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REGIMENTO INTERNO  

Museu da Casa Brasileira 

 

O Regimento Interno é um conjunto de regras estabelecidas pelo Museu da Casa Brasileira para 

regulamentar seu funcionamento e o desenvolvimento das atividades das áreas meio e fim. 

Estabelece também práticas comportamentais, princípios éticos e procedimentos técnicos e de 

segurança que visam a integridade do patrimônio da instituição (acervo, prédio ou jardim), do 

público e do seu corpo técnico. 

 

 

Seção I Dos Objetivos do Museu da Casa Brasileira 

Artigo 1º – O Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro criado junto ao Conselho Estadual 

de Cultura pelo Decreto-lei nº 246, de 29 de maio de 1970, e com a denominação alterada para 

Museu da Cultura Paulista Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro pelo artigo 1º, do Decreto nº 

52.558, de 12 de novembro de 1970, passou a ser denominado Museu da Casa Brasileira pelo 

Decreto-lei nº 52.668 de 1º de maio de 1971. 

Artigo 2º – De acordo com o decreto 50941, de 05 de Julho 2006 (que: Reorganiza a Secretaria da 

Cultura): O Museu da Casa Brasileira tem por objetivo expor, organizar, conservar e restaurar 

objetos de valor histórico ou sociológico ou artístico, ligados à cultura brasileira, em especial 

móveis, alfaias, talhas, trajes, joias, elementos iconográficos, demológicos e etnológicos de 

torêutica, artesanato, documentos, livros e papéis de qualquer natureza, que possam interessar 

ao estudo dos costumes brasileiros; incentivar, apoiar e promover a realização de estudos, 

pesquisas, monografias e obras de real valor relacionados ao seu campo de atuação. Também 

deve promover cursos regulares ou periódicos de difusão, extensão e de treinamento, bem como 

congressos, conferências, simpósios e seminários sobre temas ligados a seu campo de atuação. 

Artigo 3º – Para a execução de seus objetivos, de acordo com artigo 3º do decreto 52.668, de 1º de 

março de 1971, ao museu incumbe: 

I - Coletar matéria para constituir seu acervo mediante compra, doações e legados ou 

empréstimos;  
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II - Cadastrar, classificar, catalogar, numerar e etiquetar as peças de seu acervo;  

III - Preservar o acervo, mediante conservação e restauração;  

IV - Expor permanente, pública e didaticamente seu acervo;  

V - Realizar exposições temporárias, temáticas, comemorativas ou especiais;  

VI - Treinar monitores para acompanhar visitantes;  

VII - promover e estimular a realização de estudos e pesquisas sobre matérias que constituem 

seu campo de atuação;  

VIII - organizar biblioteca especializada, arquivo, documentação e reprografia; 

IX - Promover cursos regulares ou periódicos de difusão, extensão e de treinamento, 

conferências, bem como congressos, simpósios e seminários sobre temas ligados a seu campo 

de atuação; 

X - Efetuar intercâmbio com entidades culturais e congêneres, mediante acordo e divulgação 

de suas atividades e das peças que constituem seu acervo;  

XI - atribuir prêmios a autores de estudos, pesquisas, monografias e obras de real valor, 

relacionados com sua área de trabalho; 

XII - editar livros, revistas e outras publicações dedicadas a temas de sua especialidade; 

XIII - conceder bolsas de estudo, na forma estabelecida em regulamento específico a ser 

baixado mediante Ato do Titular da Pasta, após manifestações do Conselho Diretor do Museu. 

 
Seção II Do Acervo 

 

Artigo 4.º – Para que o Museu da Casa Brasileira possa cumprir seus objetivos e missão, além do 

acervo museológico, constituído por móveis representativos da transformação do mobiliário no 

Brasil, utensílios e objetos domésticos dos séculos 17 ao 21, também pode dispor de acervos 

arquivístico e bibliográfico. Todos em consonância com os Eixos de Atuação da instituição.  
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Parágrafo único – definição de acervo: 

I. Museológico - conjunto de testemunhos materiais, dos mais variados suportes, formatos e 

materiais, e imateriais dos povos e seu ambiente que são selecionados intencionalmente 

por seu valor de representatividade e memória. (Diretrizes/SEC; 2010); 

II. Arquivístico – conjunto de documentos que, independentemente da natureza ou suporte, 

são reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, 

públicas ou privadas. (Diretrizes/SEC; 2010); 

III. Bibliográfico: coleção de material impresso ou manuscrito, ordenado e organizado com o 

propósito de estudo e pesquisa ou de leitura geral ou ambos. Muitas bibliotecas também 

incluem coleções de filmes, microfilmes, discos, vídeos e semelhantes que escapam à 

expressão ‘material manuscrito e impresso’. (Diretrizes/SEC; 2010); 

Artigo 5º – O acervo museológico e arquivístico, são inalienáveis, portanto, de caráter permanente. 

Parágrafo único – O acervo bibliográfico, poderá sofrer descartes, desde que seja obedecida as 

normas e procedimentos estabelecidos na Política de Gestão de Acervos do MCB e, com 

autorização prévia da Diretoria. 

Artigo 6º – Os acervos museológico, arquivístico e bibliográfico não podem ser removidos da sede 

do Museu, a não ser por motivos técnicos visando sua preservação, restauração ou difusão, para 

fins estritamente culturais, sempre, porém, por prazo determinado e com autorização prévia do 

Conselho de Orientação Cultural do MCB e/ou da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 

Estado de São Paulo, conforme cada procedimento determina. 

Artigo 7º – As aquisições de acervos deverão respeitar o determinado na Política de Gestão de 

Acervos e as normas legais estabelecidas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 

Estado de São Paulo e ter anuência do Conselho de Orientação Cultural do MCB. 

Artigo 8º – Os empréstimos de entrada ou saída deverão respeitar o determinado na Política de 

Gestão de Acervos e as normas legais estabelecidas pela Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa do Estado de São Paulo e ter anuência do Conselho de Orientação Cultural do MCB. 

Deverão ainda, ser devidamente documentados e preservados, quer sejam expostos ou não. 

Artigo 9º – O Museu da Casa Brasileira poderá organizar exposições itinerantes com seu acervo, 
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desde que atendidas às condições estabelecidas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa 

do Estado de São Paulo, Conselho de Orientação Cultural do MCB e Política de Gestão de Acervos. 

Artigo 10º – As propostas de itinerância do acervo, bem como os empréstimos ou processos de 

intervenção de restauro, além de aquisições de acervo deverão ser submetidas inicialmente a 

aprovação do Conselho de Orientação Cultural do MCB, mediante a apresentação de parecer 

técnico do núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação e da Diretoria Técnica e Geral. 

 

Seção III Da Estrutura Organizacional 

 

Artigo 11 – A estrutura organizacional em exercício no Museu da Casa Brasileira deverá ser 

implementada pela Organização Social de Cultura que celebrar Contrato de Gestão com o 

Governo do Estado por intermédio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de 

São Paulo, respeitando as Diretrizes Programáticas estabelecidas pela Secretaria e a estrutura 

prevista no artigo 77 do decreto 50.941, de 05 de julho de 2006 e, no artigo 12, inciso VI do 

decreto 20.955, de 1º de Junho 1983, com vista para a execução do que lhe foi atribuído nos 

artigos 76 e 77 do mesmo decreto. 

Artigo 12 – São órgãos de apoio da estrutura do Museu da Casa Brasileira: 

I – Assembleia Geral – Associados da Organização Social - o órgão de deliberação da 

Associação, formado pelos associados. Compete a ela:  

a) Destituir os administradores, caso revelem desrespeito ao Estatuto Social, 

inaptidão para o cargo, falta de dedicação ou conduta que contrariem os 

princípios éticos da entidade;  

b) Alterar o Estatuto;  

c) Instituir contribuição associativa;  

d) Julgar o recurso de associado desligado compulsoriamente. 

II – Conselho de Administração da Organização Social – é o órgão de deliberação superior 

da Associação. Compete a ele:  

a) Eleger Presidente e Vice-Presidente;  

b) Aprovar a proposta do contrato de gestão;  
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c) Aprovar a proposta de orçamento de entidade e o programa de investimentos;  

d) Eleger os membros da Diretoria Executiva;  

e) Fixar a remuneração dos membros da diretoria executiva;  

f) Aprovar o regimento interno da entidade que deve dispor no mínimo, sobre a 

estrutura, o gerenciamento, os cargos e a competência;  

g) Aprovar por maioria, no mínimo de 2/3 (dois terços) de seus membros, o 

regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a 

contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o 

plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;  

h) Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, 

os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria 

Executiva;  

i) Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os 

demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais de entidade, com 

auxílio de autoria externa;  

j) Aprovar os novos associados;  

k) Aplicar as penalidades previstas no artigo 17 do Estatuto Social da Associação;  

l) Aprovar a extinção da Associação por maioria, no mínimo de 2/3 (dois terços) 

de seus membros;  

m) Propor alterações no Estatuto e encaminhá-las para a aprovação da Assembleia 

Geral. 

III – Diretoria Estatutária da Organização Social – é órgão executivo e administrativo da 

Associação. Compete a ela:  

a) Exercer a administração da Associação, cumprindo a legislação pertinente, 

observando o Estatuto, o Regimento Interno e as deliberações do Conselho de 

Administração;  

b) Propor ao Conselho de Administração o quadro de pessoal necessário para o 

desenvolvimento das atividades da Associação e os critérios para admissão e 

plano de cargos e salários;  

c) Elaborar o plano anual das atividades da Associação e submetê-lo ao Conselho 
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de Administração;  

d) Elaborar o relatório anual das atividades da Associação e submetê-lo ao 

Conselho de Administração;  

e) Elaborar prestação de contas anual da Associação e submetê-lo ao Conselho de 

Administração. 

V – Conselho de Orientação Cultural – é órgão consultivo e propositivo, designado pelo 

Estado (Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo). Compete a ele:  

a) Colaborar na discussão e criação das políticas de acervo dos museus da 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e na sua 

efetiva execução, considerando os acervos museológicos, bibliográficos e 

arquivísticos e reconhecendo a legislação específica que normatiza o 

recebimento e a disponibilização de cada tipo de acervo à sociedade;  

b) Conhecer e fazer valer os princípios de gestão integrada de acervo, de modo a 

que todas os núcleos da instituição atuem juntas na sua preservação; 

c) Propor orientações para o trabalho das equipes técnicas no que concerne à 

gestão de acervo arquivístico, bibliográfico e museológico;  

d) Elaborar seu Regimento Interno, para apreciação e aprovação da Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo; 

e) Possuir calendário de reuniões específico e conhecido pela Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. 

