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Apresentação
Este Relatório refere-se não só ao 4º Trimestre de 2018 como ao Anual do mesmo
ano.
As metas pactuadas, no contrato de Gestão, para o 4º Trimestre do exercício de
2018 foram cumpridas com eficácia e economicidade.
As ações voltadas ao Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa,
apresentaram superação das metas antes estimadas, principalmente devido ao trabalho de
registros fotográficos e pesquisas realizadas para as exposições temporárias, não
ultrapassando o orçamento do exercício.
No Programa de Exposições e Programação Cultural destacamos a realização de 03
(três) exposições: “Maria, Mãe” inaugurada no dia 06 de outubro na sala metrô Tiradentes,
“Artesões e Seus Presépios", também na sala Metrô Tiradentes e a exposição "È Nato
Gesù" dentro do próprio Museu, esta composta de duas exposições simultâneas
apresentando o trabalho do presepista italiano Ulderico Pinfildi, de peças que compõem as
cenas mais importantes dos presépios napolitanos, e da exibição de uma projeção 3D, em
tamanho real, do “Presepe Cuciniello del Museo di San Martino”. Ambas as exposições
foram inauguradas no dia 29 de novembro.
Já abordando o Relatório Anual: ao longo do exercício de 2018, foram realizadas 11
exposições que puderam reunir as mais diferentes técnicas e coleções, dentre as que
foram realizadas ao longo do exercício, além das pactuadas no Plano de Trabalho do
Contrato de Gestão, ressaltamos a exposição ”Guarda o Círio de Nazaré”, que no dia de
sua inauguração, recebeu a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, acompanhada da
Guarda do Círio, que era retratada na exposição de fotos com mesmo nome. A Imagem
ficou no espaço expositivo do Museu por 04 (quatro) dias, durante os quais o Museu
recebeu 8.094 (oito mil e noventa e quatro visitantes), e além da exposição foram
realizadas diversas atividades públicas, encerrando-se a visita da Imagem com missa
campal nos jardins.
As Tardes Musicais continuam a atrair um grande número de visitantes aos
sábados, além de proporcionar momentos diferenciados dentro do espaço.
O interesse despertado pelas exposições realizadas neste 4º Trimestre,
possibilitaram que o número de visitantes (15.928), superasse a meta estipulada (8.400)
em 90%.
A meta de número 11 “(PEPC) Recebimento de visitantes presenciais Museu”, foi
superada trimestre a trimestre, face as diversas atividades desenvolvidas pelos programas
de trabalho, atividades estas realizadas sem prejuízo ao acordado no Contrato de Gestão e
sempre dentro dos limites financeiros estipulados no Orçamento. Ao todo o Museu recebeu
neste exercício 65.605 (sessenta e cinco mil, seiscentos e cinco) visitantes, superando a
meta anual de 40.000 (quarenta mil) visitantes em 64%.
O totem de pesquisa de perfil e de satisfação de público visitante do Museu,
continua instalado na bilheteria, e seus dados/resultados colhidos através das pesquisas
preenchidas, servem de base para tomada de novas ações e atividades voltadas ao
público.
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MENSURAÇÕES DO CONTRATO

Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança (PGTG)
Nº Ação Pactuada Nº

1

2

3

(PGTG)
Pesquisa de
público Índices de
satisfação do
público geral

1.1

(PGTG) Plano
de Marketing e
Mobilização de
2.1
Recursos para o
exercício
atualizado
(PGTG)
Recursos
financeiros
captados via
geração de
receita de
bilheteria,
cessão
remunerada de
uso de espaços

3.1

4.1

4

Atributo da Mensuração

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta-Produto

(PGTG)
Recursos
financeiros
captados via
leis de incentivo
e editais
4.2

Meta-Resultado

Mensuração

Índice de Pesquisa
= ou > 80%

Quantidade de
atualizações

2% do repasse do
exercício no
Contrato de
Gestão - R$

Nº de projetos
inscritos

Previsto

Realizado

1º Trim.

80%

92%

2º Trim.

80%

99%

3º Trim.

80%

97%

4º Trim.

80%

98%

ANUAL

80%

98%

ICM %

100%

122%

1º Trim.

1

1

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

-

-

ANUAL

1

1

ICM %

100%

100%

1º Trim.

-

R$ 23.284

2º Trim.

-

R$ 28.908

3º Trim.

-

R$ 46.483

4º Trim.

-

R$ 51.500

ANUAL

R$ 149.600 R$ 150.174

ICM %

100%

100%

1º Trim.

1

2

2º Trim.

-

1

3º Trim.

-

-

4º Trim.

-

-

ANUAL

1

3

ICM %

100%

300%

1º Trim.

-

-

2º Trim.
2% do repasse do
3º Trim.
exercício no
Contrato de
4º Trim.
Gestão - R$
ANUAL R$ 149.600
ICM %

R$ 116.829
R$

1.549

R$ 157.997
R$ 276.279

100%

185%

Meta 01: As atividades e ações realizadas pela SAMAS, continuam sendo bem aceitas pelo
público, assim superando o índice mínimo de aceitação de 80% em 22% no ano.
Meta 04: O êxito na captação de recursos aos projetos inscritos nas Leis de Incentivo, levou
a superação da meta de captação de recursos. Estes projetos serão realizados ao longo de
2019.
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MENSURAÇÕES EQUIPAMENTO CULTURAL - MUSEU
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (PA)
Nº

6

7

Ação Pactuada

(PA)
Documentação
da Pesquisa do
acervo

(PA) Aquisição
de livros que
complementem a
bibliografia de
História da Arte
disponível para
pesquisa na
biblioteca do
Museu

Nº

6.1

7.1

Atributo da
Mensuração

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensuração

Nº de itens
documentados/registrados
no Banco de Dados do
acervo

Nº de livros adquiridos

Previsto

Realizado

1º Trim.

120

289

2º Trim.

120

441

3º Trim.

120

1.506

4º Trim.

120

5.762

ANUAL

480

7.998

ICM %

100%

1666%

1º Trim.

10

10

2º Trim.

10

10

3º Trim.

10

10

4º Trim.

10

10

ANUAL

40

40

ICM %

100%

100%

Meta 06: Neste 4º Trimestre de 2018 foram registradas 5.762 atualizações de dados no
BDA/SEC,. A meta anual foi superada devido ao trabalho de revisão da catalogação que
atualmente consiste no cruzamento das informações registradas no BDA/SEC com a
documentação contida nas pastas catalográficas do acervo (registros de entrada, fichas
datilografadas, processos de doação etc.), sobretudo das obras selecionadas pelas curadorias
para fazerem parte das exposições temporárias. Este trabalho de revisão é necessário em
virtude da produção de legendas, seja para o catálogo ou espaço expositivo. Nesse período
foram realizadas três exposições que utilizaram obras da coleção do MAS-SP, a saber, “Os
Artistas De Taubaté”, “Maria, Mãe” e “È Natu Gèsu”.
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Programa de Exposições e Programação Cultural (PEPC)
Nº

8

9

Ação Pactuada

(PEPC)
Exposições
temporárias

(PEPC)
Exposições
virtuais

(PEPC) Eventos
10 periódicos:
Tardes Musicais

(PEPC)
Recebimento de
11 visitantes
presenciais no
Museu
(PEPC) Eventos
temáticos:
Aniversário da
cidade, Semana
de Museus,
12
Virada Cultural,
Mês da
Consciência
Negra, Férias no
Museu

Nº

8.1

9.1

10.1

11.1

12.1

Atributo da
Mensuração

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta-Produto

Mensuração

Quantidade de exposições

Quantidade de exposições

Quantidade de eventos
realizados

Público

Quantidade de Eventos

Previsto

Realizado

1º Trim.

2

4

2º Trim.

1

2

3º Trim.

1

2

4º Trim.

1

3

ANUAL

5

11

ICM %

100%

%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

2

2

3º Trim.

1

1

4º Trim.

1

1

ANUAL

4

4

ICM %

100%

100%

1º Trim.

3

3

2º Trim.

3

3

3º Trim.

3

3

4º Trim.

3

3

ANUAL

12

12

ICM %

100%

100%

1º Trim.

6.800

11.946

2º Trim.

12.800

18.235

3º Trim.

12.000

19.496

4º Trim.

8.400

15.928

ANUAL

40.000

65.605

ICM %

100%

164%

1º Trim.

2

2

2º Trim.

2

2

3º Trim.

1

1

4º Trim.

1

1

ANUAL

6

6

ICM %

100%

100%

Meta 08: O êxito nas parcerias, onde os parceiros pagam parte pou todo da conta das
expsoiçõe,s possibilitou a realização de 03 exposições neste trimestre: : “Maria, Mãe”
inaugurada no dia 06 de outubro na sala metrô Tiradentes, “Artesões e Seus Presépios",
também na sala Metrô Tiradentes e a exposição "È Nato Gesù", honerando o mínimo de
recursos orçamentários da SAMAS para esta meta, não prejudicando as demais ainda
pactuadas para neste exercício. Ao longo do ano foram 11 exposições ao todo, que reuniram
nos espaços do Museu 65.605 (sessenta e cinco mil, seiscentos e cinco) visitantes.
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Meta 11: As diversas atividades, entre exposições, ações educativas, curso de professores,
etc, levaram a superação da meta trimestral em 90%, alcançando 15.928 (quinze mil,
novecentos e vinte e oito) visitantes. Ao longo do ano, todos estes esforços, de todos os
setores do Museu, renderam um total de 65.605 (sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta
e cinco) visitantes, superando a meta anual em 64%.

Programa de Integração e Apoio ao SISEM (PSISEM)
Nº

Ação Pactuada

(PSISEM) Ações
de capacitação
(palestras,
oficinas, cursos)
15 em museus e
espaços
expositivos do
litoral, interior e
da RMSP

Nº

15.1

16.1

(PSISEM)
Exposições
itinerantes em
museus e
16
espaços
expositivos do
litoral, interior e
da RMSP

16.2

16.3

Atributo da
Mensuração

Meta-Produto

Meta-Produto

Dado Extra

Dado Extra

Mensuração

Quantidade de ações
realizadas

Quantidade de exposições

Nº de público nas exposições

Quantidade de cidades
atendidas

Previsto

Realizado

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

1

-

4º Trim.

-

1

ANUAL

1

1

ICM %

100%

100%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

1

-

3º Trim.

-

1

4º Trim.

-

-

ANUAL

1

1

ICM %

100%

100%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

1

4º Trim.

-

-

ANUAL

0

1

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

1

4º Trim.

-

-

ANUAL

0

1

Meta 15: A foi realizada no Museu do Café em Santos, com a Visita do Setor Educativo ao
Museu, realizando conversa aberta com os funcionários do Museu do café e do Museu de Arte
Scara de São Paulo, realizada no mês de Novembro de 2018.
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Programa Educativo (PE)
Nº

Ação Pactuada

(PE) Visitas
educativas
oferecidas para
estudantes de
escolas públicas
18
e privadas
(ensino infantil,
fundamental,
médio, técnico e
universitário)

(PE) Visitas
mediadas,
acolhimentos e
oficinas para
públicos
específicos
19 (famílias,
pessoas com
deficiência,
pessoas em
situação de
vulnerabilidade
social e idosos)

(PE) Programa
Interessante e
20
Interativo
(famílias)

Nº

18.1

18.2

19.1

20.1

21.1

21

Atributo da
Mensuração

Meta-Resultado

Dado Extra

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensuração

Nº mínimo de estudantes
atendidos em visitas
educativas

Nº mínimo de visitas ofertadas

Nº mínimo de visitantes
atendidos em visitas mediadas

Nº mínimo de ações realizadas

Nº mínimo de cursos
realizados

(PE) Cursos para
professores e
guias de turismo

21.2

Meta-Resultado

Nº mínimo de público atendido
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Previsto

Realizado

1º Trim.

660

968

2º Trim.

2.376

2.188

3º Trim.

2.112

3.519

4º Trim.

1.452

3.204

ANUAL

6.600

9.879

ICM %

100%

150%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

3º Trim.

-

4º Trim.

-

ANUAL

0

0

1º Trim.

1.950

2.114

2º Trim.

1.650

2.366

3º Trim.

1.650

3.327

4º Trim.

1.250

2.038

ANUAL

6.500

9.845

ICM %

100%

151%

1º Trim.

2

4

2º Trim.

2

2

3º Trim.

3

4

4º Trim.

3

4

ANUAL

10

14

ICM %

100%

130%

1º Trim.

2

2

2º Trim.

3

2

3º Trim.

3

3

4º Trim.

2

3

ANUAL

10

10

ICM %

100%

100%

1º Trim.

30

38

2º Trim.

46

19

3º Trim.

46

91

4º Trim.

30

65

ANUAL

152

213

ICM %

100%

140%

-
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Nº

Ação Pactuada

(PE) Projeto
22 Visita Integrada
para Professores

(PE) Pesquisa de
perfil e
satisfação de
público escolar 23 MODELO SEC
(professor e
estudante) e
índices de
Satisfação

(PE) Pesquisa de
perfil e
satisfação do
público
espontâneo
24
sobre o
conteúdo e a
expografia de
mostras
temporárias

Nº

22.1

23.1

23.2

24.1

Atributo da
Mensuração

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensuração

Nº mínimo de ações realizadas

Índice de satisfação = ou >
80%

Nº mínimo de pesquisas
aplicadas

Nº mínimo de pesquisas
aplicadas

Previsto

Realizado

1º Trim.

1

1

2º Trim.

1

1

3º Trim.

1

2

4º Trim.

1

1

ANUAL

4

5

ICM %

100%

125%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

80%

99%

3º Trim.

-

-

4º Trim.

80%

99%

ANUAL

80%

99%

ICM %

100%

124%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

50

118

3º Trim.

-

-

4º Trim.

50

30

ANUAL

100

148

ICM %

100%

118%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

80

92

ANUAL

80

92

ICM %

100%

115%

Meta 18: Em 2018 foram atendidos em visitas educativas 9.879 estudantes, o que representa a
superação da meta anual em 50%. Isso se deve à retomada dos programas Recreio nas Férias e
Visitas Monitoradas, vinculados à Secretaria Municipal de Educação e a criação do Programa
Cultura Ensina, pela Secretaria Estadual de Educação que subsidia o transporte dos alunos.
Apenas os estudantes desse programa representam 37% do público atendido, o que demonstra
a importância da manutenção dessa política pública.
Meta 19: Receberam-se em visitas mediadas e acolhimentos 9.845 pessoas, o que equivale à
superação da meta anual em 51%. A intensa visitação do público ao presépio napolitano,
condicionada ao acolhimento por um educador, é o principal fator dessa superação, pois
representa 35% dos atendimentos. Grupos agendados foram 25%, o que indica a intensa
procura de públicos não escolar por visitas educativas. O atendimento às pessoas em situação
de vulnerabilidade social aumentou comparativamente ao ano anterior.
Meta 20: Em 2018 realizaram-se 14 atividades, o que configura a superação da meta anual em
40%. Isso deve-se à realização de mais de uma ação nas férias de janeiro e na primavera de
museus, em setembro, dada a intenção de expandir as ações para o público infanto-juvenil a
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partir de programações já consolidadas internamente. Paralelamente a inclusão da Campanha
Sonhar o Mundo no calendário regular da UPPM bem como a participação da Virada Inclusiva,
elucidam o aumento do número das atividades previstas.
Meta 21.2: Em 2018 foram capacitadas 213 pessoas, das quais 71% são professores e 29%
profissionais de Turismo. O aumento em 40% do previsto para o ano deve-se à reformulação
dos encontros para profissionais de Turismo que tiveram uma alta média de participantes e
também a organização de novas propostas de cursos para professores bem como a parceria
com o Museu do Café de Santos, em uma visita integrada, o que diversificou os professores
atendidos e também gerou a assiduidade de parte deles nas ações.

Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional (PCDI)
Nº

Ação Pactuada

(PCDI)
32 Catálogos das
exposições

Nº

32.1

(PCDI) Conteúdo
33 do site em inglês 33.1
e espanhol

34.1

Atributo da
Mensuração

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Resultado

Mensuração

Quantidade de catálogos

Quantidade de páginas

Nº mínimo de visitantes
virtuais únicos

(PCDI) Canais
de Comunicação
34 com diversos
segmentos de
público
34.2

Meta-Produto

Quantidade de canais (Site,
Facebook, Twitter, Instagram,
etc.)
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Previsto

Realizado

1º Trim.

2

3

2º Trim.

1

2

3º Trim.

1

1

4º Trim.

1

1

ANUAL

5

7

ICM %

100%

140%

1º Trim.

1

1

2º Trim.

1

1

3º Trim.

1

1

4º Trim.

1

1

ANUAL

4

4

ICM %

100%

100%

1º Trim.

5.750

16.764

2º Trim.

5.750

10.186

3º Trim.

4.250

17.048

4º Trim.

4.250

18.752

ANUAL

20.000

62.750

ICM %

100%

314%

1º Trim.

4

4

2º Trim.

4

4

3º Trim.

4

4

4º Trim.

4

4

ANUAL

4

4

ICM %

100%

100%
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Meta 32: A meta de produção de catálogos já foi superada de sua projeção anual, com a
estreia da nova exposição “È Nato Gesú”, e consequentemente o lançamento do novo catálogo,
cumprimos o equivalente a 120% da meta anual.
Meta 34.1: As atividades divulgadas e a forma de abordagem ao público, levaram à
superação ao longo do exercício de 2018 do número de seguidores das páginas eletrônicas do
Museu (Face, Twitter, instagran e Site), em 214%, alcançando 62.750 (sessenta e dois mil,
setecentos e cinquenta) seguidores.

Programa de Edificações: Manutenção Predial, Conservação Preventiva e Segurança (PED)
Nº

Ação Pactuada

(PED) Obtenção
37 OU Renovação
do AVCB

(PED) Obtenção
OU Renovação
do Alvará de
38
Funcionamento
de Local de
Reunião

(PED)
39 Renovação de
Seguros

Nº

37.1

38.1

39.1

Atributo da
Mensuração

Dado Extra

Dado Extra

Dado Extra

Mensuração

AVCB obtido OU renovado

Alvará obtido OU renovado OU
protocolado

Seguro renovado

Previsto

Realizado

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

1

ANUAL

1

1

ICM %

100%

100%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

-

ANUAL

1

-

ICM %

100%

100%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

1

ANUAL

1

1

ICM %

100%

100%

Meta 37: O AVCB dos edifícios da SAMAS estão em dia, com vencimento para julho de 2019,
ambos estão anexos ao Relatório do Programa de edificações e Manutenção Predial.
Meta 38: Ainda em trêmite na prefeitura de São Paulo, a SAMAS junto aos proprietários do
Imóvel da rua São Lázaro, nº 271, local da realização de reniões (administrativo/reserva
técnica), continuam monitorando a situação junto a empresa contratada para a obtenção.
Meta 39: Todos os seguros foram renovados no mês de dezembro e estão vigentes até
dezembro de 2019, anexos aos Relatório do Programa de edificações e Manutenção Predial.
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METAS CONDICIONADAS
Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa (PA)
Nº

Ação Condicionada

3

(PA) Projetos de
pesquisa a editais de
apoio e fomento
submetidos para busca
de apoio financeiro,
técnico-acadêmico e
material (FAPESP,
CNPQ, FINEP e afins)

4

5

Nº

(PA) Parcerias
nacionais e
internacionais
estabelecidas para
intercâmbio técnico,
científico e artístico

3.1

4.1

(PA) Programa
Pesquisador Convidado
para intercâmbio de
informações
científicas, históricas e
artísticas

5.1

Atributo da
Mensuração

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensuração

Nº de projetos

Nº de parcerias
estabelecidas

Nº de
pesquisadores
convidados

Previsto

Realizado

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

0

0

ICM %

100%

0%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

0

0

ICM %

100%

0%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

0

0

ICM %

100%

0%

Programa de Exposiçoes e Programação Cultural (PEPC)
Nº

Ação Condicionada

(PEPC) Exposição
13 temporária com acervo
de terceiros

Atributo da
Mensuração

Nº

13.1

(PEPC) Exposição
14 “Fundo Endowment” no 14.1
MincSul

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensuração

Quantidade de
exposições

Quantidade de
exposições
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Previsto

Realizado

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

4

ANUAL

4

0

ICM %

100%

0%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

1

3º Trim.

-

-

4º Trim.

-

-

ANUAL

1

0

ICM %

100%

0%
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Programa de Integração e Apoio ao SISEM (PSISEM)
Nº

Ação Condicionada

(PSISEM) Projeto de
Catalogação da “Rede
17
de Museus de Arte
Sacra” - 3ª Fase

Atributo da
Mensuração

Nº

17.1

Meta-Produto

Mensuração

Quantidade de
projetos

Previsto

Realizado

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

1

0

ICM %

100%

0%

Programa Educativo (PE)
Nº

Ação Condicionada

(PE) Maquete tátil da
chácara conventual e
25 do edifício do Mosteiro
da Luz em escala
ampliada

Nº

25.1

(PE) Maquete tátil do
espaço expositivo do
Museu de Arte Sacra,
26
26.1
Sala da Taipa e
elemento arquitetônico
(Janela+Conversadeira)
(PE) Aplicativo para
smartphones (Android
4.2 e superiores e iOS
8 e superiores) e
tablets com conteúdos
para difusão do acervo
27
do Museu a partir de
recursos de
acessibilidade:
tradução para línguas
inglês, espanhol,
audiodescr
(PE) Jogo virtual criado
difusão do acervo e
bastidores do Museu de
Arte Sacra abrigado no
site institucional do
28
Museu que permita o
compartilhamento de
seus resultados nas
redes sociais (Twitter e
Facebook)
29
(PE) Publicação para

27.1

28.1

29.1

Atributo da
Mensuração

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensuração

Quantidade de
maquetes
produzidas

Quantidade de
maquetes
produzidas

Quantidade de
aplicativos
para
smartphones
produzidos

Jogo
desenvolvido
e
disponibilizado
no site do
Museu

Nº de
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Previsto

Realizado

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

1

0

ICM %

100%

0%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

2

ANUAL

2

0

ICM %

100%

0%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

1

0

ICM %

100%

0%

1º Trim.

-

-

2º Trim.

-

-

3º Trim.

-

-

4º Trim.

1

ANUAL

1

0

ICM %

100%

0%

1º Trim.

-

-
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QUADRO DOS ANEXOS
DOCUMENTO
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII
Anexo IX
Anexo X
Anexo XI

Anexo XII

Anexo XIII
Anexo XIV
Anexo XV

Anexo XVI
Anexo XVII
Anexo XVIII
Anexo XIX
Anexo XX

PÁG.

