
 
Governo do Estado de São Paulo 

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

 
Despacho Normativo 

 

Interessado: Associação Museu Afro Brasil 
Assunto: Convocação Pública para a gestão do Museu Afro Brasil 
 
Em atendimento à solicitação de esclarecimentos, apresentamos resposta ao questionamento, 
conforme segue: 
 
Questionamento recebido em 26/10/2022:  

Da análise do CONJUNTO 2 – Proposta Técnica e Orçamentária, 
previsto no art. 4º, § 10º, inciso II, da Resolução SC n. 48/2022 (Convocação 
Pública do Museu Afro Brasil), verificamos que são exigidos cinco documentos, 
dentre eles o “Relatório dos projetos aprovados e captados por meio de leis de 
incentivo e/ou de outras fontes de financiamento, em ordem cronológica, 
devidamente especificados, com indicação das ações realizadas, dos 
montantes de recursos captados, dos patrocinadores ou financiadores” (item 
4). 
  
Porém, o Anexo 2 da Resolução aponta apenas quatro documentos, sem 
indicar a forma de nomeação desse Relatório. 
  
Diante disso, questionamos qual deverá ser a forma de nomeação do referido 
relatório. 

 
 
Resposta da UGE:  
 
Por um equívoco o Anexo 02 da Resolução não constava o item 4 (Relatório dos projetos 

aprovados e captados por meio de leis de incentivo e/ou de outras fontes de financiamento, em 

ordem cronológica, devidamente especificados, com indicação das ações realizadas, dos 

montantes de recursos captados, dos patrocinadores ou financiadores).  

Segue abaixo como deverá ser nomeado o arquivo:  

 

01- relacao completa 
02 - proposta tecnica 
orcamentaria 
03 – portifolio 
04 - relatório dos projetos aprovados e captados 

05 – curriculo  
 
Informamos ainda, que o documento será retificado e publicado novamente no Portal da 
Transparência. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Renata Cittadin 

Coordenadora Substituta da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico 
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