura!, construindo as ferramentas de diálogo

com os diversos públicos da instituição para as ações que venham a ser executadas, no
sentido de propiciar a adequada compreensão dos conteúdos que venham a ser

apresentados.

Diretriz 4

A equipe do educstivo MCB está preparada para atuar junto ao SISEM, pois vem
construindo só longo dos anos através de estudos e pesquisas uma expertise para temas

relacionados à arquitetura e design.

Essa qualificação única no país, nos dá a possibilidade de promover encontros de formação
visando difundir conceitos e conhecimentos a respeito do mobiliário em nosso acervo aiém
de questões relacionadas com a morada brasileira pelo viés da arquitetura e do design.

A intenção é formar um pensamento crítico em temas diversos como urb8nismo, habitação,
economia criativa, mobilidade urbana e sustentabiiidade.

Cargo FuSrtos.Forma^oRecluerl<3a.
Reglma de

Contrata çãa
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRÏATXVA

Gabinete do Secretário

Educador Sr

Analista dá Açâo Educativa
PL

Estagiário de Açâo Educativa

4

1

1

Graduado ou Mestrado em Artes Piastlcas. Filosofia.
Pedagogia Arquiietura, Design. Historia, Sociologia,
Antropologia, e áreas afins

Estutíanie ou graduado em Pubiicidade e Propaganda,
Comunicação, Administração de Empresas ou áreas afins.

Estudante ou graduado em Publicidade e Propaganda,
Comunicação. Administração de Empresas ou áreas afins.

CLT

CLT

Estagiário

PUBLICO ALVO: estudantes, pessoas em situação de vulnerabilidade sodai, pessoa com
deficiência, idosos, primeira infanda, fsmíiiss e visitantes espontâneos em geral

Programa de Integração ao SISEM-SP

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• InÈegrar ativamente o Sistema Estadual de Museus de São Psufo, SISEM-SP.
• Disseminar boas práticas e conhecimento técnico tanto da área-meio quanto da área-

fim para o conjunto de museus do Estado de São Paulo, por meio da coiaborsçso do
seu corpo técnico na elaboração e execução de ações na Capital, Interior e Litoral do
Estado de São Paulo.

• Realizar ações de articulação, capadtação, difusão e apoio técnico em instituições
museológicas e culturais na Capital, Interior e Litoral do Estado, conforme orientação
do Grupo Técnico de Coordenação do SISEM-SP/UPPM/SEC.
Estabelecer ações de curto, médio e longo prazo para apoio a instituições museoiógicas
Participar das Redes Temáticas de Museus de São Pauio, atuando ns articulação,
levantamento de informações e realização de ações de apoio à ares temática afim.
Propor novas ações que se coadunem com as linhas de atuaçao do SISEM-SP, em
diáiogo com o GTC SÏSEM-SP.

• Promover acordos de cooperação técnica com outras instituições museológicas
paulistas e ações de qualificação destinadas para profissionais de museus paulistas.

• Ampliar s visibilidade institucional do museu ns RMSP, interior e litorai.

ESTRATÉGIA DE AÇÃO

No decorrer de seus contratos de gestão do Museu d3 Casa Brasiieira, ests OS participou
intensamente das ações do SISEM, desde sua implantação inicial, tendo já realizado

inúmeras ações vinculadas ao programa, Os sucessivos cortes orçamentarias, entretanto,
diminuíram as possibilidades para as ações que envolviam custos, visto que é bastante
difidl a obtenção de patrocínio e/ou parceria específica para este fim. Tendo em vista as

medidas necessárias de distancísmento social decorrentes da pandemia, as açëes de
formação oferecidas pêlos profissionais do MCB voltadas especificamente para o público do

Sisem serão, em 2021, desenvolvidas em plataformas digitais, que se mostraram bastante
efetivss no ano de 2020 por avançarem um público msior, de diversas cidades e estados
do país.

NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA; O
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Obs: O Gerente de Núcleo Técnico, Design Gráfico SR e Estagiário de Design Gráfico
atuam díretamente neste programa.

PUBLICO ALVO: Museus e municípios do interior e Grande SP e seu público.

Programa de Comunicação e Desenvoívimânto InËtítucional

OB3ETIVOS ESPECÍFICOS

• Divuigar amplamente as exposições, a programação cultural, as ações de pesquisa,
ag ações educativas e os serviços prestados pelo museu, contribuindo para a smpiiaçao do
conhecimento e da valorização do património museológïco por parte do público em gerai,
e para o crescimento do número de visitantes e participantes das atividades desenvolvidas.

Prestar informações atusiizadss sobre a programação e serviços do museu.

• Elaborar pubiicsções diversas, em consonância com os objetivos e em articulação

com as demais áreas técnicas do museu, com enfoque educativo, histórico, artístico,
técnico e/ou dentífico-tecnológico, conthbuindo para a ampliação do conhecimento gerai
e específico acerca das iinhss de aEuaçao e dos principais temas afetos ao museu.

Atuar com a comunicação interna, produzir a comunicação
ínnpiantsr/requatificar a sinalização interna e externa do museu.

visual e

Realizar ações de reiadonamento com públicos-alvo, prospectar e estabelecer

parcerias e, em conjunto com o Programa de Gestão Museológics, estruturar programas
tíe apoio/captaçao para o museu.

• Fortalecer a presença do museu nos meios de comunicação como equfpamento
cultura; do Governo do Estado de SP de aita qualidade e interesse social.

• Contribuir^ de forma integrada com as demais áreas do museu, em especial com
núcleo técnico do Programa cie Acervo, na elaboração do plano de gestão de riscos.

ESTRATÉGIA O E AÇAO

Em contextos desafiadores, como os de dificuldades económicas, 3 comunicação
institucional é uma ferramenta chsve para fortaiecer a boa imagem da instituição e
estreitar 3 relação com o público seja de forma presenciai ou virtual. O planejamento da
esfratégia proposto para o Museu da Casa Brasileira visa fortalecer a imagem do Museu
como equipamento cultura! de grsnde reievênda, vinculado à Secretaria de Cultura e
Economia Criativa, e também torná-lo uma referência de comunicação museojógica.

No cenário stual, a Comunicação exercerá protagonismo essenciaj, como eixo centraj da
divulgação virtual aos conteúdos produzidos pelas diversas áreas do museu para a agenda
de programação digitai. Deverá propiciar formatos aciequados aos conteúdos criados,
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMXA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

considerando a diversidade de canais em que serso apresentados, assim como prospectar
plataformas e veículos para essa divulgação, além de consolidar as já existentes.

Identidade

O MCB é uma referência no estudo das questões da morada brasileira pelo viés de seus

usos e costumes, com a especificidade de ser o único museu do País voltado à arquiteturs
e design. Essas características permitem uma exploração da divuigaçao de seus conteúdos
vocacionais, decorrente do acervo, exposições temporárias e atusçso do educativo,

A Comunicação do MCB já vinha atuando fortemente na divulgação de sus agenda

convenciona! de programação nas redes sociais e no site desde 2017. Essa base, que já
vinha sendo construída, é fundamental nos aias atuais na propagação das atividades

virtuais,

Rede de museus

Aiém de participar das atividades promovidas pela SEC, o Museu ds Casa Brasileira
também continuará adotando as campanhas de divulgação em seus canais digitais e nos

relesses para ímprensSr como Dia Internacional da Mulher, Museum Selfie Day, Semana
Nacional de Museus, Primavera dos Museus, dentre outras.

Publico do entorno

A avenida onde este situado o Museu da Casa Brasileira, Av, Brigadeiro Faria Uma, tem
alta concentração de edifícios comerciais, ao mesmo tempo em que o bairro onde se
encontre. Jardim Europa, tem ampla presença residencial. Essa característica traz um
potencial diversificado de visitantes.

Comunicação dos programas finalísticos e relacionamento com Imprensa

A imprensa tradidona!, impressa, já enfrenta enxugamento de cadernos e fechamento de
alguns veículos há algum tempo. Neste cenário, a previsão de inserções em impres5os não

contemplava aumento significativo. Por outro lado, observamos com o passar dos anos um
aumento de canais digitais - novos portais, blogs setorizados (sobre artes, cidade,
programas gratuitos, infsnti!) que !evam informações especificas ao pübiíco. Com esses
canais, promovemos aumento de inserções na mídia, que foi atingido com o constante

mapeamento online e construção de relacionamento com esses produtores de conteúdo.

A divulgação para imprensa das açoes do Museu da Casa Brasileira - sejam presenciais ou

virtuais, acen/o, exposições, programação cultura!, educativa, programas integrados com
o Sisem - continuarão diredonadas para as editorias pertinentes, de cada segmento, de
forma a focar a divulgação nos canais mais propícios e a otimizsr o tempo de follow-up e
acompanhamento das pautas. Paralelsmente, a divulgação virtual dos conteúdos digitais

produzidos, continuará de forma intensificsda,

Redes sociais digitais
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SECRETARIA DE CULTURA £ ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Nos últimos anos, o crescimento das redes sociais mudou a internet. E imprescindível estar
nas redes, e é igualmente importante definir como a entidade quer ser percebida online.
Apesar de os perRs em redes sociais terem um tom de discurso ieve e informal, o Museu

não deixa de ser um equipamento público, ligado à Secretaria, e a precisão das
informações deve continuar sendo prioridade.

Essas são premissas usadas nas contas atuais de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube
e também Linkedln do Museu, aSém da divulgação por meio de anúncios no Google Ads
através da parceria firmada desde 2017.

Em 2021, assim como em 2020, a divulgação da agenda de programação do MCB nas

redes sociais permanecerá seguindo um cronograma estudado semanalmente, que
distribui as diferentes atividades durante a semana, de forma 3 diversificar as pastagens

e cobrir todos os temas - educativo, exposições, stlvidade cuiturai, stívidades ds SEC,

dentre outros conteúdos sobre o acen/o e antigas mostras.

Website

O site do Museu da Casa Brasileira foï reformulado utilizando Wordpress, iinguagem que

permite maior agilidade nas atuahzações, e maior fscijidade de manutenção, Essa
metodologia tem custo reduzido se comparado ao webdesign tradicional, e traz respostss
rápidas ás necessidades do público.

Além disso, todos os meses são verificadas as novas necessidades do público e do Museu,
para que novas atualizaçoes sejam feitas.

Parcerias

Muitas parcerias foram firmadas para a resiização dos eventos a agenda de programação
cultural do MCB no decorrer dos últimos anos. Essa rede de parceiros se iníenslficou, tendo

sido crescente a cads ano o número de eventos apresentados. A tentativa de manutenção
desta rede é fundamentai para a retomada da programação em exercícios futuros.
Entretanto, um novo formato se apresenta no momento para 3 instituição em função do
contexto atual. As possibiíidades de captação para o mercado de cultura como um todo
continuam bastante limitadas, novos formatos de parceria deverão ser estabelecidos. E
um trabalho lento e gradual, que não deve apresentar resultados imediatos, mas que
conta, entretanto, com a rede de contstos já estabeïedds por esta gestão.

Existem parcerias de divulgação já firmadas que podem, a critério de ambas ss partes,
permanecer em 2021 sendo elas; Mapa das Artes, Googie Arts & Cuiture, ArqXP e Feira
Sabor Nacional em casa. A parceria com a Fritz Dobbert, que sempre apoiou o projeto
Música no MCB, está interrompida desde 2020, em função do cancelamento do projeto.

Implementado no segundo semestre de 2018, o programa de Amigos do MCB tem o
objetivo de aproximar ainda mais o público das atïvidsdes oferecidas pela instituição e de

incrementar a captação de recursos pars eiaboraçso de sua agenda de programação
cultural. Entre os benefícios exdusivos, entrada gratuita e iSimitads só Museu durante o
período de um ano, visitas especiais com os educadores e descontos entre os parceiros
Livraria Cultura, Teatro Aliança Francesa, Aliança Francesa, Pati Piva, Capim Santo MCB.
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Continuaremos fazendo ações de marketing para divulgação do programa, que atualmente

possui 32 participantes.

Comunicação interna

A Comunicação também continuará produzindo boletins internos, com informes

administrativos e destaques das atividsdes do Museu para o mês, além de mensagens com
orientações da SEC, informes do Educativo com as ações voitadas aos funcionários, e

eventuais mensagens informativas relacionadas ao dia a dia de trabalho dos colaboradores.

NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:3

Cargo . . .

Auxiliar de Comunicação Jr

Coordenadora de ComunrcsçSo

' Num-'' .

Ftinc lona rios

2

1

Formação Requerida

Graduado em ComuriicaçSo Sócia!. Jomaiismo
ou áreas afins
Graduado ou Mestrado em Comunicação Social
au áreas afins

Regime de
ContratáçSo

CLT

CLT

PUBLICO ALVO: visitantes, patrocinadores, instituições parceiras e usuários em geral

7. Programa áe Edificações Manutenção Predi,
Segurança

Conservação Preveniiva e

OB3ETIVOS ESPECÍFICOS:

• Assegurar o desenvolvimento de manutenções preditivas, preventivas e/ou
corretivas, com ações rotineiras, pisnejsdas ou não, incluindo de emergência, definidas
em planos de curto, médio e longo prazos.
• Garantir a preservação ou recuperação da edificação, bem como o desempenho
eficiente para atendimento aos usuários e guarda do acen/o.

Observar o Estabelecido nas normas técnicas, nas legislações, no manual de
operação, uso e manutenção da eáifïcaçao e equipamentos, e nas normas de segurança
do trabalho, garantindo condições necessárias à reaiizaçao com segursnçs dos serviços.
• Atuar, de forma integrada com as demais áreas do museu, em especial com o núdeo
técnico do Programa de Gestão de Acen/os, na gestão de riscos.
• Garantir condições de acessibilidade para pessoas com deficiénds e mobilidade
reduzida 3 todas as áreas ds edifícsçao, observando o estabelecido nas normas técnicas e
legislações e em consonância com o Programa de Gestão Museológica.

Garantir ações de sustentabiiidade e responsabilidade ambiental, prevendo s
redução e a otímizaçao de consumo de água, energia e materiais, a diminuição e gestão
carreta dos resíduos gerados, bem como o descarte adequado, a preservação do ambiente
natural e a melhoria do ambiente construído, observando o estabelecido nas normas
técnicas e legislações, e em consonância com o Programa de Gestão Museológica.

Garantir a segurança dos usuários, edificação e acervo, zeiando pds prevenção de
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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riscos através do treinamento da equipe e na adoção de procedimentos e práticas rigorosos
a serem adotados por todos os usuários, bem como com a manutenção de Brigada de
Incêndios e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, obsen/ando o estabelecido nas
normas e instruções técnicas e legisiações.

Prever os recursos financeiros necessários para a realização de sen/iços
contemplados no Programa de Edificações, inclusive em período futuro definido, sempre
que possível incluindo uma reserva de recursos destinada à realização de serviços de
manutenção não planejada.
• Prover recursos humanos especializados e capazes de atender os diferentes tipos
de manutenção e, quando necessário, a contratação de serviços de terceiros, exigindo
responsabilidade técnica de empresa ou profissionai habïlitado e obediênde às normas de
segurança do trabalho.

ESTRATÉGIA DE AÇAO:

Durante os 15 anos de gestão do equipamento esta Organização Sotísi promoveu
importante requalificaçao ds edificação do Museu da Casa Brssiieira, como a reforma
completa cie suas instalações elétricss e luminotécnica, implantgção da cabine primáriar
pintura da edificação, manutenção dos te!hados, implantação de novo sistema de
drenagem no jardim, subsfcitusção de muros por gradis, revitaiizaçâo do parque arbóreo,
aprovada nas instancias competentes, envolvendo poda, remoção dos espécimes
condenados e repisntio, dentre outras.

Dadas as limitações orçsmentáriss, não estão previstos novos investimentos psra o
período; a estratégia do programa será a manutenção e incremento apenas das rotinas
através do conjunto de atívidsdes para conservar e/ou recuperar a capacidade fundonsl

da edificação e suas partes constituintes para atender as necessidades operacionais e
atendimento aos usuários através dos seguintes módulos de manutenção; Preditiva,
Preventiva, Con-etiva e Detectívs, consideradas essenciais para conservação, já
implantadas na gestão anterior, assim como a garantia da reaiizaçâo das demais rotinas

estabeieddas para o programa. Estão ciescntos nas "açoes sdtcionais" os investimentos
adicionais já orçados e possíveis de serem realizados caso haja incremento orçsmentário.