PGTG - Eixo 1 – Plano Museológico Implantado
PGTG - Eixo 3 – Projetos Submetidos as Leis de Incentivo
PGTG - Eixo 4 – Museu associado ao ICOM Brasil (Comitê Brasileiro do
conselho Internacional de Museus), e utilização das três associações
profissionais a que membro institucional tem direito para ter funcionários
do museu participando ativamente de comitês temáticos do ICOM
PGTG - Eixo 5 – Pesquisa de Satisfação do Público Geral
PGTG – Planilha Previsto x Realizado
PA – Atualização do BDA-SEC ou do in.patrimonium.net
PA – Contratos e termos de cessão de uso de imagem e som sob
responsabilidade do museu
PA –Restauros, Empréstimos e Novas Aquisições
PEPC – Ações implantadas para a ampliação da extroversão do acervo e
da temática de atuação do museu
PEPC – Informar número de visitantes presenciais mensalmente (por
email), trimestralmente e sempre que solicitado, especificando os
segmentos de público recebidos
PEPC – Participação com ação ou programação nas campanhas apoiadas
pela SEC ou Governo do Estado
PEPC – Assegurar que os profissionais responsáveis pelo “Programa de
Edificações”, em consonância com os diretores do museu e as demais
equipes técnicas, acompanhem as instalações que interfiram na estrutura
da edificação
PE – Ações educativas realizadas ao público agendado e espontâneo em
todo período de abertura do Museu
PE – Ações de capacitação da equipe de educadores promovidas
periodicamente
PE – Acessibilidade de conteúdo por meio de diversos recursos (áudioguia, maquetes táteis, entre outros), dentro do escopo de atuação do
núcleo de ação educativa
PE – Promoção de projetos e programas acessíveis e participativos para
públicos diversificados, tais como idosos, pessoas com deficiência,
pessoas em situação de vulnerabilidade social, doentes em hospitais, etc
PE – Curso de formação, workshops e palestras para professores,
educadores e guias de turismo promovidos
PE – Programas, projetos e ações realizados de forma integrada com as
áreas técnicas do museu e, também, com núcleos de ação educativa de
outros museus pertencentes á SEC
PE – Pesquisa de perfil de satisfação do público escolar (modelo SEC),
para subsidiar a avaliação e o aperfeiçoamento dos serviços prestados
PE – Pesquisa e avaliações aplicadas ao público atendido núcleo de ação
educativa em que se utilizaram modelos próprios da instituição
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Anexo XXI
Anexo XXII
Anexo XXIII
Anexo XXIV
Anexo XXV
Anexo XXVI

PE – Participação nas reuniões e atividades do Comitê Educativo
PE – Participação nos projetos desenvolvidos em parcerias da Secretaria
da Cultura com outros órgãos governamentais
PCDI – Promoção do museu no website e nas redes sociais
PCDI – Destaques do Museu na mídia
PCDI – Plataforma SP Estado da Cultura alimentada mensalmente com
dados da programação
Acompanhamento e execução do Plano de Manutenção e Conservação

DOCUMENTO
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança
Anexo XXVII
Anexo XXVIII
Anexo XXIX
Anexo XXX
Anexo XXXI
Anexo XXXII
Anexo XXXIII

Anexo XXXIV
Anexo XXXV
Anexo XXXVI
Anexo XXXVII
Anexo XXXVIII

Anexo XXXIX

Anexo XL
Anexo XLI

PÁG.

Relatório Sintético de Recursos Humanos
Relatório Analítico de Recursos
Relatório de Captação de Recursos
Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e internet
Relat.de Atividades de Organ.do Arquivo, em atendimento às orientações da
CADA
Normas e Procedimentos de Atendimento ao Público, com Tabela de Valores da
Cessão Onerosa dos Espaços e da Bilheteria, ambas com os indicativos dos
descontos e gratuidade (vigentes no exercício de 2017)
Balancetes Contábeis Analíticos do CG e da Organização Social (REFERÊNCIA:
NBC)
Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando
recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas ref. aos
pagamentos efetuados para PJ (p. jurídicas) e PF (p. físicas), assim como das
contas de utilidades públicas, sem multas
Quadro de municípios atendidos com ações culturais “in loco”
Certidoões
Quadro Resumo
Relação dos Contratos e respectivos aditamentos - Item 5 do Quadro de Anexos
para o TCE

Programa de Exposições e Programação Cultural (PEPC)
Exposições Temporária
Programa Educativo (PE)
Relatório de Atividades Educativas – Rotinas não contempladas em
anexos
Matriz de Monitoramento

Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional (PCDI)
Relatório de Atividades da Comunicação – Rotinas não contempladas em
Anexo XLII
anexos
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Programa de Acervo
Relatório Semestral de Execução do Plano de Conservação
2º semestre de 2018
1.

Introdução

O presente relatório descreve procedimentos básicos para realização do plano de conservação do
acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo e será subdividido nas seguintes unidades: acervo
exposto no MAS, Sala Metrô Tiradentes, acervo armazenado na Reserva Técnica do MAS-SP.
Para execução do plano e elaboração do relatório, serão considerados os aspectos fundamentais de
conservação preventiva, monitoramento, condições climáticas e adequação do espaço. Serão
descritas as ações executadas, empréstimos e doações realizadas ao longo do segundo semestre de
2018.
2.
2.1.

Ações para adequação de ambiente de armazenamento e seu monitoramento
Museu de Arte Sacra de São Paulo - Acervo em exposição

Controle ambiental, salvaguarda e segurança
Mantendo a rotina de monitoramento e controle ambiental sobre o acervo exposto no MAS durante o
primeiro semestre, os procedimentos de monitoramento prosseguem sistematicamente, utilizandose aparelhos datalogger, desumidificador e ares-condicionados.
O prédio que abriga as dependências do museu, é uma construção do século XVIII, ano de 1774,
que dispõe de paredes erguidas em taipa de pilão, técnica de boa resistência física, que confere ao
espaço alívio térmico e acústico. Dessa forma, o clima é favorável às obras nos principais corredores
do museu, sendo climatizadas apenas três salas de exposições temporárias, por meio de ares
condicionados.
Na área expositiva 05, atualmente utilizada para guarda de objetos expográficos, não possui janelas
externas, por isso conta com um desumidificador e um circulador de ar.
Controle e monitoramento ambiental é feito por meio de aparelhos datalogger, que registram a cada
três horas os níveis de temperatura e umidade relativa do ar e armazenam esses dados, cuja
apuração é feita a cada três meses, gerando planilha e gráfico para documentação.
Na maior parte do tempo não há incidência grave de raios solares no interior do museu.
Dependendo da época do ano, pode haver maior intensidade, que é facilmente controlada por meio
do fechamento das janelas de madeira, e considerando que as de vidro possuem película protetora.
Em relação à segurança, o museu conta com sensores de alarme posicionados estrategicamente em
espaços expositivos permanentes e temporários, além de vigias físicos capacitados e treinados para
qualquer situação emergencial ou de risco iminente. Complementam o monitoramento, detector de
metais na entrada do museu e circuito interno de câmeras de vigilância em todos os corredores e
salas expositivas, com central de monitoramento 24 horas.
Extintores de incêndio de CO2 e pó químico são localizados ao longo dos corredores e salas
expositivas, AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) atualizado e dentro da validade, além
de oito brigadistas qualificados.
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Para além do acervo em exposição, o Museu de Arte Sacra conta com a consultoria de profissional
especializado em bens imóveis para vistoria periódica e eventuais reparos nas estruturas internas e
externas da edificação.
O registro fotográfico permite documentar e visualizar todas as ações indicadas nesse relatório, e
ampliam a capacidade de interpretação, análise e avaliação dos dados.

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Detector de metal

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Câmeras de vigilância
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Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Extintores de incêndio

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Recorte de gráfico gerado pelo
aparelho datalogger

Controle de poluentes
Agentes poluentes externos são uma realidade nas grandes cidades e os acervos estão sujeitos à
sua ação que é discreta e constante. Para combater tais agentes é necessária a compreensão do
ambiente, bem como o reconhecimento e identificação dos materiais que compõem o acervo, a fim
de minimizar a ação desses agentes e intervir de maneira satisfatória no sentido de reverter os
possíveis danos causados.
Neste sentido, ações mecânicas sistemáticas são adotadas de forma direta nas obras. Higienização
manual com trincha de pelo macio e flanela branca é feita semanalmente em todas as peças que se
encontram expostas fora de vitrines, para se evitar que poeira, fuligem e outras impurezas se
acumulem sobre as peças.
Dentro das vitrines, a higienização é feita periodicamente seguindo-se uma ordem de uma a duas
vitrines por semana ou quando houver necessidade imediata, já que vitrines e cúpulas são bem
vedadas e as obras ali expostas estão protegidas por um período maior de tempo.
As janelas principais na fachada do museu estão sempre fechadas para evitar a entrada de uma
quantidade maior de poeira e fuligem advinda do movimento externo.
Tais medidas relatadas são realizadas às segundas feiras, dia em que o museu está fechado ao
público e somente a conservadora restauradora do museu pode executá-la ou eventualmente, por
um profissional técnico treinado pela especialista.
Para a limpeza geral do espaço como chão, paredes e vitrines, há uma equipe específica, que recebe
orientação para que não ocorra nenhum tipo de dano ou incidente durante a limpeza diária e
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supervisão quando necessário.
Controle integrado de pragas/controle biológico
O monitoramento periódico das peças é satisfatório no sentido de se evitar ataque grave e
prolongado no acervo. Para isso, o museu dispõe de contrato com empresa especializada no
controle de pragas, que monitora as dependências do museu no intuito de averiguar quaisquer
riscos, e atua na desinfestação quando necessário.
A equipe técnica é aliada no quesito monitoramento e, ocasionalmente, quando da conservação e/ou
restauro, a imunização preventiva ou desinfestação é feita pela própria conservadora, na sala de
quarentena, com produto específico, indicado e preparado pelo especialista coordenador da referida
empresa, que também recolhe para descarte, restos de produtos químicos usados ou fora da data
de validade.

Registro fotográfico

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Fachada do museu com
janelas fechadas

Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Higienização mecânica
semanal
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Museu de Arte Sacra de
São Paulo
Limpeza de prataria

Responsável: Flávia Andrea Siqueira Dias
Registro fotográfico: Bruno Maccarini, Flávia Dias e Iran Monteiro
2.2.

Sala Metrô Tiradentes

Acervo em exposição
Controle de Umidade Relativa, Radiação Solar e Temperatura
Controle de Poluentes e Sistema de Segurança
A sala Metrô Tiradentes está localizada na estação Tiradentes do metrô, e se destina a mostras
temporárias de assuntos diversos pertinentes à temática do Museu de Arte Sacra, além do espaço
para leitura para atender os visitantes. Durante o período de visitação da sala, o bibliotecário do
museu está sempre presente para orientar os visitantes e eventualmente, em sua ausência, o
substitui um educador.
O espaço não possui janelas externas, portanto não está sujeito à incidência de raios solares nem
exposto a níveis altos de umidade relativa. A climatização é feita por meio de um circulador de ar e
um datalogger, que registra dados de temperatura e umidade.
A rotina de monitoramento é igualmente diária por meio de câmeras de vigilância. A sala possui
extintores de incêndio e sprinklers, padrão da Companhia de Transportes Metropolitanos de São
Paulo, que, ao menor sinal de fumaça ou fogo, são acionados esguichando água pelo ambiente.
As portas fechadas e ausência de janelas, amenizam o ruído emitido pelo movimento constante do
metrô. Quanto à trepidação, que é uma realidade devido à velocidade e regularidade dos trens, há
que se programar a mostra, dando atenção especial a objetos muito frágeis, pequenos, com perdas
ou desprendimentos. Os suportes expográficos devem ser firmes e bem encaixados. No mais, as
obras não sofrem qualquer tipo de dano por consequência da referida trepidação.
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Sala Metrô Tiradentes
Planta baixa área expositiva nº 20.
Fonte: Metrô / CPPM Planejamento
Arquitetura e Construção Ltda.

Metrô Tiradentes
Extintor de incêndio

Sala Metrô Tiradentes
Medida de proteção contra incêndio
sprinklers
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Sala Metrô Tiradentes
Câmera de vigilância: sinalização

2.3.

Reserva Técnica do Museu de Arte Sacra
Acervo em reserva e acervo bibliográfico

Controle de Umidade Relativa, Radiação Solar e Temperatura
Controle de Poluentes
Controle integrado de pragas/controle biológico
Além do acervo exposto, o Museu de Arte Sacra conta com cerca de 14 mil peças em reserva
técnica, que está situada em um prédio de três pavimentos, sendo que no térreo e primeiro andar
tem obras armazenadas e o segundo andar é destinado a área administrativa do museu.
O andar térreo não possui nenhuma janela externa, portanto, está livre da incidência de raios
solares e poluentes externos. Por outro lado, o espaço requer climatização artificial e dispõe de
ventiladores/exaustores e desumidificadores, que são monitorados diariamente. Os ventiladores são
ligados no início do dia e desligados ao fim da tarde e sua função varia de acordo com o clima,
estando ora em ventilação, ora em exaustão.
Ainda sobre o térreo, é o pavimento que mais sofre com a umidade da região. Para amenizar os
possíveis problemas trazidos pela umidade do solo, oito desumidificadores estão posicionados
estrategicamente ao longo do espaço e a água do reservatório é descartada diariamente em período
de tempo estável, duas vezes por dia em período de chuvas e desligados em período de tempo seco,
com umidade relativa abaixo dos 20%.
Para intensificar os resultados anti umidade, são localizados no alto dos armários e nas prateleiras
de cada estante, vidros com óleo de melaleuca, que é um sabido e eficiente anti fúngico e anti
bacteriano. O óleo no ar provoca uma espécie de “sufocamento” do fungo, o que inibe sua
proliferação. Complementando o controle ambiental, são posicionados em ambos os andares,
dataloggers e termohigrômetro, que registram e armazenam os dados de temperatura e umidade
para monitoramento e documentação.
Outro meio de controle biológico, é a consultoria do profissional especialista em controle de pragas,
já citado anteriormente e, ao fundo da sala, a presença de uma salinha menor, denominada “sala de
quarentena”, onde são feitas a imunização e desinfestação quando necessárias.
O primeiro pavimento apresenta janelas externas na frente e fundo da sala, que está ladeada por
escadas, não havendo janelas laterais. A parte da frente da sala onde há janela, não possui
acondicionamento de obra por causa da incidência de raios solares. Para melhor aproveitamento do
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espaço, esse é destinado ao estúdio fotográfico, já que a luz natural contribui para melhor qualidade
da fotografia e nos fundos, que também possui janelas, há mesas e bancadas destinadas à
procedimentos de conservação preventiva e restauro, quando necessário.
Por estar acima do nível da rua, este andar já não sofre tanto com umidade por capilaridade,
portanto conta com apenas dois desumidificadores que são monitorados diariamente e seus
recipientes são desocupados quando necessário. Circuladores de ar instalados no teto, ao longo de
todo o espaço são igualmente revezados nas funções ventilador/exaustor conforme a necessidade
climática. Quanto à iluminação, ambos os andares possuem lâmpadas brancas e frias comuns, que
são acesas apenas quando há funcionário no local.
Estão presentes no edifício da Reserva Técnica extintores contra incêndio dos tipos CO 2 e pó
químico, além de mangueira anti chamas, sinalização e alarmes manuais distribuídos pelos três
andares. As portas oferecem resistência e proteção corta fogo. O Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (A.V.C.B.), emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo
(CBPMESP), certifica que os equipamentos estão de acordo com as Instruções Técnicas do Corpo de
Bombeiros.
O acesso às dependências da Reserva Técnica é restrito apenas a pessoas autorizadas, que possuem
senha do cofre onde estão guardadas as chaves dos portões e grades de entrada. O controle de
entrada e saída é feito por meio de um caderno que registra data, nome, horário de entrada e saída
e assinatura do responsável, bem como há outro caderno para registrar a presença de
pesquisadores e visitantes que só o fazem mediante pedido formal e sua devida autorização pela
diretoria do MAS-SP. Para tal, o visitante estará sempre acompanhado de no mínimo um funcionário
capacitado, durante toda a visita e tempo de permanência no edifício. Ainda sobre segurança, todas
as salas possuem câmeras de vigilância posicionadas estrategicamente dentro e fora do edifício,
presença de um segurança físico e central de monitoramento.

Reserva Técnica do Museu de Arte
Sacra de São Paulo:
Desumidificadores
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Reserva Técnica do Museu de Arte
Sacra de São Paulo:
Sala de quarentena

Reserva Técnica do Museu de Arte
Sacra de São Paulo:
Sala de quarentena
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Reserva Técnica do Museu de Arte
Sacra de São Paulo- 1º andar:
Setor Conservação e Restauro

Responsável: Flávia Andrea Siqueira Dias
Registro fotográfico: Flávia Dias/João Rossi
3.

Condições do acondicionamento, armazenamento e exposição (com ações de
adequação, quando for o caso)

3.1.

Acervo em exposição – Museu de Arte Sacra de São Paulo

O Museu de Arte Sacra de São Paulo apresenta em seu espaço expositivo, os corredores principais
do claustro que exibe exposição de longa duração e salas anexas que mostram exposições
temporárias. Porém, há uma demanda de movimentação e/ou guarda de acervo, por motivo de
conservação preventiva, restauro e exposições temporárias. Para essas ações, o MAS conta com a
Reserva técnica transitória e uma parte da área expositiva 12, isolada por uma divisória de madeira
e porta com chave.
As chaves da reserva técnica transitória bem como de seus armários ficam na casa da guarda, que é
também a central de monitoramento da empresa que faz a segurança do local. A entrega das
chaves pelos seguranças é restrita aos funcionários da equipe técnica e um controle de retirada e
devolução é anotado em um caderno que fica no local.
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3.2.

Sala Metrô Tiradentes
Acervo exposto

Localizada na estação Tiradentes do metrô, a Sala Metrô Tiradentes é um espaço independente do
MAS e de sua reserva técnica. A sala está localizada no mezanino da estação e próxima às escadas
rolantes de acesso à plataforma de embarque no piso inferior.
Apresenta sete vitrines de cada lado dos corredores de entrada e saída e uma vitrine grande ao
fundo da sala. Todas as vitrines apresentam estrutura metálica em aço corten, anticorrosivo e
fechados pela frente por vidros temperados de 10mm.
A sala possui uma área central grande que em algumas exposições é utilizado para mostra de obra,
seja em base com cúpula, vitrine de vidro ou no próprio chão. Ainda nessa área central, há um
espaço de convivência para visitantes. Este local oferece uma estante de livros para consulta local
ou troca com os leitores, além de proporcionar um ambiente agradável para leitura e contemplação
das mostras, com poltronas e tapete.

Museu de Arte Sacra:
Adequação do espaço para exposição
temporária

Museu de Arte Sacra:
Armário da reserva técnica transitória
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Sala Metrô Tiradentes:
Vitrine grande central

Sala Metrô Tiradentes:
Ambiente para visitantes e leitores

3.3.

Reserva Técnica
Acervo em reserva e acervo bibliográfico

O acervo do Museus de Arte Sacra de São Paulo, localizado em reserva técnica, é composto por uma
grande diversidade de materiais e armazenados de acordo com sua tipologia e/ou características
físicas, proporcionando melhor adequação de seu acondicionamento.
O espaço da reserva técnica conta com mobiliário de estrutura metálica estável e inoxidável. Alguns
se apresentam na forma de armários com portas trancadas, prateleira e gavetas para objetos de
pequeno porte. Outros são do tipo estante com prateleiras de alturas diversas, para peças médias.
Obras de grande porte como mobiliário, moldura e imaginária estão apoiados sobre paletes plásticos
no chão para evitar o contato direto e são organizadas mantendo o melhor aproveitamento possível
de espaço.
Dentro dos armários e estantes, materiais neutros e estáveis como o Ethafoam, Foamboard, Tyvek,
isomanta, entretela sem goma, cadarço de algodão, dentre outros, são utilizados na confecção de
embalagens, caixas e divisórias para acondicionamento adequado e salvaguarda do acervo,
evitando-se sobreposição ou superlotação desses espaços.
Acervo têxtil é acondicionado em gavetas com o mínimo possível de dobras e vincos, que, quando
necessários, são utilizados também material neutro para evitar atrito entre os tecidos. Têxteis de
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grande porte são enrolados em um tubo revestido de material neutro e enrolados também com esse
material entrefolhado, numa espécie de “rocambole”, para evitar danos às fibras. Esses rolos são
acondicionados em gavetas fundas, sem sobreposição.
Livros, papéis, documentos e gravuras são acondicionados em caixas feitas sob medida, um a um, e
acondicionados lado a lado em gavetas. Há ainda dois traineis deslizantes para acondicionamento da
pinacoteca.
Todas as obras recebem um número de patrimônio e uma etiqueta colorida que a identifica e traz
seus principais dados técnicos. Esses dados bem como sua localização, alimentam o banco de dados
e permitem rápido acesso quando necessário. Além do banco de dados, uma planilha específica é
atualizada sempre que há remanejamento de obra na reserva técnica, seja por motivo de
empréstimo, exposição, documentação fotográfica, conservação ou restauro.

Reserva Técnica:
Acondicionamento de paramentos

Reserva Técnica:
Novo acondicionamento de
resplendores em gavetas
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Reserva Técnica:
Acondicionamento de imaginária e
fichas de identificação

Responsável: Flávia Andrea Siqueira Dias
Registro fotográfico: Flávia Andrea Siqueira Dias
4.

Ações para adequação do serviço de limpeza e outras informações relevantes

4.1.

Museu de Arte Sacra de São Paulo
Acervo exposto

A limpeza geral do museu é feita diariamente antes do horário de visitação do público nos
corredores, áreas expositivas e recepção. E ao longo do dia nas demais áreas como jardins, jardim
do claustro, refeitório, banheiros, salas de cursos e salas de trabalho. A equipe de limpeza é
previamente treinada para que suas ações não interfiram ou comprometam a conservação do
acervo.
A higienização do acervo exposto é feita semanalmente pela conservadora do museu, às segundas
feiras, quando este é fechado ao público. Esta ação inclui manutenção, monitoramento, conservação
preventiva e ronda do acervo, com apoio das equipes de manutenção e técnica, quando necessário.
Periodicidade da ação: diária/semanal.
Responsável: Flávia Andrea Siqueira Dias.
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4.2.

Sala Metrô Tiradentes
Acervo exposto

O programa de conservação de rotina na Sala Metrô Tiradentes é realizado semanalmente: toda
segunda-feira, dia em que essa sala também está fechada ao visitante, a conservadora e
restauradora do MAS-SP, com o apoio de profissionais treinados das equipes de limpeza e/ou
manutenção, deslocam-se do museu até o metrô com os materiais para realizar as ações
necessárias no acervo exposto, bem como no local de exposição.
Periodicidade da ação: semanal
Responsável: Flávia Andrea Siqueira Dias
4.3.

Reserva Técnica
Acervo em reserva

A limpeza do local, bem como dos banheiros localizados no andar térreo, é realizada por profissional
treinado para que suas ações não interfiram nos processos de preservação e conservação onde
estão armazenados. Essa limpeza é feita uma vez por mês ou duas quando se fizer necessário. A
coleta do lixo nas salas da reserva é feita uma vez por semana. Para conservação, manutenção e
higienização de acervo, apenas a conservadora está capacitada e autorizada, utilizando-se da ajuda
de equipe de manutenção quando necessário. Quando da limpeza do local, o profissional estará
sempre acompanhado e orientado pela conservadora.
Periodicidade da ação: mensal
São Paulo, dezembro de 2018.