VI – Comitê de Programação – é órgão consultivo e propositivo, designado pela Organização 

Social. Compete a ele:  

a) Emitir recomendações sobre a programação de cursos e conferências e sobre 

a realização de exposições temporárias, certames, congressos, seminários e 

outras atividades culturais do Museu da Casa Brasileira (MCB);  

b) Assessorar a Diretoria nas solicitações formuladas com relação a estas e 

quaisquer outras atividades culturais do MCB. 

Artigo 13 – O quadro organizacional da equipe gestora do Museu da Casa Brasileira está estruturado 

da seguinte forma: 
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I – Diretoria Geral, tem sob a sua supervisão as demais diretorias e serviços técnicos e 

administrativos. 

II – Diretoria Técnica, tem sob a sua supervisão os serviços técnicos distribuídos em núcleos 

de acordo com cada Programa: 

a) Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional – núcleo de 

Comunicação; 

b) Programa Educativo – núcleo Educativo; 

c) Programa de Edificações – Manutenção Predial, Conservação Preventiva e 

Segurança – núcleo de Manutenção; 

d) Programa de Acervo – Documentação, Conservação e Pesquisa – núcleo de 

Preservação, Pesquisa e Documentação; e 

e) Programa de Exposições e Programação Cultural – núcleo Técnico 

III – Diretoria Administrativo/ Financeira, tem sob a sua supervisão os seguintes serviços 

administrativos distribuídos em núcleos de acordo com cada Programa 

a) Programa Gestão Executiva, Transparência e Governança – núcleo 

Administrativo/ Financeiro e de Recursos Humanos; e 

b) Financiamento e Fomento – núcleo de Captação e Eventos. 

IV – Serviço Técnico: 

a) Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional – núcleo de 

Comunicação: 

i. Divulgar amplamente as exposições, a programação cultural, as ações de 

pesquisa e os serviços prestados pelo museu, contribuindo para a ampliação 

do conhecimento e da valorização do patrimônio museológico e da agenda 

de programação cultural da instituição por parte do público em geral, e para 

o crescimento do número de visitantes e participantes das atividades 

desenvolvidas. 

ii. Prestar informações atualizadas sobre a programação e serviços do museu, 

para os públicos interno e externo; 
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iii. Buscar condições para a elaboração de publicações diversas, com enfoque 

educativo, histórico, artístico, técnico e/ou científico-tecnológico, 

contribuindo para a ampliação do conhecimento geral e específico acerca 

das linhas de atuação e dos principais temas afetos ao museu; 

iv. Fortalecer a presença do museu nos meios de comunicação como 

equipamento cultural do Governo do Estado de SP de alta qualidade e 

interesse social. 

 

b) Programa Educativo – núcleo Educativo: 

i. Contribuir com a educação não formal, possibilitando a acessibilidade e a 

construção de conhecimentos (cognitivos, afetivos, sensíveis, críticos, 

desenvolvimento de habilidades etc.) a partir do patrimônio preservado e 

comunicado pelo museu, e de sua agenda de programação cultural, por 

meio de visitas educativas, produção de materiais e conteúdos 

pedagógicos, oferta de oficinas, além da estruturação de programas e 

projetos específicos para diferentes públicos, promovidos por equipe fixa e 

qualificada; 

ii. Contribuir para a formação, acesso e ampliação de público para museus por 

meio de ações próprias e parcerias com as redes pública e privada de ensino 

e com instituições voltadas à público específico, e implantar estratégias de 

manutenção do acesso do público escolar e público geral aos museus, a 

partir de ações específicas desenvolvidas de acordo com as especificidades 

e potencialidades da instituição; 

iii. Realizar pesquisa de perfil e de satisfação do público escolar, segundo 

metodologia estabelecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São 

Paulo, para subsidiar a avaliação e o aperfeiçoamento dos serviços 

prestados; 

iv. Aperfeiçoar e intensificar as parcerias com as redes estadual e municipal de 

educação, instituições de ensino superior e instituições não escolares 

diversas, tais como ONGs, Institutos, Associações, agências de turismo, 

dentre outros; 



 
 
 

Página 12 de 51     - Atualização mai-2020 

_______________________________________________________________________ 

 

v. Desenvolver e executar projetos e ações que promovam a inclusão social, 

trazendo para o museu ou levando o museu a locais onde se encontram 

grupos sociais diversificados, marginalizados e com maior dificuldade no 

acesso a equipamentos culturais (tais como pessoas com deficiência, 

idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social) ou que estejam no 

entorno do museu; 

vi. Apoiar a qualificação dos principais responsáveis por visitas de grupos, por 

meio de cursos e oficinas de capacitação para professores, educadores, 

guias de turismo e outros; 

vii. Implantar e extroverter o conceito de que o museu é o lugar onde aprendo 

sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo. 

 

c) Programa de Edificações – Manutenção Predial, Conservação Preventiva e 

Segurança – núcleo de Manutenção: 

i. Buscar condições que venham a garantir a segurança da edificação, do 

acervo e das instalações, bem como dos usuários (visitantes, pesquisadores, 

participantes de eventos) e funcionários; 

ii. Buscar condições que venham a permitir a acessibilidade física às áreas 

expositivas, de trabalho e de uso comum; 

iii. Buscar condições que venham a ampliar a sustentabilidade ambiental do 

museu. 

 

d) Programa de Acervo – Documentação. Conservação e Pesquisa – Núcleo de 

Preservação, Pesquisa e Documentação: 

i. Realizar a gestão dos acervos museológicos, arquivísticos e bibliográficos do 

MCB, adotando critérios da gestão integrada e procedimentos baseados em 

normas internacionais de gestão dos acervos, com base nas diretrizes 

construídas pela Unida de Preservação do Patrimônio Museológico 

(UPPM)/Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, 

visando sua disponibilização ao público; 
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ii. Garantir que as normas e procedimentos adotados na Política de Gestão 

dos Acervos da instituição sejam cumpridos; 

iii. Assegurar o desempenho das atividades de preservação, pesquisa e acesso 

dos acervos museológico, arquivístico e bibliográfico; 

iv. Adotar plano de conservação e preservação dos acervos (museológico, 

arquivístico e bibliográfico) do MCB ou que estejam sob sua guarda, bem 

como das instalações do museu entendidas como patrimônio institucional, 

adotando medidas de conservação preventiva e corretiva quando 

necessário; 

v. Desenvolver pesquisas que ampliem o conhecimento sobre o acervo 

constituído, que oriente a formação de novas coleções e ainda, fomente 

exposições;  

vi. Registrar e documentar a entrada de novos objetos ou coleções para o 

acervo do MCB seguindo as boas práticas museológicas; 

vii. Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para 

gestão dos acervos e nas diretrizes construídas pela Unida de Preservação 

do Patrimônio Museológico (UPPM)/Secretaria de Cultura e Economia 

Criativa do Estado de São Paulo; 

viii. Manter o controle do acervo por meio de inventário e outros 

procedimentos técnicos como registro de atualização de movimentação 

objetos sob guarda permanente e/ou temporária; 

ix. Desenvolver projetos e pesquisas que visem a preservação e difusão dos 

acervos; 

x. Desenvolver e ministrar cursos de capacitação sobre os acervos para o 

público em geral e específico, além da equipe técnica; 

xi. Desenvolver propostas de exposição com os acervos em consonância com 

os objetivos e missão do Museu; 

xii. Articular as ações realizadas, constituindo um centro de pesquisa e 

referência que amplie as possibilidades de produção e difusão de 

conhecimento, e de interação do público com as temáticas do acervo, 

atento às questões da Museologia contemporânea; 
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xiii. Promover e divulgar o museu e seu acervo por meio da participação dos 

profissionais em seminários e congressos;  

xiv. Seguir e aplicar o código de Ética definido pelo ICOM; 

 

c) Programa de Exposições e Programação Cultural – núcleo Técnico1; 

i. Ampliar a extroversão do acervo e da temática de atuação do museu, 

contribuindo para a formação de público de museus e equipamentos 

culturais, por meio de exposições, cursos, oficinas, workshops, palestras e 

eventos que viabilizem, com acessibilidade, o acesso qualificado da 

população à cultura e à educação; 

ii. Contribuir para o fortalecimento dos calendários culturais e turísticos do 

Estado e do município, oferecendo à população programação especial e 

qualificada, embasada nas áreas de vocação da instituição e nas ações de 

formação e ampliação de seu público; 

iii. Contribuir para a integração do museu na Rede de Museus da SEC, por meio 

de ações articuladas com os demais museus da SEC, potencializando a 

visibilidade e atratividade das ações realizadas; 

iv. Ampliar o público visitante do museu, contribuindo para o crescimento do 

público previsto no Planejamento Plurianual do Estado; 

v. Incentivar e promover a cadeia produtiva vinculada às áreas de vocação da 

instituição 

vi. Realizar pesquisa de perfil e de satisfação do público, seguindo metodologia 

estabelecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, para 

subsidiar a avaliação e o aperfeiçoamento dos serviços prestados; 

vii. Desenvolver e nortear todas as ações ligadas ao Prêmio Design Museu da 

Casa Brasileira, bem como zelar por sua imagem, integridade e memória, 

através de equipe estabelecida especificamente para este fim; 

viii. Garantir, também através da equipe constituída especificamente para este 

fim, a continuidade do prestígio conferido à premiação, por meio de 

                                            
1 Cabe a este Programa a Gestão das atividades desenvolvidas ligadas ao Prêmio Design e aos Espetáculos 

Musicais. 
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debates realizados com os vários atores envolvidos na realização (membros 

do conselho da organização social, diretores e funcionários do museu, 

membros das comissões julgadoras de anos anteriores e designers) 

identificando oportunidades de intervenção e implementação de mudanças 

necessárias. 