Como medidas preventivas de higienizaçao foram aplicados procedimentos auxliiares de
limpeza da edificação desde o dia 13 de março, para acesso do público serão
implementados os procedimentos auxiiiares de higienização intensificada, nos acessos,
banheiros, salas expositivss, elevsdor, corrimão. Foi reaiizada a implantação de
equipamentos para manutenção do distanciamento social prezando pelo cumprimento dos
protocoios sanitários para as atividades culturais/ estabelecidos pêlos órgãos competentes,
para a reabertura das atividades presenciais ao público.

Conforme já mencionado, o Secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão a
pedido do governador 3oao Dona Jr, deu início à continuidade ao estudo preiiminar para
reforma do Museu da Casa Brasiieira, desenvoivido pró bono peío escritório Brasil
Arquitetura em 2015. Já passados 5 anos de sua daboração, o estudo preliminar inicial foi

revisto, com a incorporação das necessidades atuais ds instituição. Foi elaborada uma
apresentação digital do novo estudo, assim como a previsão orçamentaria para sua
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execução. O estudo foi aprovado pelo coordenador da UPPM, pelo Secretário de Cultura e
pelo Governador; entretanto, face ao término, em março de 2021, do comodato fímnsdo

entre a Fundação Padre Anchieta para uso do Imóvel pelo Estado, a execução do projeto
foi postergada, síé que a situação de uso do Imóvel pelo Estado para instalação do MCB
esteja novamente formaiizada.

NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA: 14 SENDO QUE 7 DA
EQUIPE DE MANTENÇÃO NO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO
CULTURAL

Cargo • • . -

Aprendiz

Auxiliar Administrativo J R

Assistente de Manutenção J r

Coordenador de ManutençSo

OrienEador de Publico Jr

Supervisora de Orteniação ao
Publico

Meio Oficiai de Manutenção

Supervisor de \4anutençâo PL

Oficiai de Manutenção P L

Ofidal de Manutenção SR

•' '.Num';

Funcionários

3
1
-i

1

3

1

1

1

1

1

FormaçSo Requerítia . .

Estudante

Conhecimenio iécnico na ares.

Conhecimento técnico na área.

Graduado ou Mestrado em Arquitetura,
Engenharia ou áreas afins
Estudante ou íormado no enano médio ou

fundamentai

Conhecimento tócnico especializado.

Conhecimento técnica especializado.

Conhecimento técnico especializado.

Conhadmento técnico especiaiízacfo.

Regime de :.
ContrataçSo

Aprendiz

CLT
CLT

CLT

CLT

CLT

CLT
CLT
CLT

Conhecimento técnico especiaiizado. l CLT

Tola!

Obs; 07 da equipe de manutenção atuam diretamente no programa de exposições e
cultura l.

PUBLICO ALVO: visitantes e usuários em geral

Metas condicionadas

Em 2021 as metas condicionadas estabelecidas no piano de trabalho forsm revistas

levando em consideração uma perspectiva mais rea! das possibilidades de execução. Para
algumas ações foram consideradas também as possíveis restrições que venham a ser
estabelecidas ou mantidas ao longo do ano para viabilização de eventos presenciais diante
do enfrentamento à pandemia de Covid-19, tal como apresentações musicais, sções
educativas com atendimento presencial, dentre outros.

A agenda de programação cultural do MCB, em sua maioria sem previsão orçamentaria
para realização, foi, em exercícios anteriores, eiaborada por meio da captação adicional e
parcerias. Em 2020, diante da abrupta queda na arrecadação de recursos próprios e em
decorrénds das medidas de isolamento sociaf no contexto da pandemia, foi necessária
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uma rápida rearticuiação das atividades, tendo sido criadas novas dinâmicas de

programação virtual, o que permitiu o sucesso na manutenção do relacionamento da
instituição com seu público.

A estratégia prevista para este exercício busca, como usuaímente tem sido, a articulação

da sóiida rede de parceiros já consoiidsda por esta Organização Social durante suas

gestões passadas, assim como o contínuo esforço para a captação de recursos próprios.
Entretanto deve-se considerar que também os possíveis parceiros encontrarão cenário

bastante desfavorável na busca por recursos financeiros. Espera-se ainda, dar continuidade

à agenda de programação virtual estsbelecida em 2020, buscando ampliar a extroversão
da temática de atuaçao institucional em sintonia com a poiítica cultural da Secretaria de

Cultura e Economia Criativa, com participação, sempre que possível, em eventos temáticos
e datas comemorativas, além ds viabilização de um programa diversificado de debates,

palestras, cursos, ofícinss e lançamentos de livros, vídeos e CDs. Projetos importantes da
instituição e que desfrutam de grande prestígio, tai como Música no MCB e Prémio Design,
também possuem ações vsnculsdas ao programa de metas condicionadas em 2021. Há 3
expectativa que a melhora no cenário económico possibiliÈe a revisão dos repasses
orçamentarias futuros em patamares que permitam a continuidade de projetos e a
reaiizaçao de um maior número de ações como metas efetívas do Piano de Trabalho,
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ACASA - A CASA - MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO ? 10/2016

PERÍODO: 01/01/2017 - 31/12/2021

ANO:2021

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO
MUSEOLÕGICO

Referente ao(s) MCS - MUSEU DA CASA BRASILEIRA
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ANEXO TÉCNICO H - Piano de TrabaÏho: AÇÜES E HENSURAÇOES

E no Quadro Anuai de Ações e Mensursções que são apresentadas as ações e metas (aqui
denominadas mensurações) a serem realizadas, divididas em tabelas por Eixo de Açso ou

Programa de Trabalho. Cada Programa/Eixo traz o título apresentado na descrição das
ações finsiïsticas e o número de cada açao a ser desenvolvida, em ordem crescente e
sequência!, que deverá ser depois obedecida nos relatórios de atividades.

ÍÜ ;t*M AltWiTi] Sei <^ CTrïfflyj-l Í*J Wci ?ÏWti

NS;

l

2

?|

3

Ações Pactuadas

(PGM) fieslízaçao

de pesquisa de
satisfação de
público gera! a

partir de totem
eietrônico e
enviar relsíono

conforme

orientações da

SEC (Eixo 5} com
mensuração dos

resultados

(PGM) Recursos

financeiros

captados (Eixo 3)

Açoes
Condicionstfas

(PGM)
Investimento em
treinamento da

equipe

?

l

2

?

3

Atributo da
Mensuraçao

Meta-

Resultado

Meta-

Resultado

Atributo da

Mensuraçao

Meta-

Produto

Mensuraçao

índice de

satisfação (= ou
> 80%}

13,56% do

repasse anual de
2021

Mensura cão

? de
treinamentos
oferecidos

Previsão Quaárimestra!

l°Quadrim

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

ECM

1° QuBcirím

2° Quadrim

3°Quadrim

META ANUAL

!CM

80%

80%

100%

1.043,107,92

1.043.107.92

100%

Previsão Quadrimestral

1° Quadrim

2°Cíuadrim

3° Quadrim

META ANUAL

!CM

20

20

100%
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4

(PGMl
Eiaborsçao do
Plano

Museológico

4
Meta-

Produto

Plano

museologico

elaborado

1° Quadrim

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

l CM

l

l

100%

Na,

5

6

7

Açoes Pactuadas

(PA)
Formsiizaçao e
regularização
(Transferência/

Reincorporaçao)
de Acervo
transferido para
museus do

interior psulista,
como base em
decisão do COC e

norteada peia
Política de

Gestão deAcen/o

(PA) Projeto
Acervo Revelado
- Realização de

pesquisa com o
acervo visando 3

publicação de
artigos no siíedo
MCB e como

parte da agenda
de difusão de
conteúdo digital

(PA) Projeto
Acen/o Revelado

realizar

encontros com

?

5

6

7

Atributo da

Mensuraçao

Meta-

Produto

Mets-

Produto

Meta-

Produto

Mensuração

? de
transferência/

remcorporaçâo,

formalizada e
encaminhada
para devida

regularização.

? de artigo
publicado no

site do MC6

? de encontros
realizados

Previsão Quaárimestra!

1° Quadrim

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

l CM

l" Qy a d rim

2'Quadrim

3° Qusdrim

META ANUAL

!CM

1'Quadrim

2° Quadnm

3° Quadrim

META ANUAL

l

l

100%

l

l

2

100%

l

l
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8

?

s

10

11

mstituiçoes,

grupos ou
indivíduos que

possam
contribuir com

informações

sobre o acer/o

ou as áreas de

atu3ç§o da
museu

(PA) Pesquisa
psr3 produção de

posts para
divulgação digitai

sobre o CEDOC

Ações
Condicionadas

(PA)
Estabeiecimento
de parcerias com

museus,

instituições
culturais e de

pesquisa, para

apnmoramento

das açoes de

presen/açao,
pesquisas e
outras que

contribuam para

melhor gestão
dos acervos

(PA) Prospecçgo
para Captação de

Recursos visando

a impiantaçao do
Centro de

Pesquisa e
Referência do
"Morar

Brasileiro"

(PA) Aquísiçso de
peças do Acen/o

8

?

9

10

11

Meta-

Produto

Atributo da

Mensuraçâo

Meta-

Procfuto

Meta-

Produto

Meta-

Produto

? mínimo de

pesquisas para a

produçso de

posts

Mensuração

? de parcerias

estabelecidas

? de projeto
desenvolvido

? de peças
adquiridas

fCM

1'Quadrim

2° Quadrim

3° Qu3d ri m

META ANUAL

ICM

100%

4

4

4

12

100%

Previsão Quadrimestraf

1° Qua d ri m

2° Qusdrim

3° Ctuadrim

META ANUAL

1CM

rQuadrim

2° Qusdrim

3° Quadrim

META ANUAL

ICM

1° Quadrim

2°Quadrim

l

l

100%

l

l

100%

Rua Msuá, 51 - Luz - São Pauto
CËP: 01028-900

PA8X:(11)3339-8000
www.cuitura.sp.gov.br

Página S de 30

Assinado digitalmente por SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS -
14/12/2021 às 18:45:07.
Assinado com senha por MIRSAM LERNER - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MCB -14/12/2021 às 15:04:41 e MARCO ANTONJO
LEONARDO ALVES - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MC8 -14/12/2021 às 15:06:59.
Autenticado com senha por RAFAEL EGASHIRA - Executivo Público i / UPPM -14/12/2021 às 14:53:16.
Documento N0: 30777375-3916 - consulta á autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/$i9aex/public/app/auíenticar?n=30777375-3916



12

13

14

?

IS

16

u

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Museológico
através de

compra ou

doação

(PA) Restauro de
peças cio Acervo
Museo!ógico

(PA) Contratação

de Seguro para
peças do Acervo

e Exposições
Temporárias

(PA) Instalação

doSoftware para
gestão do acervo
arqujvistlco e
Sibliográfico

Ações Pactuadas

(PEPCj
Estsbeledmento

de parcerias ou

captação própria
para realização

de exposições
temporárias com

os conteúdos dss
áreas de vocação
do MCB

(PËPC)
Recebimento tíe

visitantes

presenciais no
museu

(PEPC) Pesquisa
para produção
semanal de posts
para divulgação

12

13

14

?

15

16

17

Meta-

Produto

Met3-

Produto

Met3-

Produto

Atributo da

Mensuraçao

Meta-

Produto

Meta-

Resultado

Meta-

Produto

? de peças

restauradas

Seguro
Contratado

Software
Insta ia d o

3' Quadrinn

META ANUAL

ICM

1° Quadrim

2° Quadrim

3 Quadrim

META ANUAL

ÍCM

1° Quadrim

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

!CM
1° Quadrím

2" Quad ri m

3° Quadrim

META ANUAL

! CM

Mensuraçao

N e de parcerias

estabelecidas

? mínimo de

visitantes
presenciais

recebidos no
museu

? mínimo de
pesquisas para a

produção de

posts semanais

Previsão Quadrimestral

1° Quadrim

2 Qusdrim

3°Quadrim

META ANUAL

iCM

1° Qua d ri m

2 Quadrim

3° Qusririm

META ANUAL

ICM

1° Cfuadrím

2°Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

15

15

100%

10

10

100%

l

l

100%

l
l

100%

Realizado

100%

40,000

40.000

100%

16

16

16
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18

19

?

20

21

22

digitai sobre a
memória da

agenda de

programação do
MCB

(PEPC) Pesquisa
para produção áe

playiists para
divulgação digital
do prójeto
"Música no MC8"

(PEPC) Pesquisa
para produção de
posts para
divulgação digital
do projeto
"Música noMCB"

Ações

Condicionadas

(PEPC)
Participação

através de ações
virtuais ns

Semana dos
Museus

ÍPEPC)
Estabelecimento

de parcerias para
Lançamento de
livros, virtuais ou

presenciais

(PEPC)
Participação em
eventos

temáticos ou

18

19

?

20

21

22

Meta-

Produto

Meta-

Produto

Atributo rfa

Mensuraçao

IVIeta-

Produto

Meta-

Produto

Meta-

Produto

? de
atuaiizações da

iiSta

? mínimo de
pesquisas para a

produção de

posts

Mensuraçao

? de
programas
realizados

? de

lançamentos
realizados

N" de

participações
realizadas

ICM

1° Quadrím

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

ICM

1° Quadrim

2°Quadrim

3° Quadnm

META ANUAL

ICM

100%

l
2

l

4

100%

6
6
6
18

100%

Previsão Quadrimestraf

1° Quadrim

2° Qua d ri m

3° Quadrim

META ANUAL

1CM

l°Quadrim

2° Quadnm

3° Qusdrim

META ANUAL

[CM

1° Quad ri m

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

l

l

100%

2

2

100%

4

2

2

8
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23

24

25

26

datas

comemorativas,

tais como Dia da

Crianças,
Consciência

Negra, Virada
Cuitura!, Virada

Sustentável,

Design Weekend,

Mês ds Mulher/

etc através de

ações presenciais
ou virtuais.

(PEPC) Realiïaçâo
de exposição do
projeto Casas do
Brasil

(PEPC) Realização
de exposição do

proieto Pioneiros
do Design

(P E PC) Realização
com equipe
interna ou

através do
estabeiecimento

de parcerias, de
cursos, oficinas e

workshops,
presenciais ou

virtuais

(PEPC)
Estabelecimento

de parcerias para
realização de

23

24

2S

26

Meta-

Produto

Meta-

Produto

Meta-

Produto

Meta-

Produto

MS de

exposições
resfizadas

? de
exposições
realizadas

? de eventos

realizados

? de palestras

realizadas

ICM

1° Qua d ri m

2°Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

!CM

l°Quadrim

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

ICM

1° Qusdrim

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

!CM

1° Qua d rim

2° Quadrim

3° CLuadrim

META ANUAL

100%

l
l

100%

l

l

100%

5

5

100%

8
8
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27

28

29

30

paiestrss,

presenciais ou
virtuais com
conteúdos
direcíonados ás

áreas de vocação
do museu

fPEPC)
Contratação de

empresa
especializada

pars 3 realização

de pesquisa
anual de perfii de

público realizada
a partir de

metodologia
adequada para a
área museológica

(PEPC)
Estabelecimento

de parcerias ou

captação própria
para reafizsçso

de exposições

temporárias com

os conteúdos das

áreas de vocação
doMCB

(PEPC) Pesquisa
para produçgode
piaylists

relacionadas aos
conteúdos de

vocação do
museu ou

complementares
ao projeto
Música no MCB'

(PEPC) Realização
de apresentações

27

28

29

30.1

Meta-

Produto

Meta-

Produto

IVlets-

Produto

Meta-

Produto

Empresa
Contratada.

? de parcerias
estabelecidas

? de !istas

produzidas

Número tíe

apresentações

ICM

1° Quacfrim

2 Qu a d rim

3° Quadrim

META ANUAL

i CM

1° Quadrim

2 Quadrim

3°Quadrim

META ANUAL

ÍCM

1° Quadrim

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

l CM

1° Qu3drim

2° Quadrim

100%

l

l

100%

2

2

100%

4

4

100%

l

l
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31

32

33

Musicais

realizadas do
projeto "Música
no Museu"

(PEPC) Realização
da edição anual

do Prémio Design

Museu da Casa
Brasíieira

(PEPCi Exposição
física ou virtual

dos itens
selectonados na
edição anual do

Prémio Design

Museu da Casa
Brasileira".