Flávia Andrea Siqueira Dias
Conservadora Restauradora
Museu de Arte Sacra de São Paulo

*

*

*
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Anexo II
PGTG – Eixo 3: Projetos Submetidos às Leis de Incentivo
A Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo, manteve durante o exercício de 2018, 04
(quatro) Projetos submetidos aos Programas das leis de Incentivo (Rouanet, ProAc, ProNac,
afins), sendo:
1 - Programa de incentivo à cultura do Estado de São Paulo
ProAC nº 25734
Edificações no Tempo
O Projeto prevê a publicação de um livro com conceitos e experiências de preservação e
conservação preventiva do Patrimônio Histórico, com aproximadamente 400 fotos, de
especialistas em restauração de patrimônio histórico com olhar na preservação e conservação
na ideia de preservar e conservar os bens tombados.
O Projeto foi financiado em R$ 116.733 e o livro será publicado no 1º Semestre de 2019.
2 - Lei Rouanet
PRONAC nº 158572
Plano Anual de Atividades
Os recursos provenientes do projeto correspondem ao plano anual 2016 da Associação Museu
Arte Sacra de São Paulo (SAMAS) com as seguintes atividades: realização de exposições
temporárias; exposição itinerante; preservação dos acervos museológico, bibliográfico e
arquivístico, por meio de ações de conservação preventiva; expansão das ações e estratégias
educativas para mediação do acervo; utilização do espaço cedido pela Companhia
Metropolitano de São Paulo – Metrô - sala de exposição para parte do acervo do Museu de Arte
Sacra.
O Projeto foi aprovado no montante de R$ 1.916.290, sendo captado até 31 de dezembro de
2018 o montante de R$ 16.200. O Projeto foi encerrado em 2018, por dificuldades na captação
de recursos e o valor captado recolhido para o Fundo Nacional da Cultura.
3 - Lei Rouanet
PRONAC nº 170768
Exposição Fé, Engenho e Arte Três Franciscos – Mestres do Barroco no Brasil
Os recursos provenientes do projeto preveem a realização de uma grande exposição de arte
sacra brasileira intitulada FÉ, ENGENHO E ARTE – Três Franciscos – Mestres do Barroco no
Brasil", a qual reunirá, pela primeira vez na Itália, peças de Antônio Francisco Lisboa
(Aleijadinho), Francisco Xavier de Brito e Francisco Vieira Servas, permitindo a valorização da
cultura nacional, considerando suas várias matrizes, bem como, promovendo a difusão das
expressões culturais brasileiras no exterior.
O projeto foi aprovado no montante de R$ 4.495.768,44, sendo captado até 31 de dezembro
de 2018 o montante de R$ 600,00, prorrogado para captação até 31 de dezembro de 2019.
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4 - Lei Rouanet
PRONAC nº 158572
Livro 50 Anos CONDEPHAAT
Os recursos provenientes do projeto correspondem a impressão de um livro de arte com a
história e trajetória dos 50 anos do CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo). Órgão oficial de
preservação dos patrimônios históricos, arqueológicos, artísticos e turísticos do Estado de São
Paulo. Subordinado à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.
O Projeto foi aprovado no montante de R$ 286.935,93, sendo captado até 31 de dezembro de
2018 o montante de R$ 156.414,33.
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INTI - Pesquisa de Satisfação

Gênero - Resultados Consolidados

Masculino: 49.0 %
Masculino:

Feminino:: 51.0 %
Feminino

Highcharts.com

Gênero - Série Temporal
30

25

Total

20

15

Feminino
Masculino

10

5

01
/

1
03 2/2
/1 01
8
05 1/2
/1 01
8
07 0/2
/0 01
8
08 9/2
/1 01
8
10 2/2
/0 01
8
11 9/2
/1 01
8
13 1/2
/0 01
8
14 9/2
/1 01
8
15 0/2
/1 01
8
17 2/2
/0 01
8
18 9/2
/1 01
8
20 1/2
/0 01
8
21 9/2
/1 01
8
22 0/2
/1 01
8
25 2/2
/0 01
8
26 9/2
/1 01
8
28 2/2
/1 01
1/ 8
20
18

0

Highcharts.com

38

https://admin.cooltours.com.br/survey-report/print?id=1&startDate=2018-09-01&endDate=2018-12-31

3/35

20/02/2019

INTI - Pesquisa de Satisfação

Estado Civil - Resultados Consolidados
Viúvo:: 3.4 %
Viúvo
Separado: 1.6 %
Separado:
Divorciado:: 6.7 %
Divorciado

Casado: 31.7 %
Casado:

Solteiro:: 56.7 %
Solteiro
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Grau de Instrução - Resultados Consolidados
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Renda familiar - Resultados Consolidados
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Etnia - Resultados Consolidados
Preto:: 8.8 %
Preto
Indígena: 2.7 %
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Ocupação - Resultados Consolidados
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Meios de Transporte - Resultados Consolidados
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Residência - Resultados Consolidados
Países:: 5.6 %
Outros Países
Outros Estados Brasile…:
Brasile…: 19.4 %

Estado de São Paulo:
Paulo: 75.0 %
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Região São Paulo - Resultados Consolidados
Região Metropolitana:
Metropolitana: 9.8 %

Capital - Zona Sul:
Sul: 15.7 %

Capital - Zona Oeste:
Oeste: 12.0 %

Capital - Centro:
Centro: 12.

Litoral: 3.2 %
Litoral:

Capital - Zona Les…:
Les…: 17.5 %

Interior: 16.2 %
Interior:
Capital - Zona Norte:
Norte: 13.6 %

Highcharts.com

Região São Paulo - Série Temporal
8

Total

6

4

2
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Motivo da Visita - Resultados Consolidados
Missa:: 1.6 %
Missa
Edificação: 3.9 %
Edificação:
Pílulas/Memorial Frei Ga…:
Ga…: 7.7 %
Igreja:: 5.8 %
Igreja

Museu de Arte Sacra:
Sacra: 81.0 %
Highcharts.com

Motivo da Visita - Série Temporal
40

Total

30

20
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Igreja
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Motivo da Visita ao Museu - Resultados Consolidados
Oficinas:: 1.1 %
Oficinas

Religiosidade:: 6.2 %
Religiosidade

Presépio: 4.6 %
Presépio:
Indicação de Terceiros:
Terceiros: 3.0 %
Cursos:: 3.3 %
Cursos
Exposição temporá…:
temporá…: 3.0 %
Outros:: 5.6 %
Outros
Trazer/Acompan…:: 5.1 %
Trazer/Acompan…

Acervo
Acervo:: 24.3 %

Educacional: 17.2 %
Educacional:

Passeio (sem motivo
específico)
específico):: 26 7 %

Highcharts.com

Motivo da Visita ao Museu - Série Temporal
12.5

10

Total

7.5

5

2.5

Acervo
Cursos
Educacional
Exposição temporária
Indicação de Terceiros
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Trazer/Acompanhar conhecidos
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INTI - Pesquisa de Satisfação

Acompanhado - Resultados Consolidados
Não:: 15.4 %
Não

Sim: 84.6 %
Sim:

20

https://admin.cooltours.com.br/survey-report/print?id=1&startDate=2018-09-01&endDate=2018-12-31
Highcharts.com

Acompanhado - Série Temporal
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Frequência - Resultados Consolidados
Quinzenalmente:: 4.4 %
Quinzenalmente

Essa é a primeira vez …:
…:

Semestralmente: 24.1 %
Semestralmente:

Mensalmente: 11.3 %
Mensalmente:

Uma vez no ano:
ano: 28.1 %

Highcharts.com

Frequência - Série Temporal
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10

Total
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Visitas - Resultados Consolidados
66:: 0.9 %
77:: 1.0 %
33:: 2.1 %
22:: 7.4 %
00:: 14.5 %

44:: 2.1 %
10: 4.0 %
10:
11:: 65.8 %

88:: 1.1 %

Highcharts.com

Visitas - Série Temporal
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Ação Educativa (educador/monitor) - Resultados Consolidados
Regular:: 5.0 %
Regular
Bom:: 17.4 %
Bom

Ruim: 8.1 %
Ruim:
Ótimo:: 57.0 %
Ótimo

Não se Aplica:
Aplica: 12.6 %
Highcharts.com

Ação Educativa (educador/monitor) - Série Temporal
15
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Atendimento (recepção) - Resultados Consolidados
Ruim:: 2.8 %
Ruim
Bom:: 21.7 %
Bom

Não se Aplica:
Aplica: 2.2 %
Regular: 4.1 %
Regular:

Ótimo
Ótimo:: 69.2 %
Highcharts.com

Atendimento (recepção) - Série Temporal
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Total
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Estacionamento - Resultados Consolidados
Bom:: 14.8 %
Bom

Não se Aplica:
Aplica: 21.1 %

Regular: 3.6 %
Regular:

Ruim: 12.5 %
Ruim:

Ótimo: 48.0 %
Ótimo:

Highcharts.com

Estacionamento - Série Temporal
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Limpeza - Resultados Consolidados
Regular:: 1.9 %
Regular

Bom:: 14.4 %
Bom

Ruim: 3.1 %
Ruim:
Não se Aplica
Aplica:: 3.3 %

Ótimo: 77.3 %
Ótimo:

Highcharts.com

Limpeza - Série Temporal
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Loja - Resultados Consolidados
Regular:: 8.2 %
Regular
Ruim:: 5.7 %
Ruim

Não se Aplica:
Aplica: 7.9 %

Bom
Bom:: 25.0 %

Ótimo: 53.1 %
Ótimo:
Highcharts.com

Loja - Série Temporal
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12.5

Total
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Preço do Ingresso - Resultados Consolidados
Regular:: 2.3 %
Regular
Bom:: 14.5 %
Bom

Ruim: 3.9 %
Ruim:
Não se Aplica:
Aplica: 5.8 %

Ótimo:: 73.5 %
Ótimo
Highcharts.com

Preço do Ingresso - Série Temporal
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Sinalização - Resultados Consolidados
Aplica:: 4.0 %
Não se Aplica

Regular:: 6.3 %
Regular

Bom:: 20.4 %
Bom

Ruim: 2.7 %
Ruim:

Ótimo
Ótimo:: 66.5 %
Highcharts.com

Sinalização - Série Temporal
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Acervo - Resultados Consolidados
Aplica:: 3.0 %
Não se Aplica
Regular:: 1.7 %
Regular
Bom:: 18.3 %
Bom

Ruim: 0.9 %
Ruim:

Ótimo:: 76.1 %
Ótimo
Highcharts.com

Acervo - Série Temporal
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Acesso ao Museu - Resultados Consolidados
Aplica:: 2.8 %
Não se Aplica
Regular:: 2.0 %
Regular
Bom:: 17.7 %
Bom

Ruim: 1.2 %
Ruim:

Ótimo:: 76.3 %
Ótimo
Highcharts.com

Acesso ao Museu - Série Temporal
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Exposições Temporárias - Resultados Consolidados
Aplica:: 9.7 %
Não se Aplica

Ruim:: 4.9 %
Ruim

Bom: 20.0 %
Bom:

Regular: 2.7 %
Regular:
Ótimo
Ótimo:: 62.7 %
Highcharts.com

Exposições Temporárias - Série Temporal
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Horário de funcionamento - Resultados Consolidados
Aplica:: 3.2 %
Não se Aplica
Regular:: 5.2 %
Regular

Bom: 28.0 %
Bom:

Ótimo:: 61.5 %
Ótimo

Ruim: 2.0 %
Ruim:
Highcharts.com

Horário de funcionamento - Série Temporal
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Informações nas Exposições (painéis, textos, etc...) Resultados Consolidados
Aplica:: 2.6 %
Não se Aplica
Bom: 26.7 %
Bom:

Regular: 5.7 %
Regular:

Ótimo:: 62.9 %
Ótimo

Ruim: 2.0 %
Ruim:
Highcharts.com

Informações nas Exposições (painéis, textos, etc...) - Série
Temporal
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Infraestrutura (banheiros, guarda-volumes, etc) - Resultados
Consolidados
Regular:: 6.0 %
Regular
Ruim: 3.4 %
Ruim:
Não se Aplica:
Aplica: 4.2 %

Bom:: 28.4 %
Bom

Ótimo: 57.9 %
Ótimo:

Highcharts.com

Infraestrutura (banheiros, guarda-volumes, etc) - Série
Temporal
15

Total

10

5

Bom
Não se Aplica
Regular
Ruim
Ótimo

01
/1
03 2/
/1 20
04 0/ 18
/1 20
06 1/ 18
/0 20
07 9/ 18
/1 20
08 1/ 18
/1 20
10 2/ 18
/0 20
11 9/ 18
/1 20
12 0/ 18
/1 20
13 2/ 18
/1 20
14 2/ 18
/1 20
16 2/ 18
/0 20
17 9/ 18
/0 20
18 9/ 18
/1 20
19 0/ 18
/1 20
20 0/ 18
/1 20
21 2/ 18
/1 20
23 2/ 18
/0 20
25 9/ 18
/0 20
26 9/ 18
/1 20
27 0/ 18
/1 20
2/ 18
20
18

0

Highcharts.com

64

https://admin.cooltours.com.br/survey-report/print?id=1&startDate=2018-09-01&endDate=2018-12-31

29/35

20/02/2019

INTI - Pesquisa de Satisfação

Programação Cultural - Resultados Consolidados
Regular:: 2.9 %
Regular
Ruim: 4.3 %
Ruim:
Não se Aplica:
Aplica: 9.5 %

Bom:: 24.3 %
Bom

Ótimo: 59.1 %
Ótimo:

Highcharts.com

Programação Cultural - Série Temporal
15

Total

10

5

Bom
Não se Aplica
Regular
Ruim
Ótimo
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INTI - Pesquisa de Satisfação

Críticas/Sugestões/Elogios - Resultados Consolidados
Excelente! : 0.1 %
muito bom:
bom: 0.4 %
muitobom : 0.3 %
amei:: 0.3 %
amei
Muito bom : 0.3 %
Muito bom:
bom: 0.3 %
bom:: 0.3 %
bom
amei : 0.3 %
maravilhoso:: 0.3 %
maravilhoso

: 79.9 %
Highcharts.com

2/

20

18

Total

Críticas/Sugestões/Elogios - Série Temporal
belo acervo, importância significativa para a cultura.
30
momento
:)
A gente
gostou muito, voltaremos quando pudermos
25
Achei ruim a expografia da Artistas de Taubaté. As telas foram penduradas a uma altura muit…
Amei vocês são incríveis , obrigado
20
Amei!!!!
Belo, encantador e muito educativo. Parabenizo aos dirigentes deste espaço
Café
da manhã
15
Deus é top
Eu nem entrei ainda.
10
Excelente
atendimento e o acervo é impressionante!
Excelente exposição
Excelente
exposição dos Artistas de Taubaté
5
Excelente!
GOSTEI
0 e celestial!
Lindo
Maravilhoso and
M ilh
li d

01

/1

1/8

Highcharts.com
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Outros Estados Brasileiros - Resultados Consolidados
Centro-Oeste:: 16.2 %
Centro-Oeste
Sudeste:: 24.7 %
Sudeste

Norte
Norte:: 7.8 %
Nordeste: 28.6 %
Nordeste:

Sul: 22.7 %
Sul:

Highcharts.com

Outros Estados Brasileiros - Série Temporal
6

5

Total

4

3
2
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INTI - Pesquisa de Satisfação

Menor de Idade - Resultados Consolidados
Sim, de até 5 anos:
anos: 3.7 %
Sim, de 6 a 10 anos:
anos: 7.2 %
Sim, de 11 a 14 anos:
anos: 9.6 %

Sim de 15 a 17 a…:
a…: 9.3 %

Não:: 70.3 %
Não

Highcharts.com

Menor de Idade - Série Temporal
25

20

Total
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10

Não
Sim de 15 a 17 anos
Sim, de 11 a 14 anos
Sim, de 6 a 10 anos
Sim, de até 5 anos

5
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INTI - Pesquisa de Satisfação

Outros Países - Resultados Consolidados
Ásia:: 9.8 %
Ásia

América Central:
Central: 9.8 %

América do Norte:
Norte: 4.9 %

América do Sul:
Sul: 9.8 %
Europa
Europa:: 24.4 %

Oceania: 14.6 %
Oceania:

África: 26.8 %
África:

Highcharts.com

Outros Países - Série Temporal
4

Total
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2
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Grau de Instrução - Espanhol - Resultados Consolidados
grado:: 3.1 %
pos grado

tecnologo:: 3.1 %
tecnologo

faculdade: 3.1 %
faculdade:
00:: 3.1 %
doutorado : 3.1 %
Universidade : 3.1 %
superior:: 3.1 %
superior
superioridade : 3.1 %
oi:: 3.1 %
oi
Muito bom : 3.1 %

em la faculdade : 3.1 %

: 46.9 %

licenciatura em ed…:
ed…: 3.1 %
faculdade : 3.1 %
licenciatura em pedago…:
pedago…: 3.1 %
cursando 3 ano:
ano: 3.1 %
medio:: 3.1 %
medio

Highcharts.com

Grau de Instrução - Espanhol - Série Temporal
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Universidade
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licenciatura em pedagogia
medio
no se
oi
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Idade - Resultados Consolidados
mais:: 10.0 %
60 anos ou mais

De 30 a 39 anos:
anos: 16.6 %

De 50 a 59 anos:
anos: 10.1 %

De 25 a 29 anos:
anos: 8.3 %

De 40 a 49 anos:
anos: 13.3 %

18 a 24 anos:
anos: 41.6 %
Highcharts.com

Idade - Série Temporal
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Total
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Anexo V - (PGTG) Planilha Previsto x Realizado
I - REPASSES PÚBLICOS
RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

Repasse para o Contrato de Gestão
Repasse Contrato de Gestão
Movimentação de Recursos Reservados
Constituição Recursos de Reserva
Constituição Recursos de Contingência
Reversão de Recursos Reservados (Reserva e
Contingência)
Repasses Líquidos Disponíveis

Orçamento
2018
9.094.899,50
9.094.900
90.949
0
90.949

1º Tri

2º Tri

1.612.000
1.612.000
0
0
0

3º Tri

2.998.000
2.998.000
0
0
0

4º Tri

2.540.000
2.540.000
-700.212
0
0

TOTAL

1.614.900
1.614.900
90.949
0
90.949

8.764.900
8.764.900
-609.263
0
90.949

0

0

0

-700.212

0

-700.212

9.003.951

1.612.000

2.998.000

3.240.212

1.523.951

9.374.162

2

Recursos de Investimento do Contrato de Gestão

0

0

0

0

3
3.1
3.2

Recursos de Captação Incentivada
Custeio
Investimentos

0
0
0

0
0
0

116.829
0
116.829

1.549
0
1.549

Nota 1

0
157.997
0
157.997

276.375
0
276.375

Nota 2

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

4.1

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO
DE GESTÃO
Receita de Repasse Apropriada

4.2

Receita de Captação Apropriada

CONTRATO

4.2.2
4.2.3
4.3

Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão
onerosa de espaço, loja, café, doações, estacionamento,
etc)
Captação de Recursos Incentivados
Trabalho Voluntário e Parcerias
Total das Receitas Financeiras

5

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO

6

TOTAL DE RECEITAS PARA METAS CONDICIONADAS

4.2.1

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO
Recursos Humanos
7
7.1
Salários, encargos e benefícios
7.1.1
Diretoria
7.1.1.1
Área Meio
7.1.1.2
Área Fim
7.1.2
Demais Funcionários
7.1.2.1
Área Meio
7.1.2.2
Área Fim
7.1.3
Estagiários
7.1.3.1
Área Meio
7.1.3.2
Área Fim
7.1.4
Aprendizes
7.1.4.1
Área Meio

Orçamento
2018
9.003.951

2.387.478

1.976.459

1.899.575

2.792.027

9.055.539

149.600

23.341

32.656

46.490

57.680

160.167

149.600

23.341

28.908

46.490

54.338

153.077

0
0
224.400

0
0
29.916

0
3.748
23.075

0
0
36.144

0
3.342
42.195

0
7.091
131.329

9.377.951

2.440.735

2.032.190

1.982.209

2.891.902

9.347.036

0

0

0

0

0

0

Orçamento
2018
4.183.507
4.183.507
1.082.433
0
1.082.433
3.009.066
1.131.780
1.877.286
48.517
0
48.517
43.491
0

1º Tri

2º Tri

1º Tri
1.117.383
1.117.383
379.099
0
379.099
716.986
277.909
439.077
11.650
0
11.650
9.648
0

3º Tri

2º Tri
1.061.069
1.061.069
293.424
0
293.424
753.245
289.843
463.402
10.197
0
10.197,21
4.203
0

4º Tri

3º Tri
982.959
982.959
198.426
0
198.426
774.356
262.714
511.642
0
0
0,00
10.177
0

TOTAL

4º Tri
1.037.981
1.037.981
236.497
236.497
793.104
289.279
503.825

0,00
8.380

Nota 3

TOTAL
4.199.392
4.199.392
1.107.446
0
1.107.446
3.037.691
1.119.745
1.917.946
21.848
0
21.848
32.407
0

72

Anexo V - (PGTG) Planilha Previsto x Realizado
7.1.4.2
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Área Fim
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas
Jurídicas) - Área Meio
Limpeza
Vigilância / portaria / segurança
Jurídica
Informática
Administrativa / RH
Contábil
Auditoria
Consultorias e assessorias

43.491

9.648

4.203

10.177

8.380

32.407

1.701.904

465.161

398.488

451.480

516.536

1.831.667

254.880
782.980
87.000
22.000
172.840
107.003
45.000

56.858
255.832
17.121
5.400
11.940
24.693
13.817

57.324
180.307
17.100
5.400
14.190
24.693
224

57.324
180.419
17.100
5.400
11.640
24.693
13.155

57.324
167.244
11.430
5.400
15.520
32.924
13.294

228.831
783.801
62.752
21.600
53.290
107.003
40.490

230.201

79.500

99.250

141.750

213.400

533.900
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9
9.1

Custos Administrativos e Institucionais

1.352.500
560.000

368.821
139.680

338.061
139.680

334.952
139.680

415.414
139.680

1.457.248
558.720

298.500

66.793

67.572

69.542

79.849

283.756

15.000
5.000
22.000
125.000
95.550
120.000
0
20.000
91.450
0
0
0

1.273
444
8.691
42.750
13.159
75.134
0
580
20.318
0
0
0

712
0
7.952
35.721
19.169
30.746
0
12.664
23.846
0
0
0

1.703
3.225
3.020
39.708
16.681
26.913
0
2.239
32.242
0
0
0

5.014
0
75
66.400
24.590
43.199
0
20.561
36.045
0
0
0

8.702
3.669
19.737
184.579
73.599
175.991
0
36.045
112.451
0
0
0

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
10
10.1
10.2

Locação de imóveis
Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, internet,
etc.)
Equipamentos Diversos (móveis e utensílios)
Uniformes e EPIs
Viagens e Estadias
Material de consumo, escritório e limpeza
Despesas tributárias e financeiras
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, etc.)
Treinamento de Funcionários
Software e Equipamentos de Informática
Loja, Bilheteria e Contribuição
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança
Plano Museológico ou Planejamento Estratégico
Pesquisa de público

11

Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança

1.819.040

293.801

58.758

44.108

638.717

1.035.383

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.2
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.3
12.3.1
12.3.2
12.3.3
12.4
12.4.1
12.4.2
12.5
12.5.1
12.5.2
12.5.3
12.5.4
12.6
12.6.1
12.6.2