IV – Serviço Administrativo: 

a) Programa Gestão Executiva, Transparência e Governança – núcleo 

Administrativo/ Financeiro e Recursos Humanos; 

i. Estabelecer e gerenciar o orçamento econômico-financeiro da instituição e 

seu fluxo de caixa; 

ii. Fornecer insumos, estabelecer parâmetros e diretrizes, coordenar e 

acompanhar a rotina dos serviços terceirizados de prestadores de serviço 

de contabilidade e auditoria independente; 

iii. Desenvolver ações que busquem promover a sustentabilidade financeira do 

equipamento; 

iv. Desenvolver e implantar processos internos que busquem atingir a 

eficiência e transparência em todo o ciclo de gestão e tomada de decisão; 

v. Gerenciar as demonstrações financeiras e acompanhamento orçamentário 

mensalmente com os responsáveis de cada setor e com a diretoria; 

vi. Implantar e promover a manutenção de sistemas de gestão da informação; 

vii. Promover a adequação, equilíbrio e controle de custos fixos e variáveis; 

viii. Atender às demandas de solicitação de informações e rotinas de prestação 

de contas, segundo o calendário estabelecido pela legislação e pelas 

instâncias de controle, internas e externas; 

ix. Atender e prestar informações às auditorias feitas pelas instâncias de 

controle internas e externas; 

x. Manter, através da Gestão de Recursos Humanos, equipe de colaboradores 

qualificados no equipamento, estabelecer e promover a manutenção do 

plano de cargos e salários e das descrições de cargos por setor; 
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xi. Estruturar e manter arquivo da documentação da gestão, seguindo as 

diretrizes a da CADA; 

xii. Gerenciar os ativos da Instituição. 

 

b) Financiamento e Fomento – núcleo de Captação e Eventos: 

i. Buscar financiamento para a instituição através da captação de recursos 

próprios, através de cessão onerosa do espaço, de patrocínios via leis de 

incentivo e de editais, além do estabelecimento de parcerias, contribuindo 

o desenvolvimento das atividades da instituição.  

Parágrafo único – Todos os programas do Museu, em especial as áreas meio e fim, contarão com 

os meios necessário (acomodações, equipamentos e profissionais) ao exercício das suas funções. 

Todos os núcleos são conduzidos por profissionais internos ou terceirizados, cuja escolha é de 
atribuição da Diretoria Executiva e/ou seus procuradores, devendo ser ocupado por profissional 
com sólida experiência na sua área de competência. 
 

Seção IV Do Conselho Diretor de Orientação Cultural 

 

Artigo 14 - Conselho de Orientação Cultural do Museu da Casa Brasileira, órgão colegiado, que de 

acordo com o decreto nº 53.547, de 13 de outubro de 2008, tem funções consultivas e 

propositiva, deverá ser nomeado pelo Secretário de Cultura, sendo este formado por 7 (sete) 

membros, entre eles um Presidente e um Vice; 

Artigo 15 - Os membros do Conselho de Orientação Cultural de acordo o decreto nº 53.547, de 13 

de outubro de 2008, terão mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução. O Conselho 

será composto de 07 (sete) membros, escolhidos entre profissionais da área da cultura que 

possuam notória experiência e afinidade com a instituição. 

Artigo 16 – Aconselha-se que faça parte do Conselho de Orientação Cultural, um museólogo, um 

antropólogo, um designer, um arquiteto e um especialista em mobiliário brasileiro. 

Artigo 17 – As atribuições, competências, direitos e deveres do Conselho de Orientação Cultural do 

Museu da Casa Brasileira estão estipuladas no decreto nº 53.547, que criou este colegiado no 

âmbito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, nas respectivas 

Resoluções de nomeação do Colegiado e no Regimento Interno do Conselho aprovado por esta 
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casa em 24 de fevereiro de 2014. 

 
Seção V Das Diretorias 

 

Artigo 18 – Compete ao Diretor Geral, gerir e fazer cumprir o que determina os Artigos 77 do decreto 

nº 20.955, de 1º de junho 1983 e do decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006 e 77, bem como 

o Plano de Trabalho estabelecido no Contrato de Gestão celebrado entre a Organização Social 

de Cultura e o Governo do Estado por intermédio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa 

do Estado de São Paulo. Além de determinar as providências necessárias ao seu bom andamento, 

respeitando os preceitos da Museologia e observando o Código de Ética do ICOM. 

Artigo 19 – Cabe também ao Diretor Geral: 

I. Assumir a responsabilidade técnica da Organização Social de Cultura, gestora do MCB, 

perante a Secretaria do Estado da Cultura, de acordo com as diretrizes e determinações do 

Conselho de Administração; 

II. Cumprir e fazer cumprir o contrato de gestão, firmado com o Governo do Estado por 

intermédio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo; 

III. Promover e gerenciar a execução dos programas aprovados no Plano de Trabalho para o 

ano de exercício; 

IV. Executar as políticas administrativas, assistenciais e salariais aprovadas pelo Conselho de 

Administração;  

V. Executar as políticas e diretrizes de acervo orientadas pelo Conselho de Orientação Cultural 

VI. Manter relacionamento constante com o Conselho de Administração e participar das 

reuniões do mesmo; 

VII. Manter relacionamento constante com o Conselho de Orientação Cultural e participar das 

reuniões do mesmo;  

VIII. Supervisionar a preparação e a aprovação da prestação de contas no âmbito do Conselho 

Administrativo;  
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IX. Convocar e presidir as reuniões do corpo técnico, zelando para que as resoluções aprovadas 

sejam cumpridas; e 

X. Cumprir e fazer cumprir este Regimento;  

XI. Substituir o Diretor Técnico e/ou o Diretor Administrativo/Financeiro em seus 

impedimentos 

Artigo 20 – Ao Diretor Geral estão subordinados todos os núcleos e funcionários da Organização 

Social de Cultura, gestora do Museu. 

Artigo 21 – O Diretor Geral é cargo de confiança do Conselho de Administração, e deverá ser 

ocupado por profissional com sólida experiência na área de gestão. 

Artigo 22 – Compete ao Diretor Técnico, fazer cumprir o que determina os Artigos 76 e 77 do 

decreto nº 20.955, de 1º de junho 1983, respeitando os preceitos da Museologia e observando 

o Código de Ética do ICOM; 

I. Assumir a responsabilidade dos núcleos técnicos;  

II. Elaborar o planejamento estratégico do MCB, atendendo às ações previstas no Plano 

de Trabalho e respeitando o cronograma estabelecido pela Diretoria Geral e Conselho 

de Administração;  

III. Elaborar o Calendário Anual de Exposições Temporárias, conjuntamente com o núcleo 

Técnico e sob a anuência da Diretoria Geral; 

IV. Fornecer a Diretoria Geral, as informações e relatórios necessários ao cumprimento de 

suas atividades; 

V. Substituir a Diretoria Geral em seus impedimentos.  

VI. Cumprir e fazer cumprir este Regimento;  

Artigo 23 – O Diretor Técnico é cargo de confiança do Conselho de Administração, e deverá ser 

ocupado por profissional com sólida experiência na área cultural. 

Artigo 24 – Compete a Diretoria Administrativo/Financeira:  

I. Assumir a responsabilidade do núcleo administrativo;  
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II. Elaborar e coordenar o planejamento financeiro do MCB, de forma a atender às ações 

previstas no Plano de Trabalho e respeitando o cronograma estabelecido pela Diretoria 

Geral e Conselho de Administração; 

III. Fornecer a Diretoria Geral, as informações e relatórios necessários ao cumprimento de 

suas atividades; e 

IV. Substituir a Diretoria Geral em seus impedimentos.  

V. Cumprir e fazer cumprir este Regimento;  

Artigo 25 – O Diretor Administrativo/Financeiro é cargo de confiança da Diretoria Executiva, e 
deverá ser ocupado por profissional com sólida experiência na sua área de competência. 
 

Seção VI  Dos Recursos Financeiros 

 

Artigo 26 – Os recursos financeiros do Museu da Casa Brasileira serão provenientes: 

I. Dos repasses previstos no contrato de gestão firmado entre o Governo do Estado de São 

Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e a 

Organização Social gestora do Museu; 

II. Da bilheteria por meio da cobrança de ingressos, cujo valor será fixado, periodicamente, 

pela Organização Social de Cultura gestora do Museu, bem como de eventos, inscrições de 

cursos, concursos, premiações e palestras, ou outro tipo de atividade aberta ao público que 

o MCB estabelecer; 

III. Da captação de recursos utilizando-se de instrumentos como a Lei de Incentivo à Cultura, 

Pro-Mac, ProAC, entre outras que existam ou venham a surgir; Editais públicos e privados; 

de parcerias e donativos oriundos da comunidade; empresas; instituições e pessoas físicas; 

IV. De recursos provenientes de locação e/ou cessão onerosa de espaço; 

V. De recursos provenientes da cessão onerosa ou prestação de serviços de restaurante, loja 

e estacionamento que utilizem as dependências do Museu da Casa Brasileira;  

VI. Da venda de produtos como livros, catálogos, souvenires, ou outros que venham a ser 

desenvolvidos e regulamentados junto aos órgãos competentes. 
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Seção VII Da Sede 

 

Artigo 27 – O Museu da Casa Brasileira, está instalado no “Solar Fábio Prado” na Av. Brig. Faria Lima, 

nº 2705 – Jd. Paulistano, conforme convênio celebrado entre a Fundação Padre Anchieta – 

Centro Paulista de Rádio e TV Educativa e o Governo do Estado com a anuência da Sra. Renata 

Crespi da Silva Prado, em 12 de novembro de 1970, publicado no Diário Oficial de 13 do mesmo 

mês e ano. 

Artigo 28 – O Convênio celebrado entre a Fundação Padre Anchieta e o Governo do Estado tem seu 

prazo fixado em 50 anos, a partir da sua data de publicação em Diário Oficial. De acordo com o 

parágrafo único da cláusula primeira: “Todo o Solar Fábio Prado será de uso exclusivo do Museu 

da Cultura Paulista ou Museu da Casa Brasileira [denominação alterada em 01 de março de 

1971]. A área remanescente, parque jardins e demais partes do terreno serão de uso comum 

tanto da Fundação Anchieta como do Museu, dada a necessidade de uso por ambas as partes.” 

Parágrafo único – A cláusula 14 do Convênio determina que “o prazo deste convênio será 

automaticamente prorrogado por igual período e com as mesmas cláusulas e condições se, até 

3 (três) anos antes da sua expiração nenhuma das partes manifestar, por escrito, à outra, o seu 

desejo de não renová-lo ou alterar as cláusulas contratuais.” 

Artigo 29 – De acordo com cláusula 12 do Convênio: “Se, em qualquer tempo, por qualquer motivo, 

o Museu deixar de existir, ou o Governo do Estado der ao “Solar Fábio Prado” destinação diversa 

da prevista neste convênio, a posse do imóvel reverterá imediatamente à Fundação, que dele só 

poderá usar nos termos e condições da escritura de doação de 8 de maio de 1968.”. 