(PEPC)
Estabelecimento

de parcerias para
realização de

30.2

31.1

31.2

3X.3

32.1

32.2

33

Dado Extra

Meta-

Produto

Dsdo Extra

Dado Extra

Meta-

Produto

Dado Extra

Meta-

Produto

Número de
Público das
3present3ç5es

? de edições

realizadas

Número de
inscritos

Premiados

? de
Exposições
Fleslizadas

? Itens em

Exposição

? de palestras
realiïsdas

3 Quadrim

META ANUAL

iCM

1° Quadrim

2° Quadrim

3 Quadrim

META ANUAL

!CM

1° Quadrim

2 Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

! CM

1° Quadrim

2° Qusdrim

3° Quadrim

META ANUAL

ICM

1° Quadrim

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

l CM

1° Quadrim

2° Quadrim

3° Qua d ri m

META ANUAL

! CM

1° Qu a d rim

2° Quadrim

3 Quadrim

META ANUAL

ICM

1° Qusdrim

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

l

3

100%

l

l

100%

l
l

100%

8
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?

34

35

36

programação
vínculsdg ao

projeto Música
noMCB

Ações Pactuadas

(PE)
Oferecimento de
oficinas

presenciais ou
virtuais com

conteúdos

relacionados ao
Acervo e

exposições
temporárias

através do

programa
Oficinas no MCB

(PE)
Atendimento

presenciai ou
virtual à

estudantes de

escoias públicas

de Educsçao
infantil- EMEi

(PE) Ações
virtuais de

relacionamento

com os grupos de

pessoas com
deficiência física,
mentai, idosos,

pessoas em
situação de
vulnerabilidade

social

?

34.1

34.2

35.1

35.2

36

lá;ï*Ie

Atributo da

(Vteosuraçao

Met3-

Produto

Mets-

Resultado

Meta-

Produto

Meta-

Resultado

Meta-

Resuitado

'SW^SSSM

IVtensuraçao

? de oficinas

oferecidas

? mínimo de

público recebido

nss oficinas

? mínimo de

atividades
oferecidas

? mínimo de

público "as

atividades

? mínimo de

ações realizadas

! CM

II

100%

Previsão Quarfrímestral

1° Quadrim

2° Quadrim

3° Qusdrim

META ANUAL

ICM

l" Qüadrím

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

ICM

l°Quadrim

Y Quadrim
3° Quadrim

META ANUAL

ICM

l°Quadrim

2° Quadrim

3°Quadrim

META ANUAL

!CM

1° Quadrim

2° Qua d ri m

3" Quadrim

META ANUAL

!CM

12

15

15

42

100%

95

120
120

335

100%

l
3

4
100%

200

600

800

100%

l

l

100%
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37

38

?

39

40

(PE) Realização
de visitas
educativas e
atividades

complementares,

presenciais ou
virtuais para os
funcionários do

museu através

doproJetoSeu

Museu

(PE) Pesquisa
para produção de
posts com

conteúdo do
serviço Ecfucativo

Ações
Condicionadas

(PE) Realização
de cursos

presenciais ou
virtuais de

capacitaçâo para
professores,

educadores e

guias de turismo

(PE) Ampliação
de parcerias com
instituições
educacionais e
culturais na

capítBÍ e no

interior do
estado deSso
Paulo

37,1

37.2

38

?

39.1

39.2

40

Meta-

Produto

Meta-

Resultado

Mets-

Produto

Atributo da
Mensuraçao

Meta-

Produto

Meta-

Resuitado

Meta-

Produto

? de visitas

educativas e
atividades

com pf ementa rés

propiciadas

? mintmode

público recebido

nas visitas

educativas e
atividades

complennentares

? mínimo de

pesquisas para a
produção de

posts semanais

Mensuraçâo

? de cursos de

capacitaçào para
professores,

educadores e
guias de turismo

? mínimo de
público atendido

nos cursos de

capscitaçao para
professores,

educadores e

guias de turismo

? de novas
parcerias

realizadas

l°Quadrim

2° Qustírim

3°Quadrim

META ANUAL

!CM

l°Q,uadrim

2° Quacirim

3° Quad ri m

META ANUAL

ICEVI

1'Quadrim

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

ICM

2

4

4

10

100%

10

20

20
50

100%

13

16

15

44

100%

Previsão Quadrimestrs!

1° Quadrim

ï° Quadrim

3° Qusdrim

META ANUAL

ICM

1° Qyadrim

2°Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

ICM

1° Quadrim

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

JCM

o
6

6

12

100%

o
50

50

100

100%

2

2

100%
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41

42

(PE)
Atendimento

presencial ou

estudantes de
escolas públicas

de Educação
infanti!- EMEI

(PE) Ações
presencias ou
/irtuais de visitas

de grupo de

pessoas com
áefidênda física,

mental, idosos,

pessoas em

situação de
yulnerabilidade
social, através do

programa fará
da Casinha

?

N£

Ações Pactuadas

(PSISEM) Oficinas
V!rtLt3!S

oferecidas pela
equipe técnica
do MCB, em
acordo com a

coordenação do
SISEM

Ac õ es
Condicionadas

(P51SEM)
Realização de

11.1

tí.2

42

s
?

43,1

43.2

?

Meta-

Produto

Meta-

Resuitado

Meta-

Produto

WEWïR
Atributo da

EVtensuração

Meta-

Resultado

Meta-

Produto

Atributo da

Mensuraçâc

Meta-

Produto

? mínimo de

atividsdes

oferecidas

? mínimo de

público nas

stividades

? mínimo de

a coes

mmn
Mensuração

? mínimo de

municípios

atendidos

? de estágios

técnicos ou

oficinas
oferecidos

Mensuraçao

1° Quadrim

2° Ouadrim

3° Quscirim

META ANUAL

ICM

l°Qu3drim

2° Qua d rim

3° Qusdrim

META ANUAL

!CM

1'Quadrim

2° Quadrim

3° Quad ri m

META ANUAL

ICM

l
2

3
100%

200

400

600

100%

2
2

100%

EfljBsÜgfcíiJ

Previsão Quadrimestra!

1'Quadrim

2'Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

ÍCM
1° Quadrim

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

l CM

l

l

2

100%

l

l
2

100%

Previsão Quadrimestral

1° Qua d ri m

2° Quadrim
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?

45

46

47

48

49

?
50

itinerândade

Exposições para
municípios do

interior do

estado

previamente
indicados pela

coordenação do
S1SEM

^R^ffl^
Ações Pactuadas

(PCDI) inserções
na mídia

(PCDÍ) Canais de
comunicação
com os diversos
segmentos de
público

(PCD1) Visitantes
Virtuais

{PCDi)Produç3o

de boletins para

divulgação do
conteúdo digital
e/ou

programação do
MCB

(PCDi) Divulgação
no site e redes

sociais cios posts

produzidos peio
PA,PEPC,PE

A coes

Condicionadas

44.2

s.
?

45.1

46

47

48

49

?
50

Meta-

Resultado

? de
itinerandss
realizadas

? de
municípios
atendidos

ï^^ïSSSMi^^^!^
Atributo da

Mensuraçgo

Meta-

Produto

Meta-

Resultado

Meta-

Resultado

Meta-

Produto

Meta-

Resultado

Atributo da
Mensuraçao

Mensuraçao

? mínimo de

inserções na

mídia

? mínimo de

seguidores nas
redes sociais

(Facebook,
twitter,

Instagram)

? mínimo de
visitantes
virtuais no site

? mínimo de
boletins

produzidos

? mínimo de

posts divulga dos

Mensuração

3° Quadrim

META ANUAL

i CM

1° Quadrim

2° Qua d rj m

3° Quadrim

META ANUAL

ICM

iïiESiïBiiiBBftïíïEESRiï

l

l

100%

l

l

100%

Previsão Quadrimestrai

1° Quadrim

2° Quadrim

3° Qusrfrim

META ANUAL

!CM

1° Quadrim

2° Quadnm

3" Qua d ri m

META ANUAL

iCM

1° Quadrim

2° Qusdrim

3° Quadrim

META ANUAL

ICM

1'Quadrim

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

ICM

1'Quadrim

2° Quadrim

3° Quadrim

META ANUAL

fCM

400

300

300

1.000

100%

188.000

189.000

190.000

190,000

100%

65.000

65.000

70.000

200.000

100%

8

8

8

24

100%

30

30

30

90

100%

Previsão Quadrimestra!

1'Quadrim 2
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QUADRO DE AÇÕES E MENSURAÇOES DA CASA SRASILeiRA

Para 2021, o Plano de Trabalho do Museu da Casa Brasileira prevê a realização de 26
mensuraçoes de metas de produtos e resultados conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos

(PA) ForrrtslugçBO e regularização (Transferência/ ReincorporsçSo] de Acerbo transferido para museus do
inïeríor paulista, como base em decisSo do COC e norteada pe!a Política áe Gestão cfe Acervo

(PA) Projeto Acen/o Revelado - Realização de pesquisa com o acervo visando a publicação de srrigos no site
do MCË e como parte da agenda de difusão de conteúdo digital

(PA) Projeto Acervo Reveiado - reatizar encontros com instituições, grupos ou indivíduos que possam
contribuir com informações sobre o acervo ou as áreas de gtuaçao do museu

(PA) Pesquisa para produçSo de posts para divulgação digitai sobre o CEDOC

(PÈPC) Estsbeiecimento de parceoas ou capiaçao prápria para reali;açao de exposições [einporáriss com os

conteúdos das áreas de vocaçSo do MCB

(PEPC) Pesquiía para produção semanal de posts para divulgsçao digita^ ;ofare a memória da agenda de
programação rio MCB

(PËPC) Pesquisa para produção de ptgyiists para divulgação cfigita! do projeEo "Música no MCB"

(PEPC) Pesquisa para Rroduçâo de posts para divuigação digital do projeto "Música no MCB"

(PE! Oferecimento de oficinas presenciais ou virtuais com conteúdos rebcionsdos ao Acervo e exposições

temporsrias através do programa Ofrrinas no MC8 - ? de ofíunas ofereddas

(PE) Atendimento presencia! ou virtus! s estudantes de escofas púbSicas de Educgçao infgntii- EMEt ?
minimo de ativídades oferecidas

(PE) Resiiïaçao de visitas educativas e atividades com p! ementa re s, presenciais ou virtuais para os

funcionários do museu gtrgvés do projetoSeu MUSEU ? de visitas educativas e atiuidaclescorrsplementares
propiciadas

(PE) Pesquisa para produçSo de posts com conteúdo do serviço Ecfucativo

(PS15EM} Ofidnas virtuais oferecidas pela equipe técnica do MCB, em Síordo com 3 coordenação do SiSEM
N» de estágios técnicos ou oficinas oferecidos

{PCOl} Inserções na mídia

(PCDi)Produçao de boletins para divuigaçao do conteúdo digital e/ou programação do MCB

Meta
Anual

l

2

l

12

6

48

4

18

d2

1

IO

4d

2

1,000

IA

Metas de Resultados

(PGM) Realização de pesquisa de sansfaçSo de púbSica geral a partir de totem eietrónico e enviar relatório
conforme orientaç3es da SEC [Eím S) com mensurgçao dos resultados

(PGM) Recursos financeiros captados (Eixo 3)

(PEPC} Recebimento de visitantes presenciais no museu

Meta
Anual

80,00%

1,043.107,92

'ÍO.OOO
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(PE) Oferecimento de oficinas presenciais ou virtuais coro conteúdos reiauonados ao Acervo e exposições
temporárias através do programa Oficinas no MCB ? mínimo de público recebicfo nas oficinas

(PE) Atendimento presenciai ou virtua! à estudanïes cie escolas públicas de Educação Infanti!- EME! M°
mínimo cfe público nas atividades

(PE) Açoes virtuais de relacionamento com os grupos de pessoas com deficiência física, mental, idosos,
pessoas em situação dê vulnerabilidade social

(PE) Reaiiïaçao de visitas erfucativss e atividades complementares, presenciais ou virtuais para os
funcionários do museu através do projeto Seu Museu

(PSISEM) Oficinas virtuais oferecidas pela equipe técnica do MCQ, em acordo com a coordenação do StSEM
N' miniiTtO de nnunlcipíos atendidos

(PCDI) Canais de comunicação com os diverso? segmentos de público

(PCDij Visitantes Virtuais

(PCDi) Divulgação no síte e redes sociais dos posts produzidos peio PA, PEPC, PE

335

soo

3

50

2

190.000

200.000

90

2021, a realização de outras 36 mensurações de metas condicionadas, vinculadas à

captação de recursos adicionais e 7 mensurações de dados extras.

Anexo l: poiíêica de Exposições e Progrsmação CuISuraï

Missão

Ser um centro museológico de referência nas questões da morada brasileira pelo viés de

seus usos e costumes, srquitetura e design, buscando preservar as reiações do homem
com seu habitat, por meio da pesquisa, da discussão e da comunicação, estimulando a
inclusão social,

Visão

Constituir um centro de referência nacional e internacional na área de arquitetura e desígn.

Objetivos institucionais

Permanecem os mesmos objetivos específicos do contrato de gestão.

Política de Exposições para 2021

A partir de sua estrutura temática e de objetivos, o MCB apresenta exposições de longa e
curta duração buscando atender tanto ao público em gerai, diversificado, como 30 púbiico
especiaiizado em arquiteturs, design e correiatos. O programa de exposições temporárias
é organizado de forma a intensificar as atividades do Museu, reforçando suas áreas vocação

Rua Mauá, 51 - Luz - São Psuio
CEP: 01028-900
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ao apresentar a diversidade da produção histórica e contemporânea, nacional e

internacional.

Projeto Acervo (títuïo inicial Conversas do Acervo)

Conforme a nova Política de Acen/o serão propostas novas abordagens que ampliem a

forma de interpretação do Acerbo:

- dar continuidade as discussões sobre novo recorte temático para montagem de exposição

de longa duração, com objetivo de apresentar novos objetos incorporados no ultimo
qüinquênio, bem como dar ênfase às cozinhas e utensílios domésticos, prioridades
apresentadas na Política de Acervo para o período;

- dar continuidade as ações de pesquisa e extroversao do acervo por meio de postagens e

artigos, que referenciam e relacionam o acerbo e seus usos no âmbito da casa brasileira;

- estabelecer, através de um projeto de pesquisa com especialistas, a criaçso de um
inventário de tipoiogias e objetos necessários à composição ideal do acen/o do MCB e suas
coleções, do período anterior à coionizaçao do território aos tempos stua!s, facíiitando
futuras novas aquisições para que sejam representativas da história da cuiturs matéria! da

casa brasileira.

Não há previsão orçamentaria para este fim em 2021, seria feito caso houvesse
possibifídsde de acréscimo orçamentaria.

Projeto Casas do Brasi!

Dar conÈínuídade ao projeto Casas do Brasil, implantado desde 2006, consolidando sua
importância no fortalecimento das premissas vocacionais da instituição ao contribuir para
a preservação da memória da arquitetura brasileira, buscando s documentação dos
diversos tipos de moradas brasileiras e suas diferentes formas de organizar s vida privada,
famijiar e doméstica. Ainda em 2020^ o Museu inscreveu o projeto de mostra "Casas do

Brasil: Origens" na lei de incentivo à Cultura. O projeto apresenta imagens reaiizadas pelo
fotógrafo Renato Soares reunindo registros da arquitetura e cultura materiaí de povos
originários do Brasil, além de ums coleçêo expressiva de bancos indígenas da famífia
Moreira Salíes, "Casas do Brasii: Origens" tem como objetívo mostrsr um recorte do deste
contexto, apresentando ocss das popuiações do Alto Xingu (MT), grandes essas comunais
dos Waimiri-Atroari (AM/RR), Apaiai-Waiana (AP), Tuiuka (AM) até as casas menores,
sincréticas ao modeio de arquítetura do coionizador dos Guarani' (SP/RJ/ES), Psnkararó
(PE), Tíkuna (AM) entre outros. O projeto tramita na Secretaria Especial de Cultura e se
aprovado, terá seu processo de csptôçao iniciado em 2021, para possiveimente ser
reaiizado em 2022.

Prémio Design Museu da Casa Brasileira

Dar continuidade ao prémio Design Museu da Casa Brasileira, realizado pela instituição
desde 1986, e que desfruta de grande prestígio no segmento, com uma história que refíete
3 trajetória da consoíidBçao da identidsde do design nacional. Em 2020, em decorrência
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da pandemia, foi realizado apenas o Concurso do Cartaz, tendo sido @ premiaçao de
produtos e trabalhos escritos cancelada. Em 2021, espera-se a retomada do projeto, dando
continuidade à 34a edição, com inscrições previstas a partir do 2° quadrimestre, Este
projeto faz parte das metas condicionadas à captação de recursos adicionais, Como forma
de manter viva esta programação, foram iniciadas em 2020 e pretende-se viabilizar ao
longo deste ano a produção de uma série de pastagens nas redes sociais do MCB para que

o público conheça alguns dos projetos de destaque escolhidos ao longo de três décadas de

realização.