Conservação e manutenção de edificações (reparos,
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB
Equipamentos / Implementos
Seguros (predial, incêndio, etc.)
Rotina de manutenção predial
Programas de Trabalho da Área Fim
Programa de Acervo
Aquisição de acervo museológico / bibliográfico
Mobiliário e equipamentos para áreas técnicas
Projetos de documentação, conservação e pesquisa
Transporte de acervo
Programa de Exposições e Programação Cultural
Exposições Temporárias
Nova exposição de longa duração / atualização expos.
Programação Cultural
Programa Educativo
Oficinas, cursos, palestras
Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais
Recursos e materiais de acessibilidade
Programa de Integração ao Sisem-SP
Exposições Itinerantes
Ações em Rede
Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional
Plano de Comunicação e site
Projetos gráficos e materiais de comunicação
Publicações
Assessoria de imprensa e custos de publicidade
Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança
Plano Museológico ou Planejamento Estratégico
Pesquisa de público

166.231
567.550
10.000
27.909
1.047.349
321.000
20.000
0
0
15.000
5.000
211.000
200.000
0
11.000
23.000
3.000
20.000
0
10.000
10.000
0
57.000
15.000
30.000
12.000
0
0
0
0

288.457
0
0
5.344
0
156.270
700
0
0
0
700
128.507
126.907
0
1.600
4.029
0
4.029
0
0
0
0
23.033
4.922
7.430
10.681
0
0
0
0

53.414
0
0
5.344
0
133.438
11.906
0
0
9.226
2.680
109.123
105.923
0
3.200
712
0
712
0
1.957
1.957
0
9.740
3.605
6.135
0
0
0,00
0
0

33.255
0
5.510
5.344
0
117.672
5.100
0
0
4.000
1.100
95.854
92.154
0
3.700
4.259
977
3.281
0
0
0
0
12.460
3.046
9.414
0
0
0
0
0

63.708
569.500
0
5.509
0
242.086
1.260
0
0
1.260
0
215.697
212.297
0
3.400
5.815
0
5.815
0
0
0
0
19.314
2.906
16.409
0
0
0
0
0

438.833
569.500
5.510
21.540
0
649.466
18.966
0
0
14.486
4.480
549.181
537.281
0
11.900
14.815
977
13.837
0
1.957
1.957
0
64.547
14.478
39.388
10.681
0
0
0
0

13

SUBTOTAL DESPESAS

9.377.951

2.401.436

1.989.815

1.931.171

2.850.733

9.173.155

0

39.299

42.375

51.037

41.168

173.880

9.2

14

Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado/
Voluntários

14.1

Depreciação/Amortização/Exaustão/Baixa de Imobilizado

0

39.299

38.627

51.037

37.826

166.790

14.2

Serviços Voluntários

0

0

3.748

0

3.342

7.091

Nota 4

Nota 5
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15

DESPESAS TOTAIS

16

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (RECEITA-DESPESA)

9.377.951

2.440.735

2.032.190

1.982.209

2.891.902

9.347.036

0

0

0

0

0

0

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6

INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS
DE GESTÃO
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SOFTWARE
BENFEITORIAS
AQUISIÇÃO DE ACERVO

Orçamento
2018

1º Tri

2º Tri

3º Tri

4º Tri

TOTAL
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Anexo VI
PA – Atualização do BDA-SEC ou do in.patrimonium.net

1. Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa

Meta nº 06: Nº de itens documentados/registrados no Banco de Dados do acervo
(BDA/SEC)
Ação Pactuada: Documentação da pesquisa do acervo
Mensuração: Número de itens documentados / registrados no BDA/SEC
1º
Trimestre
2018

2º Trimestre
2018

1º
Semestre
2018

Previsto

120

120

240

Realizado

289

441

730

Alterações
gerais no
BDA/SEC

1516

743

2.259

Meta nº 06: Nº de itens documentados/registrados no Banco de Dados do acervo
(BDA/SEC)
Ação Pactuada: Documentação da pesquisa do acervo
Mensuração: Número de itens documentados / registrados no BDA/SEC
3º
Trimestre
2018

4º Trimestre
2018

2º
Semestre
2018

Previsto

120

120

240

Realizado

1506

3192

4.698

Alterações
gerais no
BDA/SEC

2033

4852

6.885

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
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Neste segundo semestre de 2018 foram registradas 6.885 atualizações de dados
no BDA/SEC, referentes aos campos de denominação / título, autor, data, material e
origem / procedência. Cumpre especificar que foram 5.135 itens de alteração (revisão da
catalogação) e 2.002 inclusões de fotografias. A meta semestral esperada foi superada
devido ao trabalho de revisão da catalogação que atualmente consiste no cruzamento das
informações registradas no BDA/SEC com a documentação contida nas pastas catalográficas
do acervo (registros de entrada, fichas datilografadas, processos de doação etc.), sobretudo
das obras selecionadas pelas curadorias para fazerem parte das exposições temporárias. Este
trabalho de revisão é necessário em virtude da produção de legendas, seja para o catálogo
ou espaço expositivo. Nesse período foram realizadas quatro exposições que utilizaram obras
da coleção do MAS-SP, a saber, “Sagrado Marfim: o avesso do avesso”, “Os Artistas De
Taubaté”, “Maria, Mãe” e “È Natu Gèsu”.
Para além da revisão dos dados de acervo, existe um trabalho em processamento
que consiste na padronização das informações referentes à origem e procedência contidas
nos campos do BDA/SEC. A equipe técnica verificou que, muitas vezes, as informações sobre
origem e procedência estavam dispersas e outros campos do BDA/SEC, tais como
“Descrição”, “Observações” na aba “Responsáveis”, “Observações Gerais” etc.
Estima-se que esse trabalho de cruzamento de dados se estenda ao longo de
2019, bem como, a padronização das informações contidas no BDA/SEC. Cumpre ressaltar
que o BDA/SEC não possui o campo específico para procedência, dessa forma as informações
referentes a esse campo são alocadas em “Observações Gerais”. Por fim, cumpre dizer que
foram realizadas 6.885 alterações gerais no BDA/SEC. Este total de atualizações gerais se
deve ao fato que neste 2º semestre de 2018, para além das atividades de pesquisa, tivemos
grande movimentação de acervo e inserção de doações.
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Anexo VIII – Programa de Acervo
Relatório de restauros – 4º trimestre de 2018
Museu de Arte Sacra de São Paulo
4º trimestre de 2018
1. Obras restauradas pela Conservadora-Restauradora do Museu de Arte Sacra de São Paulo

1) Título/Denominação: São Francisco de Paula
Nº de Patrimônio: 0224 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Camada pictórica em desprendimento e perdas cromáticas
Observações: Refixação de camada em desprendimento, nivelamento e reintegração cromática utilizando técnica de ilusionismo
Data de entrada da obra: 24/09/2018
Data de saída da obra: 15/10/2018
2) Título/Denominação: Oratório
Nº de Patrimônio: 707 MAS
Local: Sala Metrô Tiradentes
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Maria, Mãe
Observações: Aplicação de camada de cera microcristalina para proteção e hidratação da policromia
Data de entrada da obra: 04/10/2018
Data de saída da obra: 04/10/2018
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3) Título/Denominação: Divino Espírito Santo (Fica na parte superior do oratório 806)
Nº de Patrimônio: 805 MAS
Local: Sala Metrô Tiradentes
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Maria, Mãe
Observações: Aplicação de camada de cera microcristalina para proteção e hidratação da policromia
Data de entrada da obra: 04/10/2018
Data de saída da obra: 04/10/2018
4) Título/Denominação: Oratório
Nº de Patrimônio: 806 MAS
Local: Sala Metrô Tiradentes
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Maria, Mãe
Observações: Aplicação de camada de cera microcristalina para proteção e hidratação da policromia
Data de entrada da obra: 04/10/2018
Data de saída da obra: 04/10/2018
5) Título/Denominação: Oratório
Nº de Patrimônio: 1447 MAS
Local: Sala Metrô Tiradentes
Motivo do restauro: Obra selecionada para exposição Maria, Mãe
Observações: Aplicação de camada de cera microcristalina para proteção e hidratação da policromia
Data de entrada da obra: 04/10/2018
Data de saída da obra: 04/10/2018

81

6) Título/Denominação: São Domingos de Gusmão
Nº de Patrimônio: Não se aplica
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Obra recebida em comodato pelo Sr. Luiz Arena
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 01/10/2018
Data de saída da obra: 05/10/2018
7) Título/Denominação: São Francisco de Paula
Nº de Patrimônio: Não se aplica
Local: Reserva Técnica – Setor de Conservação
Motivo do restauro: Desprendimento de policromia e ataque de insetos
Observações: Desinfestação, refixação da policromia em desprendimento, consolidação de bloco fragilizado e reintegração cromática
Data de entrada da obra: 03/08/2018
Data de saída da obra: 18/10/2018
8) Título/Denominação: Santana Mestra
Nº de Patrimônio: 0499 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 22/10/2018
Data de saída da obra: 22/10/2018
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9) Título/Denominação: Santana Mestra
Nº de Patrimônio: 0521 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 22/10/2018
Data de saída da obra: 22/10/2018
10) Título/Denominação: Santana Mestra
Nº de Patrimônio: 0553 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 22/10/2018
Data de saída da obra: 22/10/2018
11) Título/Denominação: Santana Mestra
Nº de Patrimônio: 0896 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 22/10/2018
Data de saída da obra: 22/10/2018
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12) Título/Denominação: Santana Mestra
Nº de Patrimônio: 0947 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 22/10/2018
Data de saída da obra: 22/10/2018
13) Título/Denominação: Santana Mestra
Nº de Patrimônio: 0948 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 22/10/2018
Data de saída da obra: 22/10/2018
14) Título/Denominação: Santana Mestra
Nº de Patrimônio: 0969 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 22/10/2018
Data de saída da obra: 22/10/2018
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15) Título/Denominação: Santana Mestra
Nº de Patrimônio: 0970 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 22/10/2018
Data de saída da obra: 22/10/2018
16) Título/Denominação: Santana Mestra
Nº de Patrimônio: 1702 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 22/10/2018
Data de saída da obra: 22/10/2018
17) Título/Denominação: Nossa Senhora da Conceição
Nº de Patrimônio: 1298 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 29/10/2018
Data de saída da obra: 29/10/2018
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18) Título/Denominação: Nossa Senhora da Conceição
Nº de Patrimônio: 0955 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 29/10/2018
Data de saída da obra: 29/10/2018
19) Título/Denominação: Nossa Senhora da Conceição
Nº de Patrimônio: 0498 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 29/10/2018
Data de saída da obra: 29/10/2018
20) Título/Denominação: Nossa Senhora da Conceição
Nº de Patrimônio: 0724 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 29/10/2018
Data de saída da obra: 29/10/2018
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21) Título/Denominação: Nossa Senhora da Conceição
Nº de Patrimônio: 0891 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 29/10/2018
Data de saída da obra: 29/10/2018
22) Título/Denominação: Nossa Senhora da Conceição
Nº de Patrimônio: 1313 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 29/10/2018
Data de saída da obra: 29/10/2018
23) Título/Denominação: Nossa Senhora da Conceição
Nº de Patrimônio: 0703 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 29/10/2018
Data de saída da obra: 29/10/2018
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24) Título/Denominação: Nossa Senhora da Conceição
Nº de Patrimônio: 0666 MAS
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Rotina de manutenção do MAS
Observações: Higienização e aplicação de camada de proteção
Data de entrada da obra: 29/10/2018
Data de saída da obra: 29/10/2018
25) Título/Denominação: Pastor da Cena Figuras de presépio (Presépio Napolitano Ulderico Pinfildi)
Nº de Patrimônio: Não se aplica
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Um dedo quebrou-se no transporte Itália/Brasil
Observações: Refixação de parte solta e apresentação estética
Data de entrada da obra: 27/11/2018
Data de saída da obra: 27/11/2018
26) Título/Denominação: Anjo da Cena da Natividade (Presépio Napolitano Ulderico Pinfildi)
Nº de Patrimônio: Não se aplica
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Dois dedos se quebraram no transporte Itália/Brasil
Observações: Refixação de parte solta e apresentação estética
Data de entrada da obra: 27/11/2018
Data de saída da obra: 27/11/2018
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27) Título/Denominação: Cavalo da Cena Reis Magos a Cavalo (Presépio Napolitano Ulderico Pinfildi)
Nº de Patrimônio: Não se aplica
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Motivo do restauro: Uma pata do cavalo e duas orelhas se quebraram no transporte Itália/Brasil
Observações: Refixação de parte solta e apresentação estética
Data de entrada da obra: 27/11/2018
Data de saída da obra: 27/11/2018
2. Abertura de exposições
Inclui seleção de peças, conservação preventiva, auxiliar de montagem e emissão de laudos técnicos.
 Maria, Mãe – 02/10/2018 – Sala Metrô Tiradentes
 È Nato Gesù – 27/11/2018 – Áreas expositivas 03, 06, 08 e 09 do Museu de Arte Sacra de São Paulo
 Artesãos e seus presépios II – 26/11/2018 – Sala Metrô Tiradentes
3. Desmontagem de exposições
A desmontagem de exposição inclui os trabalhos de conferência de laudos e peças, embalagem ou acompanhamento da embalagem, quando esta é
realizada por empresa especializada contratada.
 Sagrado Marfim – O avesso do avesso – 05/11/2018 – Áreas expositivas 06, 08 e 09 do MAS
 Maria, Mãe (Oratórios do MAS e Estandartes de São Luiz do Paraitinga) – 21/11/2018 – Sala Metrô Tiradentes
 Artistas de Taubaté – 17/12/2018 – Área expositiva 12 do MAS
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4. Reserva Técnica
Procedimentos de monitoramento, manutenção e conservação preventiva específicas na Reserva Técnica do MAS









Higienização com trincha em toda a pinacoteca da RT localizada em traineis
Renovação do óleo de melaleuca localizado em pontos estratégicos da RT para combater ação de fungos
Instalação de vidro com óleo de melaleuca no armário da Reserva Técnica transitória localizada no MAS
Higienização em todos os oratórios da estante da sala 1 da RT, andar térreo
Remanejamento e reacondicionamento de oratórios e outras peças na estante da RT para otimização de espaço
Remanejamento e organização por tipologia em armários e gavetas no piso térreo da RT
Instalação de novas tomadas, pela equipe de manutenção do MAS, para realocar desumidificadores
Readequação nos traineis e acondicionamento de 11 telas cusquenhas recebidas em doação pelo Dr. Ladi Biezus

5. Breve relato dos trabalhos desenvolvidos no 3º trimestre de 2018
Os trabalhos desenvolvidos nesse 3º trimestre foram:
 Tratamentos das obras acima descritas
 Higienização das obras expostas no Museu de Arte Sacra de São Paulo, uma vez na semana
 Laudos técnicos do estado de conservação de obras recebidas em empréstimo de colecionadores particulares, para a exposição “Artistas de
Taubaté”
 Identificação, laudos técnicos do estado de conservação e acondicionamento de moedas e medalhas doadas ao MAS
 Recebimento de uma imagem vinda do IPHAN, para conservação e comodato. Imagem: Nossa Senhora do Rosário, atribuída ao Mestre do
Cabelinho Xadrez
6. Visitas recebidas à reserva técnica
 Visita técnica de funcionários do SISEM/SP em todos os setores do Museu de Arte Sacra de São Paulo, em 28/08/2018
 Visita técnica de funcionários do MASPE em todos os setores do MAS e curso sobre consolidação de policromia, de 11 a 13/09/2018
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 Visita técnica de funcionários do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba à reserva técnica, em 25/09/2018
 Visita técnica do Sr. Khaê Lhucas para conhecer funcionamento do MAS-SP em setores diversos, para requalificação do Museu de Arte Sacra
de Curitiba/PR, em 23/11/2018
7. Atividades extras/cursos
 Participação no IV Seminário Patrimônio Sacro, como ouvinte. Dias 08 e 09 de novembro de 2018. Local: Auditório do Mosteiro de São Bento
8. Obras devolvidas
Neste quarto semestre de 2018, o Museu de Arte Sacra de São Paulo não emprestou obras a outras instituições
9. Novas aquisições - Doações
Neste quarto trimestre de 2018, o Museu de Arte Sacra de São Paulo não obteve publicações referentes à doações.
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Anexo IX
PEPC – ações implantadas para extroversão do acervo e da temática de atuação do
museu
Ampliação da extroversão do acervo e da temática de atuação do museu
Para o Exercício 2019, com a revisão da Política de Exposições, será proposta uma
reformulação na exposição de longa duração. Está prevista a substituição de algumas obras
no espaço expositivo por peças armazenadas na Reserva Técnica.

Ações implantadas para a ampliação da extroversão do acervo e da temática de
atuação do museu
O presente relatório irá tratar sobre as ações implantadas para a ampliação da extroversão
do acervo e da temática de atuação do Museu de Arte Sacra de São Paulo durante o 4
Trimestre de 2018.
Conforme quadro abaixo especificado, 718 peças do acervo do Museu de Arte Sacra de São
Paulo foram expostas fisicamente, tanto em exposição permanente como em exposições
temporárias dentro e fora do MAS-SP.

2018
4ºTRI (outubro, novembro, dezembro)
Evento

Quantidades

Observações

MAS
[exposição longa duração]

711

-

"È Natu Gèsu"
[exposição temporária MAS]

7

4 esculturas e 3
mobiliários

Total de acervo em extroversão

718

-

Vale lembrar que cada exposição apresenta publicações seja em catálogo ou folders, e que
palestras, oficinas e cursos ministrados no MAS-SP também são estratégias de comunicação
e instrumentos de divulgação do Museu.
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Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS/OS

Planilha de Público - 2018
1. PÚBLICO VISITANTE - 2018
(Considerar os visitantes presenciais a ser lançado no Programa de Exposições e Programação Cultural)
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set

jan
Museu de Arte Sacra de São Paulo
Sala "Metrô Tiradentes"(*)
Total

2.773
1.373
4.146

836
1.235
2.071

4.021
1.715
5.736

4.104
1.273
5.377

4.030
901
4.931

7.920
0
7.920

6.621
897
7.518

4.933
814
5.747

out

5.570
661
6.231

nov

5.616
735
6.351

dez

4.949
321
5.270

total

3.197
1.110
4.307

54.570
11.035
65.605

2. PÚBLICO DE AÇÕES EXTRAMUROS* - 2018

(Atenção: Este público DEVE ser quantificado no Público Geral)
jan
Museu de Arte Sacra de São Paulo

fev
9
9

Total

mar
0
0

abr
0
0

mai
0
0

jun
40
40

jul
0
0

ago

set

110
110

0
0

out
0
0

nov
0
0

0
0

dez
111
111

total

dez

total

270
270

3. PÚBLICO DAS AÇÕES DO SISEM-SP - 2018

(Atenção: Este público DEVE ser quantificado no Público Geral; considerar público de palestras, cursos, oficinas e exposições)
jan
Museu de Arte Sacra de São Paulo

fev

mar

abr

Total

0
0

0
0

0
0

Total

jan
4.155
4.155

fev
2.071
2.071

mar
5.736
5.736

mai
0
0

jun
0
0

jul

ago

0
0

set

45
45

out

nov

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

45
45

ago
5.747
5.747

set
6.231
6.231

out
6.351
6.351

nov
5.270
5.270

dez
4.418
4.418

total

ago
1.519
1.519

set

out
1.725
1.725

nov

dez
185
185

total

ago

set

out

nov

dez

total

4. PÚBLICO GERAL - 2018

(Atenção: Somar "Público visitante" + ações extramuros + Sisem)
Museu de Arte Sacra de São Paulo

abr
5.377
5.377

mai
4.971
4.971

jun
7.920
7.920

jul
7.673
7.673

65.920
65.920

5. DADOS POR SEGMENTAÇÃO DE PERFIL DE PÚBLICO
5.1 PÚBLICO ESCOLAR - 2018

Escolas Públicas (com OU sem agendamento)
jan
Museu de Arte Sacra de São Paulo

fev
0
0

Total

mar
4
4

abr
209
209

mai
240
240

jun
418
418

jul
231
231

189
189

894
894

762
762

6.376
6.376

5.2 PÚBLICO ESCOLAR - 2018

Escolas Privadas (com OU sem agendamento)
jan
Museu de Arte Sacra de São Paulo
Total

fev
83
83

mar
71
71

abr
601
601

mai
652
652

jun
465
465

jul
182
182

77
77

137
137

631
631

608
608

109
109

14
14

3.630
3.630

5.3 PÚBLICO VISITAÇÃO GRATUITA - 2018

(Considerar público de eventos como aberturas de exposições; público de dia gratuito e de política de gratuidade - aposentados, professores, etc.)