Artigo 30 – De acordo com cláusula 8ª do Convênio: “Sob pena de imediata e automática rescisão 

deste convênio, o Governo do Estado não poderá instalar o Museu referido em outro local que 

não seja o “Solar Fábio Prado”, nem dar a este imóvel, destinação diversa da prevista neste 

instrumento.”  

Artigo 31 – O museu somente poderá se transferir para outro local em caso de força maior, por 

motivo de segurança interna ou na hipótese de dano eminente ao seu patrimônio devido ao 

estado de conservação do edifício: 
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I. Em qualquer das hipóteses acima previstas, a transferência integral do museu somente se 

efetivará após a deliberação do Conselho de Administração em sessão especialmente 

convocada para esse fim, e da anuência da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 

Estado de São Paulo. 

II. O Diretor Geral, entretanto, poderá determinar a remoção de parte ou de todo o acervo 

para outro local, em qualquer das hipóteses previstas, sendo para isso necessária a 

deliberação do Conselho de Orientação Cultural (por maioria simples) e a devida 

comunicação à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Quando 

o tempo ou meio material disponível se mostrar insuficiente para os devidos trâmites de 

comunicação, a Diretoria Geral deverá fazê-lo por ofício e tão logo seja possível ratificar o 

procedimento em reunião extraordinária; 

III. A transferência das peças do acervo não implica, e nem justifica, o abandono material do 

edifício, nem constitui a infração prevista na cláusula 8ª do Convênio celebrado entre o 

Governo do Estado e a Fundação Padre Anchieta. 

 
Seção VIII  Da Segurança 

 

Artigo 32 – A Organização Social de Cultura gestora do museu deve procurar equipar a instituição 

com a estrutura de segurança necessária para a preservação patrimonial dos acervos, edifício, 

visitantes e profissionais da instituição. Inclui-se aqui, mas não somente, sistema de CFTV, 

detecção de fumaça, alarmes de incêndio, extintores e hidrantes. 

Artigo 33 – A Organização Social de Cultura gestora do museu é responsável por contratar, 

considerando a sua previsão orçamentária, número de profissionais suficientes (vigilantes e 

porteiros) que garantam a segurança patrimonial dos acervos, edifício, visitantes e profissionais 

da instituição. 

Artigo 34 – A segurança patrimonial do Museu da Casa Brasileira deve ser exercida por empresa 

terceirizada especializada ou equipe própria, como melhor convir. 

Artigo 35 – É de responsabilidade do núcleo de Manutenção a supervisão das equipes de vigilantes, 

orientação de público, portaria e limpeza, e a adoção de medidas que fortaleçam a segurança no 

Museu. É atribuição do corpo de vigilantes e porteiros: 
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I. Cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas pela instituição no que se refere a 

integridade patrimonial e dos visitantes; 

II. Zelar e manter a ordem e a integridade física dos funcionários, visitantes, prestadores 

de serviços e instalações contra a ação de outrem em toda a área do MCB; 

III. Respeitar a diversidade de gênero, social, econômica de frequentadores do Museu; 

IV. Atuar de forma respeitosa, simpática, calma, com bom senso, correção e firmeza; 

V. Utilizar discrição nos atos, gestos e palavras no atendimento aos funcionários e 

visitantes; 

VI. Controlar o acesso de funcionários, visitantes e empresas terceirizadas; 

VII. Direcionar os visitantes do museu à bilheteria; 

VIII. Direcionar prestadores de serviço externo para a recepção da administração onde o 

responsável será localizado e acompanhará o terceiro; 

IX. Controlar o acesso de ciclistas, direcionando-os para o bicicletário, onde deverão 

estacionar o “veículo” e receber uma ficha de controle. Os dados do ciclista deverão ser 

anotados em um formulário ou livro exclusivo para esta finalidade. A bicicleta (no caso 

de visitantes) deverá ser retirada do bicicletário até 10 minutos antes do encerramento 

das atividades do museu; 

X. Comunicar imediatamente as ocorrências à coordenação do núcleo de Manutenção e o 

plantão da empresa de segurança; 

XI. Acionar os órgãos públicos competentes, em caso de ocorrências emergenciais, além 

de fazer o registro no Livro de Ocorrências; 

XII. Relatar à coordenação do núcleo de Manutenção ocorrências que estejam 

comprometendo sua atuação profissional; 

XIII. Manter sempre a postura correta e atenção em suas funções, procurando atuar de uma 

forma preventiva; 

XIV. Encaminhar para a bilheteria todo e qualquer objeto de terceiro localizado nas 

dependências do MCB, para que sejam cadastrados e armazenados nos Achados e 

Perdidos do MCB. 
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XV. O Vigilante / Porteiro nunca deve abandonar seu posto de trabalho para atender 

estranhos fora do portão principal (entrada de funcionários e público), bem como no 

portão de entrada de veículos de carga e descarga. 

XVI. É expressamente proibido o uso de equipamentos eletrônicos para uso pessoal, como 

celulares (exceção para contatos de urgência), televisores, fones de ouvido, MP3, MP4 

ou outros aparelhos sonoros, jogos e outros passatempos como ler revistas, jornais e 

similares que não façam parte do serviço ou função. Estes hábitos tiram à atenção dos 

serviços. 

XVII. É expressamente proibida a entrada de transeuntes, funcionários de comércio local ou 

pessoas que não tenham autorização formal, durante o período das 18h às 10h, quando 

o museu está fechado ao público.  

XVIII. Durante o horário de funcionamento, das 10h às 18h (programações específicas podem 

ter horários excepcionais), está permitida a entrada de toda e qualquer pessoa que 

queira visitar a instituição. Para ter acesso exclusivo ao bebedouro e sanitário, orienta-

se que seja utilizado o bebedouro próximo ao núcleo técnico e o sanitário da guarita; 

XIX. É expressamente proibida a permanência/ estacionamento de veículos, de qualquer 

natureza nos portões de acesso ao museu, durante o período do dia ou da noite. Em se 

constatando esta situação, os vigilantes/ porteiros deverão apurar o motivo e em se 

constatando não se tratar de emergência e havendo recusa por parte do proprietário 

na remoção do veículo, deverá ser acionado imediatamente os órgãos competentes. 

XX. Não guardar ou se responsabilizar por qualquer objeto ou pertences de funcionários, 

visitantes ou prestadores de serviços. 

XXI. Conforme disposto no Art.1º da Lei 5.553, é expressamente proibida a retenção de 

documentos ou objetos para qualquer tipo de garantia. 

XXII. Não usar de força física para retirada de moradores de rua ou pedintes das 

proximidades dos acessos ao museu. Deve-se buscar o diálogo e a orientação e caso 

não tenha sucesso, acionar imediatamente a coordenação do núcleo de Manutenção 

para as devidas providências legais; 

XXIII. Ao constatar perigo eminente, como assalto à mão armada, sequestro, roubo de 

veículo, incêndio, desmoronamento etc., acionar imediatamente os Órgãos Públicos 
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responsáveis, como Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Defesa Civil e na sequência 

acionar a coordenação do núcleo de Manutenção para as demais providências; 

XXIV. Caso identifique que alguma pessoa apresente mal súbito ou sofra algum acidente, 

localizar imediatamente um brigadista do MCB para tomada das primeiras ações 

emergenciais. Sendo constatada a necessidade, acionar os órgãos competentes, como 

SAMU ou Corpo de Bombeiros. 

XXV. As entregas de materiais deverão ser efetuadas pelo portão lateral (R. Gumercindo 

Saraiva), das 18h às 10h, de segunda à sexta, devendo o pessoal estar previamente 

autorizado junto à portaria. As exceções deverão ser autorizadas pelas áreas envolvidas 

e Diretoria; 

Parágrafo único: Caso haja necessidade de recuperação de imagem das câmeras de segurança, 

a solicitação deverá ser encaminhada somente para à coordenação do núcleo de Manutenção, 

que aprovará o pedido junto à Diretoria. 

 

Seção IX  Do Horário de Funcionamento e Acesso 

 

Artigo 36 – O horário de funcionamento do Museu da Casa Brasileira é de terça a domingo, das 10h 

às 18h (programações específicas podem ter horários excepcionais): 

I. O acesso do público deve ocorrer pelo portão principal da Av. Brigadeiro Faria Lima, 

2705 e direcionado para à bilheteria do Museu; 

II. O público tem acesso à programação do museu pelo site: mcb.org.br ou pelo telefone: 

3032-3727; a programação é ainda divulgada através de boletins eletrônicos e das redes 

sociais. 

III. Agendamentos podem ser realizados pelos telefones (11) 3026.3913, (11) 3032.2499 

ou agendamento@mcb.org.br/ de segunda a sexta, das 9h às 18h. 

IV. O Centro de Documentação atende mediante agendamento, das 9h às 18h de segunda 

a sexta-feira, pelo telefone (11) 3026.3909 ou pelo e-mail cedoc@mcb.org.br e recebe 

consulentes agendados (1 atendimento por dia) de terça a sexta-feira das 9h às 14h. 

http://www.mcb.org.br/
http://www.mcb.org.br/
http://www.mcb.org.br/
about:blank
about:blank
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Artigo 37 – Fica instituída a cobrança de ingresso para todos os visitantes que usufruírem das 

dependências do museu (salas expositivas e jardim), inclusive os usuários do restaurante. Sendo: 

R$15,00 (inteira) e R$7,50 (meia). A meia-entrada (Lei 12.933/13) terá validade para: 

I. Estudantes, mediante a apresentação da carteira estudantil CIE, emitida conforme 

modelo único nacionalmente padronizado e publicamente disponibilizado pela 

Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), pela União Nacional dos Estudantes 

(UNE), pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e pelo Instituto 

Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), com certificação digital; 

II. Carteirinha ID-Jovem; 

III. Pessoas com deficiência e seus acompanhantes; 

Artigo 38 – Estão isentos (entrada franca) da cobrança de ingressos, mediante apresentação de 

documentação comprobatória: 

I. Crianças até 10 anos; 

II. Pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, conforme termos da legislação; 

III. Servidores em atividade, pertencentes à Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico 

Científica, demais servidores do Quadro da Secretaria de Segurança Pública e seus 

familiares. Sendo extensivo a seus familiares. 