Projeto Pioneiros ao Design

Dsr continuidade só projeto expositivo e de pesquisa que ocorre desde 2013 em paralelo
às edições do Prémio design MCB, criando um painel histórico de destaque para a atuaçso
daqueles que foram pioneiros no campo do design no país, muitas vezes coincidentes com
a própria história da premiaçâo. Trats-se de um projeto de pesquisa e prospecção de novas
doações ao Acen/o e de comunicação de dois aspectos cruciais na ihha do tempo do design
brasïieiro: s documentação do passado (ainda que recente) simultaneamente ao recorte

da produção recente, selecionado anualmente pela premiação do museu. Normalmente, a
mostra é feita em paralelo à exposição da do Prémio Design, provocando um diálogo entre
o dessgn histórico e o contemporâneo. Entretanto, o projeto por si só é bastante relevante
e poderia ser reaiizado ainda que a mostra do Prémio Design não seja viabilizada; visto
que ambos estão condicionsdos à captação de recursos adicionais em 2021.

Projeto Música no MCB

Dar continuidade ao projeto Música no MCB que desde 1999 já beneficiou um grande
número de público, com acesso gratuito 3 shows de grupos como Pau Brasil, Zimbo Trio,
Projeto Coisa Fina, Orquestra Bachiana Jovem, Grupo Aum, Mawaca, Traditional Jazz Band,

entre outros. A ação, que contava com apresentações que acontedam em paico montado
no terraço do Museu da Cass Brasileira entre os meses de março e dezembro e reunia
cerca de 400 espectadores em média a cada domingo, precisou ser adequada aos meios
digitais decorrentes das restrições impostas peia pandemia em 2020. Foi criado um perfil

do MCB no Spotify e publicadas duas playlists para a continuidade do programa em meio
virtual; 3 primeira delas, 'Piaylist Música no MCB', com uma seleçao de artistas que já
passaram pejo palco do museu, atuaiizsda bimestralmente em 2020, e a segunda, 'Playtíst
Curadoría MCB', que apresentará a cada semestre uma seleção especial sugerida por
curadores convidsdos. A primeira delas foi viabilizada em setembro de 2020, e contou com
sugestões de Carmeiita de Moraes, coordenadora do projeto da música há mais de 17 anos.
A segunda plsyfisE curadoria será divulgada em março de 2021 e teve como convidado o
maestro Júlio Medaglia.

Aiém das iniciativas acima, foi estsbdedda uma intensa agenda de publicações e
pastagens no sÍEe e nas redes sociais, com informações sobre a produção de

artistas/músícos parceiros ou que se apresentariam no museu antes dos csncelamfintos
que ocorreram diante da pandemia. Os perfis homenageados no site e redes sociais da
instituição são uma importante memórJa e compilam, por meio de textos e vídeos, um
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pouco da produção do artista para que o público possa conhecer mais 8 fundo o seu
trabalho.

Espera-se qye em 2021 tais iniciativas sejsm mantidas e novas propostas de programação
musical possam ser viabilizadss. Parcerias estão sendo buscadas para que haja uma
diversificação das ofertas de programação 30 público. Apresentações presenciais faraó
parte das metas condicionadas à captação adicional de recursos e também às orientações
sanitárias de enfrentamento da pandemia que venham a ser estabelecidas neste ano.

Rodas de conversa, lançamentos de livros e outras programações virtuais

Dar continuidade à agenda de programação virtus! estabelecida em 2020. Durante os

meses que o museu esteve fechado 30 público, por orientação do Centro de Contingência
do Covid-19, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Governo do Estado de São

Pauio, o Museu da Casa Brasileira buscou alternativas para se manter em contato com o
seu público. Além de stividades promovidas pela própris equipe da instituição, foram
viabilizadas parcerias ao longo de 2020 para a realização de Rodas de conversa virtuais

com importantes discussões acerca dos temas de vocação do museu, lançamentos de livro
e Lives. Serão buscacias novas parcerias tsmbém em 2021 para a manutenção desta
agenda com oferecimento de atividades em meio virtua!. As ações fazem parte das metas
condicionadas.

POLÏTICA DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Buscar, por meio da Programaçso Culturs! do MCB ("Anexo 2 Descritivo Resumido da
Programação Cultural de 2021"), , ampiiar a extroversao da temática de atuaçao
institucional, contribuindo para a formação de público de museus e equipamentos culturais,
em sintonia com a política cultursi da Secretaria de Cultura e Economia Criativa,
multiplicando as apresentações de qualidade, com incremento de um programa
diversificado de debates, palestras, lançamentos de livros, cursos e oficinas, inclusive com
resiizaçâo de intercâmbios nacionais e internacionais, naquilo que for compative! com os
protocolos que vierem a ser estabelecidos para o relaxamento do ísoSsmento sócia) e com
as possíbiiidades de estsbeiecimento de psrcerias específicas para este fim. Consolidar e
amplisr a agenda de programação virtual para a extroversao de conteúdos digitais ligados
ás áreas de vocação do MCB.

Assim como na estruturação da agenda expositiva do museu, o programa de eventos üa
agenda cultura) do MCB, em sua maioria sem previsão orçamentaria para reaiizaçao, foi,
em exercitíos anteriores, elaborado por meio da captação de recursos próprios e formação
de parcerias que se viabilizam ao íongo do ano. São eventos e apresentações que buscam
difundir os temas de interesse do Museu: arquitetura, urbanismOr paissgismo, design e
correlatas, conforme indicado nas metas condicionadas. Sempre que possívei, esta gestão
procura viabilizar a participação do MC6 em eventos temáticos e datas comemorativas,
tais como Virada Cuíturai, Virada Sustentável, Consciência Negra, Dia das Crianças, e
outros, razão pelas quais mantém estas ações em metas condicionadas, prevendo também

a participação através de ações virtuais. O intenso e contínuo empenho para a realização
das metas condicionadas, resultou, em exercícios anteriores, em uma programação
cultural de excelência, Para 2021, dado o contexto, tanto no que se refere só cenário
económico como às necessárias mudanças com porta mentais decorrentes da pandemís,

não é esperado o mesmo resuitado. Para o novo projeto de programação culturaí através
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da extroversao virtual de conteúdos digitais da instituição não se deve, conforme já
mencionado, esperar resultados imediatos; a Implantação será ienta e graduai.

Aneiío 2: Desscriífvo ResLfmitio ás Programação CuiíurBÍ de 2021finciuEndo

metas pactuadas e conúïcíonaüss)

Descritivo das ações da agenda cultura! para 35 qusis já he alguma previsão
orçamentaria^ parcerias em diferentes estágios de negociação e/ou projetos aprovados

nas leis ds captação, fazendo com que haja a possibiiidade de que sejam realizadas nos

próximos dois exercícios:

EVENTOS/PROGRAMAÇAO COM PARCERIAS EM NEGOCIAÇÃO (AÇÕES
CONDTCIONADAS):

Rodas de conversas virtuais

Parceria ArqXP - contrato firmado

Em 2021 foi renovada a parceria com a ArqXP, que irá colaborar com a divulgação da

programação do Museu da Casa Brasileira na revista trimestral e organizará em

conjunto, a cada trimestre, Rodss de conversa virtuais com temas voltadas às áreas de

vocação da instituição. As transmissões dos dâbstes ocorrem ao vivo no Youtube e

permitem a interaçâo do público por meio do chat. As gravações permanecem

disponíveis no canal Youtube do MCB. Vaie resssltar que esta piataforma teve aunnento

significativo de público na pandemia, com aumento de mais de 800 seguidores no canal,

impulsionados pela oferta de materiais publicados 30 longo de 2020.

Aiém das atividades promovidas em conjunto com a ArqXP, o MC5 buscará promover

debates vinculados à programação de exposições em cartas.

Parcerias para atividades compiementares ao projeto Música no MCB

A!ém das sções virtuais do projeto Música no MCB, iniciadas em 2020 e que terão

continuidade neste ano, estão em negociações pgrceries para a viabilização de debates,

divulgação de apresentações musicais gravadas e lançsmentos de CD. Um dos contratos

já formalizados neste ano tem como objetog realização do'Festival Jazzmin's - Mulheres

na Música'/ previsío para 24 a 27 de março com apoio instítudonai do MCB, que conta

com uma programação de palestras e debates em comemorsçâo ao mês das mulheres.

O MCB tem buscado coisborar também com a divulgação de projetos virtuais de artistas

parceiros que foram fortfimente impactados com o cancelamento de shows na

pandemia. E o caso do lançamento do vfdeodipe produzido pela Orquestra de Câmara

da ECA/USP em conjunto com a Orquestra Mundana Refugi, que ocorreu dentro da

progrgmaçso especial do aniversário de São Paulo, e do projeto Cronistas cia Cidade, de

Oani Msttos e Toques de Bambas, por meio da sçao 'MCB Recomenda', prevista para

março. Outras pgrcenss estão em negociações com atividades previstas para o pnmeiro

semestre. A!ém disso, novos contstos serão buscados pa rs que seja possível

disponibilízar ao púbííco uma programação ainda mais diversificada em 2021,

complementar às apresentações físicas que dependerão de captação de recursos

adicionais para serem viáveis e estão condfdonados às possibilidades djsnte da

pandemia..
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EXPOSIÇÕES COM CONTRATO FXRMADO PARA REALIZAÇÃO (AÇOES
PACTUADAS):

50 anos de Museu da Casa Brasiieira

Jan / 2021 - Estação Paulista

A exposição apresenta um conteúdo comemorativo dos 50 anos do MCB, com uma

retrospectiva de exposições dos úiEimos 10 anos e fotos do programa Música no Museu

no ano de 2019, cedidas peio fotógrafo e jomaíista Victor Saavedra.

Casas do Brasil: Conexões Psuiistanas (4 apresentações)

Fev/2021: Estação Higienópotis-Mackenzie

Mai/2021: Estação São Paulo Morumbi
Nov/2021: Estação Eucaliptos

062/2021: Estação Campo Belo
Adaptada para as estações de metro de São Pauio, a mostra apresenta imagens do

trabalho de Marcos Freire, fotógrafo que, ao longo de sete anos, realizou 990 visitas a

94 dos 96 subdistritos da cidade de São Paulo, produzindo vinte mi! fotos que trazem

um olhar singular sobre o morar no território paulistano. Segundo Didiana Prata, o

público poderá ver imagens que revelam algo inédito sobre o morar paulistano. "As

fotos têm um viés poético, lírico que formam narrativas visuais singulares, conectadas

a partir de diferentes elementos da paisagem urbana". A mostra apresenta a diversidade

do território pauiistano g partir das tramas constituídas pêlos trípticos de imagens. O

espectador terá um olhar mais poético sobre os signos e materiaiidades dessas

moradas: acabamentos das fachadas, decoração dos interiores das casas, cores, entre

outros.

Exposição "Design Moderno Brasileiro - Bernardo Figueiredo"

Jun a Set2021
O projeto Desígn Moderno Brssïieiro - Bernardo Figueiredo, Memória do Design

Brasileiro visa a difusão üa obra do srquiteto e designar Bernardo Figueiredo,

colaborando para uma reflexão história que preencherá uma importante lacuna no

panorama da produção acerca do design moderno brasileiro, inldadB nos anos

1950/1960. A exposição, com curadoria da Prof. A Dra. Maria Cediia Loschiavo Santos,

será reafizsda 3 partir de um estudo abrangentfi que resultará em um livro homônimo

publicado pela Editora OShares, apresentará textos, fotografias, móveis originais e

reedições. A mostra será realizada em parceria com a empresa Móveis Schustfir, 3
Editora Olhares e com a colaboração da família do desígner.

EXPOSIÇÕES COM CONTRATO EM ANDAMENTO PARA REALIZAÇÃO (AÇOES
CONDICIONADAS)

Pier Luigí Ner/i

Set/0ut202i
Pier Luigi Nen/í foi um arquiteÈo e engenheiro prolífíco, que chegou a atuar no Brasil em
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contato com Pietro Maria Bsrdi, e cujo trabalho aiargou as possibiiidsdes do uso do

concreto armado com sua experimentação pioneira para o desenvolvimento da

argamassa armada, por meio de estruturas Inteiigentes s de estética expressiva, A

exposição, a ser realizada em parceria com o Istituto Itaiiano di Cuitura, abordará a

produção de Nervi com desenhos, msquetes, fotografias e textos, oriundos da mostra

retrospectiva organizada pelo Museu MAXXI de Roma (Museo Nazionale deíle Arti dei

XXI Seco!o).

Jean Giilon
Jun/0ut2021
A mostra, resiizatía em parceria com a Galeria Passado Composto, apresentará uma

seleção relevante de móveis, objetos, tapeçarias e pinturas de Jean Gillon, designer

romeno radicado no Brasil. Apresentada ao público no mesmo período da mostra

Bernardo Figueiredo, propiciará ums vísso mais ampla sobre a produção de designers

pouco conhecidos pelo grande público, que, entretanto, tiveram expressiva atuaçao no

contexto do design moderno no Brasil.

PROGRAMAS TEMÁTICOS (AÇÕES CONDICIONADAS)
Contribuir para o fortalecimento dos calendários cultural e turístico do Estado e do

município, participando com sus programação na Semana dos Museus, Primavera dos

Museus e, como metas condicionadas, oferecendo à população programação especial e

qualificada no Dia da Crianças, Consciência Negra, Virada Cultursi, Virada Sustentável,

Mês da Mulher, dentre outras datas ou eventos comemorativos, através de sções

presenciais ou virtuais. Estímulo aos pequenos produtores de design, artesanato e

produtos culinários através da realização de feiras, se essa possibilidade ainda vier a se

víabiiizar em 2021, ou contribuindo com a divulgação de eventos parceiros reaiizados

em meio virtual, propiciando o contsto direto com o consumidor final.

Estimulo à produção cultural na área temática foco do museu, por meio
de premïações. Projetos de residência artística e bolsas de estudo para
projetos com qualidade artístíco-cultural e contrapartida sociocultura!
(exposições. Apresentações/ oficinas etc,).

A realização do Concurso do Cartaz da 34a Edição do Prémio Desígn Museu da Casa

Brasileira pôde ser concluída em 2020, embora a premiação para produtos e trabalhos

escritos referente 3 essa edição tenha sido canceiada. Em 2021, espera-se retomar este

projeto, viabilizando as inscrições a partir de maio. A premiação passará por uma

reestruturação para se adequar ao contexto orçamentário e de enfrentamento da

psndemis. Verifica-se a possibilidade áe viabilizar s exposição presencial ou

virtuaimente, com itens a serem seledonados nesta edição. As ações vinculadas ao

Prémio Design MCB constam, no entanto, como parte das metas condicionadas e estão

atreladas à captação de recursos adicionais.
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Item

l.Descumprir Metas ou rotinas do Programa de Gestão Museológica

2.Desciimprir metas ou rotinas do Programa de Acen/o

3-Descumprir met@s ou rotinas do Programa de Exposições â
Programação Cuitural

4-Descumprir metas ou rotinas do Programa Educativo

S.Descumprir metas ou rotinas do Programa de Integração ao SISEM-

.SP_

6.Descumprir metss ou rotinas do Programa de Comunicação e
Desenvolvimento Institucional

7.Descumprir rotinas ou obrigações de Manutenção Predial, Segurança
e Salvaguarda

8, Não Cumprimento dos Compromissos de Informação (Anexo III do
Contrato de Gestão)

TOTAL

Pontuação

15%
15%

10%

10%

10%

10%

15%

15%

100%

l. Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, parágrafo 2°, cláusula
oitavs do Contrato de Gestão n° 010/2016. Sua aplicação se dará sob o percentual de
10% do valor do repasse se, após a avaliação das justificativas apresentadas pela OS, a
UGE conduir que fiouve o descumprimento dos itens indicados.

2. Caso a OS não apresente junto com os relatórios trimestrais justificativas para o não
cumprimento das metas pactuadas, a UGE poderá efetuar a aplicação da tabeis sem
prévia análise das justificativas, cabendo a OS se for o caso, reunir srgumentós
consistentes para viabilizar o aporte retido no próximo trimestre.

3. O nso cumprimento da meta de captação de recursos pela OS não implicará em redução
do repasse de recursos, ou seja, caso a OS capte menos recursos que o correspondente
ao percentual indicado no plano de trabalho, isso não configurará motivsçBo para
retenção de parte do repasse, porque a Organização Socisl continuará comprometida a
cumprir todas as metas pactuadas no piano de trabslho, traduzidas ns planilha
orçamentsria como "previsão orçamentaria" mesmo que não atinja o "total de receitas
vincuiadas ao plano de trabalho" (desde que o repasse previsto pe!a Secretaria seja
integralmente efefcuado).