Museu de Arte Sacra de São Paulo
Total

jan
1.026
1.026

fev
422
422

mar
1.753
1.753

abr
1.594
1.594

mai
1.507
1.507

jun
3.923
3.923

jul
1.532
1.532

ago
1.177
1.177

set
1.979
1.979

out
1.520
1.520

nov
1.584
1.584

dez
1.103
1.103

0
0

0
0

0
0

out
23.986
23.986

nov
25.754
25.754

dez
25.463
25.463

total
19.120
19.120

6. PÚBLICO DE ITINERÂNCIA DE EXPOSIÇÕES PARA OUTROS ESTADOS E PAÍSES - 2018

(Considerar público de itinerância de exposições para outros espaços culturais dentro e fora do país)
Museu de Arte Sacra de São Paulo
Total

0
0

Total

jan
15.642
15.642

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7. PÚBLICO VIRTUAL* - 2018

(Atenção: Este público NÃO deve ser quantificado no Público Geral; Considerar números de acessos únicos)
Museu de Arte Sacra de São Paulo

fev
19.110
19.110

mar
23.914
23.914

abr
22.844
22.844

mai
23.218
23.218

jun
23.115
23.115

jul
23.018
23.018

ago
24.136
24.136

set
23.875
23.875

total
274.075
274.075

IMPORTANTE: Esta planilha contempla os dados a serem enviados até o dia 05 de cada mês para a UGE e não invalida o registro de públicos específicos de projetos especiais não contemplados nesta planilha, tendo
em vista que o registro dessas especificidades é importante para a série histórica do museu.
Os dados de outros públicos não contemplados nesta planilha deverão ser enviados nos relatórios trimestrais de atividades da OS.
OBS 1: O item 1. "Público visitante" são todos os públicos recebidos presencialmente no museu e participa de alguma atividade oferecida pela instituição (visita ou evento). Deve ser a meta registrada no Programa de
Exposições e Programação Cultural do Plano de Trabalho, que já incluem a visitação escolar.
OBS 2: O item 2. "Público de Ações Extramuros", são todos os públicos beneficiados pelas ações educativas e culturais do museu em outros espaços (exceto exposições). Deve-se indicar mensalmente em "Nota
explicativa/observação",o método de quantificação deste público. Caso a ação extramuros seja em espaço público aberto (praças, ruas, etc) ou em locais de grande circulação (ex.: metrô, trem, etc), indicar a
fonte/metodologia de contagem (exemplo: Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, contador de público, etc.).
OBS 3: O item 3. "Público das ações do Sisem-SP" compreende o público atendido nas ações do Programa de Apoio ao Sisem do Plano de Trabalho e, no que se refere às exposições, recomendamos que sejam
fornecidos talões numerados sequencialmente. No encerramento de cada mês, fazer contato com a instituição museológica para solicitar a numeração, de maneira que esses dados possam ser mensalmente
quantificados na planilha de público.
OBS 4: O item 4. "Público Geral" considera o público visitante somado ao público extramuros e ao público das ações do Sisem-SP. Atenção: A planilha já contempla uma fórmula para esta somatória que NÃO deve ser
alterada.
OBS 5: O Item 6. "Público de itinerância de exposições para outros estados e países" consiste no registro do público visitante de exposições que itineraram para museus e instituições culturais de outros estados e
países, ou seja, fora do âmbito do Sisem-SP.
OBS 6: O envio dessas informações deverá ser mensal, via e-mail, conforme Cronograma das Organizações Sociais de museus e consolidados no envio do Relatório Trimestral e Anual como Anexo do Programa de
Exposições e Programação Cultural.
(*)Sala "Metrô Tiradentes" = Público Gratuito
Item 2 - Janeiro: Território Vivo - Bienal de Arquitetura (SESC Pq. D. Pedro II);
Item 2 - Maio: Semana de Museus - Território Vivo e Conte Sua História;
Item 2 - Julho: Expo Benedito Calixto em Santos.
Item 2 - Dezembro: Grupo Agendado (EMEI João Theodoro - 84 estudantes); Acessibilidade, Idosos e Inclusão (Centro de Acolhida para Pessoas em Situação de Rua Barra Funda II (Núcleo Boraceia) - 12 pessoas e
CECCO Ibirapuera - 15 idosos.
Item 3 - Julho: Palestras Benedito Calixto e a Identidade Paulista e a Pintura de Benedito Calixto no acervo.
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Janeiro
Dia
Quant
1
0
2
105
3
102
4
121
5
95
6
301
7
69
8
0
9
72
10
58
11
72
12
67
13
220
14
116
15
0
16
96
17
79
18
52
19
77
20
251
21
106
22
0
23
69
24
6
25
0
26
67
27
254
28
133
29
0
30
88
31
81
Total
2.757

Fevereiro
Dia
Quant
1
52
2
22
3
422
4
73
5
0
6
42
7
43
8
34
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
82
28
66
Total
836

Março
Dia
Quant
1
77
2
35
3
285
4
134
5
0
6
50
7
55
8
70
9
48
10
218
11
78
12
0
13
80
14
98
15
85
16
108
17
361
18
130
19
0
20
114
21
394
22
168
23
118
548
24
25
163
26
0
27
67
28
60
29
136
30
0
31
341
Total
4.021

Abril
Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total

Quant
90
0
0
116
117
106
298
94
0
57
130
90
77
349
192
0
89
171
278
97
573
130
0
73
85
83
183
374
252
0
4.104

Maio
Dia
Quant
1
188
2
154
3
124
4
131
5
464
6
150
7
0
8
33
9
126
10
45
11
155
12
344
13
33
14
0
15
29
16
143
17
137
18
149
19
477
20
162
21
0
22
106
23
124
24
163
25
52
26
222
27
120
28
0
29
51
30
48
31
100
Total
4.030

Vistantes 2018
Junho
Julho
Dia
Quant
Dia
Quant
1
110
1
2.634
2
232
2
0
3
117
3
70
4
0
4
85
5
54
5
61
6
85
6
4
7
59
7
406
8
103
8
148
9
214
9
0
10
198
10
64
11
0
11
95
12
35
12
95
13
67
13
103
14
116
14
235
15
47
15
58
16
207
16
0
17
25
17
284
18
0
18
131
19
121
19
155
20
130
20
110
21
127
21
333
22
23
22
172
23
142
23
0
24
119
24
122
25
0
25
99
26
124
26
129
27
5
27
237
28
582
28
558
29
1.750
29
94
30
3.128
30
0
31
139
Total
7.920
Total
6.621

Agosto
Dia
Quant
1
127
2
76
3
84
4
243
5
121
6
0
7
42
8
99
9
121
10
94
11
287
12
95
13
0
14
223
15
209
16
216
17
210
18
388
19
136
20
0
21
186
22
64
23
274
24
200
25
259
26
203
27
0
28
191
29
338
30
248
31
199
Total
4.933

Setembro
Dia
Quant
1
331
2
109
3
0
4
74
5
58
6
87
7
181
8
326
9
187
10
0
11
172
12
398
13
216
14
123
15
616
16
183
17
0
18
105
19
142
20
195
21
158
22
380
23
155
24
0
25
243
26
145
27
276
28
233
29
326
30
151
Total
5.570

Outubro
Dia
Quant
1
0
2
173
3
162
4
150
5
91
6
400
7
0
8
0
9
174
10
287
11
276
12
162
13
391
14
151
15
0
16
190
17
146
18
341
19
194
20
329
21
155
22
0
23
285
24
289
25
400
26
94
27
400
28
0
29
0
30
209
31
167
Total
5.616

Novembro
Dia
Quant
1
69
2
96
3
316
4
123
5
0
6
224
7
351
8
248
9
52
10
414
11
144
12
0
13
203
14
142
15
127
16
175
17
524
18
170
19
0
20
126
21
105
22
128
23
57
24
330
25
220
26
0
27
103
28
112
29
307
30
83
Total
4.949

Dezembro
Dia
Quant
1
233
2
225
3
0
4
175
5
141
6
114
7
123
8
200
9
151
10
0
11
93
12
91
13
81
14
63
15
237
16
173
17
0
18
96
19
65
20
93
21
55
22
141
23
0
24
0
25
0
26
108
27
110
28
137
29
292
30
0
31
0
Total
3.197
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Visitantes Museu

54.554

Visitantes Sala Metrô Tiradentes

11.035

Total 2018

Dia
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

2
3
28
29
30
1

10%

16%

Sábados

12%

4.500

65.589

4.000

Melhores dias de Visitação
Mês
Quantidade
Observações
Janeiro
105
Janeiro
102
Junho
582
Abertura da exposição Círio
Junho
1.750
Visita a N. Sra de Nazaré
Junho
3.128
Lançamento Livro Cirio
Junho
2.634
Visita a N. Sra de Nazaré

36%

13%
Terça

Dias Fechados
Confraternização Mundial
1º de Janeiro
Carnaval
09 a 14 de Fevereiro
Sexta-Feira Santa
30 de Março
Natal
23,24 e 25 Dezembro
Ano Novo
30 e 31 Dezembro
Dias Fechados
Falta de Energia
10 de Fevereiro
Reforma Elétrica
15 a 25 de Fevereiro
Reforma Elétrica
03 de Abril

Espaços Específicos
Local
Total
Presépio Napolitano
484

Quarta

Quinta

Exposições
Sala Cofre
(01/12/2015)
Relíquias - a Transcedencia da Alma (07/10/2017) a
(07/01/2018)
Esperança
(02/12/2017) a (07/01/2018)
Sala Metrô Tiradentes - Os Artesões e seus Presépios
(02/12/2017) a (07/01/2018)
Sala Metrô Tiradentes - Urubú Ka'apor (23/01/2018)
a (03/06/2018)
Desposizione - Descida da Cruz
(24/03/2018) a
(06/05/2018)
Santo Sudário (24/03/2018) a (06/05/2018)
A Última Ceia (24/03/2018) a (06/05/2018)
Sagrado Marfim – O Avesso do Avesso (19/05/2018) a
(05/08/2018)
Guarda o Sírio de Nazaré
(28/06/2018)
a (29/07/2018)
Sala Metrô Tiradentes - Cidades Invisíveis
(07/07/2018) a (23/09/2018)
Artistas de Taubaté (14/09/2018) a (16/12/2018)

Média
40

3.500
Totais
Janeiro
3.000
Fevereiro
2.500
Março
13%
Abril
2.000
Maio
1.500
Junho
Julho
1.000
Agosto
Domingo
Setembro500
Outubro 0
Novembro
Dezembro

Sexta

Sábado

Total
117.648

3.923

Sábados
4.130
Janeiro
1.026
2.071
Fevereiro
422
5.736
Março
1.753
5.377
Abril
1.594
4.931
Maio 1.753
1.5071.594
7.920
Junho
3.923
1.026
7.518
Julho
1.532
5.747
Agosto
1.177
6.231
Setembro
1.979
422
6.351
Outubro
1.520
5.270
Novembro
1.584
4.307
Dezembro
1.103

12.483

7.518
7.000

1.500

5.736

6.000

6.068

5.377

6.630

5.000

6.630
6.630

4.000

16.817

3.000

11.942

2.000

2.372

1.000

16.096

0

4.130

4.931

1.532

1.520
1.177

7.920

8.000

3.864

1.979
1.507

1.584
1.103

Terça
5.603
Quarta
6.582
Quinta
7.082
Sexta
6.938
Sábado
19.120
6.231
6.351 8.642
Domingo
53.967
5.747
5.270

4.307
2.071

Os Artesões e Seus Presépios (29/11/2018) a
(06/01/2019)

3.587

È Nato Gesù (29/11/2018) a (12/01/2019)

3.587

Eventos
Inauguração da exposição "Urubú Ka'apor" - Sala Metrô
dias 23 e 25
de Janeiro de 2018
Inauguração das exposições (Desposizione; Santo Sudário e a Última Ceia) - dia
24 de Março de 2018
Inauguração da exposição "Sagrado Marfim – O Avesso do Avesso" dia 19 de
Maio de 2018
Inauguração da exposição e lançamento do livro "Guarda o Círio de Nazaré" no
dia 28 de Junho de 2018
Inauguração da exposição"Cidades Invisíveis" no dia 07 de Julho de 2018
Inauguração da exposição"Artistas de Taubaté" no dia 14 de setembro de 2018
Inauguração da exposição"Os Artesões e Seus Presépios" no dia 07 de Julho de

Total
419
548
477
582
604
123
377
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Janeiro
Dia
Quant
1
0
2
113
3
69
4
85
5
68
6
42
7
52
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
208
24
117
25
211
26
117
27
136
28
65
29
0
30
59
31
31
Total
1.373
Total 2017

Fevereiro
Dia
Quant
1
62
2
56
3
77
4
50
5
0
6
47
7
46
8
59
9
44
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
72
16
63
17
74
18
49
19
0
20
69
21
47
22
60
23
60
24
123
25
55
26
0
27
39
28
83
Total
1.235

Março
Dia
Quant
1
43
2
59
3
99
4
71
5
0
6
34
7
55
8
40
9
51
10
96
11
43
12
0
13
62
14
46
15
70
16
44
17
107
18
51
19
0
20
54
21
76
22
50
23
106
24
131
25
60
26
0
27
99
28
39
29
58
30
0
31
71
Total
1.715

Abril
Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total

Quant
31
0
32
53
65
54
73
61
0
55
48
42
41
85
40
0
44
54
76
37
51
41
0
36
37
40
42
90
45
0
1.273

Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total

11.035
Dias Fechados

Desmontagem / Montagem de Exposição
Carnaval
Desmontagem / Montagem de Exposição

de 10 a 22 de Janeiro
de 10 a 14 de Fevereiro
de 04 de Junho a 06 de Julho

Maio
Quant
24
26
22
26
70
16
0
21
28
45
21
52
15
0
21
18
21
23
34
41
0
43
51
41
9
86
113
0
34
0
0
901

Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total

Vistantes 2018
Junho
Julho
Quant
Dia
Quant
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
198
0
8
138
0
9
0
0
10
28
0
11
28
0
12
20
0
13
37
0
14
30
0
15
21
0
16
0
0
17
16
0
18
35
0
19
24
0
20
31
0
21
32
0
22
29
0
23
0
0
24
44
0
25
30
0
26
37
0
27
24
0
28
55
0
29
21
0
30
0
31
19
0
Total
897

Agosto
Dia
Quant
1
28
2
35
3
30
4
41
5
11
6
0
7
32
8
33
9
24
10
35
11
56
12
19
13
0
14
32
15
30
16
26
17
29
18
49
19
23
20
0
21
20
22
18
23
21
24
35
25
47
26
22
27
0
28
38
29
27
30
25
31
28
Total
814

Setembro
Dia
Quant
1
48
2
31
3
0
4
48
5
73
6
44
7
27
8
31
9
27
10
0
11
28
12
43
13
13
14
32
15
40
16
31
17
0
18
24
19
20
20
34
21
17
22
28
23
22
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
Total
661

Outubro
Dia
Quant
1
0
2
24
3
7
4
48
5
73
6
44
7
27
8
0
9
24
10
3
11
28
12
43
13
13
14
32
15
0
16
19
17
12
18
24
19
20
20
34
21
17
22
0
23
22
24
48
25
31
26
40
27
28
28
17
29
0
30
31
31
26
Total
735

Novembro
Dia
Quant
1
17
2
20
3
36
4
16
5
0
6
21
7
22
8
13
9
20
10
49
11
11
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
70
30
26
Total
321

Exposições
Sala Metrô Tiradentes - Os Artesãos e Seus Presépios (02/12/2017) a
Sala Metrô Tiradentes - Urubú Ka'apor (23/01/2018) a (03/06/2018)

Total
1.500
6.068

Sala Metrô tiradentes - Cidades Invisíveis (07/07/2018) a (23/09/2018)

2.372

Sala Metrô tiradentes - Os Artesões e seus presépios II (07/07/2018) a
(23/09/2018)

1.431

Dezembro
Dia
Quant
1
46
2
20
3
0
4
51
5
72
6
50
7
95
8
113
9
60
10
0
11
32
12
33
13
24
14
35
15
56
16
19
17
0
18
62
19
46
20
70
21
44
22
65
23
0
24
0
25
0
26
30
27
26
28
29
29
32
30
0
31
0
Total
1.110

97

Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

#
#
#
#
#

Fevereiro
Total
1º
2º
3º
4º

Período
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Trimestre
Total

Total
4.323
2.174
2.372
2.166
11.035

6%

12%

35%

Setembro 0
Outubro 897
Novembro
Total
Dezembro 0
20%

39%
23%

21%

20%
1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

1º
2º
3º
4º

Total
Trimestre 4.323
Trimestre 2.174
Trimestre 2.372
Trimestre 2.166
11.035

24%

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo
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Dados Visitantes Relatório 1º Trimestre
Meta 18 - Estudantes

968

Janeiro
Descrição
Estudantes de Escolas Públicas
Educar em conjunto
Grupos agendados e espontâneos
Meta 18 Educador volante
Estudantes de Escolas Privadas
Grupos agendados e espontâneos
Educador volante
Educador Volante
Sala Metrô Tiradentes
Presépio Napolitano
Grupos espontâneos e agendados
Acessibilidade, Idosos e Inclusão
Meta 19 Interessante e Interrativo
Aniversário de São Paulo
Território Vivo - Bienal de Arquitetura (SESC
Pq. D. Pedro II) - EXTRAMUROS
Programação de Férias - Desenhança
Programação de Férias - Desenhança LAB
Espontâneos
Metrô

Total

Meta 19 - Público Espontâneo Atendido

Quantidade
0
0
0
0
83
57
26
344
33
189
220
10
185
37

2.114

Fevereiro
Descrição
83
Estudantes de Escolas Públicas
Educar em conjunto
Grupos agendados e espontâneos
Meta 18 Educador volante
Estudantes de Escolas Privadas
Grupos agendados e espontâneos
Educador volante
Educador Volante
Sala Metrô Tiradentes
Presépio Napolitano
Grupos espontâneos e agendados
Acessibilidade, Idosos e Inclusão
Meta 19 Interessante e Interrativo

Quantidade
4
0
4
0
71
69
2
10
86
48
66
35
0

Março
Descrição
79
Estudantes de Escolas Públicas
Educar em conjunto
Grupos agendados e espontâneos
Meta 18 Educador volante
Estudantes de Escolas Privadas
Grupos agendados e espontâneos
Educador volante
Educador Volante
Sala Metrô Tiradentes
Presépio Napolitano
Grupos espontâneos e agendados
Acessibilidade, Idosos e Inclusão
Meta 19 Interessante e Interrativo

Quantidade
209
51
155
3
601
547
54
123
117
247
92
309
0

9
118
21
1.735
1.340

Espontâneos
Metrô

602
1.149

Espontâneos
Metrô

2.440
1.598

4.139

Total

2.071

Total

5.736

2%

6%

18%
Estudantes Escolas Públicas

Estudantes Escolas Públicas
Meta 18
Estudantes escolas Particulares
Meta 19 Público Espontâneo Atendido
Espontaneos
Metrô
Total

213
755
2.114
4.777
4.087
11.946

Estudantes escolas Particulares
Público Espontâneo Atendido

34%

Espontaneos
Metrô

40%
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Dados Visitantes Relatório 2º Trimestre
Meta 18 - Estudantes

889

Abril
Descrição
Estudantes de Escolas Públicas
Educar em conjunto
Grupos agendados e espontâneos
Educador volante
Meta 18
Estudantes de Escolas Privadas
Grupos agendados e espontâneos
Educar em conjunto
Educador volante
Educador Volante
Sala Metrô
Presépio Napolitano
Grupos espontâneos e agendados
Acessibilidade, Idosos e Inclusão
Meta 19
Interessante e Interrativo

Meta 19 - Público Espontâneo Atendido

2.366

Maio
Quantidade
Descrição
240 ####
Estudantes de Escolas Públicas
116
Educar em conjunto
122
Grupos agendados e espontâneos
2
Educador volante
Meta 18
652
Estudantes de Escolas Privadas
545
Grupos agendados e espontâneos
20
Educar em conjunto
87
Educador volante
122
Educador Volante
89
Sala Metrô
194
Presépio Napolitano
389
Grupos espontâneos e agendados
140
Acessibilidade, Idosos e Inclusão
Meta 19
0
Interessante e Interrativo

Junho
Quantidade
Descrição
418 ####
Estudantes de Escolas Públicas
0
Educar em conjunto
418
Grupos agendados e espontâneos
0
Educador volante
Meta 18
465
Estudantes de Escolas Privadas
424
Grupos agendados e espontâneos
0
Educar em conjunto
41
Educador volante
134
Educador Volante
89
Sala Metrô
241
Presépio Napolitano
211
Grupos espontâneos e agendados
148
Acessibilidade, Idosos e Inclusão
Meta 19
40
Interessante e Interrativo

Semana de Museus - Território Vivo

33
7

Semana de Museus - Conte sua História
Espontâneos
Metrô

Total

2.367
1.184

Espontâneos
Metrô

2.420
812

Espontâneos
Metrô

6.938
0

5.377

Total

4.938

Total

7.920

5%

Estudantes Escolas Públicas
Estudantes escolas Particulares
Meta 19 Público Espontâneo Atendido
Espontaneos
Metrô
Total
Meta 18

Quantidade
231
0
231
0
182
172
0
10
72
0
141
269
87
0

889
1.299
2.366
11.725
1.996
18.275

7%

13%
Estudantes Escolas Públicas

11%

Estudantes escolas Particulares
Público Espontâneo Atendido

Espontaneos
Metrô

64%

100

Dados Visitantes Relatório 3º Trimestre
Meta 18 - Estudantes

Meta 18

2.602

Julho
Descrição
Estudantes de Escolas Públicas
Educar em conjunto
Grupos agendados e espontâneos
Educador volante

Estudantes de Escolas Privadas
Grupos agendados e espontâneos
Educador volante
Educador Volante
Sala Metrô
Presépio Napolitano
Grupos espontâneos e agendados
Acessibilidade, Idosos e Inclusão
Meta 19
Interessante e Interrativo
Desenhança - Programação de Férias

Meta 19 - Público Espontâneo Atendido

Quantidade
189
0
189
0
77
77
0
113
91
479
292
0
26
26

3.317

Agosto
Descrição
455
Estudantes de Escolas Públicas
Educar em conjunto
FDE
Grupos agendados e espontâneos
Meta 18
Educador volante
Estudantes de Escolas Privadas
Grupos agendados e espontâneos
Educador volante
Educador Volante
Sala Metrô
Presépio Napolitano
Grupos espontâneos e agendados
Acessibilidade, Idosos e Inclusão
Meta 19
Interessante e Interrativo
Mês da Fotografia - Oficina de Pinhole

Setembro
Descrição
Estudantes de Escolas Públicas
Educar em conjunto
FDE
Grupos agendados e espontâneos
Educador volante
Estudantes de Escolas Privadas
Grupos agendados e espontâneos
Educador volante
Educador Volante
Sala Metrô
Presépio Napolitano
Grupos espontâneos e agendados
Acessibilidade, Idosos e Inclusão
Meta 19
Interessante e Interrativo
Oficina de Serigrafia para Crianças - 22/09
Oficina de Serigrafia para Crianças - 29/09
Primavera de Museus - Território Vivo

Quantidade
1.519 ####
0
1.369
150
Meta 18
0
137
137
206
36
511
430
63
54
54

Quantidade
894
0
387
506
1
631
627
4
181
7
346
354
92
36
19
17
0

Espontâneos
Metrô

5.445
806

Espontâneos
Metrô

2.013
778

Espontâneos
Metrô

3.036
654

Total

7.518

Total

5.747

Total

6.231

13%
4%

Estudantes Escolas Públicas
Estudantes escolas Particulares
Meta 19 Público Espontâneo Atendido
Espontaneos
Metrô
Total
Meta 18

2.602
845
3.317
10.494
2.238
19.496

Estudantes Escolas Públicas

12%
17%

Estudantes escolas Particulares
Público Espontâneo Atendido
Espontaneos
Metrô

54%
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Dados Visitantes Relatório 4º Trimestre
Meta 18 - Estudantes

2.672

Outubro
Descrição
Estudantes de Escolas Públicas
Educar em conjunto
Grupos agendados e espontâneos
Meta 18 Educador volante
Estudantes de Escolas Privadas
Grupos agendados e espontâneos
Educador volante
Educador Volante
Sala Metrô
Presépio Napolitano
Grupos espontâneos e agendados
Acessibilidade, Idosos e Inclusão
Meta 19
Interessante e Interrativo
Oficina de Arqueologia - 6/10
Oficina de Arqueologia - 13/10
Oficina de Arqueologia - 20/10
Oficina de Arqueologia - 27/10
Espontâneos
Metrô

Total

Meta 19 - Público Espontâneo Atendido

Novembro
Quantidade
Descrição
1.725 ####
Estudantes de Escolas Públicas
1563
Educar em conjunto
157
Grupos agendados e espontâneos
5
Meta 18 Educador volante
608
Estudantes de Escolas Privadas
597
Grupos agendados e espontâneos
11
Educador volante
160
Educador Volante
70
Sala Metrô
382
Presépio Napolitano
90
Grupos espontâneos e agendados
160
Acessibilidade, Idosos e Inclusão
Meta 19
104
Interessante e Interrativo
25
Oficina de Arqueologia - 3/11
27
Oficina de Arqueologia - 10/11
30
Oficina de mini estandartes - 24/11
22
Espontâneos
2.387
Metrô
665

6.351

2.921
Dezembro
Quantidade
Descrição
762 ####
Estudantes de Escolas Públicas
468
FDE
285
Grupos agendados e espontâneos
9
Meta 18 Educador volante
109
Estudantes de Escolas Privadas
103
Grupos agendados e espontâneos
6
Educador volante
263
Educador Volante
98
Sala Metrô
426
Presépio Napolitano
175
Grupos espontâneos e agendados
62
Acessibilidade, Idosos e Inclusão
Meta 19
48
Interessante e Interrativo
19
Virada Inclusiva - Manhã
16
Virada Inclusiva - Tarde
13
Lugares de Memória - Sonhar o Mundo

Total

Quantidade
185
0
185
0
14
14
0
119
111
427
85
120
21
1
2
18

3.104
223

Espontâneos
Metrô

2.226
999

5.270

Total

4.307

17%

Estudantes Escolas Públicas
Estudantes escolas Particulares
Meta 19 Público Espontâneo Atendido
Espontaneos
Metrô
Total
Meta 18