IV. Professores, Coordenadores, Diretores e Supervisores da rede estadual de ensino. 

Sendo extensivo a seus familiares; 

V. Todos os funcionários da SEC- Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de 

São Paulo. Sendo extensivo a seus familiares; 

VI. Funcionários da Fundação Padre Anchieta. Não sendo extensivo para familiares ou 

acompanhantes; 

VII. Visitantes com passaporte dos Museus. Não sendo extensivo para familiares ou 

acompanhantes; 

VIII. Visitantes com a carteirinha do ICOM – The International Council of Museums. Não 

sendo extensivo para familiares ou acompanhantes; 
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IX. Funcionários dos Museus da SEC- Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Não 

sendo extensivo para familiares ou acompanhantes; 

X. Menores de 10 anos somente podem visitar o museu acompanhados pelos pais ou 

responsáveis. Familiares: Cônjuge ou companheiro (a), filhos e menores tutelados, 

acompanhado do titular e mediante comprovação documental. (Funcional ou 

Holerite).; 

XI. Amigos do MCB. Mediante apresentação da carteirinha digital e documento. Para 

associados do programa; 

XII. Parceiros do programa de “Amigos do MCB”. Mediante apresentação de documento; 

XIII. Gratuidade de Guia de Turismo – Apresentação de documento – carteira de guia de 

turismo – válida. 

Nota: Familiares: Cônjuge ou companheiro (a), filhos e menores tutelados, acompanhado 

do titular e mediante comprovação documental (Funcional ou Holerite). 

Parágrafo único – Em casos excepcionais, caberá a Diretoria do Museu, ou superior imediato a 

autorização para ingresso no museu sem a cobrança de ingresso. Caberá à Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, a seu tempo determinar ações 

promocionais de isenção de cobrança de ingressos, cabendo ao museu acatar a 

determinação; 

 

Artigo 39 – Aos sábados (Resolução SC nº 21, de 28/4/2014), domingos, feriados e aberturas noturnas de 

exposição, assim como em alguns eventos noturnos da agenda de programação cultural, a entrada 

é franca; 

Seção X  Do Funcionamento e Uso do Espaço 

 

Artigo 40 – Para o perfeito desenvolvimento das atividades do museu e segurança dos visitantes, e 

com o objetivo de orientar as equipes responsáveis pela recepção do público (seguranças, 

recepção, portaria, orientadores de público e serviço educativo) sobre as formas de uso do 

espaço, bem como expor a este público as normas institucionais para fruição dos espaços e 

atividades do Museu, fica determinado que: 
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I. Todos os visitantes e prestadores de serviço estão obrigados a usar os adesivos/selos 

de identificação para circular nas dependências do museu. Estes serão distribuídos na 

recepção do Museu; 

II. Não é permitida a entrada de visitantes com animais de estimação (cães, gatos etc.) nas 

dependências do museu, exceto em caso de cães-guia para pessoas com deficiência 

visual; 

III. Não é permitido circular nas áreas internas portando e/ou consumindo alimentos, 

bebidas (nem água), cigarros, balas, chicletes etc.;  

IV. É garantido por lei Estadual (Nº 16.047, de 04/12/2015) o direito à amamentação em 

espaços públicos ou privados, portanto, está preservado este direito nas dependências 

(internas ou externas) do MCB; 

V. Não é permitido tocar, apoiar, sentar, manipular ou remover qualquer dos objetos 

expostos, assim como qualquer das bases expositivas, nas mostras de longa duração 

(Coleção MCB e Coleção Crespi-Prado) sem a autorização, instrução ou 

acompanhamento do núcleo de Preservação Pesquisa e Documentação ou, em casos 

específicos, da equipe do núcleo Educativo, instruída previamente pela equipe anterior. 

O mesmo ocorre nas exposições temporárias. Ressalvas feitas nos casos em que esteja 

expressamente indicado a possibilidade de interação do visitante com o material 

exposto; 

VI. Não é permitido transitar sem camisa nas dependências internas ou externas do MCB; 

VII. Está autorizado o registro fotográfico por parte dos visitantes, desde que não seja 

utilizado flash. Também não é permitido o uso de câmeras com tripé ou bastão para 

selfie” (monopé). Qualquer ação diferente desta deverá ser advertida e encaminhada 

ao núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação; 

VIII. Não é permitida a captação de imagens por meio de vídeo para fins comerciais ou 

acadêmicos, sem prévia autorização. Qualquer solicitação deverá ser encaminhada ao 

núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação; 
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IX. Não é permitido produzir ensaios fotográficos nas dependências internas ou externas 

sem as devidas autorizações e acompanhamento dos núcleos de Comunicação ou 

Eventos; 

X. Não é permitido nenhum tipo de promoção ou divulgação comercial nas áreas do MCB 

sem a prévia autorização da Direção do Museu; 

XI. Não é permitida a utilização de aparelhos/equipamentos sonoros (amplificadores, alto-

falantes, cornetas, apitos, instrumentos musicais e similares) no interior e exterior do 

Museu, que venham atrapalhar a fruição do espaço pelos demais visitantes. Exceto em 

atividades desenvolvidas e orientadas pelo núcleo do Educativo; 

XII. Não é permitido fumar nas dependências internas do MCB (Lei Estadual nº 13.541, de 

7 de maio de 2009). Na área externa, nos locais apropriados para os fumantes estão 

disponíveis cigarreiras;  

XIII. Toda a circulação de veículos na área externa do museu deve ser feita com velocidade 

reduzida, limitada a 10 km/h, para que se evitem acidentes, uma vez que o espaço é de 

uso geral (crianças, visitantes e funcionários); 

XIV. Não é permitida a entrada de bicicletas, patinetes, skates, patins, mini carro ou triciclo 

de pedal e tênis com rodinhas nas dependências internas ou externas do MCB; 

XV. É permitida a entrada de equipamentos ou meios de locomoção classificados como 

“dispositivos de retenção para crianças” como carrinhos de bebês, carrinhos tipo 

“guarda-chuva”, bebê conforto, moisés, etc.. Carrinhos de passeio classificados como 

brinquedos (modelo smart), estão autorizados desde que guiados pelo adulto 

responsável. Por questões de integridade física e segurança patrimonial, fica proibido 

que o carrinho seja guiado pela criança; 

XVI. As bicicletas devem ser estacionadas no bicicletário, localizado na entrada do Museu. 

As mesmas deverão ser necessariamente travadas com as correntes fornecidas pelo 

MCB. Mesmo que o usuário tenha sua trava, o uso do sistema de segurança do MCB é 

obrigatório;  
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XVII. O MCB não possui chapelaria em funcionamento para a guarda de materiais e 

equipamentos de visitantes; 

XVIII. Não é permitido subir nas esculturas, árvores, bancos, placas, lixeiras, cercas, muros ou 

muretas; 

XIX. Depredar, danificar, causar atos de vandalismo ao patrimônio público (inclui-se aqui as 

árvores do Jardim - Lei 4771/65), jogar lixo no chão ou colar cartazes sem autorização, 

estão sujeitos às penas previstas em lei; 

XX. Todo o lixo produzido deve ser colocado nas lixeiras espalhadas pelo perímetro do 

jardim e do edifício; 

XXI. Não é permitido aos visitantes o acesso aos núcleos técnicos ou administrativo sem 

prévia identificação e anúncio na recepção administrativa; 

XXII. Não é permitida a circulação de visitantes desacompanhados de membros da equipe 

técnica na área externa do museu próximo ao “Atelier do Educativo” (lateral da rua 

Escócia) ou Containers de Estoques e Oficina de Manutenção (lateral da rua 

Gumercindo Saraiva); 

XXIII. O banheiro da guarita pode ser utilizado pelo público externo que eventualmente venha 

a solicitar uso de sanitário sem necessária visita ao Museu. No entanto é expressamente 

proibida a guarda de materiais ou equipamentos de qualquer natureza nesta guarita 

tendo em vista a instalação da Central de Alarme no local. 

XXIV. O bebedouro externo (próximo a sala de produção) também poderá ser utilizado pelo 

público externo que não for visitar o Museu; 

XXV. É papel da equipe de segurança e orientadores de público cumprir e fazer cumprir as 

normas estabelecidas neste Artigo. No entanto, isso não exime todo e qualquer 

funcionário de auxiliar no cumprimento destas normas; 

Parágrafo único – Em caso de queda de energia, havendo risco para segurança do 

acervo ou do público visitante, o corpo de seguranças e orientadores de público sob 

orientação da coordenação do núcleo de Manutenção ou diretoria, deverão isolar as 

salas expositivas que não ofereçam condições de visitação, até que a energia seja 
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restabelecida, devendo informar a todos os visitantes o motivo da medida adotada e o 

prazo dado pela concessionária de energia para o restabelecimento. Caso seja tomada 

a medida de isolamento total das salas expositivas, até que a energia seja restabelecida 

a bilheteria, com autorização da coordenação de recursos humanos ou diretoria, não 

deverá cobrar ingresso dos visitantes, tomando o cuidado de informar o motivo da 

medida adotada. 

Artigo 41 – O Jardim do MCB é um espaço aberto para o oferecimento de atividades culturais e 

recreativas (exposições, música, palestra, oficinas, feiras, entre outras) desenvolvidas pela 

instituição para o público visitante. Portanto, não se configura como um parque público, dessa 

forma, está sujeito a regras e normas próprias, que visam a preservação do patrimônio ambiental 

da instituição.  

I. Não é permitida a prática de esportes (corrida, slacklining, jogar bola, bumerangue, 

frisbie etc.) no jardim ou qualquer outra dependência do MCB; 

II. Não é permitido pilotar drones/aeromodelos de qualquer Classe (1, 2 e 3), mesmo os 

classificados pela ANAC como de uso recreativo, na área do jardim.  Casos excepcionais, 

serão avaliados pela Diretoria do Museu; 

III. Não é permitido coletar/colher qualquer material do jardim (plantas, flores, pedras). No 

caso das frutas, estas somente podem ser coletadas na altura das mãos (em pequena 

quantidade sem o auxílio de sacolas ou qualquer outro recipiente), sendo 

expressamente proibido a flexão dos galhos, subir no tronco ou usar qualquer outro 

artifício para tal. Este procedimento visa única e exclusivamente à proteção do visitante 

e do exemplar arbóreo; 

IV. Não é permitido plantar qualquer espécie de muda no jardim sem a devida autorização 

dos responsáveis (núcleo de Manutenção e Preservação); 

V. Não é permitido apoiar, sentar, subir, manipular, pendurar objetos, “escrever” em 

qualquer exemplar arbóreo do jardim, por tratar-se de Patrimônio Tombado. Qualquer 

irregularidade identificada, poderá acarretar sanções (Lei 4771/65); 

VI.  Não é permitida a utilização de velas ou materiais combustíveis em geral na edificação 

e no jardim do museu. A circulação com objetos de vidro (copos, garrafas etc.) cortantes 
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ou perfurantes pelo jardim do museu é, de forma geral, também vedada; poderá 

ocorrer, eventualmente, em circunstâncias bastante específicas, em que as condições 

de segurança estejam previamente atestadas pela equipe técnica do museu. 