Rua Maus, 51 - Luz - São Pauto
CEP; 01028-900

PABX; (11)3339-8000
www.cuitura.sp.gov.br

Página 25 de 30

Assinado digitalmeníe por SÉRGIO HENRÍQUE SÁ LEiTÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS -
14/12/2021 is 18:45:07.
Assinado com senha por MIRIAM LERNER - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MCB -14/12/2021 às 15:04:41 e MARCO ANTONÍO
LEONARDO ALVES ' MEMBRO EXTERNO / UPPM-MCB -14/12/2021 às 15:06:59.
Autenticado com senha por RAFAEL EGASHIRA - Executivo Púbfico l / UPPM -14/12/2021 às 14:53:16.
Documento ?: 30777375-3916 - consulta â autenticidade em
https://www.documentos.spsemp3pel.sp.gov.br/si3aex/pub!ic/3pp/autenticar?n=30777375-3916



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

Exercício; 20Z1-2022

Organização Social: A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

Contrato de Gestão nï: 01Q-Z116

RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO

UGE:UPPM

ObjetoContrstuaf:MCB

l. REPASSES PÚBLICOS

l

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

l.;,5

Ï.3

2

3

3.1

3.2

RECURSOS PÚBLICOS VINCUIAOOS AO CONTRATO DE GESTÃO
Repasse para o Contrato de Gestão

RêEaïse Contrato de Gertão

MovimentacSo de fiecursos fieservgdos

Constituição fiecursos de Reserva

Constituição Recursos de Contingéncis

Reversão de Recursos Reservados j Saldo 2020 e 2021)

Reversão de Recursos Reservados ( Fundo de Contingência)

Reserva de Provisão de Férias

Re passes Lfgyid os Q ispo n te is

Recursos de Investimento do Contrato de Gestão

Recursos de Captação Incentivada

Custeio

investimentos

Orçanento

Anual 2021-2022

7.694.346,96

2.299.654,69

0,00

34,545,31

718.100,00

1.000.000,00

616.000,00

9.994.001,65

25.627,75

2S.GZ7,75

DEMONSmCÃO DE RESULTADO

4.1

4.2

4,2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4,3

5

6

RECEITAS APROPRÍADAS VINCULADAS AOCONTRATO DE GESTÃO
•^>í:^.;:>Réçe!t3ite;Rëpaï!e';Apro'ptíadâ'''' ^','. ., ;;.". ;"' " ••/..• '..:":'^ ".

Receita de Captação Apropriada
Çaptacao_de Reïyrsos ODeraaonais (bilheteria, cessão onerosa de

espaço, loja, café, doações. Estacionamento, etc)

Captarão de ReEursos Incentiuados

Trab^iho Voluntário e Parcerias

Trabalho Voluntário doÇqnsftliio

•s';'-'-'=;yot3Tdas'ltseeJtâs'FinánceirM':.i '''.'.':';<.'-!"-.::'''..; : ;' .'.."' • •.' '•.': .'•••

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO

'^^pÈfi^Ef^ÍPARfrW^tòNDjaüNADAS-';; ^'\ '^••:^':.,--:.\,--'^'v-

Orçamento

Anua!

?.S94.001,G5

1.043.107,92

713.430,17

25.627,75

304,000,00

14.429,64

11.051.539,21

Rua Mauá, 51 - Luz -• São Pauto
CEP; 01028-900

PA6X; (11) 3339-8000
www,cultura,sp.gov.br

Pagina 26 de 30

Assinado digitalmente por SÉRGIO HENRIQUE SÁ LËiTÃO FILHO - Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS -
14/12/2021 às 16:45:07.
Assinado com senha por MIRIAM LERNER - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MCB -14/12/2021 ás 15:04:41 e MARCO ANTONSO
LEONARDO ALVES - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MCB -14/12/2021 às 15:06:59,
Autenticado com senha por RAFAEL EGASHIRA-Executivo Pública 1/UPPM-14/12/2021 ás 14:53:16.
Documento ?: 30777375-3916 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempape!.sp.gov.br/sigaex/public/3pp/autenticar?n=30777375-3916



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretário

7

7.1

7.1.1

7,1,1,1

7,1,1,2

7.1.2

7.1,2.1

7.1.2.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1,3,2

7,1,4

7.1.4.1

7.1.4.2

8

8,1

3.2

8.2.1

8.2,2

S.3

8.4

8.5

8,6
8.7

8.8

9

9.1

3.2

3.2.1

9,2.2

9.2.3

9.2-fl

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9,10

9.11

9.12

3,13

5,14

9.1S

9.16

ÏESI?es^OÒÍp^TRAT9;bÉCE^O::"'í/:.;<.-';:';,''^?:"; ^-•..-•:^-'.':.':,

decursos Humanos •'.'.:,. • .;.•'' •• '.

Salários, encargos e benefíaos

Diretori.

Ares Meio

Área Fim

Demais Ê.yn.ciongrios

Área Meio

Área Fim

Estaeiánsí

Área Meio

Área Fi m

Apren dites

Ares Meio

Área Fim

'restadoreï de serviços ICcfnsuStorias/Asíessorias/PesïoasJurEdtcas}

Limpeza

Vigilância /portaria /ïegurançs

VÍRÍiância

Portaria
Jurídica

Gestão Tecnoiógica

Administrativa /RH

Conte bi)
Auditoria

OrganÍMçao Arquivistica

^S^tó-DO'eQJ»TpRÁr&^66KTÍO''^:^<;\.'.;:^ . '•.. ^'••':.':;?.:-:.: ••

Custos Aámlnistrativos e Institucionais

Locação de imóveis

Utilidades públicas (água, luï, telefone, gás, internst, etc.)

-Aëua

Luï

Telefone

Internet

Uniformes eEP!s

Viagens e Estadias

Material ^e consumo, escritóno e iipipeza

Despes3s_tnbut3rias efinanceirss

Despesas diversas (correio, xerox, motobov, etc.)

Treinamento de Funcionários

Despesas com Informática

Despesas com Evento; Privados

Trabalho Voluntário do Conselho

Despesas com Palestras e Cursos

_Lpja MCBstoreOniine

Outras Despesas

Parceria s-Ad minis tra^g o

Despesa^ÇqvÍd-lS

Orçamento

Anual

-8.1.19,613,31

-2.548.701,38

-731.190,37

-1.317.511.01

-S.366.613,73

-1.010.520,69

-tí.SSË.OSS.OS

-2S,059.S8

-;6.099,8S

-178.192,EZ

.178,192,82

-1317.742,63

-212.1S6.S2

.579.42252

-<H9.473.SS

-lS?.94íi,54

.132.000,00

-64.3Si2.SO

-2R,SGO,00

-194.730.54

-10S.3 30,00

•1.110,00

Orçamento

Anual

484.02741

23.000,00

30G,;63,14

59.107,20

103.137,50

20.538,99

23.085,35

S.OS1,OQ

33.fi00.00

Ïs.300,00

90.316,00

3.000,00
30308,00

2G.S43.00

2.000,00

l.OOO.tiO

3S.S'ï[l,00

Rua Mauá, 51 ~ Luz - 5§o Paulo
CEP: 01028-900

PABX; (11) 3339-8000
www.cuitur3.sp.gov.br
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10

10.1

10,2

10.3

10.4

10.5

u

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11,7

11.8

12

12.1

12.1.1

Ï2.1.2

12.1.3

12.1.4

12,1.5

12.1.Ë

12,1.7

12.1,8

12.1.9

12.1.10

12.1.11

12.1.12

12.1,13

12.2

12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.2.6

12.2.7

12.2.8

12.2.9

12.2.10

12.2,11

12,2.12

12.2.13

Programa de GertSo Museàiógtça - • ... ' ..

PtanoMuseotógico

Planejamento Estratégico

Pesquisa de público

Compliance

Parcerias-Gestaa

Programa de Edificações • •: . ; ' . '. .

Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, iimpeza

de caixa de água, limpMa decalhas, etc.)

Sistema de Monitora mento deSeguranía eAVCB

Equipamentos /tmplementos

Seguros (predial, incanctio, etc.)

Processo para obter AV5 (AutodeVerificaçaa e Segurança)

Acessibilidade

Parcerias-ManutençSo
Sustentabilidade

Programas dê Trabaiha da Área Fim . .

Progfamadé GeïtSo de Atsrvo
Aquisição de acervo museológico/bibliográfico

Reserva Técnica Externa

Transporte de acervo

Conservação

Restauro

Higienezaçso

Projeto de DocumentsçSo

Centro de Referência/ Pesquisa/Projeto de historia oral

Mobiliário e equipamentos para as áreas técnicas

Banco de Dados

Direitos aurorais

Outras despesas Cedoc

Psrcerias-Cecioc

Programa de faposiçSes e Programação Cultural : .

Manutenção de Exposição de Longa Duração

Nova Exposição de longa DursçSo

Exposições Temporárias

Exposições Temporárias- Proac Ver Dentro

Exposições Intinerantes

Exposições Virtuais

Programação Cultura!

Prémio Design

Cursos eOficmas

Trabalho Votuntárío

Acessibiiidade(PC)
SustentsbiiidadefPCi
Parcerias-Eftposições e ProgramsçSo Cuiturai

4.S60,00

•if.SGO,00

3S2.67S,Sfl

315.000,93

13.500,00

12.4SO.OO

2 Í. 808,82

1.806,89

15.080,00

742.318,94

249.930,48

2.000.00

219.435,48

10.000,00

1,600,00

Ë.Ê85,00

3.260,00

7,0£)0,00

193.459,47

Ï7.16H.W

Ï.5.S27.75

41.850,00

8.S16.80

100.000,00

Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo
CEP: 01028-900

PABX; (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br
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12.3

12.3.1

12,3,2

12,3,3

12.3.4

12.3.5

12.3.6

12.3.7

12.3 .S

12.4

1Z.4.1

12.-I.2

i 12.4.3

.12.4.4

12.4.5

12.5

112.5.1

12.5.2

12.5,3

12.5.4

: 12.5.5

12.5.6

12.5,7

13

Programa Educativo •• .. . ' '•

Programas/Projetos Educativos

Açoes Extra Muros

Educativo

Materiais ertícursoi Educativos

Aquisao de Equipamentos e Matérias

Conteúdo digital e engajamento virtual

Transporte grupos escolares

parcerias-Educstfvo
P.rograma de'Integrado ao'SEíe m •?''. . • '.-• . > •

Exposições Itinerantes e outras gções de apoio ao StSEM-SP

Açôes de FormaçSofOficipas, palestras, estágios, etcj

Açoes decomunicsçso ( pubiicações temáticas, otposiçoesem museus

Ações de articulação (redes temáticas de museus!

Ações de Fomento (chamadas públicas para exposições, com

Programa de Comunicaíao e Desenvolvimento Instítudonsl

Piano de Comunicação e Si te

Projetos gráficos e materiais cfecomunicaçSo

Publicações

Assessoria áe imprensa e custos de publicidade

Psrcerias-ComunicsçSo

Acessibiiidacfe(COM)
Depesas de re!acionamento

SUBTOTAL DESPESAS

15,813,48

í S. SI 3,43

283.665,52

36.Sii5,52

12.000.00

Ï 3.780,00

204.a00.00

1.000.00

11.051.535,21

14

14,1

DepredaçSo/Amortliação/ExaystSo/Baixa de Imobilizado

Depreciaçao/Amortiïaçgo/Exaustso/Baixa de Imo&iliïado

IS DESPESAS TOTAIS .11.053,539,21

16
SUPERÁVÍTOUOÉFIOTDO EXERCÍCIO (RECEiTA-DESPESA)

Rua Mayá, 51 - Lu; - São Paulo
CEP; 01028-900

PABX: (II) 3339-8000
www.cuitura,sp.gov.br
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S![ - INVESTIMENTQS/IMQBILiZADO

17

17.1
17.2

17.3
17A
17.5

i7,e_

17.7

! N VÉ5T! MENTOS" COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE
GESTÃO

EQUiPAMENTOSDEINFORMÁTiCACG
MÓVEIS Ë UTENSÍLIOS CG
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CG
SOFTWARE CG
BEMFEITORIASCG
AQUISIÇÃO DE ACERVO CG

18

18.1.

18.2
18.3

18,4

13.5

18.6
18.7

RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO NO
CONTRATO DE GESTÃO

EQUIPAMENTOS DÊ [NFORMATiCA 1?/
MÓVEIS E UTENSÍLIOS IMV
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS fNV
SOFTWAREINV
BENFEÍTORIAS1NV
AQUISIÇÃO 0£ ACERVO \W
EQUfPAMENTOSDETïLECOMUNICAÇÕESiNV

19

19.1_

19.2.

19.3
19.4

19.5

19.6

19.7

INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS
EQUIPAMENTOS DEÍNFORMÃTÍCA [NC
MÓVEIS E UTENSÍLÍOS INC
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS tNC
SOFTOAREINC

BENFEiTORIAS 1NC
AQUISiÇÃO OE ACERVO IMC
EQUtPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES !NC

Orçamento
Anua)

!V . ÉBOJETOS A EXECUTAR E SALDOS OË RECURSOS V l MCULAOOS AO CONTRATO DE GESTÃO

21,1

21,2

21.3

21,4

21,5

21.6

21.7

211

21

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21,6

PROJCTpÏA^EXËOfTAR ".:-í-\ •^•-;^-.. "/ '• :/";" •'.>.l.^'"i''':;.;'.; ^í-'—

SALDO l N ÍCiO EXERCÍCIO

REPASSES LfQUIDOS DISPONfVEIS
RECEITAS DE REPASSE APROPRIADAS

RECEITAS FiNANCËIRAS DOS RECURSOS D£ RESERVAS Ë CONTÍ^GÉNCÍA

INVESTIMENTOS COM RECURSOS V1NCUIADOS AO CS

RESTITUIÇÃO DE RECURSOS A S£C

VARIAÇÃO NO PERÍODO

SÀU191pFtOJfgróSS'EXECLnAR:>"^^.::.' -ï-v •••;. '.'• •-".••':./ ;\-.: ï.-- ^-:..li. • - :'

OIUTRAs^EWÏ^SAl.DOS';'^^;;^-1;^. .>'-..:í'i'^'..':'..l';".^;"--.';.^.:i^i'í-.

Recurso de Reserva

Recurso de Contingência

Projetos incentivados

Captação

ÏÏS-ÏEC-
'"' LuïTïSaü PfiUtü'

lais iLaaxas

Orçamento

Anua!

1393.696,63

1.393.696,63

Orçamento

Anual

S.054,85

942.702,14

5.177/7S

495.850,53

377.330,28

26.181,63
Total __. _._. " " "Í.3SÍ'.;Í'9'7,Í8
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ANEXO TÉCNICO III-OBRZGAÇÕES DE ROTINA E
COMPROMISSO DE INFORMAÇÃO

A CASA - MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO ? 10/2016

PERÍODO: 01/01/2017 - 31/12/2021

ANO:2021

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO
MUSEOLÔGICO

Referente ao(s) MCB - MUSEU DA CASA BRASILEIRA
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OBRÏGAÇÕES DE ROTÏNA E COMPROMISSOS DE

O presente documento detaiha as obrigações de rotinas técnicasconcernentes a uma
insÈituiçBO museológica, que envolvem a gestão museológica, abrangendo as rotinas
administrativas e financeiras e as atívidadesde preservação, pesquisa e comunicação,
que devem ser desenvoividas cotidísnamente pelas equipes do museu.

Detaha ainda os compromissos de informação a serem apresentados pela Organização
Social no âmbito do Contrato de Gestão; especificando s documentação a ser enviada à
Unidade Gestora, para acompanhsmento da regularidade da parceria, lisura e
responsabilidade no uso dos recursos públicos e comprovação de resuitados.

l. OBRIGAÇÕES DE ROTINA

I) ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO PROGRAMA DE GESTÃO
MUSEOLÔGICA

Eixo l ~ Plano Museológico e Planejamento Estratégico

Desenvolver/atualizar e executaras documentos norteadores da gestão
museológica da instituição, submetendo-osà apreciação do Conselho de
Orientação e à aprovação do Conselho de Administrsçãoe da SEC.