2.672
731
2.921
7.717
1.887
15.928

5%

12%

Estudantes Escolas Públicas
18%

Estudantes escolas Particulares
Público Espontâneo Atendido
Espontaneos
Metrô

48%
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Contrato de Gestão 015/2007
Contrato de Gestão 042/2010
Contrato de Gestão 07/2013
ANO

2007
2008
2009
20 10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

JAN

2.648
2.832
2.635
3.082
3.330
3.262
3.419
6.929
4.537
4.200
4.139
Janeiro

FEV

MAR

1.687
3.328
1.828
3.241
1.121
1.771
1.306
1.818
1.398
2.881
1.933
3.518
2.952
3.880
2.694
2.970
3.078
3.905
2.652
4.116
2.071
5.736
Fevereiro Março

ABR

3.150
4.153
2.642
3.289
3.851
3.949
5.109
3.194
5.935
4.691
5.377
Abril

MAI

3.605
4.449
2.771
3.225
4.811
7.042
7.031
4.548
4.414
4.807
4.938
Maio

JUN

2.714
2.900
2.237
4.376
4.669
4.035
2.556
4.092
4.566
4.426
7.920
Junho

2007
2008
7.500
2009
2010
2011
6.500
2012
2013
5.500
2014
2015
2016
4.500
2017
2018

2.648
2.832
2.635
3.082
3.330
3.262
3.419
6.929
4.537
4.200
4.139

1.687
1.828
1.121
1.306
1.398
1.933
2.952
2.694
3.078
2.652
2.071

3.328
3.241
1.771
1.818
2.881
3.518
3.880
2.970
3.905
4.116
5.736

3.150
4.153
2.642
3.289
3.851
3.949
5.109
3.194
5.935
4.691
5.377

3.605
4.449
2.771
3.225
4.811
7.042
7.031
4.548
4.414
4.807
4.938

2.714
2.900
2.237
4.376
4.669
4.035
2.556
4.092
4.566
4.426
7.920

95.265
3 anos 015/2007
159.472 3 anos e 1/2 042/2010
223.471
5 anos 007/2013

95.265
159.472
223.471

JUL

OUT

AGO

SET

NOV

DEZ

2.354
2.965
3.606
3.024
2.710
2.400
2.755
2.063
2.225
2.935
2.964
4.918
2.390
1.803
2.731
3.213
2.557
3.259
2.323
2.175
2.916
2.621
3.195
3.235
3.756
3.143
5.080
4.941
3.569
4.344
3.072
4.034
5.760
5.126
3.760
4.167
6.149
4.186
5.505
5.952
4.138
4.550
2.732
4.462
6.035
5.579
5.676
5.259
3.591
3.725
3.731
4.885
2.746
2.874
5.570
3.942
5.340
5.747
5.815
4.348
5.147
3.884
5.380
5.880
5.262
4.198
7.518
5.747
6.231
6.351
5.270
4.307
Julho
Agosto
Setembro Outubro Novembro Dezembro
2.354
2.965
3.606
3.024
2.710
2.400
2.755
2.063
2.225
2.935
2.964
4.918
2.390
1.803
2.731
3.213
2.557
3.259
2.323
2.175
2.916
2.621
3.195
3.235
3.756
3.143
5.080
4.941
3.569
4.344
3.072
4.034
5.760
5.126
3.760
4.167
6.149
4.186
5.505
5.952
4.138
4.550
2.732
4.462
6.035
5.579
5.676
5.259
3.725
3.731
4.885
2.746
2.874
3.591
5.570
3.942
5.340
5.747
5.815
4.348
5.147
3.884
5.380
5.880
5.262
4.198
7.518
5.747
6.231
6.351
5.270
4.307

3.500

TOTAL

ANO

17.059
34.992
35.356
29.642
41.929
46.859
54.219
54.690
45.979
57.197
54.643
65.605

2007
2008
2009
20 10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

70.000
60.000
2007
2008

50.000
40.000

2009
2010
2011

30.000
20.000

2012
2013

TRI 1

7.663
7.901
5.527
6.206
7.609
8.713
10.251
12.593
11.520
10.968
11.946

TRI 2

TRI 3

TRI 4

ANUAL

9.469
11.502
7.650
10.890
13.331
15.026
14.696
11.834
14.915
13.924
18.235

8.925
7.043
6.924
7.414
11.979
12.866
15.840
13.229
11.047
14.852
14.411
19.496

8.134
10.817
9.029
9.051
12.854
13.053
14.640
16.514
10.505
15.910
15.340
15.928

17.059
34.992
35.356
29.642
41.929
46.859
54.219
54.690
45.979
57.197
54.643
65.605

2007
17.059
65.605
2008
34.992
2009
35.356
54.690 57.197
54.219
2010
29.642
2011
41.929 46.859
45.979
41.929
2012
46.859
35.356
2013 34.992 54.219
29.642
2014
54.690
2015
45.979
57.197
17.059
65.605

10.000

2014

0

2015
2016

2.500

20%

2017
2018

1.500

47%
015/2007

042/2010
007/2013

500

33%

* A partir de Janeiro/2018 somado o público extra-muros (meta 19 do exercício)
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Estudantes Escolas Públicas
Estudantes escolas Particulares
Meta 19 Visitas Mediadas
Espontaneos
Meta 18

Metrô
Total

6.376
3.630
10.718
34.713
10.208
65.645

16%

Estudantes Escolas Públicas

10%
5%

Estudantes escolas Particulares
Visitas Mediadas
16%Espontaneos
Metrô

53%
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ANEXO XXX - MaPA - Matriz parametrizada de ações e públicos
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE MONITORAMENTO

MÓDULO DE PÚBLICOS
Registro do público atingido em cada uma das classificações previstas, mensalmente.
ATENÇÃO:
- Em caso de público espontâneo, os valores lançados serão somados. Nesse caso deve-se indicar, na penúltima coluna, totalização SOMATIVA.
- No caso de ações com duração maior que um mês cujo público se repete (ex: alunos de um curso, membros de um grupo) os lançamentos mensais poderão ter totalização
CONTINUADA, com o objetivo de evidenciar o número médio de participantes daquela ação no período.
- O Público Geral de equipamentos não pode incluir públicos lançados em outras linhas de mensuração.

MaPA - MATRIZ PARAMETRIZADA
DE AÇÕES E PÚBLICOS
CÓDIGO
PROGRAMA
DA
AÇÃO
7

Exposições e
Programação
Cultural

18

Educativo

19

Educativo

16

Educativo

AÇÃO

E
S PÚBLICO
P PREVISTO
É (ANUAL)
C
R

Receber visitantes
e
presencialmente no Museu c
e
R

Realizar visitas mediadas
para estudantes de escolas
públicas e privadas (ensino
infantil, fundamental , médio,
técnico e universitário)

e
c
e
b
i
m
R
Propiciar visitas mediadas a
e
público espontâneo
c
R
Realizar cursos de
e
capacitação para
c
professores, educadores e
e
profissionais de turismo
b

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Tipo de
Totalização

TOTAL
ANUAL

40.000

4.146

2.071

5.736

5.377

4.931

7.920

7.518

5.747

6.231

6.351

5.270

4.307

Somativa

65.605

6.600

83

75

810

892

883

413

266

1.656

1.525

2.333

871

199

Somativa

10.006

4.500

981

245

888

934

863

569

1.001

1.300

1.016

966

1.072

883

Somativa

10.718

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Somativa

0

Total geral
de público

86.329

OBSERVAÇÃO: O total geral não representa um número real, visto que o público atendido nas metas educativas já foi contabilizado no público visitante do Museu;
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO
PAULO

MÓDULO DE PÚBLICOS
Registro do público atingido em cada uma das classificações previstas, mensalmente.
ATENÇÃO:

24. MaPA - MATRIZ

CÓDIGO
UGE
DA AÇÃO

28

AÇÃO

Manter contas e fanpages
do Museu nas mídias
U
sociais para ampliar a
P
visibilidade do museu e o
P
relacionamento com o
M
público (Facebook, Twitter,
Instragam, etc)

PÚBLICO
PREVISTO
(ANUAL)

20.000

JAN

FEV

58.666

MAR

ABR

MAI

69.177

JUN

JUL

AGO

71.029

SET

OUT

NOV

75.203

DEZ

Tipo de
Totalizaçã
o

TOTAL
ANUAL

Somativa

274.075
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Anexo XIII - Relatório sobre os projetos e programas acessíveis e participativos
para públicos diversificados
Responsáveis pelo relatório:
Ana Paula Bertho
Bruno Angel Villén Maccarini
Educadores do Museu de Arte Sacra- SP
Fabio Santana Silva
Supervisor da Ação Educativa Museu de Arte Sacra- SP

Revisão:
Vanessa Costa Ribeiro
Coord. da Ação Educativa Museu de Arte Sacra- SP

Introdução

Propõe-se um breve relato sobre as ações realizadas enquanto parte do Programa
de Inclusão Sociocultural, especificamente sobre um projeto-piloto em parceria com o
Núcleo Boracea, centro de acolhida para adultos em situação de rua, parte de um
complexo de sete centros de acolhida da Prefeitura Municipal situados na Barra Funda à
Rua Norma Pieruccini Giannotti.
O Núcleo Boracea acomoda 400 conviventes, incluindo LGBT+ a partir de ações
que estimulam o respeito entre as diferenças. Lá são ofertados produtos de higiene, além
da disponibilização de jogos de mesa, informática, rodas de conversa, música e cinedebate com o intuito de elevar a autoestima dos beneficiários. Além disso, disponibiliza
o serviço de regulamentação de documentos e ligações para familiares.1
A parceria com o Núcleo Boracea surgiu a partir de um curso-piloto fomentado
pela Coordenação de Políticas para as Pessoas em Situação de Rua da Prefeitura
Municipal de São Paulo, enquanto parte das ações do Circuito Cultural Pop Rua por meio
do qual os técnicos municipais da Saúde e da Assistência participaram de um curso

1

Para mais informações acessar:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/noticias/?p=234133.
Acessado em 28/01/2019.
01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
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gratuito realizado em museus do Estado de São Paulo2. No Museu de Arte Sacra de São
Paulo aconteceram as duas primeiras aulas, onde os agentes foram estimulados a conhecer
esse espaço com o intuito de desenvolver atividades voltadas para os conviventes com os
quais atuam. A partir desses encontros criou-se um projeto-piloto com o Núcleo Boracea
a pedido da assistente social Selma Manzini.

Figura 1- Profissionais ligados à Saúde e à Assistência Social participam de visita introdutória no
Museu de Arte Sacra, enquanto parte da formação do Circuito Cultural Pop Rua

O projeto deu-se a partir de três ações, a saber: um encontro de sensibilização no
próprio centro de acolhida, o oferecimento da oficina de toy art também realizada no
núcleo de convivência e uma visita ao Museu de Arte Sacra de São Paulo, cujo transporte
dos conviventes foi subsidiado pelo próprio museu.

2

Os museus que aderiram ao curso-piloto na região central foram: Museu de Arte Sacra de São Paulo,
Pinacoteca do Estado, Memorial da Resistência, Museu Catavento e Museu da Diversidade Sexual.
01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
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A proposta era que estabelecêssemos uma relação de confiança com os acolhidos
a fim de propiciar trocas culturais entre os envolvidos no processo educativo e, por fim,
que também aplicássemos uma oficina a partir da qual eles pudessem eventualmente obter
alguma renda, na perspectiva da economia criativa, por meio da venda dos objetos
produzidos nos faróis, por exemplo.
Sensibilização – 24/10/2018, das 14h às 16h

Neste primeiro encontro visamos estabelecer uma ponte entre a equipe e os
acolhidos. Como estratégia, optamos por aplicar o jogo “Explore São Paulo - uma
caminhada até o Museu de Arte Sacra”.
Este jogo de tabuleiro, desenvolvido em 2014 por uma equipe interdisciplinar de
educadores da Ação Educativa, permite que os participantes percorram uma trilha que
passa por importantes pontos da região central de São Paulo, sejam eles equipamentos
culturais, edifícios históricos e igrejas das quais parte do acervo do Museu de Arte Sacra
de São Paulo é proveniente. Explorando a sorte ou revés, os participantes têm contato
com informações específicas sobre cada bem cultural que influenciam o seu desempenho
na partida.
Como a condição de vida dos participantes os obriga a caminhar pela cidade de
forma exaustiva, o jogo poderia trazer subsídios para que entendam a função de espaços
culturais da cidade e os sensibilizar para questões que são abordadas em nosso acervo.
Naquele dia chovia muito e o Núcleo estava lotado de pessoas. Fomos recebidos
pela assistente social Selma que nos explicou sobre o funcionamento do núcleo enquanto
outras atividades aconteciam, como o bolo dos aniversariantes.
Levamos cinco tabuleiros e os dispomos em mesas no centro do espaço de
sociabilidade dos acolhidos. Nós e a equipe do Boracea passamos a abordar os acolhidos
para que participassem da atividade. Ao todo, 15 pessoas participaram do jogo.
Observamos que entre os conviventes, aqueles que no primeiro momento se
mostraram mais dispostos a participar eram homossexuais e mulheres transexuais e
travestis. Dada a existência de um único centro de acolhida voltado especificamente para
esses públicos, conforme informado pela assistente social Selma, é comum sua presença
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no Núcleo Boracea, onde há um trabalho de orientação para que eles não sofram
preconceito dentro daquele espaço.
A equipe de educadores do Museu de Arte Sacra realizou a orientação sobre a
dinâmica de funcionamento do jogo e, nesse momento, percebemos que também
deveríamos auxiliá-los com a leitura das cartas, pois uma parte considerável do grupo não
era alfabetizada. Enquanto jogávamos, havia um clima de descontração, em que eles
competiam entre si e faziam piadas quando alguém tirava uma carta revés. Eles também
tentavam descobrir pela fotografia qual e onde localizava-se aquele lugar representado na
carta. Havia o interesse de saber sobre a história de cada local.
Em meio a este contexto, foram realizadas conversas com os integrantes dos
grupos participantes com o objetivo de estabelecer uma aproximação com os usuários do
serviço. Em um dos grupos, acompanhado pela educadora Ana Paula, ao questioná-los
sobre sua origem foi constatado que todos eram migrantes, sendo a maioria da região
Nordeste e um do interior do estado de São Paulo. Os conviventes também falaram sobre
o período de tempo em que já estavam aqui na cidade e o que os levou a sair de seu lugar
de origem. Apesar da condição em que se encontram, todos disseram gostar da cidade e
que não se arrependiam das escolhas feitas, não tendo intenções de voltar para a cidade
natal.
Na percepção do educador Bruno Villén, esse foi o dia em que havia um número
maior de conviventes no Núcleo, isso em razão do tempo chuvoso e frio. Em sua mesa,
dos quatro participantes, três eram mulheres transexuais3. Todos fizeram a atividade do
início ao fim, com uma competitividade amigável, passada a curiosidade despertada pela
presença do grupo de educadores do Museu. Em suas palavras:
Fui convidado para jogar com todos, ao mesmo tempo em que os
auxiliava sobre as regras e noções do tabuleiro. A princípio, fui responsável
pela leitura das cartas, no entanto, ao decorrer da atividade, cada
participante se sentiu à vontade para ler sozinho, apesar das dificuldades
com leitura.
A cada carta selecionada, antes de lermos o texto, eu perguntava para
os participantes quem conhecia o local escolhido e se já tinham passado por
3

Destas três mulheres transexuais, duas participaram da visita que ocorreu no Museu de Arte Sacra de
São Paulo no dia 18/12/2018.
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aquele espaço, o que despertou diversas memórias no grupo. Na maioria dos
lugares, todos já conheciam aquele percurso, no entanto, nem todos haviam
reparado nos prédios históricos ali presentes, principalmente as igrejas.
Ao realizar a leitura das cartas, percebi o quão cansativo estava o
conteúdo aos participantes para ser lido inteiro, portanto, tomamos a
liberdade para mudarmos algumas regras do jogo e alterar a dinâmica da
atividade. Em algumas casas do tabuleiro, por exemplo, existem opções de
“sorte ou revés”, e em uma destas possibilidades, o jogador deve montar um
tangram em 30 segundos para completar o desafio. Adicionei essa dinâmica
a outras cartas a fim de tornar a atividade mais lúdica.

No terceiro grupo, acompanhado pelo educador Fabio Santana, a estratégia
adotada para a mediação do jogo seguiu a mesma dinâmica. Os participantes foram
questionados sobre sua relação com a cidade de São Paulo. Inicialmente as perguntas
tinham o objetivo de integrá-los a partir de seus relatos de vida, como a chegada a São
Paulo ou mesmo as motivações que os fizeram partir de suas regiões de origem e,
posteriormente, buscavam o estímulo dos participantes para a participação na atividade
proposta, como o questionamento sobre as funções dos espaços trabalhados no jogo,
localizados em territórios de circulação dos conviventes.
Se no início eles estavam receosos com a nossa presença, no final da atividade
estavam mais abertos e fizeram um apelo para que voltássemos mais vezes no Boracea,
levando outros jogos ou qualquer outra atividade que pudesse preencher o tempo deles
no local. A todos os participantes, fizemos o convite para que participassem da visita ao
Museu que realizaríamos com eles em novembro/dezembro e que também nos
procurássemos no museu a qualquer momento para fazer uma visita.
A equipe do Boracea também ficou animada com a nossa atividade, sendo que
alguns funcionários também participaram do jogo. Fizemos a nossa promessa de conciliar
as agendas e realizar mais dois encontros.
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Figura 2- Participante monta uma figura com o quebra-cabeça chinês tangram durante a partida
do jogo Explore São Paulo

Oficina de Toy Art – 12/12/2018, das 14h às 16h

Devido às agendas, a oficina de toy art que estava prevista para acontecer no
último encontro, foi antecipada a fim de dar mais tempo aos acolhidos para que
explorassem a técnica para possivelmente obter uma renda com a comercialização dos
objetos produzidos.
Neste dia, havia menos pessoas no Núcleo quando chegamos, talvez devido ao
calor que fazia. Após um tempo de espera, a assistente social chegou e nos contou que
algumas atividades paralelas estavam acontecendo, como um jogo de futebol com outros
Centros de Acolhida. Isso justificava a quantidade de pessoas que estavam ali.
Convidamos as pessoas e dispusemos em três mesas os materiais necessários para
a realização da oficina como agulhas, feltros de diferentes cores, modelos de toy art,
lantejoulas, fitas, pincéis, colas, argolas para chaveiro, dentre outros. Neste tipo de arte
01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
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manual, é possível fazer diferentes desenhos no feltro, cortá-los, costurá-los e enchê-los
de estopa, tornando-os chaveiros, enfeites de árvore de natal e outras utilidades.
Devido à proximidade do natal, resolvemos levar modelos de figuras simbólicas
no período natalino, como a árvore de natal, a estrela cadente, o boneco de neve, a meia
do Papai Noel e o gingerbread, um biscoito de mel com formato de um ser humano.
Pensando na rentabilidade do produto e no baixo custo de produção, optamos por
transformá-los em chaveiros.

Figura 3- Conviventes participam da oficina de toy art no Núcleo Boracea

Aparentemente, os que participaram da primeira atividade com o jogo “Explore
São Paulo” não estavam no Boraceia naquele dia. Os acolhidos que aceitaram fazer a
oficina não se lembravam de nossa ação e, por isso, tivemos que fazer um esforço de
aproximação novamente. Nesse sentido, cabe apontar a complexidade da realização de
um trabalho continuado, uma vez que sempre há novos participantes nas ações propostas
e a recorrência de interessados nas atividades é bastante flutuante.
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No total, 12 pessoas participaram da oficina. Em alguns momentos, tivemos que
ajudá-los na costura, pois para muitos o tipo de linha e agulha não eram familiares. A
maioria deles fez apenas um toy art. No entanto, também tiveram pessoas que fizeram
dois, até três bonecos diferentes.
Notamos que há um certo receio quanto à prática da costura e ao estereótipo
relacionado à prática desta atividade por homens adultos, que configuram o perfil
majoritário de público atendido pelo Núcleo Boracea. Após a sensibilização dos
participantes com o material e a prática, notamos que alguns integrantes do grupo
possuíam noções básicas de costura e, quando questionados sobre esse saber, afirmaram
ser fruto das condições às quais estão submetidos enquanto pessoas em situação de rua e
albergados.
A maioria dos participantes ficaram satisfeitos e felizes com a realização da
oficina, sempre ressaltando para que voltássemos a fazer mais atividades como esta.
Outra questão que deve ser destacada é que alguns disseram que não ficariam com
o chaveiro de toy art porque não tinham chaves para utilizá-lo, sendo que dois
presentearam as assistentes sociais. Por este viés, é interessante repensarmos as oficinas
que serão oferecidas em janeiro e fevereiro, trazendo outros tipos de trabalhos manuais,
como argila e stencil por exemplo, para experimentação com este perfil de público.
Cabe apontar ainda que, durante o momento de orientação acerca da dinâmica da
atividade, foram repassadas aos participantes as instruções de uso dos chaveiros e de sua
escolha enquanto uma prática com potencial de comercialização e, consequentemente, de
geração de renda. Porém, o número de interessados ainda era reduzido, fato que fez com
que alguns dos assistidos não compreendessem a escolha desse suporte para a oficina.
Visita ao Museu de Arte Sacra de São Paulo – 18/12/2018, das 10h30 às 12h30

Uma semana após a oficina de toy art, 15 acolhidos e dois membros da equipe do
Núcleo Boracea vieram ao Museu de Arte Sacra de São Paulo para fazer uma visita. Os
educadores Ana Paula e Bruno optaram por fazer um roteiro introdutório, explorando o
que é um museu e o acervo do MAS a partir da exposição permanente e da exposição
temporária È nato Gesú, de Ulderico Pinfildi.
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O grupo que veio ao Museu não estava no Núcleo Boracea na semana anterior,
mas três deles, participaram da atividade de sensibilização com o jogo “Explore São
Paulo”. Ele e elas relembraram este momento e ficaram felizes por também lembrarmos
deles.
Passamos pela sala do presépio napolitano, sala da taipa, exposição È nato Gesú,
claustro e sala de Nossa Senhora da Luz. Fizemos perguntas que gerassem discussão
como a opinião deles sobre a função do prédio, a função de um museu, as representações
do presépio napolitano, as técnicas de taipa de pilão e pau-a-pique que, por sua vez,
serviram de ativadores de memórias afetivas por parte do grupo, o que possibilitou a
identificação de parte do grupo com o espaço destinado ao uso do Museu.
Ao explicar sobre a origem do acervo e novamente perguntar a eles a cidade de
origem, eles ficaram felizes ao saber que as obras do acervo também possuem origens
distintas, de diferentes lugares do Brasil e outros países. Cada peça seria um pedaço do
Brasil.
Ao final da visita, oferecemos um café para compartilharmos as experiências da
visita. Este ato foi recebido com emoção por alguns, pois se sentiram acolhidos e bem
recebidos por nós. Acredito que isso tenha reforçado os nossos laços.
Ao final, eles agradeceram a visita e compararam com a que fizeram ao Instituto
Tomie Ohtake, afirmando terem gostado mais do Museu de Arte Sacra de São Paulo. A
maioria ressaltou o presépio napolitano como a obra favorita e que ela em si já justificaria
a visita. A preferência pela visita ao Museu de Arte Sacra também foi apontada pela
assistente social, já que aqui o público visitante, formado majoritariamente por turistas na
ocasião da visita, não intimidaram os assistidos, sensação sentida na visita ao Tomie
Ohtake, localizado em uma região frequentada sobretudo por empresários e pessoas
vestidas de terno.
Tanto o grupo de acolhidos como os membros do Núcleo Boracea pediram para
que voltássemos ao espaço para levar oficinas e outras atividades. Agradecemos o
interesse deles e também reforçamos a gratuidade do ingresso para os que estão em
situação de rua e da presença dos educadores no museu, que também garantiria a entrada
de qualquer um dos participantes e colegas.
Sabemos o quanto há inúmeras barreiras, muitas das quais invisíveis que
dificultam não só o acesso, mas a percepção de que o Museu de Arte Sacra se trata de um
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espaço público, por isso pertencente a todos. Nesse sentido, ficamos felizes com a
receptividade da visita por parte dos acolhidos, isto certamente se deve ao trabalho
continuado realizado com o Núcleo Boracea e a presença de uma figura de referência dos
conviventes na instituição, a assistente social que nos contatou e participou ativamente
das ações sugeridas.
No grupo formado para a visita ao Museu de Arte Sacra houve um número
considerável de mulheres transexuais, sendo que estas pessoas constituem um grupo mais
participativo nas ações de produção prática e artesanato oferecidas pelo Núcleo Boracea,
em caráter autônomo, ora produzidas internamente pelos educadores e assistentes sociais
atuantes na instituição ora por meio de parcerias fomentadas em grande parte pela figura
da assistente social Selma Manzini, que atua enquanto uma importante agente no processo
de aproximação entre as duas instituições.