VII. Na ausência das atividades culturais e recreativas, o público visitante poderá utilizar o 

jardim para realização de pequenos piqueniques, respeitando as seguintes regras: 

a. O piquenique sob nenhuma hipótese poderá atrapalhar o desenvolvimento das 

atividades culturais ou recreativas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo 

MCB, sob pena de ser impedida a sua realização; 

b. O jardim é um espaço público e dessa forma deve ser usufruído por todos, 

portanto, os piqueniques não poderão impedir a circulação dos demais 

visitantes; 

c. Não é permitido o isolamento (como espaço privado) da área onde ocorrerá o 

piquenique; 

d. No intuito de preservar a circulação dos visitantes, o MCB indica que o número 

máximo de pessoas participantes do piquenique não poderá ser superior a 20 

pessoas (adultos e crianças); 

e. Todos os visitantes deverão passar pela bilheteria. (No momento de entrada no 

museu a equipe de recepção ou orientadores de público poderá solicitar que 

após o recebimento do selo de contagem de público, que pessoas que estejam 

portando grandes volumes, acessem o jardim pela entrada lateral, em caráter 

de exceção); 

f. Não é permitido o uso de mobiliário próprio ou os existentes no jardim (bancos, 

cadeiras, mesas etc.), estes deverão ser substituídos por toalhas, cangas ou 

esteiras; 

g. Somente é permitido o uso de utensílios de plástico ou outros tipos 

descartáveis (copos, pratos, talheres etc.). Portanto, não sendo permitido o uso 

de garrafas ou utensílios de vidro (copos, recipientes etc.), bem como de 

talheres de metal; 



 
 
 

Página 32 de 51     - Atualização mai-2020 

_______________________________________________________________________ 

 

h.  Não é permitida a entrada na área interna do museu portando alimentos e 

bebidas desembalados ou fora de recipientes fechados; 

i. Não é permitido o uso de aparelhos sonoros (sem fone de ouvido), bem como, 

de instrumentos musicais (de corda, sopro, percussão etc.) no espaço onde será 

realizado o piquenique; 

j. É terminantemente proibido o uso de qualquer tipo de decoração (balões, fitas, 

bandeirolas etc.), nas árvores, bancos ou gradis onde será realizado o 

piquenique; 

k. É terminantemente proibida a contratação do serviço de buffet ou garçons para 

o suporte ou auxílio no piquenique; 

l. Não é permitido qualquer tipo de atração (palhaços, mágico, show musical, 

animadores, recreação infantil etc.); 

m. Não é permitida a descarga de material pelo pátio lateral (R. Gumercindo 

Saraiva) do museu; 

n. Para que todos tenham um ambiente agradável, todo o lixo produzido pelo 

visitante deverá ser recolhido, ensacado e levado embora; 

o.  Não será permitido o uso do terraço coberto para realização do piquenique 

mesmo em caso de chuva; 

p. As regras e os horários de funcionamento do museu deverão ser respeitados. O 

jardim deverá ser liberado 10 min. antes do fechamento do museu; 

q. As normas previstas no artigo 40 também se aplicam a este artigo; 

r. Todo e qualquer outro tipo de atividade não prevista neste artigo, deverá ter 

expressa autorização do núcleo de Eventos ou Direção do Museu. 

 
Seção XI  Do Uso do Espaço e Equipamentos pela Equipe Técnica 

 

Artigo 42 – Cabe aos funcionários cumprirem as seguintes normas: 

I. Todos os funcionários devem usar o crachá de identificação em local visível; 
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II. Não é permitido circular nas áreas internas portando e/ou consumindo alimentos, 

bebidas, cigarros etc.; 

III. Aos funcionários também não é permitido tocar, apoiar, sentar, manipular ou remover 

qualquer objeto exposto nas salas de exposição de longa duração (Coleção MCB e 

Coleção Crespi-Prado) sem a autorização e/ou acompanhamento do núcleo de 

Preservação Pesquisa e Documentação. O mesmo ocorre com as exposições 

temporárias, ressalva feita nos casos onde esteja indicada a possibilidade de interação 

do visitante com o material exposto;  

IV. Toda e qualquer atividade realizada em dias que o museu se encontra aberto e que 

possam gerar qualquer tipo de transtorno para o público devem ser comunicadas com 

antecedência junto às áreas afetadas e Diretoria para autorização, programação e /ou 

suspensão da atividade; 

V. Toda e qualquer ação de caráter excepcional, que porventura ocorra na área da Coleção 

MCB e Coleção Crespi-Prado (inclusive terraços laterais), deve ser informada com 

antecedência ao núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação, cabendo a este 

definir as normas de execução, sempre visando a preservação dos acervos. Também 

caberá a este núcleo definir se será necessário o acompanhamento de alguém da 

equipe seguido dos responsáveis pela ação. Em qualquer dos casos os preceitos 

museológicos definidos pela instituição deverão ser rigorosamente cumpridos; 

VI. Não está autorizado o consumo de alimentos e bebidas nos terraços laterais do primeiro 

pavimento (Coleção Crespi-Prado), sem a prévia autorização dos núcleos de 

Manutenção e de Preservação, Pesquisa e Documentação; 

VII. As filmagens nas dependências internas deverão ser devidamente autorizadas pelas 

áreas competentes (Preservação, Comunicação ou Eventos), com anuência da Direção. 

As filmagens deverão ocorrer com acompanhamento do núcleo que autorizou o uso ou 

da Comunicação, no caso da imprensa; 

VIII. Não é permitido o ingresso ou circulação de funcionários sem a devida autorização, nas 

datas e horários em que estejam sendo montados ou realizados eventos privados no 

museu. Os eventos são destinados única e exclusivamente para convidados do cliente. 
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Exceção feita a funcionários da área de eventos, que estejam exercendo suas funções 

no momento. 

Artigo 43 - Visando a manutenção e preservação do patrimônio museológico, arquivístico, 

bibliográfico e arquitetônico, determinamos que: 

I. As janelas da sala da Coleção MCB devem ser mantidas com as venezianas e vidros 

fechados em período integral. Qualquer alteração deste quadro deve ser solicitada ao 

núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação, que avaliará em conjunto com a 

Diretoria as medidas possíveis. Essa ação visa diminuir a incidência da luz solar e poeira 

sobre os objetos expostos na sala expositiva; 

II. As portas laterais (madeira e vidro) do hall da sala da Coleção Crespi-Prado, devem ser 

mantidas fechadas em período integral. No caso de ações educativas, de manutenção 

ou limpezas que necessitarem do uso dos terraços laterais, a abertura e fechamento 

das portas deverão ser controlados, mantendo-se fechadas após a passagem dos 

visitantes, funcionários ou fornecedores. O número de acessos diários aos terraços 

deverá ser limitado ao mínimo possível. Essas ações visam primeiramente o controle 

climático interno, mantido pelo sistema de ar condicionado e à minimização da 

incidência da luz solar sobre as obras e fotografias expostos no hall da sala expositiva. 

Qualquer alteração deste quadro deve ser solicitada ao núcleo de Preservação, Pesquisa 

e Documentação, que avaliará em conjunto com a Direção as medidas possíveis; 

III. As cortinas das janelas da sala da Coleção Crespi-Prado devem ser mantidas fechadas 

em período integral. Essa ação visa diminuir a incidência da luz solar sobre os objetos 

expostos na sala expositiva. Por possuir sistema automático de abertura e fechamento, 

é proibido o manuseio ou movimentação da cortina, sob o risco de danos no 

equipamento. Qualquer alteração deste quadro deve ser solicitada ao núcleo de 

Preservação, Pesquisa e Documentação, que avaliará em conjunto com a Diretoria as 

medidas possíveis; 

IV. Quaisquer problemas com os objetos do acervo em exposição devem ser comunicados 

imediatamente ao núcleo de Preservação, Pesquisa e Documentação. Problemas 

relativos às mostras temporárias deverão ser comunicados ao núcleo de Mostras; 
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V. Quaisquer problemas ou anormalidades identificadas na infraestrutura do prédio 

devem ser comunicados imediatamente do núcleo de Manutenção e este reportará a 

questão, se necessário, as outras áreas que porventura possam ter envolvimento; 

VI. O porão, local onde encontra-se a Reserva Técnica, é um local de acesso restrito. 

Portanto, somente poderá ser acessado por funcionários e prestadores de serviço 

(acompanhados) autorizados pelos núcleos de Manutenção ou Preservação, Pesquisa e 

Documentação;  

VII. Os pisos, tetos e paredes originais do edifício não poderão ser perfurados, adesivados 

ou danificados de qualquer forma. Cartazes e comunicados gerais para funcionários 

deverão ser fixados nos quadros de avisos, próprios para este fim; 

VIII. Para qualquer tipo de manutenção, pintura ou montagem, bem como abertura de 

caixas de obras, é obrigatória a proteção do piso das salas expositivas e hall. O local da 

obra e/ou montagem deverá ser limpo diariamente, evitando-se o acúmulo de entulho. 

O material resultante de remoções e limpezas deverá ser retirado do local e 

compartimentado em caçambas apropriadas; 

IX. A preservação patrimonial deve ser responsabilidade de todos, não eximindo qualquer 

funcionário de auxiliar no cumprimento destas normas. No entanto, algumas equipes 

podem contribuir fundamentalmente para este fim: 

a. A equipe de limpeza exerce papel fundamental no auxílio da preservação 

patrimonial, contribuindo para detecção de eventuais sinistros nas áreas da 

exposição de longa duração (Coleção MCB e Coleção Crespi-Prado) e exposições 

temporárias; 

b. O serviço educativo é imprescindível para difusão das questões básicas da 

política de preservação patrimonial da instituição, podendo também contribuir, 

quando possível, com a detecção de anormalidades que possam colocar em 

risco a integridade dos acervos expostos; 

c. É papel da equipe de orientadores de público, cumprir e fazer cumprir as 

normas específicas ligadas a segurança patrimonial dos acervos da instituição 



 
 
 

Página 36 de 51     - Atualização mai-2020 

_______________________________________________________________________ 

 

(Coleção MCB e Coleção Crespi-Prado), bem como dos demais acervos (objetos, 

fotografias etc.) presentes nas salas de exposição temporária; 

Artigo 44 – A copa do MCB funciona somente como um espaço de apoio para refeições. 