Eixo 2 - Gestão administrativa, de recursos humanos e financeira

Manter vigentes todas as condições de quaiifícaçâo, celebração e avaliação do
Contrato de Gestão.
Manter atualizado os nomes dos membros do conselho e díretores, certidões
negativas e demais comprovações e demonstrativos previstos na legislação.
Gerendar o museu atendendo com rigor aos requisitos de transparência,
economicidade e agilidade gerencial, apoiados em um quaiificado sistema de
gestão integrado.
Manter atusiizados e adequados o Manual de Recursos Humanos e o Regulamento
de Compras e Contratações, submeEendo à prévia aprovação do Conselho da OS e
da SEC, propostas de alteração e stuaiizaçao.
Manter gastos com pessoai e com diretoria até os limites estabelecidos no
Contrato de Gestão, Apresentar informação anua! dos índices de gastos praticados
no período.
Cumprir a regularidade de entregas de relatórios, certidões e documentos,
conforme prazos estabelecidos e modeios fornecidos pels SEC.
Manter Sistema de Gestão Interno dotado de estrutura organizacional, sistemas
administrativos e operBdonais, recursos humanos, controle de património,
controiadoria, comunicação, regulamento de compras, p!3no de cargos e salários
e controle de custos.
Manter o equilíbrio econômico-financeiro durante toda a vigência do Contrato de
Gestão. Manter 3 capacidade de Liquidação das Dívidas de Curto Prazo, ConÈrolar
3 capacidade de pagamento das despesas (receitas totais x despesas totsis).
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Apresentar dÊmonstrativo dos índices e cálculo quadrimestraimente (para
acompanhamento) e anuaimente (para avaliação),
Manter o museu associado ao ICOM Brasil (Comité Brasileiro do Conselho
Internacional de Museus), e utilizar BS três associaç5es profissionais 3 que o
membro institucional tem direito para ter funcionários do museu participando
atívsmente de comités temáticos do ICOM.
Cumprir a regularidade e os prazos de entrega dos documentos indicados nos
Compromissos de Informação.
Atu@iizar a relação de documentos de arquivo a partir da aplicação da Tabela de
Temporalidade e do Plano de Classificação, conforme legisiaçao vigente.
Elaborar relação de documentos para eliminação, com base na Tabela de
Temporalidade.
Realizar a ordenação e o registro das séries documentais, conforme o Plano de
Ciassificsção e Tabela de Temporalidade.
Manter site da Organização Social e dos objetos conEratuais atuaiizados, com
relação aos itens de prestação de contas e compras e contratações, â luz dos itens
verificados peia Unidade de Monítoramento em seu índice de Trsnsparéncia.
Planejar, promover e/ou viabilizar a capadtaçao da equipe do museu, das áreas
meiü e fim.
Manter equipe fíxs, em número suficiente, com profissionais especiaiizsdos para a
execução de forma quaSificada das ações do museu.
Prospectar e reaiizar parcerias com instituições diversas, com governos e
organizações da sociedade civil para a consecução de ações que sejam
convergentes com os objetivos do museu,
Participar dos projetos desenvolvidos nas parcerias d3 Secretaria de Cultura e
Economia Criativa com outros órgãos governsmentais.
Elaborar, de forma integrada com as demais áreas do museu, em espedsi com
núcleo técnico do Programa de Acen/o, plano de gestão de riscos.

Eixo 3 - Financiamento e Fomento

DesÊnvolver planejamento e ações de financiamento e fomento que possibiiitem
uma gestão com diversificadas fontes de recursos e a fidelização de apoisdores e
patrocinadores.

Eixo 4 - Mobilização e/ou diversificação e/ou fidelização de público

Informar o número de visitantes presenciais mensalmente e sempre que
solidtsdo, especificando os segmentos de público recebidos.
Elaborar pesquisa de capacidade máxima de atendimento do museu que inclua a
capacidade de público na edificação, 3 capacidade de pessoas em evento e a
capacidade de atendimento em pesquisa, ações culturais e ações educativas.
Desenvolver estratégias de ação envolvendo todas as áreas técnicas e
administrativas para viabilizar 3 ampiiaçao, diversificação, formação e fídeiïzaçâo
do público da Instituição.

Eixo 5 - Monitoramento e Avaliação de Resultados

Realizar o monitoramento da implantação de todos os documentos porteadores da
gestão museoiógjca.
Reaiszsr avaliação periódica dos resultados alcançados em todos os programas.

4
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Realizar pesquisa de perfil e a satisfação do público com as exposições (totem).
Realizar pesquisa de perfil e satisfação do público escolar.
Realizar pesquisa de perfil e satisfação cio público virtusl.

Eixo 6 - Acessibilidade

Promover a diversidade e equidade de oportunidades na composição das equipes
e integrar ao museu profissionais bilingues (inglês/espanhoi/übrss).
Promover periodicamente ações de capadtação da equipe psra promoçso de um
atendimento qualificado aos diferentes tipos de público.
Elaborar projetos expositivos considera n d o-se a acessibilidade física e
comunicadons!, e utilizsndo recursos muitissensoriBis como audioguia, videoguis,
maquetes táteis,entre outros, com o intuito de promover uma visita autónoma a
púbiicos diversos.
Promover acessibilidade informsdonal em relação aos acervos, ao conteúdo
apresentado em materiais físicos (panfletos, folders, textos expositivos etc.),
como em recursos digitais (sites, mídias sociais; convites eletrënicos), por meio
da impressão em braile, uso de caracteres ampliados e contraste, audíodescriçao,
janela de Libras, legendas etc.
Promover ações culturais e educativas acessíveis.
Realizar programas, projetos e ações que contribuam p@ra a promoção da
indusâo soda! e cultural a grupos sociais diversificados, socialmente excluídos e
com maior dificuidsde no acesso a equipamentos culturais (tais como pessoas
com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade socisi, psaentes em
hospitais, reeducandos do sistema prisional, jovens em situação de medidas
socioeducatívas, etc.) ou que estejam no entorno do museu.
Promover acessibilidade físicaem áreas internas e externas ao museu,em
consonância com o Programa de Edificações.

Eixo 7 - Sustentabilidade

• Incorporar a sustentabilidade, em consonância com os ODS - Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, em todas as suas dimensões
(ambiental, cultura!, saciai e econômica)nas atividades, processose áreas do
museu.

• Garantir o acesso e familiarizaçao do corpo funcional do museu ao conhecimento
dos ODS para o reconhecimento da responsabilidade de todss as instituições,.
organismos e corporações no cumprimento de todas ss iegjsiações relevantes, no
respeito dos padrões internacionais mínimos e no tratamento prioritário de todos
os impactos negativos nos direitos humanos.

• Criar um Comité de Sustentsbilidade, composto por um integrante de cada área
do museu, com a atribuição de definir as prioridades de açâo do museu com base
em uma avaliação do seu impacto positivo e negativo, atual e potências nos ODS
através das suas cadeias de valor.

« Estimuiar a busca de soluções para a assimilação e incorporação dss práticas de
sustentabiiidade a fim de promover a inovação e a redução de riscos.
Desenvolver estratégias de mensuração e de gestão d3 sustentabítidade
institucional por meio do estabelecimento de metas que promovam as prioridades
compartiihadas e o desempenho aperfeiçoado em toda a organização.
Materializar o compromisso da administração com o desenvolvimento sustentável
medisnteo alinhamento dos objetivos do museu com os ODS, com base no Marco
Conceituai Comum em Sustentabíiidade (MCCS) que oferece um conjunEo de

5

Assinado digitalmente por SÉRGiO HENR!QUE SÁ LEITÃO FiLHO * Secretário de Cultura e Economia Criativa / GS -
14/12/2021 is 18:46:06.
Assinado com senha por MIRIAM LERNER - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MCB -14/12/2021 às 15:00:07 e MARCO ANTONiO
LEONARDO ALVES - MEMBRO EXTERNO / UPPM-MCB -14/12/2021 às 15:04:42.
Autenticado com senha por RAFAEL EGASHÍRA. Executivo Público l / UPPM -14/12/2021 às 14:54:19.
Documento ?; 30777487-3987 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov,tir/sigasx/public/app/3Utenticar?n=30777487-3987



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

GABINETE DO SECRETÁRIO

conceitos e reflexões essenciais ao tema da sustentabilidsde das instituições e
processos museais na Ibero-América.
Integrar a sustentabilidade na gestão e na govemança, e a incorporação das
metas de desenvolvimento sustentávei em todas as funções do museu tanto nas
atividades-meío como nas atividades-fim -como métodos para atingir as metas
estabelecidas, a partir de objetivos compartilhados, e/ou contribuir pars 3 solução
de problemas sistêmicos do museu e do campo dosmuseus.
Para s promoção úa sustentabilidsde, o museu deve realizar o engajamento em
parcerias com sua rede de fornecedores, com outras instituições do setor, com
governos e organizações da sociedade civil.
Relatar e comunicar informações B respeito do avanço em relação ao
desenvolvimento sustentável, utiiizando sempre que couber os indicadores
comuns e as prioridsdes compartilhadas pelo setor musea!.

Eixo S - Gestão tecnológica

Desenvolver, atuaiizar e executar protocolos, procedimentos, planos e políticas
para o bom gerendamento do parque tecnológico da instituição.

• Garantir s divulgação interna de boss práticas para o uso adequado de hardwares
e softwares da instituição.
Assegurar a segurança e a integridade digital dos dados gerados pela instituição
em seus mais diversos setores.

• Aderir, no que couber, à Lei Gera! de Proteçao de Dados (LGPD) - lei
n°13.709/18.

• Desenvolver planos de contingência para evitar casos de obsolescênda, perda de
dados, ataques dbernéticos dentre outros riscos ao parque tecnológico da
instituição.
Manter equipe fixa, com profissionais especializados na área de tecnoiogia.
Assegurar investimento do repasse anua! do Contrato de Gestão para o
desenvolvimento e manutenção de hardwares e softwares da instituição.

H) ROTINAS TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES DO PROGRAMA DE ACERVO

Imp!emen6ar, em conjunto com as demais equipes do museu, a Política de Gestão
de Acervo.
Implementar, em conjunto com as demais equipes do museu. Política de
Preservação Digital.
Manter os acervos em resen/a técnica, em exposição ou área de consulta em
condições adequadas de umidade, temperatura e iluminância, com uso de
mobiliário e equipamentos técnicos adequados para manuseio e armazenamento,
conforme as carscterístícas de cada acervo que o museu possuir.
Realizar disgnóstico integrado do estado de consewação dos acen/os
museológicos, bibliográficos e arquivisticos do museu. A partir dos resuitados do
Diagnóstico, eiaborar Piano de Conservação Integrado dos Acervos.
Orientar a execução das ações de gestão de acen/os pêlos psrâmetros nacionais e
internacionais pertinentes, tais como o SPECTRUM/CotíectÍonsTrust, respeitando a
realidade de cada instituição.
Respeitar todos os procedimentos de aquisição, de empréstimo e de restauro dos
acerbos museológicos, srquivísticos e de obras raras estsbeieddos pela SEC e
indicados nss legisiações pertinentes e nas dáusuias previstas no contrato de
gestão.
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Informar por meio de reiatório os restsuros, os empréstimos e as novas
aquisições incorporadas ao scenfo da instituição em período pactuado no contrato
de gestão.
Atuatizar e complementar os registros documentais do acen/o museoiógico e
manter completo e atuslizado no banco de dados do acervo vigente, com - mas
não somente - novos regisEros fotográficos, informações sobre o contexto de
produção das obras, data e forma de entrada no acer»/o, pesquisa de origem e
procedência/ movimentação, situação de regularização do uso de direitos autorais
e conexos, e estado de conservação dos bens que compõem o scen/o. No caso
dos museus que possuem materiais cuja preservação demanda
predominantemente o uso de dispositivos tafs como microfilmes, CDs, DVDs, HDs,
servidores dedicados etc., devem ser registradas a localização e o estado de
conservação deies.
Atualizar e complementar os registros documentais dos acervos arquivísticos e
bibliográficos, em banco de dados informatizado e compatível com padrões
vigentes de intercâmbio de dados, com ~ mas não somente - informações sobre
contexto de produção das obras, data e forma de entrada no acen/o,
movimentação, uso e estado de conservação dos bens que compõem o acervo. No
caso dos museus que possuem materiais cuja presen/açao demanda
predominantemente o uso de dispositivos tais como microfilmes, CDs, DVDs, HDs,
servidores dedicados etc., devem ser registrados a localização e o estado de
consen/ação deles.
Elaborar e manter atuaiizados os registros documenÈais de peças ou acerbos de
outros museus que estejam em comodato ou em depósito na instituição;
Participar das stividades e reuniões rejatlvas à gestão de acervos do Estado, por
meio o Comité de Poiftica de Acervo.
Manter o inventário de acervo atualizado (acervo museológíco, coleções
bibiiográficas especiais ou de obras rarss e conjuntos arquivEsticos históricos).
Manter stualizados contratos e termos de cessão de uso de imagem e som dos
acervos sob responsabilidade do museu.
Elaborar e manter aEualizado o registro topográfico do acervo (mapa de
localização das peças do acen/o).
Reaiizsr, durante toda a vigência do contrato, todos os procedimentos adequados
de consen/açao preventiva e corretiva dos acervos, ïncluem-ss aqui ss ações de
hígienização mecênics periódica de todos os acen/os que o museu possuir.
Manter espaços adequados para exposição, manuseio e armazenamento,
equipados conforme a especificidade do acen/o e seguros para execução dos
trabalhos das equipes.
Promover o desenvolvimento do Centro de Pesquisa e Referência do museu,
realizando pesquisas sobre o acervo e as linhas de pesquisa do museu,
promovendo atendimento a pesquisadores interessados. Na inexïstênds de um
Centro de Pesquisa e Referência, fomentar o desenvolvimento das mais diversas
atividades de pesquisa e/ou projetos realizados pelo núdeo de documentação,
conservação e pesquisa da instituição.
Manter equipe fixa, com profissionais espedalizsdos em documentação,
conservação e pesquisa para todos os acen/os que o museu possuir.
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gestão para a
manutenção das Rotinas e Obrigações Contrstuais do Programa de Acervo.
Participar das atividades do Sistema Estadual de Bibliotecas do Estado de São
Paulo (SISEB) (quando aplicável),
Elaborar, de forma integrada com ss demais áreas do museu, plano de gestão de
nscos.
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III) ROTINAS TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E
PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Realizar planejamento das exposições e programação cultural, incluindo as ações
previstas de stuaçao junto ao SISEM-SP.
Manter, atualizar e aprimorar legendas e comunicação visusl nas exposições.
Assegurar a acessíbí!id3de expositíva,em consonância com o Programa de Gestão
Museológics, à exposição de longa duração e buscar promover a acessibilidade
expositiva nas exposições temporárias e itinerantes, bem como na programação
cultura! oferecida.
Participar das ações de articulação do setor museoiógico tais como Primavera de

Museus, Semana Nsdonai de Museus, Museum Week, Museum Selfíe Day, entre
outras que forem solicitadas pela Secretaria.
Participar das ações de articulação àa Rede de Museus da SEC, tais como s Mostra
de Museus, Programa "Sonhar o mundo", férias nos museus, entre outras que
forem soiidtadas peia Secretaria.
Partïtípar, conforme a disponibilidade, com açao ou programação nas campanhas
promovidas ou apoiadas pela SEC ou Governo do Estado: Campanha do Agasalho,
Virada Inclusiva, Virada Culturai, Jornscia do Património, e outros eventos que
ocorram ao longo do ano.
Estimular a produção cuitursi na área temática foco do museu, por meio de
premiações, projetos de residência artística e boisas de estudo para projetos com
qualidade artístico-cultural e contrapartida sociocultural (exposições,
apresentações, oficinas etc.).
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gestão para a
manutenção das Rotinas e Obrigações Contratuais do Programa de Exposições e
Programação Cultural.
Assegurar que os profissionais responsáveis pelo "Programa de Edificações", em
consonância com os diretores do museu e as demais equipes técnicas, quando da
implantação de exposições de ionga/ média duração e/ou exposições temporárias,
acompanhem as ínstsiações que interfiram na elétrica, hidráuiica, estrutura, entre
outros elementos existentes na edificação, e exijsm de terceirízados a emissão
prévia, de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e demais documentos e/
ou laudos que sejam necessários, a fim de se comprovar a segurança dessas
montagens para pessoas, edificsçao e acervos.
Contribuir para s elaboração, de forma integrada com as demais áreas do museu,
em especial com núcleo técnico do Programa de Acervo, do piano de gestão de
riscos.