Considerações finais

A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura a toda humanidade o
direito à igualdade, educação, lazer, locomoção e de ter condições mínimas para viver
bem. Os museus, apesar dos limites que possuem, podem contribuir para a promoção e
acesso a esses direitos.
Sabendo que os muros que separam os que estão em situação de rua e o museu
não são apenas físicos, mas também sociais, é importante realizar atividades que
estabeleçam relações entre as pessoas que estão nestes espaços. Por isso, foram essenciais
as idas ao Núcleo Boracea antes da visita ao Museu de Arte Sacra de São Paulo, pois
permitiram a criação de um vínculo de confiança entre os educadores envolvidos nas
atividades e as pessoas assistidas pelo Núcleo.
Com base na sugestão da assistente social Selma, as ações devem ter continuidade
e serão estruturadas a partir das experiências anteriores no primeiro trimestre de 2019.
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Anexo XIV – Ações de capacitação da equipe de educadores

Responsável pelo relatório: Fabio Santana Silva
Supervisor da Ação Educativa – MAS-SP

No primeiro semestre de 2018 foi realizada uma visita técnica ao Museu Afro Brasil,
enquanto parte do calendário de visitas técnicas externas previstas para a capacitação
continuada da equipe de educadores do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Na ocasião,
foram propostas duas atividades distintas, sendo que a primeira consistiu em uma visita
mediada com os educadores daquela instituição nas exposições temporárias “Design e
Tecnologia no tempo da escravidão” e “Barroco Ardente e Sincrético – Luso-AfroBrasileiro” e na exposição de longa duração. A escolha da instituição se justifica por meio
da visão da mesma em destacar a “perspectiva africana na formação do patrimônio,
identidade e cultura brasileira”, em outra via cabe ressaltar a intersecção entre a
temática abordada nas exposições temporárias e o acervo do Museu de Arte Sacra. Em
um segundo momento foi realizada uma roda de conversa com parte da equipe de
educadores e da coordenação da Ação Educativa do Museu Afro-Brasil com o objetivo
de estabelecer um diálogo acerca da prática educativa nos ambientes museológicos e
de questões específicas relativas às duas instituições.
Ainda nesse semestre realizou-se uma visita do grupo de educadores à reserva técnica
do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Nessa ocasião a museóloga e conservadora
indicaram-nos questões técnicas referentes aos objetos salvaguardados bem como as
políticas de preservação preventiva adotadas e as maneiras pelas quais são feitas
doações e aquisições às coleções da Arquidiocese de São Paulo e da Secretaria de Estado
de Cultura.
No segundo semestre de 2018 houve a sistematização do processo de capacitação da
equipe de educadores que passou a acontecer em duas frentes distintas, por um lado
houve a continuidade do calendário de visitas técnicas externas com a visita à exposição
temporária “Diálogos com o tempo”, realizada na Unibes Cultural. A exposição teve
como objetivo a sensibilização do público no que se refere ao processo de
envelhecimento, propondo práticas e reflexões acerca do tema. A escolha desta
exposição se deu a partir da observação da ampliação do número de idosos que visitam
o Museu de Arte Sacra de São Paulo, seja por meio de visitas espontâneas, seja pela
procura de serviços especializados no atendimento deste perfil de público por meio dos
Centros de Referência do Idoso (CRI) ligados às instituições públicas de saúde, seja pela
criação de projetos voltados para essa faixa etária como o Programa Melhor Viagem,
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realizado pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, que viabiliza viagens
turísticas ao público de terceira idade.
Por outro lado, adotamos a realização de pesquisas individuais de obras e temas
relacionados com a exposição de longa duração e com as exposições temporárias
promovidas na instituição. Após a realização das pesquisas individuais pelos educadores,
ocorrem reuniões com o grupo total da Ação Educativa em que são apresentados os
resultados obtidos bem como a complementação de informações e a promoção de
discussões, fomentadas pela coordenação e pela supervisão.
Essa estratégia foi desenvolvida com base na avaliação dos resultados obtidos com a
organização de grupos de estudos, que, após a redução significativa do quadro de
educadores da instituição, mostrou-se inviável, uma vez que foram encontradas
dificuldades na conciliação do calendário de encontros e apresentações de resultados
com o calendário de atividades e visitas ofertadas pela Ação Educativa ao longo do
semestre bem como a percepção de que as pesquisas empreendidas não se adequavam
ao perfil das ações criadas enquanto parte do Programa Educativo do Museu de Arte
Sacra de São Paulo.
Também foi convencionado com o setor de Cursos Livres do Museu de Arte Sacra de São
Paulo a concessão de bolsas de estudos para parte dos cursos oferecidos a fim de que
os educadores possam frequentá-los quando não coincidam com a jornada de trabalho,
já que são geralmente semestrais.
Paralelamente às visitas técnicas e às pesquisas individuais de obras, seguidas de rodas
de apresentação e compartilhamento com a coordenação e supervisão foram
sistematizadas reuniões regulares para a discussão de práticas educativas e
planejamento de ações futuras bem como conversas com os curadores e artistas das
exposições temporárias.
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Anexo XV – Informe sobre os recursos de acessibilidade implantados
no Museu de Arte Sacra de São Paulo
Responsável pelo relatório: Anderson Shimamoto
Educador Museu de Arte Sacra - SP
Em 2009, a Ação Educativa do Museu de Arte Sacra de São Paulo desenvolveu as primeiras
ações e materiais acessíveis. Posteriormente, instituiu-se o Programa de Acessibilidade e desde
então, os educadores confeccionam os recursos de acessibilidade, como: placas táteis, imagens,
maquetes e objetos para o toque. Enquanto parte da acessibilidade atitudinal e comunicacional
com os visitantes são oferecidas visitas educativas com educador áudio-descritor e mediação em
Libras. Em ambas as situações são usadas as bases do Desenho Universal para que os
atendimentos sejam aptos e inclusivos para todas as tipologias de público.
I. Maquetes Táteis
1. Casa do Presépio Napolitano
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Maquete tátil, apresenta para o público as características das residências presentes no cenário
do Presépio Napolitano de São Paulo, como os três tipos de paredes, três exemplares de
janelas e dois modelos de portas, além da varanda com vaso decorativo, telhado, grama e
árvore.
2.

Templo greco-romano em ruínas

Maquete tátil com bonecos removíveis que apresenta para o público o contexto da cena
principal da obra Presépio Napolitano de São Paulo e as características arquitetônicas de um
templo greco-romano que está em ruínas. Os bonecos representam a sagrada família, os três
reis magos e as figuras de animais, como boi, burro e cordeiro que são removíveis para que
os visitantes com deficiência intelectual e visual possam montar a cena da natividade e
compreenderem a sua narrativa.
3.

Maquete com cores contrastantes da fachada lateral esquerda
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Maquete em cores contrastantes em preto, amarelo e azul representativa da fachada lateral
esquerda do Museu utilizada para familiarizar o visitante com a área externa, como a
localização do estacionamento, sanitários, bebedouros e acessos ao metrô e ponto de ônibus.
4.

Maquete direcional da área expositiva
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Maquete tátil direcional que antecipa o trajeto da visita para o público com deficiência visual e
intelectual. Possui telhado e jardim removíveis para compreenderem que o museu é localizado
dentro do Mosteiro da Luz e que seu jardim interno possui o formato de um sol quando visto
sob a perspectiva de uma foto aérea.
II.

Placas táteis

1.

Placas táteis

Placas táteis em dupla leitura (fonte ampliada e Braille) com conteúdo técnico sobre os
materiais usados na confecção das maquetes do Presépio Napolitano de São Paulo.
2.

Crucifixos em EVA
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Placa tátil com cores contrastantes em azul, preto e amarelo feitos com EVA e papel paraná,
usados para que o visitante conheça a pluralidade de modelos deste objeto dentro da
exposição de longa duração.
3.

Crucifixos em resina com legenda em Braille

Placas táteis em resina com cores contrastantes (preto e branco) que ilustram os tipos de cruz
em alto relevo. Em seu verso, há um texto em dupla leitura (fonte ampliada e Braille) com
informações sobre o modelo de crucifixo.
Foram confeccionadas uma série de cruzes em razão da exposição Cruz, Crucis, Crucifixus,
organizada no Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro, em função da vinda do
Papa Francisco ao país em 2013. Esse material, feito por uma empresa contratada, valeu-se
das referências desenvolvidas internamente pelos educadores feitas em EVA.
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4.

Janelas

Placas táteis com modelos de janela “guilhotina”, treliça “muxarabi” e portas com almofadas
presentes no local.
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5.

Pranchas com texturas

Pranchas táteis com texturas áspera, lisa e com acabamento branco, janelas e porta utilizadas
nas mediações sobre o processo de construção em pau-a-pique e taipa de pilão do Mosteiro da
Luz, local que abriga o Museu de Arte Sacra de São Paulo.
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6.

Formas em silicone e positivos em gesso

Formas de silicone utilizadas pela equipe de cenógrafos coordenada por Silvio Galvão durante
a montagem do cenário do Presépio Napolitano de São Paulo entre 1997 a 1999. Os positivos
moldados em gesso com e sem policromia foram desenvolvidos pelos educadores. Ambos os
recursos são táteis para contar para o público o processo da montagem do cenário.
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III.

Imagens táteis

1. Imagem de roca

Recurso interativo com partes removíveis para que o visitante com deficiência compreenda o
manuseio e uso de uma imagem de vestir.

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
129

2. Imagem em gesso

Imagem em gesso utilizada para que o visitante tenha uma referência genérica do peso das
esculturas expostas, para além de assuntos como iconografia, cânones e hagiografia.
IV.

Legendas com fonte ampliada
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1.

Legendas com fonte ampliada de termos técnicos

Legendas com fonte ampliada dos termos técnicos: Policromia, Esgrafito e Punção referentes
ao processo de policromia e encarnação de uma escultura em madeira usadas para o público
com deficiência auditiva, a fim da criação de sinais para os termos técnicos e os visitantes com
baixa visão.
V.

Acessibilidade Atitudinal e Comunicacional

1.

Visita com áudio descrição
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Os visitantes com deficiência visual participam de uma visita pela exposição de longa e curta
duração, com a mediação de um educador áudio-descritor junto ao seu grupo familiar, de
amigos ou escolar de forma inclusiva. Este atendimento também é oferecido para os visitantes
espontâneos com deficiência visual.
2.

Visita em Libras

Os grupos que tenham algum integrante com deficiência auditiva, participam de uma visita
inclusiva e mediada com educador que se comunica em Libras e o mesmo roteiro temático
utilizado para todas as tipologias de público. Este atendimento também é oferecido para os
visitantes espontâneos com deficiência auditiva.
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Anexo XVI - Relatório sobre os projetos e programas acessíveis e participativos
para públicos diversificados
Responsáveis pelo relatório:
Ana Paula Bertho
Bruno Angel Villén Maccarini
Educadores do Museu de Arte Sacra- SP
Fabio Santana Silva
Supervisor da Ação Educativa Museu de Arte Sacra- SP

Revisão:
Vanessa Costa Ribeiro
Coord. da Ação Educativa Museu de Arte Sacra- SP

Introdução

Propõe-se um breve relato sobre as ações realizadas enquanto parte do Programa
de Inclusão Sociocultural, especificamente sobre um projeto-piloto em parceria com o
Núcleo Boracea, centro de acolhida para adultos em situação de rua, parte de um
complexo de sete centros de acolhida da Prefeitura Municipal situados na Barra Funda à
Rua Norma Pieruccini Giannotti.
O Núcleo Boracea acomoda 400 conviventes, incluindo LGBT+ a partir de ações
que estimulam o respeito entre as diferenças. Lá são ofertados produtos de higiene, além
da disponibilização de jogos de mesa, informática, rodas de conversa, música e cinedebate com o intuito de elevar a autoestima dos beneficiários. Além disso, disponibiliza
o serviço de regulamentação de documentos e ligações para familiares.1
A parceria com o Núcleo Boracea surgiu a partir de um curso-piloto fomentado
pela Coordenação de Políticas para as Pessoas em Situação de Rua da Prefeitura
Municipal de São Paulo, enquanto parte das ações do Circuito Cultural Pop Rua por meio
do qual os técnicos municipais da Saúde e da Assistência participaram de um curso

1

Para mais informações acessar:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/noticias/?p=234133.
Acessado em 28/01/2019.
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gratuito realizado em museus do Estado de São Paulo2. No Museu de Arte Sacra de São
Paulo aconteceram as duas primeiras aulas, onde os agentes foram estimulados a conhecer
esse espaço com o intuito de desenvolver atividades voltadas para os conviventes com os
quais atuam. A partir desses encontros criou-se um projeto-piloto com o Núcleo Boracea
a pedido da assistente social Selma Manzini.

Figura 1- Profissionais ligados à Saúde e à Assistência Social participam de visita introdutória no
Museu de Arte Sacra, enquanto parte da formação do Circuito Cultural Pop Rua

O projeto deu-se a partir de três ações, a saber: um encontro de sensibilização no
próprio centro de acolhida, o oferecimento da oficina de toy art também realizada no
núcleo de convivência e uma visita ao Museu de Arte Sacra de São Paulo, cujo transporte
dos conviventes foi subsidiado pelo próprio museu.

2

Os museus que aderiram ao curso-piloto na região central foram: Museu de Arte Sacra de São Paulo,
Pinacoteca do Estado, Memorial da Resistência, Museu Catavento e Museu da Diversidade Sexual.
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A proposta era que estabelecêssemos uma relação de confiança com os acolhidos
a fim de propiciar trocas culturais entre os envolvidos no processo educativo e, por fim,
que também aplicássemos uma oficina a partir da qual eles pudessem eventualmente obter
alguma renda, na perspectiva da economia criativa, por meio da venda dos objetos
produzidos nos faróis, por exemplo.
Sensibilização – 24/10/2018, das 14h às 16h

Neste primeiro encontro visamos estabelecer uma ponte entre a equipe e os
acolhidos. Como estratégia, optamos por aplicar o jogo “Explore São Paulo - uma
caminhada até o Museu de Arte Sacra”.
Este jogo de tabuleiro, desenvolvido em 2014 por uma equipe interdisciplinar de
educadores da Ação Educativa, permite que os participantes percorram uma trilha que
passa por importantes pontos da região central de São Paulo, sejam eles equipamentos
culturais, edifícios históricos e igrejas das quais parte do acervo do Museu de Arte Sacra
de São Paulo é proveniente. Explorando a sorte ou revés, os participantes têm contato
com informações específicas sobre cada bem cultural que influenciam o seu desempenho
na partida.
Como a condição de vida dos participantes os obriga a caminhar pela cidade de
forma exaustiva, o jogo poderia trazer subsídios para que entendam a função de espaços
culturais da cidade e os sensibilizar para questões que são abordadas em nosso acervo.
Naquele dia chovia muito e o Núcleo estava lotado de pessoas. Fomos recebidos
pela assistente social Selma que nos explicou sobre o funcionamento do núcleo enquanto
outras atividades aconteciam, como o bolo dos aniversariantes.
Levamos cinco tabuleiros e os dispomos em mesas no centro do espaço de
sociabilidade dos acolhidos. Nós e a equipe do Boracea passamos a abordar os acolhidos
para que participassem da atividade. Ao todo, 15 pessoas participaram do jogo.
Observamos que entre os conviventes, aqueles que no primeiro momento se
mostraram mais dispostos a participar eram homossexuais e mulheres transexuais e
travestis. Dada a existência de um único centro de acolhida voltado especificamente para
esses públicos, conforme informado pela assistente social Selma, é comum sua presença
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no Núcleo Boracea, onde há um trabalho de orientação para que eles não sofram
preconceito dentro daquele espaço.
A equipe de educadores do Museu de Arte Sacra realizou a orientação sobre a
dinâmica de funcionamento do jogo e, nesse momento, percebemos que também
deveríamos auxiliá-los com a leitura das cartas, pois uma parte considerável do grupo não
era alfabetizada. Enquanto jogávamos, havia um clima de descontração, em que eles
competiam entre si e faziam piadas quando alguém tirava uma carta revés. Eles também
tentavam descobrir pela fotografia qual e onde localizava-se aquele lugar representado na
carta. Havia o interesse de saber sobre a história de cada local.
Em meio a este contexto, foram realizadas conversas com os integrantes dos
grupos participantes com o objetivo de estabelecer uma aproximação com os usuários do
serviço. Em um dos grupos, acompanhado pela educadora Ana Paula, ao questioná-los
sobre sua origem foi constatado que todos eram migrantes, sendo a maioria da região
Nordeste e um do interior do estado de São Paulo. Os conviventes também falaram sobre
o período de tempo em que já estavam aqui na cidade e o que os levou a sair de seu lugar
de origem. Apesar da condição em que se encontram, todos disseram gostar da cidade e
que não se arrependiam das escolhas feitas, não tendo intenções de voltar para a cidade
natal.
Na percepção do educador Bruno Villén, esse foi o dia em que havia um número
maior de conviventes no Núcleo, isso em razão do tempo chuvoso e frio. Em sua mesa,
dos quatro participantes, três eram mulheres transexuais3. Todos fizeram a atividade do
início ao fim, com uma competitividade amigável, passada a curiosidade despertada pela
presença do grupo de educadores do Museu. Em suas palavras:
Fui convidado para jogar com todos, ao mesmo tempo em que os
auxiliava sobre as regras e noções do tabuleiro. A princípio, fui responsável
pela leitura das cartas, no entanto, ao decorrer da atividade, cada
participante se sentiu à vontade para ler sozinho, apesar das dificuldades
com leitura.
A cada carta selecionada, antes de lermos o texto, eu perguntava para
os participantes quem conhecia o local escolhido e se já tinham passado por
3

Destas três mulheres transexuais, duas participaram da visita que ocorreu no Museu de Arte Sacra de
São Paulo no dia 18/12/2018.
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aquele espaço, o que despertou diversas memórias no grupo. Na maioria dos
lugares, todos já conheciam aquele percurso, no entanto, nem todos haviam
reparado nos prédios históricos ali presentes, principalmente as igrejas.
Ao realizar a leitura das cartas, percebi o quão cansativo estava o
conteúdo aos participantes para ser lido inteiro, portanto, tomamos a
liberdade para mudarmos algumas regras do jogo e alterar a dinâmica da
atividade. Em algumas casas do tabuleiro, por exemplo, existem opções de
“sorte ou revés”, e em uma destas possibilidades, o jogador deve montar um
tangram em 30 segundos para completar o desafio. Adicionei essa dinâmica
a outras cartas a fim de tornar a atividade mais lúdica.

No terceiro grupo, acompanhado pelo educador Fabio Santana, a estratégia
adotada para a mediação do jogo seguiu a mesma dinâmica. Os participantes foram
questionados sobre sua relação com a cidade de São Paulo. Inicialmente as perguntas
tinham o objetivo de integrá-los a partir de seus relatos de vida, como a chegada a São
Paulo ou mesmo as motivações que os fizeram partir de suas regiões de origem e,
posteriormente, buscavam o estímulo dos participantes para a participação na atividade
proposta, como o questionamento sobre as funções dos espaços trabalhados no jogo,
localizados em territórios de circulação dos conviventes.
Se no início eles estavam receosos com a nossa presença, no final da atividade
estavam mais abertos e fizeram um apelo para que voltássemos mais vezes no Boracea,
levando outros jogos ou qualquer outra atividade que pudesse preencher o tempo deles
no local. A todos os participantes, fizemos o convite para que participassem da visita ao
Museu que realizaríamos com eles em novembro/dezembro e que também nos
procurássemos no museu a qualquer momento para fazer uma visita.
A equipe do Boracea também ficou animada com a nossa atividade, sendo que
alguns funcionários também participaram do jogo. Fizemos a nossa promessa de conciliar
as agendas e realizar mais dois encontros.
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Figura 2- Participante monta uma figura com o quebra-cabeça chinês tangram durante a partida
do jogo Explore São Paulo

Oficina de Toy Art – 12/12/2018, das 14h às 16h

Devido às agendas, a oficina de toy art que estava prevista para acontecer no
último encontro, foi antecipada a fim de dar mais tempo aos acolhidos para que
explorassem a técnica para possivelmente obter uma renda com a comercialização dos
objetos produzidos.
Neste dia, havia menos pessoas no Núcleo quando chegamos, talvez devido ao
calor que fazia. Após um tempo de espera, a assistente social chegou e nos contou que
algumas atividades paralelas estavam acontecendo, como um jogo de futebol com outros
Centros de Acolhida. Isso justificava a quantidade de pessoas que estavam ali.
Convidamos as pessoas e dispusemos em três mesas os materiais necessários para
a realização da oficina como agulhas, feltros de diferentes cores, modelos de toy art,
lantejoulas, fitas, pincéis, colas, argolas para chaveiro, dentre outros. Neste tipo de arte
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manual, é possível fazer diferentes desenhos no feltro, cortá-los, costurá-los e enchê-los
de estopa, tornando-os chaveiros, enfeites de árvore de natal e outras utilidades.
Devido à proximidade do natal, resolvemos levar modelos de figuras simbólicas
no período natalino, como a árvore de natal, a estrela cadente, o boneco de neve, a meia
do Papai Noel e o gingerbread, um biscoito de mel com formato de um ser humano.
Pensando na rentabilidade do produto e no baixo custo de produção, optamos por
transformá-los em chaveiros.

