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Secretaria da Cultura e Economia Criativa

Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
 

 
Interessado: Tatiana Paulino de Azevedo
Assunto: Convocação pública para a gestão do Museu d
 
 
Em atendimento à solicitação de esclarecimentos, apresentamos resposta ao questionamento, 
conforme segue: 
 
Item 1) Já que não temos ainda acesso ao projeto da exposição, seus conteúdos, 
necessidades técnicas e expográficas, solicito que nos enviem o valor 
estimado para essa montagem, para que possamos comprometer no orçamento dos primeiros 
seis meses de gestão. 
 
RESPOSTA:Conforme Resolução SC nº 58/2021 o valor para 2022 é R$ 12.000.000,00, dos 
quais R$ 4.000.000,00 serão destinados ao custei
em junho e R$ 8.000.000,00 serão destinados à implantação do Museu das Favelas no 
Palácio Campos Elíseos. 
 
Item 2) É citada a área externa, mas não recebemos plantas, fotos, mapeamento do espaço. É 
possível compartilhar mais informações?
 
RESPOSTA:A edificação e a área externa, estão disponíveis para visitação. Projetos 
arquitetônicos existentes serão entregues à OS vencedora do certame.
 
Item 3) Já existe algum estudo/previsão de capacidade de público no Mus
 
RESPOSTA: Não existe. Nem no AVCB do Palácio Campos Elísios (PCE) está a lotação 
máxima. É uma das atribuições da OS vencedora, a realização desse estudo.
  
 

 
Governo do Estado de São Paulo 

Secretaria da Cultura e Economia Criativa 
Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico 

Despacho normativo 

Paulino de Azevedo –Instituto de desenvolvimento e Gestão (IDG) 
Convocação pública para a gestão do Museu das Favelas 

Em atendimento à solicitação de esclarecimentos, apresentamos resposta ao questionamento, 

Já que não temos ainda acesso ao projeto da exposição, seus conteúdos, 
necessidades técnicas e expográficas, solicito que nos enviem o valor 
estimado para essa montagem, para que possamos comprometer no orçamento dos primeiros 

Conforme Resolução SC nº 58/2021 o valor para 2022 é R$ 12.000.000,00, dos 
quais R$ 4.000.000,00 serão destinados ao custeio do Museu, que tem previsão de abertura 
em junho e R$ 8.000.000,00 serão destinados à implantação do Museu das Favelas no 

É citada a área externa, mas não recebemos plantas, fotos, mapeamento do espaço. É 
compartilhar mais informações? 

A edificação e a área externa, estão disponíveis para visitação. Projetos 
arquitetônicos existentes serão entregues à OS vencedora do certame. 

Já existe algum estudo/previsão de capacidade de público no Museu?

Não existe. Nem no AVCB do Palácio Campos Elísios (PCE) está a lotação 
máxima. É uma das atribuições da OS vencedora, a realização desse estudo. 

Atenciosamente, 

 

 

Instituto de desenvolvimento e Gestão (IDG)  

Em atendimento à solicitação de esclarecimentos, apresentamos resposta ao questionamento, 

Já que não temos ainda acesso ao projeto da exposição, seus conteúdos, 
que está sendo 

estimado para essa montagem, para que possamos comprometer no orçamento dos primeiros 

Conforme Resolução SC nº 58/2021 o valor para 2022 é R$ 12.000.000,00, dos 
o do Museu, que tem previsão de abertura 

em junho e R$ 8.000.000,00 serão destinados à implantação do Museu das Favelas no 

É citada a área externa, mas não recebemos plantas, fotos, mapeamento do espaço. É 

A edificação e a área externa, estão disponíveis para visitação. Projetos 

eu? 

Não existe. Nem no AVCB do Palácio Campos Elísios (PCE) está a lotação 
 