IV) ROTINAS TECNXCAS E OBRIGAÇÕES DO PROGRAMA EDUCATÏVO

Elaborar, aprimorar periodicamente e executar oplanejamento de todas as ações
vinculadas à educação museal.
Manter equipe fixa, em número suficiente, com profissionais espedaiizados para a
execução de forma qualificada das ações do Programa Educativo.
Pianejar as rotinas da equipe do núcleo educativo, considerando o tempo de
dedicação ao desenvolvimento de estudos e pesquisas inerentes ao trabalho
educativo, a partir dos eixos temáticos próprios do museu, que possam gersr
conteúdos que venham a contribuir com a educação não formal.
Planejar as ações, projetos e progrsmas educativos, desenvolvendo sua
metodologia de sçao, cronograms e necessidades de recursos humanos e
financeiros.
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Ofertar visitss educativas, ofícinss, leitura de imagens e objetos patrimoniais,
dentre outras ações educativas voltadas ao público agendado e espontâneo,
obsen/ando a capacidade de atendimento qualificado do público,
Contribuir com a área de Recursos Humanos na realização de sções voltadas às
equipes das áreas meio e fím do museu para a integração, educação e
consdentizaçSo a respeito das atividades e funções do museu e o papel e
importância de cada um dentro do equipamento, bem como desenvoiver com
estes a compreensão do museu como espaço público de finalidade educativa.
Desenvolver projetos de formação, realizando cursos, oficinas, palestras e
produzindo materiais de apoio que possam contribuir com a capscitsçao de
parceiros institucionais como professores, educadores, guias de turismo,
profissionais de saúde e assistência social, dentre outros.
Eiaborar materiais e recursos educativos qualificados s em diferentes suportes
(apostilas, jogos, foiders, vídeos etc.) para apoio às ações educativas e
distribuição a diferentes públicos. Deve-se considerar a contribuição de outras
áreas técnicas no desenvolvimento dos materiais educativos, considersndo-se ss
especifiddades inerentes 3 sua produção em diferentes suportes, como a
elaboração do design, o uso de tecnoíogias na produção de conteúdo digita!,
dentre outros.
Realizar programas, projetos e ações integrados com as áreas técnicas do museu
e, também, com núcleos de açao educativa de outros museus pertencentes à
SEC.
Desenvolver e executar projetos e ações educativas inclusivas e acessíveis, em
acordo aos princípios estsbeieddos instítuclonslmente, voltados a grupos sociais
diversificados, excluídos sociaimente e com maior dificuldade no acesso a
equipamentos culturais (tais como pessoas com deficiência, idosos, pessoas em
situação de vulnerabiiidade social) ou que estejam no entorno do museu.
Aperfeiçoar e intensificar as parcerias com as redes estadual e municipal de
educação, instituições de ensino superior e instituições sociais ou do terceiro setor
com função, fínsHdade ou interesse educativo, tais como ONGs, institutos,
associações, agendas de turismo, dentre outros.
Realizar processos avaiiatívos visando à garantia da satisfação do público em
relação ao serviço prestado e acompanhamento para melhoria das ações
desenvolvidas, bem como apresentar os resultados das pesquisas e avaliações em
que se utilizaram modelos próprios da instituição.
Participar das reuniões e atívidsdes do Comité Educativo.
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gestão para a
manutenção das Rotinas e Obrigações Contratuais do Programa Educativo.
Contribuir para 3 elaboração, de forma integrada com as demais áreas do museu,
em especial com núcleo técnico do Programs de Acen/o, do plano de gestão de
riscos.

V) ROTINAS TÉCNICAS E 08RJGAÇÚES DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO
SISEM-SP

Propor ações que estejam em consonância com as linhas de açao do SÏSEM-SP
(comunicação, apoio técnico, articulação, formação e fomento), com as demandas
mapeadas junto aos colegiados do SÏSEM-SP (representações regionais e
COSISEM-SP - Conselho de Orientação do SISEM-SP) e com o público-alvo
principal do SISEM-SP (museus pauiïstas e profissionais de museus). Tais ações
propostas deverão ser discutidas previamente com o GTC SISEM-SP - Grupo
Técnico de Coordenação do SISEM-SP.
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Apresentar cada açso proposta de forma detalhada, contendo minimsmente
determinação de púbiico-slvo, cronograma de execução, período de execução e
metodologia de avaliação de público e de impacto, resultados esperados.
Atentsr e obedecer os prazos mínimos determinados para o pianejamento de
ações do SISEM-SP, permitindo assim maior eficácia na divuigação: 45 dias antes
da 3Ç30, realizar o contato com o município; 30 dias antes da ação, confirmação
de loca), data, horário e tema a ser trsbslhado; 20 dias ante? da sçao, aprovação
da peça de divulgação; 15 dias antes da açâo, inido da djvulgsção e até 10 dias
após a realização da ação, envio de relatório para o GTC SISEM-SP.
Coordenar junto ao GTC SISEM-SP possibilidades de parcerias institucionais com
outros museus paulistas, de forma a evitar sobreposições de ações no
planejamento do SISEM-SP.
Participar das ações em rede promovidas pelo SISEM-SP (campsnhss, eventos,
impressos, etc.).

Mapear em suas áreas de atividades-meio e de atividades-fím, possibilidades de
ações para este programa.
Assegurar investimento mínimo do repasse anual do Contrato de Gestão psra a
manutenção das Rotinas e Obrigações Contratuais do Programa de Ações de
Integração só SISEM-SP.
Manter atualizadas as informações referentes ao público mensa! e orçsmento
anua! na piatafonna do Cadastro Estadual de Museus.

VI) ROTINAS TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÁO E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Desenvolver planejsmento que fortaleça a presença do museu junto a diversos
públicos de interesse, firmsndo-o como equipamento cultural ao Governo do
Estado vinculado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
Promover o museu na internei e nas redes sociais, seguindo as dïretrizes do Piano
de Comunicação Institucional e respeitando as orientações do Sistema de
Comunicação da Cultura - SICOM.
Submeter à aprovação da SECpropostas de alteração de logomarca do museu.
Manter o site do museu atualizado e adequado, divulgando dados institucionais,
históricos e de agenda atualizada regularmente, contendo: informações de
exposições e programação cultura! do museu; informações sobre o 5ISEM e a
Rede Temática ds quai faz parte; serviços do museu e formas de acesso; poïítics
de gratuidaáe; aviso de compras e de processos seletivos para contratações de
serviços e de colaboradores para a equipe do museu; documentos institucionais
da OS (estatuto; quaiifícação como OS; relação de conselheiros e mandatos,
diretoría e contatos; relatórios anuais; prestação de contas, remuneração
individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivos nomes, cargos ou
funções); iinks para ouvidoria/SEC, psra o site da S£C e para o site do SISEM.
Divulgar no site e também nas contas de redes sociais mantidas pêlo museu
informações atualizadas sobre o acewo (restauras importantes que foram
concluídos, sções de atualizaçao de informações relevantes no banco de dados do
acen/o e formas de pesquisa), sobre a edificação e sobre as ações educativas.
Produzir peças de comunicação tais como convites eletrônlcos, boletins eletrónicos
para divulgação da programação para envio ao mailing iist, com prévia aprovação
de proposba editorial e layout pela SEC.
Submeter previamente è Assessoria de Comunicação da SEC, por e-msil, com
cópia psra a Unidade Gestora, toda proposta de material de divulgação a ser
produzido (folhetos, convites, catálogos, publicações, etc.), para aprovação da
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proposta ediíoriaS, layout e tiragem, bem como submeter previamente para
aprovação da SEC as minutas de release para imprensa.
Apiicar corretamente o Manual de Logomarcas da SEC / Governo do Estado.
Partidpsrde ações de articulação do setor museoiógico tais como Primavera de
Museus, Semana Nacional de Museus, Jornada do Património, Museum Week,
Museum Selfíe Dgy; além de eventos da Rede de Museus da SEC, tais como a
Mostra de Museus da SËC, Campanha "Sonhar o mundo", férias nos museus,
aniversário da cidade, Dia das Crianças, entre outras.
Participar, conforme B disponibilidade, com açao ou programação das campanhas
promovidas ou apoiadas pela SEC ou Governo do Estado: Campanha do Agasalho,
Virada Inclusiva, Virada Cultura! e outras programações que ocorram ao longo do
ano.

Monitorar púbSico virtuai, em consonância com o eixo 5 - monitora mento e
avsiiaçâo dos resultados do Progrsma de Gestão Museológica.
Seguir as orientações ds Política de Comunicação e a Poiitica de Porta-Vozes da
SEC.
Monitorar as inserções do museu nasmídias.
Produzir a comunicação visua! e impiantsr/requalificar a sinaiizaçao interna e
externa do museu.

Realizar sçoes de relacionamento com públicos-alvo.
Em conjunto com o Programa de Gestão Museológica, estruturar programas de
apoio/captaçao ao museu.
Assegurar investimento do repasse anua! do Contrato de Gestão para a
manutenção das Rotinas e Obrigações Contratuais do Programa de Comunicação
de Desenvolvimento Institucional.
Contribuir para a elaboração, de forma integrada com as demais áreas do museu,
em especial com núcleo técnico do Programa de Acen/o, do plano de gestão de
riscos.

VII) ROTINAS TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES 00 PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES

Manter atuaïizsdo e executar periodicamente o Plano de Gestão e Manutenção em
Edifícios. Deverá induir, além da edificação, todas as questões reiadonadas
ârestauro, instalações e infra estrutura predisl (luminotecnia; sistema de
ventilação, exaustão e climatização; elevadores e plataformas; geradores; etc.) e
áreas externas.

Promover a regularização cadastra! das edificações, com eiaboraçao de todos os
projetos e iaudos técnicos solicitsdos pêlos órgãos públicos para obtenção e
manutenção do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião junto à prefeitura
do município.
Executar programação periódica de combate a pragas: descupinizaçao,
desratízsçSo, desínsetizaçso e ações para adoçao de barreiras físicas impeditívss
de pouso e nídificsçao de pombos na edificação.
Obter e renovar o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) no prazo
concedido pelo Corpo de Bombeiros, atualizando sempre que necessário o projeto
de bombeiros. Realizara manutenção periódica dos equipamentos de segurança e
prevenção de incêndios (hidrantes, extintores em suas diversas classes, etc.),
garantindo boas condições de uso e prszo de validade vigente.
Manter atualizsdo e dentro do prazo de validade o treinamento da Brigsda de

Incêndio do museu. Utilizar e atuaiizar sempre que necessário o Manual de
Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda: Emergência e
Contingência, que deverá ser desenvolvido a partir da Norma Brasileira ABNT
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NBR 15219/2005 e da Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros n° 16/2011
"Plano de emergência contra incêndio", considerando as recomendações da
Instrução Técnica n° 40/2011 "Edificações históricas, museus e instituições
culturais com acen/os museológicos", com realizsção de treinamento periódico, no
mínimo semestral, de todos os funcionários.
R.enovar Bnualmente, dentro do prazo de vaiidade, os seguros contra incêndio,

danos patrimoniais, responsabilidade civi! e outras coberturas pertinentes, em
valores compatíveis com a edificação e uso. Entregar cópia das spóiices de
seguros a cada contratação, renovação ou aiteraçso das condições áe cobertura.
Manter e promover condições de acessibilidade física para pessoas com deficiência
e mobilidade reduzida.
Zelsr pela sustentabilidade ambientai contemplando, no mínimo, ações para
minimização de gastos com água, energia etétrics; materiais técnicos e de
consumo e jmplsntar coleta seletiva.
Manter equipe fixa, com profissionais especiaiizados para s manutenção predial e
a conservação preventiva da edificação e áreas externas, bem como psrs 3
segurança de toda a propriedade e património nela presen/ado, e promover
periodicamente, no minimo semestral, ações de capacÍEação ds equipe.
Assegurar a manutenção física e a conservação preventiva das edificações,
instalações e equipamentos de Ínfraestrutura predial, investindo, no mínimo
4,79% do repasse anua! do Contrato de Gestão em ações de operação e em sua
manutenção preventiva e corretiva.
Eiaborar, de forma integrada com as demais áreas do museu, em espedai com
núcleo técnico do Programa de Acervo, plano de gestão de riscos.
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2. COMPROMISSOS DE INFORMAÇÃO

A OS deverá providenciar, nos prazos indicados pela Secretaria de Cultura e Economia
Criativa o Relatório Quadrimestral de Atividades e oReiatório Anual de Atividades, com as
informações referentes ao 3° quadrimestre e o consolidado das realizações do ano
anterior, aprovado e encaminhado pelo Conselho de Administração da OS (nos termos do
Artigo 4°, item VIU da Lei Complementar Estadual n° 846/1998), contendo o
compsraUvo das metas previstas x realizadas, e os documentos anexos constantes
noCheckList Geral.

A OS também deverá apresentar quando houver novo documento ou aiteraçao do
anterior:

Regulamento de aquisições de bens e contratações de obras e serviços com recursos
do Contrato de Gestão, devidamente publicado no DOE
Cópia das atas de reuniões do Conseiho de Administração, devidamente registradas,
que abordem assuntos relacionados ao Contrato de Gestão
Manuai de Recursos Humanos

Prógrarpa de Gesítao Museológicá

Periodicidade
de Verificação

Forma de comprovação

Eixo l - Plano Museológico e Planejamento Estratégico

3° quadrimestre
do primeiro ano
de vigência do

Contrato de
Gestão

3° quadrimestre
do segundo ano
de vigência do

ConErato de
Gestão

Plano Museológico

Planejamento Estratégico

Eixo 2 - Gestão administrativa/ de recursos humanos e financeira

2° quadrinnestre
do primeiroanode

vigência do
Contrato de

Gestão (quando
a OS não tiver
apresentado na

Convocação
Púbiica ou caso o

mesmo não
tenha sido
aprovado)

Manual de Recursos Humanos
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Qua d ri mestra!

2° e 3°

qua d ri mestre

3° quadrimestre

Relatório Gerentísl de Orçamento • Previsto x Realizado

Relatório Sintético de Recursos Humanos

Relstório de Captação de Recursos

Balancete Conte bi!

Dedaraçao assinada pêlos representantes legais da entidade
atestando recolhimento no prazo carreto dos Impostos e encargos
trsbajhistas referentes a pagamentos efetuados para PJ (pessoas
jurídicas) e PF (pessoas físicas), sssim como das contas de
utilidades púbiicas, sem multas
Certidão dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal com
início e término do mandato e data da reunião da nomeação

Relatório de Atividades de Organização do Arquivo, em
atendimento às orientações da CADA - máximo 2 páginas
Reisçâo de convénios e parcerias firmadas no período, nacionais e
intemaoonais
Descritivo qualitativo das ações realizadas
capacitaçao e especialização das ecjyipes

de formação,

Reistório Analítico de Recursos Humanos

Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás,
telefone e intemet
Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público

Posição dos índices do Período: Liquidez seca (AC/PC); Receítss
Totais / Despesas Totais, assinadas peios representantes legais da
Entidade
Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos
federais e à dívida ativa cia União, c^ue inclui débitos às
contribuições previdenciárias e às de_ terceiros^
Comprovante de inscrição e situação cadastral - CNPJ

Certificado de regularidade do FGTS CRF

Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado
de São Paulo
Certidso de tributos mobiliários

Certificado do CADIN Estadual

Relação de apenados do TCE

Sanções sdminisb-stSvas

Certificado de regularidade cadastral de entidades - CRCE

Certidão negativa de débitos trabalhistas ~ CNDT

Demais anexos previstos nss Instruções Normativas do TCE

Relatório com quantidade e descrições dos perfis dos funcionários

Relação de documentos para eliminação, com base na Tabe!a de
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Temporalidade (entrega de uma cópis ao CADA), j

Eixo 3 - Financiamento e Fomento

1° quadrimestre
do primeiro ano
de vigênciado
Contrato de
Gestão e 3°

quadrimestredos
anos

subsequentes
3° qusdrimestre

Piano de mobilização de recursos

Quadro de projetos submetidos a Leis de Incentivo e Editais

Eixo 4 " Mobilização e/ou diversificação e/ou fidelizaçâo de público

3° qusdrimestre
do primeiro ano
de vigência do

Contrato de
Gestão

3° qusdrimestre

Comprovante de Associação ao ICOM Brasí!

Estudo de capacidade de atendimento do museu

Relatório sobre as ações de mobilização e/ou diversificação e/ou
fídelizaçao de público desenvoividas portadas as áreas técnicas e
sdmimsErativas

Eixo 5 - Konitoramento e Avaliação de Resultados

2° e
3°quarf ri mestres

3° quadrimestre

3° quadrimestre

3° quadrimestrea
partir do segundo
ano de vigência
do contrato de

gestão

Relatório Analítico da Pesquisa de satisfação do público em geral

ReSatório Analítico da Pesquisa de perfil e satisfação do público
escolar
Pisniihas de tabulsçgo da pesquisa de perfil e sstisfaçêo do público
escolar
Relatório Analítico da Pesquisa de satisfação do público de
exposições e programação cultura!