I. É de uso exclusivo dos funcionários do MCB e do restaurante, nos seguintes horários: 

Funcionários MCB - das 12h às 14h30; Funcionários Restaurante - das 10h30 às 12h e 

das 14h30 às 15h. Sendo expressamente proibido o uso por pessoas não autorizadas e 

visitantes; 

II. Na área da copa deve-se evitar deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo e 

colocar alimentos ainda quentes em seu interior. Os alimentos e bebidas armazenados 

nas geladeiras deverão estar identificados com o nome do funcionário, sendo de 

responsabilidade deste o descarte do alimento; 

III. Quinzenalmente e aos sábados é realizada a higienização das geladeiras. Alimentos sem 

a devida identificação ou estragados serão descartados pela equipe de limpeza; 

IV. Os pratos e talheres disponibilizados pelo museu são de responsabilidade de todos que 

utilizam os espaços da copa, portanto, devem ser mantidos em perfeitas condições de 

uso; 

V. Não é permitido o uso da cozinha para a preparação de alimentos que necessitem de 

cozimento ou fritura; 

VI. Os utensílios de cozinha (panelas, chaleiras, cafeteiras) são de uso exclusivo dos 

funcionários da copa, para preparação de chá e café; 

Artigo 45 – A equipe do MCB deve fazer o uso consciente dos bens, equipamentos e insumos 

visando sempre uma maior eficiência e menor desperdício: 

I. O uso de água, telefone e de insumos de escritório deve ser consciente; 

II. As lâmpadas das salas também deverão ser desligadas ao final do expediente; 

III. Ao final do expediente todos os equipamentos das salas de trabalho e expositivas 

deverão ser desligados (computadores, ventiladores etc.). Atentar-se para os 

estabilizadores dos computadores;  
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IV. Sobre o uso dos equipamentos de Ar Condicionado nos núcleos técnicos e 

administrativo: 

a. Quando as unidades estiverem funcionando mantenha portas e janelas 

fechadas; 

b. Procure manter a temperatura dentro dos níveis de conforto. Recomenda-se 

em geral que a temperatura selecionada seja a da faixa de 20 e 24 graus no 

verão e 23 e 26 no inverno, a fim de proporcionar conforto térmico. Não resfrie 

excessivamente espaços internos. Isso pode constituir um perigo para a sua 

saúde e pode provocar um aumento do consumo energético; 

c. Não deixe o ar-condicionado funcionando por um longo período se o nível de 

umidade for muito elevado ou quando uma porta ou janela tiver sido deixada 

aberta; 

d. Abra as janelas regularmente para ventilar, visto que a qualidade do ar interno 

pode se deteriorar se o ar condicionado estiver em funcionamento por longos 

períodos; 

e. Não tape a frente da unidade interna obstruindo a entrada e a saída do ar. A 

obstrução pode provocar a redução da quantidade do ar e reduzir o efeito do 

equipamento podendo inclusive provocar avarias na unidade; 

f. Não use aerossóis inflamáveis perto da unidade. A unidade pode ser danificada 

se entrar em contato com gasolina, solvente, benzina, inseticida e outras 

substâncias químicas; 

g. Para evitar um choque elétrico, nunca borrife água nas unidades e nunca 

manuseie o equipamento com as mãos molhadas. 

h. Se o controle remoto não for utilizado por um longo período, remova as pilhas 

V. Sobre o uso dos equipamentos de Ar Condicionado no Centro de Documentação 

(Cedoc) e Sala Crespi-Prado: 
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a. Os equipamentos deverão permanecer ligados permanentemente para 

preservação física dos acervos. A recomendação é que a temperatura 

selecionada seja entre 21 e 23 graus; 

b. Caso haja interrupção do fornecimento de energia, a equipe responsável pelo 

setor ou o núcleo de Manutenção deverá fazer o religamento imediato de todos 

os equipamentos. Caso a queda ocorra fora do horário de trabalho ou aos finais 

de semana, caberá a equipe de segurança a função de religamento. Aos finais 

de semana solicita-se que a equipe de orientadores de público redobre a 

atenção sobre o funcionamento dos equipamentos na Sala Crespi-Prado; 

VI. Não é permitido fixar objetos com fitas adesivas, colas etc., nos biombos das estações 

de trabalho e fazer uso de materiais de corte, como estiletes sobre as mesas, a fim de 

não danificar os mobiliários; 

VII. Não é permitido a colocação de vasos de plantas sobre as estações de trabalho evitando 

desta forma a queda de água sobre os equipamentos eletrônicos.  

VIII. As lixeiras das salas de trabalho são destinadas exclusivamente para a coleta de material 

reciclável (papel, plástico e metal), ficando terminantemente proibida a destinação de 

lixo orgânico nestas lixeiras a fim de se evitar a proliferação ou infestação de pragas. 

IX. É responsabilidade de todos praticar hábitos sustentáveis como a destinação correta 

dos lixos. Para isso o MCB dispõe de lixeiras específicas para coleta seletiva, orgânica e 

entulho. 

Artigo 46 – A utilização dos equipamentos disponibilizados, bem como o ambiente de trabalho não 

é privativo. Os recursos disponibilizados são de responsabilidade da Organização Social de 

Cultura gestora do Museu, sendo em última instância bens do Estado, podendo um funcionário 

responder por qualquer violação, às normas estabelecidas. 

Artigo 47 – Os recursos de tecnologia e comunicação disponibilizados aos colaboradores são parte 

integrante dos serviços prestados pela Organização Social de Cultura gestora do museu e 

resultante de constante investimento financeiro (público) e humano. É dever e responsabilidade 

de todos zelar pela segurança e integridade das informações, bem como desempenhar suas 
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atividades de acordo com os interesses definidos pela instituição, voltados prioritariamente aos 

objetivos profissionais. 

Artigo 48 – De acordo com o estabelecido nos artigos 46 e 47, será considerado inaceitável tanto 

no uso quanto no comportamento dos funcionários: 

I. Uso dos sistemas de computadores para interesse pessoal ou de terceiros; 

II. Baixar (download) e armazenar, em computador local ou unidades de rede, músicas, 

fotos, filmes ou qualquer outro material com fins pessoais; 

III. O envio de qualquer mensagem com conteúdo difamatório, ofensivo, racista, 

especulativo, obsceno, bullying, SPAMs, correntes ou de qualquer natureza similar, seja 

entre usuários da empresa ou externos; 

IV. Visitar sites da Internet que contenham material obsceno e/ou pornográfico; 

V. Executar atividades que desperdicem os esforços do pessoal técnico ou dos recursos da 

rede; 

VI. Baixar (download) software comercial ou qualquer outro material cujo direito pertença 

a terceiros (copyright), sem ter um contrato de licenciamento ou outros tipos de licença; 

VII. Divulgação de informações destinadas para uso apenas desta Organização Social de 

Cultura; 

VIII. Burlar ou desativar as configurações de segurança de sistemas de computadores; 

IX. Utilizar os recursos de telefonia da empresa para fins pessoais, salvo situações 

importantes e de urgência, sempre com consentimento da coordenação ou gerência do 

núcleo. 

Parágrafo único: Toda e qualquer necessidade que o usuário possa vir a ter em relação ao serviço 

de TI, inclusive problemas com mouse, teclado, monitor ou CPU, deverá ser aberto chamado 

sistema GLPI, na falta deste deverão ser encaminhadas para o e-mail suporte@mcb.org.br. 

Artigo 49 – Todo e qualquer material de cunho pessoal quando localizado, será automaticamente 

deletado e o funcionário poderá sofrer advertência. 

mailto:suporte@mcb.org.br
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Artigo 50 – As normas estabelecidas nos artigos de 46 a 49 se aplicam a todos os funcionários, 

estagiários, menores aprendizes, fornecedores, ou qualquer outro parceiro da Organização 

Social de Cultura gestora do museu que tiver acesso a recursos de tecnologia e comunicação. 

Artigo 51 – Das outras questões de uso do espaço: 

I. Nas superfícies em MDF que envolvem as salas expositivas poderá ser executada 

furação e demais serviços de marcenaria. Ao final da exposição as salas expositivas 

deverão ser devolvidas no mesmo estado inicial; 

II. A colocação de fitas ou qualquer tipo de adesivo (fita Hellerman, crepe, silver tape, 

dupla face, vinil adesivo) no piso e estrutura dos espaços deverá ser previamente 

analisada e autorizada pela equipe técnica do museu. Se autorizada, a utilização de fitas, 

adesivos e sargentos com proteções a fixação deverá ser feita com acompanhamento 

de representantes do núcleo de Manutenção ou de Mostras; 

III. Entrada e saída de materiais referentes às obras de manutenção, montagem e 

desmontagem de exposições devem ser feitas às segundas-feiras das 7h às 18h e de 

terça a sexta das 7h às 10h. As placas dos veículos, bem como nomes dos responsáveis 

deverão ser informados diretamente à portaria conforme modelo padrão de 

autorização, disponibilizado pelo núcleo de Manutenção. As exceções deverão ser 

autorizadas pelas áreas envolvidas e Direção; 

IV. Para uso do terraço no auxílio de montagem de exposições temporárias, manutenção 

das peças, atividades educativas etc., pede-se consultar a disponibilidade do espaço 

com núcleo de Eventos; 

V. Toda e qualquer necessidade de serviço ou instalação (elétrica, hidráulica, ar 

condicionado, civil, alteração de layout etc.) deverá ser solicitada diretamente ao 

núcleo de Manutenção; 

VI. É proibido o acesso às áreas de Containers (localizado na lateral do museu junto à Rua 

Gumercindo Saraiva) e o uso de ferramentas e maquinários armazenados neste local 

sem autorização e acompanhamento de funcionários do núcleo de Manutenção.  

Artigo 52 – Do uso do estacionamento 
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I. Os funcionários podem optar pelo uso do estacionamento mediante cadastramento 

como fixo ou temporário. As vagas serão limitadas. Se houver um número maior de 

interessados do que de vagas disponíveis, estes aguardarão em uma lista de espera; 

II. O serviço de vallet está autorizado a levar (em dias específicos) todos os carros dos 

funcionários que utilizam o pátio para estacionamento externo. As chaves devem ser 

deixadas todos os dias com os manobristas, logo pela manhã. Caso algum funcionário 

necessite utilizar o carro antes do final do expediente deverá avisar os manobristas com 

1 hora de antecedência;  

III. Para isenção do pagamento do vallet por parte de fornecedores e visitantes em reunião, 

o funcionário do museu responsável pela visita deverá comparecer e indicar na 

recepção o motivo da reunião, bem como a data e o nome da pessoa/instituição 

beneficiada com a isenção. Somente o núcleo de Eventos e área de Música – Espetáculo 

e entretenimento estão autorizados a isentar diretamente fornecedores e visitantes. 