Relatório Analítico da Pesquisa de perfil e satisfação do
publícovirtual
Relatório sobre implantação do Plano Museológico

Relatório sobre implantação do Pianejamento Estratégico (quando
houver)

Eixo 6 - Acessibilidade
io e 3°

q u ad ri mestres
3° quadrimestre

Relatório institucional de Acessibilidade

Diagnóstico de Acessibilidade

Eixo 7 " Sustentabijidsde

3° quadrimestre Relatório institucional de Sustentabiiidade

Eixo 8 - Gestão Tecnológica
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2° quadrimestre

Política de uso e de Infraestrutura de íecnologiB e
telecomunicações

Poiitica de Privacidade e Proteçao de dados

^i:-;-';Ï;:-:\:-;^:;.'^- ::^ïÍïriÇ>granii'a'ciei,Gestãad!e.Acervos-,'. ,1 .:^>.;.:;"-"..';:''!,;;'-::/.

Periodicidade
de Verificação

Quadrimestral
Quad ri mestra)

3° quadrimestre
do primeiro ano
de vigência do

Contrato de
Gestão

Qusdrimestral

Qua d ri mestra l

3° qusdrimestre
do segundo ano
de vigência do

Contrato de
Gestão

1° quadrimestre,
a partir do

segundo ano de
vigência do
Contrato de

Gestão

3° quadrimestre,
a partir do

segundo ano de
vigência do
Contrato de

Gestão

2°qusdrime5tre
do segundo ano
de vigência do

Contrato de
Gestão

Forma de comprovação

Relatório de restauras, empréstimos e novas aquisições

ReiBtório de ações do Centro de Pesquisa e Referência

Diagnóstico do Estado de Conservação dos Acervos

Relatório de implantação do Plano de Conservação

Relatório de atualizaçâo do BDA-SEC ou do in.patrimonium.net

Inventários dos acen/os atualízados

Guia do Acervo Arquivístico ou sua atuslízaçâo

Reiatório dos procedimentos para gestão de acen/os eiaborados
e/ou smpjantados

Pianifha de status de atualizaçao/regularizaçâo de direitos autorais
e conexos

Política de Gestão de Acervos

Plano de Conservação de Acervos

^^^ ^ PrògramaçaaÏ:ulturat ;^; ;
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Periodicidade
de Verificação

Quadrimestrai

3° quadrimestre

Forma de comprovação

Consoiidado da Planilha de programação

Consolidado da Planilha de Público

Envio de cópias das Anotaçõâs de Responsabilidade Técnica (ARTs)
e eventuais laudos específicos assinados peios profissionais
responsáveis técnicos por obras civis, instalações eiétricas e
hidráulicas quando da impiantsçao de exposições de ionga ou
média duração e exposições temporárias (quando houver)

Reiatório das ações do Programa de Exposições e Programação
Cultura)
Regulamento dos Concursos, Editais e Programas de Residência
Artística / Técnica / Cultural para o ano seguinte (quando houver)

/'-";.: .;^', :-.^.•',•.> ,^;,';~':';:;-.^PrQgrama. Edlucativp. ._-.. .„, ' \'-.'-':'::r.:':';^^i^,

Periodicidade
de Verificação

Qua d ri mestra i

1° e 3°
q ua d ri mestres

1° quadrimestre
do primeiro ano
de vigência do

Contrato de
Gestão e 3°

qua d ri mestre dos
anos

subsequentes

3° quadrimestre

Forma de comprovação

Relatório de sções do núcleo educativo

Matriz de monitoramento do educativo

Plano educativo

Relatório sobre os materiais educativos (apostilas, jogos, folders,
vídeos etc.) eiaborados para os diversos públicos (impressos e
virtuais)
Relatório com os resultados dss avaliações aplicsdss ao público
educativo em que se utíiizarsm modelos próprios da instituição.

^\:::^;p,^:<;:::^^í3rQ9rarna.<ie;lntegraçaó'ap SISEM-SP/^..- , ^:>^.:;-'y..^

Periodicidade
de Verificação

Máximo de 10
dias após a

realização da
ativídade, e nos

Forma de comprovação

Relatório conciso sobre a açso de formação (cursos, oficina?,
palestras, workshops) realizada considerando as demandas do
interior, iitora! e região metropoíítans de São Paulo
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reiatórios
quadrimestrais e

anua!

1° quadrimentre

2° ou 3°
qusd ri mestres

Mensalmente

Relatório conciso sobre Exposições itinerantes realizadas,
considerando as demandas do interior, litoral e região
metropoiitana de São Paulo

Relatório conciso sobre as Visitas de Apoio Técnico a instituições
museológicas

Relatório conciso sobre participação nas reuniões e ativldades das
Redes Temáticas

Relatório conciso sobre estágios técnicos oferecidos para ações
específicas de curta duração

Aíualização orçamentaria ns plataforma do Cadastro Estôduai de
Museus (fevereiro)

Material referente à participação no Encontro Pauiista de Museus
com Painéis digitaís/apresentações em mesas expositivas (se
houver)
Atualizaçso do número de público visitante da instituição na
plataforma do Cadastro Estadual de Museus (CEM)

^ ;, Programa de Comunicação é DssenvolvimentQ Institucional,;

Periodicidade
de Verificação

Qusdrimestrs)

1° quadrimestre
do primeiro ano
de vigência do

Contrato de
Gestão e 3°

q ua d r! mestre dos
anos

subsequentes

3° quadrimestre

Forma de comprovação

Relatório trimestral das ações de comunicação do museu no
website e nas redes sociais e monitoramento do público vjrtual,
indicando número de visitantes únicos e número total de acessos
por canal
Reistórso trimestrai de destaques do museu na mídia no penedo

Piano de comunicação

Relatório anual de ações implantadas no Plano de Comunicação e
Desenvolvimento Institucional do museu

Especificações técnicas, proposta editorial e tlragem depropostas
de pubiicações (livros, coieções)

^:?::.''i.Y^:^;^^.^ï-::^?^p^.r^ :'' •'.••'"'•>"^::y:'-.'.:::&^

Periodicidade
de Verificação

Forma de comprovação

1S
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Quadrimestral

Cópia da apólice de seguros contra incêndios, danos patrimoniais,
responsabilidade civil e outras coberturas, entregue no
^gya d ri mestre de contrataçap.
Planilha de acompanhamento de execução do Plano de Gestão e
Manutenção em Edifícios

Cópia do Alvará de Funcionamento Local de Reunião
ou relato das ações realizadas para a obtenção e/ ou renovação do

documento

io e 3°
q ua d ri mestres

Cópia do comprovante de execução do serviço de combate a
pragas e/ ou relato das ações realizadas

Cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB no
quadrimestre de obtenção e / ou renovação ou relato das açoes
realizadas para a obtenção e/ ou renovação

Relato das ações de segurança e prevenção de incêndios realizadas

Plano de Gestão e Manutenção em Edifícios

3° quadrimestre
Planilhade acompanhamento de execução do Plano de Gestão e
Manutenção em Edifícios Cconsolidado das ações de todos os
trimestres)
Cópia da apólice de seguros contra incêndios, danos patrimoniais,
responsabilidade civil e outras coberturas
Piano de Salvaguarda: Emergência e Contingência

Manual de Normas e Procedimentos de Segurança

Comprovante do treinamento da Brigada de Incêndio
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ACASA " A CASA - MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTÃO ? 10/2016

PERÍODO: 01/01/2017 " 31/12/2021

ANO:2021

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO
MUSEOLÕGICO

Referente ao(s) MCB - MUSEU DA CASA BRASILEIRA
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se obriga por esse contrato a repassar â
Organização Social A Casa - Museu de Artes e Artefatos Brasiieiros, o montante de R$
34.541.651,19 (Trinta e quatro miihões, quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e
cinquenta e um reais e dezenove cenEavos) para o desenvolvimento das metas e obrigações
previstas neste contrato de gestão, entre o período de 2017 e 2021, obedecendo ao
cronograma de desembolso a seguir;

Ano

2021

Total Ano
_(??.)_

7.694.098,00

Programa Trabalho

13,391,1214,5732.0000

13.391,1214.5732,0000

1.3.391.1214.5732.0000

13.391.I214.S732.0000

I3.391.I21d.5732.0000

I3.391.1214.S732.0000

13,391,1214,5732.0000

13.391.1214.5732.0000

13.391,1214.5732.0000

13.391.1214,5732.0000

13.39I.IZ14.5732.0000

13.391.1214,5732,0000

Natureza
Despesa

33.90.39 - 75

33,90.39 -75

33.90.39 - 75

33.90.39 - 75

33.90.39 - 75

33.90.39 " 75

33.90.39 - 75

33.90.39 - 75

33.90.39 - 75

33.90,39 - 75

33.90,39 - 75

33.90.39 - 75

Fonte

FonEe l -
Tesouro
Fonte l -

Tesouro
Fonte l -

Tesouro
Fonte l -
Tesouro

Fonte l -

Tesouro
Fonte l -
Tesouro
Fonte l -
Tesouro
Fonte l -

Tesouro
Fonte l -
Tesouro
Fonte l -
Tesouro
Fonte l -
Tesouro

Fonte l -
Tesouro

Oa ta Limite

20/01/2021

20/02/2021

20/03/20ZI

20/04/2021

20/05/2021

20/06/2021

20/07/2021

20/08/2021

20/0 S/Z 021

20/10/2021

20/11/2021

20/12/2021

Parcela

l

2

3

4

s

6

7

8

9

10

11

12

TQTALGERAL;,

Total Parcela

_(??_)_

479.843,00

479.843,00

479.843,00

479.843,00

588.090,00

586.090,00

588.090,00

568.090,00

538.090,00

5S8.090,Oa

588.090,00

1.658.096,00

-Z..69.4,9ge,0.0,

Ano

2020

Total Ano
(ftS)

5,7S6.575,00

Programa Trabalho | rt3t,ureza

13.391.1214.S73Z.OOOO

13.391,1214.5732.0000

13.391.1214.5732,0000

13.391.1214.573;.0000

13.391.1214.S732.0000

13.391.1214.S732.0000

13.391.1214.5732,0000

13.391.1214,5732.0000

l3.39I.I214.S732.0000

13.391,1214.5732.0000

13,391.1214.5732.0000

Fontes

33.90.39 - 75 | ^e^-

33,90.39 - 75

33.90.39 - 75

33.90.39 - 75

33.90,39 - 75

33,90.39 - 75

33,90.39 - 75

33.90.39-75

33.90.39 - 75

33,90.39 - 75

33.90.39 - 75

Fonte l -

Tesouro
Fonte l -
Tesouro
Fonte l -

Tesouro
Fonte l -
Tesouro

Fonte I -
Tesouro

Fonte l -
Tesouro

Fonte l -
Tesouro

Fonte l -
Tesouro
Fonte l -
Tesouro

Fonte l -
Tesouro

Data Limite

20/1Z/2020

20/11/2020

20/10/2020

20/09/2020

20/08/2020

20/07/2020

20/06/2020

20/05/Z020

20/04/Z020

ZO/03/2020

20/02/2020

Parecia

11

10

9

8

7

6

s

4

3

2

l

TOTAL GERAL;

Total Parcela
(R$)

551.102,00

SSl.102,00

SS1.102,00

SSl.102,00

551.102,00

275.551,00

27S.SSl,00

;75.551,00

551,102,00

551.102,00

1.102.208,00

S.786. S 75,00
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Ano

3019

Total Ano
(RS)

6,624.098,00

Programa Trabalho

13.391.1214.5732.0000

13.391.ÏZlf,5732.0000

13.391,1214.5732,0000

13.391.1214.5732,0000

13.391.1214,5732.0000

13.391,i214.S732.0000

13.391.1214.5732,0000

13.391.1214.5733,0000

13.391.l21t.S732,0000

13.391.1214,5732,0000

13.391.1214.5732.0000

Natureza

Despesa

33.90.39 - 75

33.90.39 - 75

33.90,39 - 75

33.90.39 - 75

33.90,39 - 75

33.90.39 - 75

33.90.39 - 75

33.90.39 - 75

33.90,39 - 7S

33.90.39 - 75

33.90.39 - 75

Ponte

Fonte I -
Tesouro

Fonte l -
Tesouro

Fonte l .
Tesouro
Fonte l -
Tesouro

Fonte l -
Tesouro

Fonte l -
Tesouro

Fonte l "
Tesouro

Fonte I -
Tesouro

Fonte l -
Tesouro

Fonte l -
Tesouro
Fonte l .
Tesouro

Data Limite

20/13/2019

20/11/2019

20/10/2019

20/09/2019

20/08/2019

20/07/2019

20/06/2019

20/05/2 019

20/04/3019

20/03/ZOI9

20/02/2019

Parcela

II

10

9

s

7

6

5

4

3

2

l
TOTAL GERAL:

Total Parcela
(R?)

600,257,09

429.291,08

418,421,03

581.989,25

581,989,25

561.989,25

581.989,25

531.989,25

SSl.989,25

531.389,25

1.102.204,00

6.624.098,00

Ano

20IS

Total Ano

ÍKSÏ_

6.$13,228,00

Programa Trabalho

13.391.1214.5732.0000

13.391.12I4.S73Z.OOOO

13.391.1211,5732.0000

13.391,121-4.5732.0000

13.391,1214.5732.0000

l3.39l.l214.S732.0000

N ature ia
Pespesa

33.30.39 -

75_
33.90.39 -
7S_
33.S0.39 -

..?5_

33.90.39 -

7S_
33.90.39 -
75
33,90.39 -
75

Fonte

Fonte l -
Tesouro

Fonte l -
Tesouro
Fonte l -

Tesouro
Fonte l -

Tesouro

Fonte I -
Tesouro

Fonte l -
Tesoura

Data Limite

20/12/2W

20/11/201S

20/09/2018

20/07/2018

30/(W/2018

20/01/2018

Parcela

e

s

4

3

2

l

.TOTAL GERAL;

Total Parcela
(R«

1,105.371,43

1,105.371,43

825.289,36

825.269,36

1.551.946,4;

1.200.000,00

6.613.228,00

Ano Total Ano
_ÍP$1,

2017 i 7.323.652,19

Programa Trabalho

13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.000a

13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.0000

I3.39I.12l4.S732.0000

Natureza
Despesa

33.90.3? -
75
33,90.39 -
75
33,90.39 -
75
33,50.39 -
75
33.90,39 -
7S

Fonte

Forite l -
Tesouro

Fonte i. -
Tesouro

Fonte l -
Tesouro

Fonte l -
Tesouro
Fonce l -
Tesouro

Saldo de
contingência'

Sá ido de
ca p Ea cão
00$ raciona i*

Data Limite

20/09/2017

20/OS/;017

20/06/2017

20/04/2017

21/01/2017

01/OV2017

OÏ/01/2017

Parcela

5

4

3

2

l

í

l

.TOTAL GERAL:

Total Parecia
JJKfl

923.118,00

1.035.000,00

1.000.000,00

1.600.000,00

1.200.000,00

974.366,25

1.091.167,34

7.823.652,19
•Contrato tle Gestão ? 02/2012
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ANEXO RP-05 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE
NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: A Casa - Museu de Artes e Artefaíos Brasileiros

CONTRATO DE GESTÃO ? (DE ORIGEM): 010/2016

OBJETO: Museu da Casa Brasileira

VALOR DO AJUSTEA/ALOR REPASSADO (1); R$ 35.541.900,15/R$ 8.694.346,96

EXERCÍCIO (1): 2021

ADVOGADO(S)/ ? OAB / E-MAIL : (2)_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas,
estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das

manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento

no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em
consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrânico, todos os Despachos e Decisões

que vierem a ser tornados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pe!o órgão concessor e entidade
beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo

TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2° das Instruções n°01/2020,
conforme "Declaração(ões) de Aíualização Cadastral" anexa (s);

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atas do processo até seu julgamento final e

consequente publicação;
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b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e

regimentais, exercera direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber

LOCAL e DATA:

AUTORIDADELMÁX1MA DO ÓRGÃO PUBLICO CONTRATANTE:

Nome: SÉRGIO SÁ LEITÃO
Cargo: Secretário
CPF: 929.010.857-68

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome; PieterThomasTjabbes

Cargo: Presidente do Conselho de Administração

CPF: 155.543.868-73

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PeIo_ÓRGÂO_PÚBLIÇO CONTRATANTE:

Nome: SÉRGIO SÁ LEÍTÃO

Cargo: Secretário

CPF: 929.010.857-68

Assinatura:

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contasi

Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

Nome: MIRIAM LERNER

Cargo: Direíora Geral

CPF: 049.717.538-00

Nome: MARCO ANTÓNIO LEONARDO ALVES

Cargo: Diretor Administrativo Financeiro

CPF: 249.599.598-51

Assinatura:

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, inbrmando, inclusive, o endereço életrónico,
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