Exceções serão validadas pela Diretoria do Museu. 

 
 

Seção XII  Do Uso do Espaço por Terceiros (eventos e prestadores de serviços) 

 

Artigo 53 – Todos os eventos realizados no MCB deverão respeitar as normas que visam a 

integridade física dos participantes, bem como do patrimônio arquitetônico e cultural da 

instituição. 

I. A área destinada à realização de eventos se restringe ao definido como área externa 

(terraço, restaurante e jardim), de acordo com contrato estabelecido pelo núcleo 

responsável;  

II. Todos os fornecedores e prestadores de serviços relacionados aos eventos em curso no 

MCB deverão estar devidamente relacionados e identificados pelo núcleo de Eventos; 

III. Não é permitida a circulação de prestadores de serviço sem a devida identificação ou 

desacompanhados de membros das equipes nas seguintes áreas: técnicas e 

administrativas, próximo ao “Atelier do Educativo” (lateral da rua Escócia) ou containers 

(lateral da rua Gumercindo Saraiva); 
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IV. O horário para entrega de todo e qualquer material necessário para o evento é a partir 

das 7h, para eventos realizados no Terraço, e após às 16h30 para os realizados no 

restaurante, devidamente acordado entre as partes. Demais horários deverão ser 

previamente aprovados pelo núcleo responsável e Diretoria; 

V. Cargas e descargas de materiais deverão ser feitas pelo portão e pátio lateral (R. 

Gumercindo Saraiva);  

VI. Veículos (caminhões e caminhonetes) do staff de eventos não poderão ficar 

estacionados no pátio (central ou lateral) do MCB, somente estacionarão para o 

movimento de carga e descarga; 

VII. Não é permitido o trânsito de veículos movidos a motor pelo jardim do museu. Para 

transporte de materiais com carrinhos mecânicos ou hidráulicos com carga acima de 

500kg, será necessária análise prévia pelo núcleo de Manutenção; 

VIII. Caminhões geradores de energia somente poderão entrar no museu a partir das 7h do 

dia do evento ou, em casos extraordinários, em horários alternativos previamente 

autorizados pelo núcleo responsável e Diretoria; 

IX. A desmontagem completa das estruturas e materiais utilizados deverá ser realizada 

após o evento, devendo o espaço ficar totalmente liberado até às 3h; 

X. Não é permitida a colocação de banners ou equipamentos de iluminação na estrutura 

de cobertura do Terraço e Restaurante, salvo solicitação prévia aprovada pelo núcleo 

de Manutenção e Eventos e com acompanhamento de representante de um dos 

núcleos durante a instalação; 

XI. Está autorizada a colocação de banners somente na fachada do Museu. A colocação 

será feita somente após às 17h do dia do evento por funcionários do museu e a retirada 

no dia seguinte ao evento, até 9h30 – exceções devem ser aprovadas previamente entre 

os núcleos de Eventos e Manutenção; 

XII. Não é permitida a colocação de fitas adesivas (crepe, silver tape ou dupla face) na 

estrutura do Terraço, inclusive bancada de mármore. Caso seja necessário, somente 

será permitida a utilização de fita Hellerman e sargentos com proteções, com 



 
 
 

Página 43 de 51     - Atualização mai-2020 

_______________________________________________________________________ 

 

acompanhamento de representante da CASA. No chão do Terraço somente é permitida 

a utilização de fita crepe comum, sendo proibida a utilização de fitas como silver tape, 

dupla face, VHB ou outras; 

XIII. Durante a montagem e realização de eventos, exposições ou manutenção, é obrigatório 

o uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de 

Proteção Coletiva) durante as atividades, em atendimento às medidas preventivas de 

Segurança do Trabalho, conforme NR-6, NR-9, NR-10, NR-18, NR-23, NR-33 e NR-35 ou 

de acordo com a natureza do trabalho; 

XIV. Deve-se ter a devida atenção para a tensão (127/220V) das tomadas distribuídas na área 

interna e externa do prédio, assim como a carga máxima suportada pela infraestrutura 

elétrica. Em caso de dúvidas solicitar orientação do núcleo de Manutenção; 

XV. Somente o núcleo de Manutenção ou os seguranças devidamente instruídos estão 

autorizados a ligar ou desligar os acionadores das salas expositivas, técnicas ou 

administrativas. Caso seja necessário, um funcionário deverá solicitar a presença de 

alguns dos profissionais autorizados para executar o procedimento necessário; 

XVI. Os equipamentos de segurança (extintores, placas indicativas, câmeras, iluminação, 

controladores etc.) não podem ser removidos do local onde foram instalados em 

hipótese alguma. Caso seja necessário, comunicar o núcleo de Manutenção que avaliará 

e tomará as medidas cabíveis;  

XVII. Clientes ou parceiros que contratem foods trucks ou quaisquer fornecedores para o 

preparo de alimentos quentes, com exceção do “Restaurante Santinho”, deverão 

providenciar um extintor modelo K ou ABC, de acordo com a natureza do alimento, para 

prevenção e combate de incêndios, atentando-se sempre para a validade do 

equipamento por cada ponto de operação.  

XVIII. Não é permitida a utilização dos equipamentos da copa (fogão, geladeira, freezer e 

micro-ondas) por prestadores de serviço ou fornecedores de eventos; 

XIX. Não é permitido o uso de todo e qualquer equipamento para cozimento ou fritura de 

alimentos sem prévia aprovação da Direção do Museu; 
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XX. É autorizado uso de gás GLP ou Natural, nos formatos de botijão de 5 kg (P5) e 13 kg (P 

13) ou cilindros de 45kg (P45) desde que possuam dispositivos de segurança (trava e 

registro antichamas). O uso desses equipamentos será permitido somente na área 

externa e ventilada, e em condições apontadas na Legislação do Corpo de Bombeiros 

de São Paulo (NBR 1586/05), Portaria AMP 35, e Instrução Técnica (IT) Nº28/2011. Os 

equipamentos deverão ficar agrupados a uma distância segura do edifício, e os 

fornecedores que farão uso destes equipamentos deverão providenciar termo de 

compromisso técnico acompanhado de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 

para avaliação da equipe de manutenção da CASA. 

 

XXI. Não é permitido o uso de máquina de fumaça ou equipamentos que produzam odores 

aromáticos nas áreas do jardim, terraço, restaurante ou no espaço interno; 

XXII. Não é permitida a remoção ou movimentação de equipamentos, objetos ou móveis que 

compõem o acervo (patrimonial ou museológico) do Museu, bem como de outros bens 

integrantes de exposições temporárias, para a montagem ou produção de eventos; 

XXIII. Não é permitida a colocação de arranjos decorativos ou qualquer tipo de objeto sobre 

bases ou peças em exposição (temporária ou longa duração); 

XXIV. Não é permitido o uso de telefones, computadores ou demais bens do museu por 

prestadores de serviço ou fornecedores; 

XXV. É vedada a ocorrência de apresentações musicais de bandas ou músicos ao vivo em dias 

de evento sem a autorização prévia da Diretoria, sendo somente permitida música 

ambiente com DJs durante a realização do evento. Em caso de execução musical, é 

obrigatório o recolhimento da arrecadação devida ao ECAD pelo cliente, de acordo com 

a legislação de direitos autorais aplicável (Lei Federal nº 9.610/98). A guia de 

recolhimento deverá ser enviada para o e-mail eventos@mcb.org.br antes da realização 

do evento; 

XXVI. Não é permitido o uso de SUB ou SUB GRAVE no espaço do evento, seja qual for a 

configuração do ambiente. O limite máximo de volume permitido será o determinado 

pelo fiscalizador do evento. As caixas de som deverão ter porte médio a pequeno, não 
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podendo exceder a altura de 1 (um) metro, e poderão ser fixadas em sistema “fly” na 

estrutura do local para melhor audição e diminuição de poluição visual, para tanto, o 

museu deverá ser informado sobre o peso dos equipamento e modelo de fixação 

adotado; 

XXVII. A passagem de som deve ser realizada no dia do evento, entre 16h e 17h, 

impreterivelmente, e durante os eventos diurnos realizados às segundas-feiras, entre 

09h e 17h. Horários diversos a estes deverão ser aprovados previamente pelo núcleo 

responsável e pela Diretoria 

XXVIII. Não é permitida a emissão de ruídos, como furadeira, serra ou martelo, no período das 

0h às 8h e das 12h às 15h nas áreas do jardim, terraço, restaurante ou no espaço 

interno; 

XXIX. Não é permitido colocar objetos que danifiquem a bancada de mármore do terraço; 

XXX. Em caso de pintura ou montagens complexas na área do terraço, a bancada de mármore 

deverá ser protegida conforme orientações dispostas no item XII deste artigo; 

Parágrafo único – Deve-se ter atenção ainda para os incisos IV do artigo 41 e VII e VIII do artigo 

43.  

 
Seção XIII  Das considerações finais 

 

Artigo 54 – Todos os casos não previstos neste Regimento mas que porventura possam pôr em risco 

a integridade do patrimônio da instituição (acervo, prédio ou jardim), do público ou corpo 

técnico, ou que visem aprimorar as normas de uso e segurança do Museu, deverão ser discutidos 

com a Diretoria da instituição e poderão vir a fazer parte deste Regimento a qualquer tempo, 

bastando sua formalização junto ao Conselho de Administração da Organização Social de Cultura. 

 

Artigo 55 – Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação no âmbito do Conselho de 

Administração da Organização Social de Cultura, gestora do Museu da Casa Brasileira. 

 



 
 
 

Página 46 de 51     - Atualização mai-2020 

_______________________________________________________________________ 

 

 



 
 
 

Página 47 de 51     - Atualização mai-2020 

_______________________________________________________________________ 

 

 



 
 
 

Página 48 de 51     - Atualização mai-2020 

_______________________________________________________________________ 

 

 



 
 
 

Página 49 de 51     - Atualização mai-2020 

_______________________________________________________________________ 

 

 



 
 
 

Página 50 de 51     - Atualização mai-2020 

_______________________________________________________________________ 

 

 



 
 
 

Página 51 de 51     - Atualização mai-2020 

_______________________________________________________________________ 

 

 