Figura 3- Conviventes participam da oficina de toy art no Núcleo Boracea

Aparentemente, os que participaram da primeira atividade com o jogo “Explore
São Paulo” não estavam no Boraceia naquele dia. Os acolhidos que aceitaram fazer a
oficina não se lembravam de nossa ação e, por isso, tivemos que fazer um esforço de
aproximação novamente. Nesse sentido, cabe apontar a complexidade da realização de
um trabalho continuado, uma vez que sempre há novos participantes nas ações propostas
e a recorrência de interessados nas atividades é bastante flutuante.
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No total, 12 pessoas participaram da oficina. Em alguns momentos, tivemos que
ajudá-los na costura, pois para muitos o tipo de linha e agulha não eram familiares. A
maioria deles fez apenas um toy art. No entanto, também tiveram pessoas que fizeram
dois, até três bonecos diferentes.
Notamos que há um certo receio quanto à prática da costura e ao estereótipo
relacionado à prática desta atividade por homens adultos, que configuram o perfil
majoritário de público atendido pelo Núcleo Boracea. Após a sensibilização dos
participantes com o material e a prática, notamos que alguns integrantes do grupo
possuíam noções básicas de costura e, quando questionados sobre esse saber, afirmaram
ser fruto das condições às quais estão submetidos enquanto pessoas em situação de rua e
albergados.
A maioria dos participantes ficaram satisfeitos e felizes com a realização da
oficina, sempre ressaltando para que voltássemos a fazer mais atividades como esta.
Outra questão que deve ser destacada é que alguns disseram que não ficariam com
o chaveiro de toy art porque não tinham chaves para utilizá-lo, sendo que dois
presentearam as assistentes sociais. Por este viés, é interessante repensarmos as oficinas
que serão oferecidas em janeiro e fevereiro, trazendo outros tipos de trabalhos manuais,
como argila e stencil por exemplo, para experimentação com este perfil de público.
Cabe apontar ainda que, durante o momento de orientação acerca da dinâmica da
atividade, foram repassadas aos participantes as instruções de uso dos chaveiros e de sua
escolha enquanto uma prática com potencial de comercialização e, consequentemente, de
geração de renda. Porém, o número de interessados ainda era reduzido, fato que fez com
que alguns dos assistidos não compreendessem a escolha desse suporte para a oficina.
Visita ao Museu de Arte Sacra de São Paulo – 18/12/2018, das 10h30 às 12h30

Uma semana após a oficina de toy art, 15 acolhidos e dois membros da equipe do
Núcleo Boracea vieram ao Museu de Arte Sacra de São Paulo para fazer uma visita. Os
educadores Ana Paula e Bruno optaram por fazer um roteiro introdutório, explorando o
que é um museu e o acervo do MAS a partir da exposição permanente e da exposição
temporária È nato Gesú, de Ulderico Pinfildi.
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O grupo que veio ao Museu não estava no Núcleo Boracea na semana anterior,
mas três deles, participaram da atividade de sensibilização com o jogo “Explore São
Paulo”. Ele e elas relembraram este momento e ficaram felizes por também lembrarmos
deles.
Passamos pela sala do presépio napolitano, sala da taipa, exposição È nato Gesú,
claustro e sala de Nossa Senhora da Luz. Fizemos perguntas que gerassem discussão
como a opinião deles sobre a função do prédio, a função de um museu, as representações
do presépio napolitano, as técnicas de taipa de pilão e pau-a-pique que, por sua vez,
serviram de ativadores de memórias afetivas por parte do grupo, o que possibilitou a
identificação de parte do grupo com o espaço destinado ao uso do Museu.
Ao explicar sobre a origem do acervo e novamente perguntar a eles a cidade de
origem, eles ficaram felizes ao saber que as obras do acervo também possuem origens
distintas, de diferentes lugares do Brasil e outros países. Cada peça seria um pedaço do
Brasil.
Ao final da visita, oferecemos um café para compartilharmos as experiências da
visita. Este ato foi recebido com emoção por alguns, pois se sentiram acolhidos e bem
recebidos por nós. Acredito que isso tenha reforçado os nossos laços.
Ao final, eles agradeceram a visita e compararam com a que fizeram ao Instituto
Tomie Ohtake, afirmando terem gostado mais do Museu de Arte Sacra de São Paulo. A
maioria ressaltou o presépio napolitano como a obra favorita e que ela em si já justificaria
a visita. A preferência pela visita ao Museu de Arte Sacra também foi apontada pela
assistente social, já que aqui o público visitante, formado majoritariamente por turistas na
ocasião da visita, não intimidaram os assistidos, sensação sentida na visita ao Tomie
Ohtake, localizado em uma região frequentada sobretudo por empresários e pessoas
vestidas de terno.
Tanto o grupo de acolhidos como os membros do Núcleo Boracea pediram para
que voltássemos ao espaço para levar oficinas e outras atividades. Agradecemos o
interesse deles e também reforçamos a gratuidade do ingresso para os que estão em
situação de rua e da presença dos educadores no museu, que também garantiria a entrada
de qualquer um dos participantes e colegas.
Sabemos o quanto há inúmeras barreiras, muitas das quais invisíveis que
dificultam não só o acesso, mas a percepção de que o Museu de Arte Sacra se trata de um
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espaço público, por isso pertencente a todos. Nesse sentido, ficamos felizes com a
receptividade da visita por parte dos acolhidos, isto certamente se deve ao trabalho
continuado realizado com o Núcleo Boracea e a presença de uma figura de referência dos
conviventes na instituição, a assistente social que nos contatou e participou ativamente
das ações sugeridas.
No grupo formado para a visita ao Museu de Arte Sacra houve um número
considerável de mulheres transexuais, sendo que estas pessoas constituem um grupo mais
participativo nas ações de produção prática e artesanato oferecidas pelo Núcleo Boracea,
em caráter autônomo, ora produzidas internamente pelos educadores e assistentes sociais
atuantes na instituição ora por meio de parcerias fomentadas em grande parte pela figura
da assistente social Selma Manzini, que atua enquanto uma importante agente no processo
de aproximação entre as duas instituições.

Considerações finais

A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura a toda humanidade o
direito à igualdade, educação, lazer, locomoção e de ter condições mínimas para viver
bem. Os museus, apesar dos limites que possuem, podem contribuir para a promoção e
acesso a esses direitos.
Sabendo que os muros que separam os que estão em situação de rua e o museu
não são apenas físicos, mas também sociais, é importante realizar atividades que
estabeleçam relações entre as pessoas que estão nestes espaços. Por isso, foram essenciais
as idas ao Núcleo Boracea antes da visita ao Museu de Arte Sacra de São Paulo, pois
permitiram a criação de um vínculo de confiança entre os educadores envolvidos nas
atividades e as pessoas assistidas pelo Núcleo.
Com base na sugestão da assistente social Selma, as ações devem ter continuidade
e serão estruturadas a partir das experiências anteriores no primeiro trimestre de 2019.
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Anexo XVII- Relatório sobre os cursos de formação, workshops e palestras
promovidas para professores, educadores e profissionais de Turismo
Nesse trimestre apresentamos os relatórios sobre duas ações realizadas pelos
educadores a primeira delas desenvolvida para os professores e educadores com o
intuito de corroborar com a prática educativa em sala de aula a partir de discussões
fomentadas pelo acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo e a segunda direcionada
aos profissionais de Turismo que já atuam na área ou que ainda estão em processo de
formação,

respectivamente:

Encontro

para

Professores

“Gravura:

apropriação

e

ressignificação do espaço” e Encontro para Profissionais de Turismo “A coleção de
presépios do MAS”.
Os relatórios foram desenvolvidos pelos educadores Mariana Lachner e Bruno
Angel Villén Maccarini, responsáveis pelo desenvolvimento e aplicação das ações a partir
de suas impressões sobre a prática educativa e sobretudo a partir da análise das
pesquisas de público, preenchidas pelos participantes das ações que nos permitem
refletir sobre seu impacto junto aos participantes bem como reavaliar novas ações para
esses públicos.
Encontro para Professores – Gravura: apropriação e ressignificação do espaço
Responsável pelo relatório: Mariana Lachner
Educadora Museu de Arte Sacra de São Paulo
Objetivo do encontro
O Encontro para Professores “Gravura: apropriação e ressignificação do espaço”
tem como objetivo provocar os participantes a se identificar e se relacionar de maneira
íntima com os espaços do museu procurando percebê-lo de diferentes maneiras e, por
meio de atividades práticas e de uma visita pelo museu, observar e se apropriar dos
diferentes

ambientes

e

materiais,

repensando

esse

lugar

e

como

levar

esses

questionamentos para outros espaços além do museu.
Adesão ao encontro
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A partir do dia 01 de novembro, o encontro começou a ser divulgado no site
oficial do museu, redes sociais e mailling.
Durante o período de divulgação, 45 pessoas se inscreveram para as 20 vagas
disponíveis, dentre eles, professores de diversas áreas, com destaque para artes. Foi
dada preferência para professores que estão atuando em sala de aula.
Estruturação do encontro
O encontro foi estruturado para utilizar tanto as partes externas quanto internas
do museu, a fim de deslocar o participante da área comum que se entende por museu.
Para pensar as questões de como se apropriar desse espaço, foram propostos quatro
momentos. Sendo eles: discussões sobre o que é o museu e sua função, atividades
práticas (observação e decalque de desenho do entorno, ressignificação das texturas desenho sobre folhas de árvore, produção de xilogravura) e uma visita técnica ao acervo
do museu, mostrando os materiais e seus diferentes desdobramentos.
Para a discussão foi feita uma roda no jardim dos fundos do Museu de Arte Sacra
de São Paulo e os participantes foram provocados a pensar nesse espaço de
deslocamento. Já na primeira atividade prática, foram utilizadas folhas sulfites tamanho
A5 e giz de cera. Assim, os participantes poderiam recolher esses desenhos existentes
no espaço. Na atividade seguinte, a proposta foi os participantes recolherem folhas secas
caídas das árvores e, a partir da textura natural dessas folhas, seria proposto um
desenho que dialogasse com essa superfície. Já na atividade prática de xilogravura, os
participantes iriam produzir uma gravura em madeira (foi utilizado placas de MDF) a
partir das texturas e estampas achadas no museu. A visita ao acervo seria baseada em
observar os diferentes materiais e suas características formais e técnicas - como os
materiais possuem diferentes desdobramentos.
Por conta do tempo que foi utilizado no acolhimento e decalque, a atividade de
desenho sobre folhas secas não pode ser realizada. Dessa forma, o encontro foi
reestruturado contando com duas atividades práticas, que dialogam entre si e com a
parte teórica da visita.
Preparação do encontro
Com alguns dias de antecedência, os professores receberam e-mail de inscrição
solicitando a confirmação de participação e informações úteis sobre o funcionamento do
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museu. No dia que antecedeu o encontro, foi enviado um e-mail contendo a
programação do dia.
O encontro foi estruturado com um roteiro prático e teórico, sendo disponibilizado
aos participantes todos os materiais necessários para a produção das atividades e
discussões.
Acolhimento e percurso
Na recepção, os participantes assinaram a lista de presença, receberam os
ingressos e o crachá que garantem a circulação pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo.
Para acolher os professores, foi utilizado o jardim dos fundos, a fim de deslocá-los
do espaço frequentemente visitado no museu. Após a apresentação individual de cada
participante e apresentação do cronograma do dia, foi iniciado um debate sobre o
ambiente de museu e como podemos nos conectar com ele.
Com as discussões geradas pelo debate, foi realizada uma atividade prática de
decalque, na qual os participantes eram provocados a explorar o espaço do jardim e
recolher desse ambiente seis desenhos que identificassem esse espaço. Foi utilizado para
essa atividade giz de cera e folha sulfite A5. Durante essa atividade, os participantes
também pensaram em questões de desenhos, de como eles existem e como podemos
identificá-los no espaço e nos apropriar deles além de pensar em como o mesmo
material possui desdobramentos diferentes.
Em seguida, os participantes foram conduzidos para a área interna do museu e
exploraram a relação entre os materiais e seus desdobramentos, pensando nas técnicas
que podem ser aplicadas em um mesmo material. As obras analisadas foram as
esculturas dos jesuítas (duas talhadas em madeira e uma moldada em argila), a sala da
Taipa e a escultura de São Pedro Papa, apontando as técnicas de construção e as
diferenças formais que cada material fornece, pensando também as questões de
policromia e como ela é feita.
Enquanto os materiais eram apresentados dentro dos desdobramentos técnicos,
os professores iam traçando paralelos a partir dos desenhos coletados na primeira
atividade prática e os relacionando com as obras do museu. Identificando quais
materiais existem tanto no espaço externo quanto no espaço interno e suas
potencialidades.
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Durante a visita, foi proposto que os professores se atentassem às estampas
presentes nas reproduções de roupas das obras, observando o esgrafito, a policromia, a
pulsão e os padrões criados por essas técnicas.
Após explorar os materiais e técnicas do acervo do museu, os professores se
encaminharam para a sala do educativo para iniciar a segunda parte prática do
encontro: a produção de xilogravura.
A produção foi proposta a partir das referências visuais coletadas com as
primeiras

atividades,

cada

participante

produziu

pelo

menos

uma

matriz

e

experienciaram cada etapa do processo de criação - desenho, gravação e impressão.
Nessa etapa, alguns participantes produziram mais de uma matriz.
No primeiro momento do processo de produção de xilogravura, foi ensinado aos
professores as técnicas necessárias para manusear de maneira segura os instrumentos
de talha - goivas - para que eles se familiarizassem com as técnicas.
Em seguida, a partir das referências visuais, os professores produziram rascunhos
em folha sulfite para serem transferidos para a madeira. Nesse momento foi importante
ressaltar a questão do desenho espelhado - característica da xilogravura.
Já com desenhos feitos na matriz, os professores começaram a gravação em
madeira. Cada professor produziu pelo menos um desenho para ser transferido para a
matriz e gravado.
Como última etapa dessa atividade prática, com a madeira já gravada, os
participantes experimentaram e produziram impressões das suas matrizes. A proposta
era que todos os professores participassem do processo completo da produção, incluindo
as técnicas de abrir a tinta, entintar a matriz e imprimir. Para a impressão foi utilizado
colher de pau.
No momento final do encontro, todos participaram de uma roda de conversa,
trocando as experiências do dia, como foram os processos individuais e coletivos, se já
haviam experienciado as atividades ou aplicado elas em sala de aula. Nesse momento
também foram apresentados materiais alternativos que mantém a ideia do desenho
espelhado/gravura, mas que são mais acessíveis tanto no custo quanto no manuseio por
crianças e adolescentes - matriz de isopor, instrumentos de ponta seca, como lápis,
caneta, agulha, e tinta guache.
Pesquisa Encontro para Professores
A pesquisa
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Ao fim do encontro para professores, entregamos aos participantes uma pesquisa
de opinião, composta por 14 questões sendo sete fechadas, três compostas e quatro
abertas. Ela foi criada em 2014 por um grupo interdisciplinar de educadores formados
em Turismo, História e Ciências Sociais.
O objetivo é utilizá-la como recurso para mapear o perfil dos inscritos nesta
atividade, assim como receber uma avaliação das ações propostas.
Universo da amostra
Participaram

do

“Encontro

para

Professores

-

Gravura:

apropriação

e

ressignificação do espaço” que ocorreu no dia 10 de novembro de 2018, 12 professoras.
Todas responderam o questionário.
Perfil
O “Encontro para Professores - Gravura: apropriação e ressignificação do Espaço”
teve um público exclusivamente feminino e participaram professoras de diversas idades,
sendo 50% de 50 a 59 anos, 33% na idade de 25 a 39 anos e 17% de 40 a 49 anos de
idade.

Das participantes, a maior parte está atuando dentro de sala de aula, tendo
apenas 6% não vinculadas em alguma instituição de ensino.
Dentro dos outros 94% que estão dentro de sala de aula, a turma apresentou
uma grande variedade dos ciclos de ensino, tendo pelo menos uma representante em
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cada ciclo. Dessa maneira, 19% atua no Ensino Fundamental Ciclo I, 25% no Ensino
Médio, 13% estão no Ensino Técnico, 6% na Educação Infantil, 25% no Ensino
Fundamental Ciclo II e 6% no Ensino Superior.

Ciclo de ensino
6%
25%

6%

6%
13%

25%

19%

Não está em sala de aula

Educação Infantil

Ensino Superior

Ensino Técnico

Ensino Fundamental Ciclo I

Ensino Fundamental Ciclo II

Ensino Médio

Dentro das disciplinas lecionadas, houve um destaque para a área de Artes,
representando 50% do total de participantes, seguido por 17% de professoras
polivalente.
Outras disciplinas lecionadas são: Português, História e Projeto, Restauro e
História, cada uma representando 8% e Comunicação e Marketing, que representa 9%
das participantes.

Disciplina lecionada
9%

8%
8%

50%

8%

Comunicação e Marketing

17%
História

Português

Projeto, Restauro e História

Polivalente

Artes
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Dado o local de domicílio das participantes, todas são do estado de São Paulo,
sendo que 67% moram na capital, 9% em Barueri, 8% em Diadema, 8% em Francisco
Morato e 8% em Mauá.

Cidade
9%
8%
8%

8%

67%

Barueri

Diadema

Francisco Morato

Mauá

São Paulo

Das professoras que participaram desse encontro, 83% já tinham visitado o
Museu de Arte Sacra pelo menos uma vez anteriormente, sendo que apenas 17% o
visitaram pela primeira vez. Todas as que visitaram passaram apenas pela parte interna
do museu, explorando o acervo, nenhuma tinha conhecido a parte externa, dos jardins
dos fundos.
Dessa maneira, foi explorado as noções de museu e seu espaço a partir desses
acessos específicos, pensando também a área exterior, além do acervo tradicional,
construindo a noção de que o próprio prédio do Museu de Arte Sacra de São Paulo
também é parte do acervo.
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Apesar da maioria das professoras já terem visitado o MAS, apenas 17% já
trouxeram grupos escolares para visita e 83% vieram de maneira independente, sem
estar relacionada com alguma instituição de ensino.
Podemos perceber, assim, um grupo que frequenta museus também nas horas
livres de lazer.

Apesar da maioria já ter visitado o Museu de Arte Sacra de São Paulo, 42% dos
participantes nunca haviam participado de uma visita mediada por um educador com o
grupo. Já 58% optaram por ter o acompanhamento de educador junto do seu grupo.

Dos professores que trouxeram grupos para o museu, 50% desenvolveram
atividade em sala de aula após a visita, mostrando, assim, que as visitas possuem
desdobramentos para além do momento de visita dentro do museu.
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Porém, essa prática não se aplica a todos, 42% dos participantes que trouxeram
grupos, não desenvolveram atividade relacionadas. Deixando a visita ocorrer de maneira
pontual.
Ainda sobre essa questão, 8% dos participantes optaram por deixar essa pergunta
em branco.

Sobre as participantes, ainda fica evidente também que quase metade das
professoras já participaram anteriormente de encontros oferecidos pelo Educativo do
museu, representando 42% do número total.
Já 50% representa as professoras que estão participando pela primeira vez no
Encontro para Professores, organizado pelo Educativo do Museu de Arte Sacra.
As respostas de 8% foram anuladas por haver discordância na resposta. Embora a
participante tivesse assinalado que nunca participou de um Encontro para Professores no
Museu de Arte Sacra, a mesma assinalou qual encontro participou, dessa maneira, a
resposta foi anulada.
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Quando se trata de atividades voltadas aos professores em outras instituições, o
grupo se mostra ativo nas participações com 67% das professoras já tendo participado
de atividades em outras instituições e apenas 33% não frequentaram, até então, esse
tipo de ação.

As instituições frequentadas pelas participantes também são bastante variadas,
sendo o MASP o museu mais frequentado pelas participantes para esses encontros, com
33% das professoras já tendo participando de ações nessa instituição.
Em seguida, vem a Pinacoteca, o MAM e a Fundação Bienal, cada uma com 13%
de frequência e depois as instituições CEFORP, Caixa Cultural e Itaú Cultural, que
representam 7% cada um.
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Das respostas, 7% foi anulada pois a participante, apesar de já ter participado
desse tipo de ação em outras instituições, não especificou qual instituição frequentou.

Cidade
9%
8%
8%

8%

67%

Barueri

Diadema

Francisco Morato

Mauá

São Paulo

Sobre o encontro
Foi perguntado às participantes como elas souberam do encontro para assim
mapearmos ações eficientes para a divulgação dos próximos encontros.
Os dados obtidos evidenciam a eficiência do mailling, que representa 59% de
como as participantes se informaram sobre o curso.
Os meios digitais são os principais meios de informação das participantes, além
do mailling, o site do museu conta com 25% das vias de informação e em seguida
aparece as redes sociais, com 8% e indicações, também representando 8%.

Como soube do encontro?
8%

59%

8%

25%

Indicações

Redes Sociais

Site do Museu

Mailling

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336

153

Analisando a relevância do encontro, 92% das participantes acreditam que ele
contribuirá para a prática em sala de aula e 8% não responderam a essa pergunta.

Foi mapeado também as motivações que levaram as participantes a aderirem ao
Encontro para Professores. O destaque é a temática do encontro, que representa 67%
das motivações apontadas.
Também aparece como motivo, com 17%, a formação profissional, 8% o fato de
ser dado o certificado e 8% coloca como motivação o hábito de participar de atividades
desenvolvidas para professores.

O que te motivou a participar do
encontro?
8%
8%
17%
67%

Hábito de participar de atividades desenvolvidas para professores
Anulado
Formação profissional
Temática do Encontro
Certificado
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Dentro dos itens indicados acima, foi perguntado para as professoras qual elas
consideram o mais importante e metade das participantes (50%) afirmam que a
formação profissional é o que mais importa.
Porém, também aparece como importante a temática do encontro e o certificado
(25% e 17%, respectivamente). Embora não apareça na questão acima, foi indicado que
o desenvolvimento sensório-motor é uma importante característica apresentada no
encontro, contendo potencial para ser desenvolvido em sala de aula.

Dentre os itens escolhidos acima
na questão 9, qual o mais
importante?
8%
17%
50%
25%
Sensorio-Motor

Certificado

Temática do encontro

Formação Profissional

Na questão seguinte, foi perguntado diversos aspectos do encontro. Grande parte
da avaliação foi classificada como ótima, mas apareceram algumas questões para serem
melhoradas para o próximo encontro.
No que indica a aplicabilidade das atividades propostas no encontro dentro de
sala de aula, as professoras classificaram como ótima, mostrando que as atividades
propostas fazem sentido em outros contextos que não o do museu e que essas
atividades podem ter diversos desdobramentos e se conectar com diversos tipo de
público.
A atuação da educadora também recebeu pontuação máxima, o que mostra uma
ótima interação entre conteúdo, atividade, educadora e participantes, não fugindo do
assunto proposto e estando disponível e disposta para todos os diálogos que ocorreram,
tanto de prática, quanto de teoria.
Quando perguntadas da questão da temática do encontro, houve apenas uma
avaliação que indicou esse item como “bom” e o restante como “ótimo”, o que mostra
que a temática foi relevante para a maioria do grupo. Esse é um ótimo indicativo, já que
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essa foi a primeira vez que esse encontro foi realizado. Isso mostra a importância dessa
temática e atividade como uma potência de diálogo que ultrapassa o espaço de museu e
levanta questionamentos que ajuda na formação de professores.
Alguns itens foram bem avaliados, mas ainda precisam de algumas melhorias.
Sobre a divulgação do encontro, apesar da maioria avaliar como “ótimo”, ainda
há um número significativo que avaliou como “bom”, dessa forma, para os próximos
encontros, é necessário se atentar para uma divulgação mais eficiente, podendo ela ser
feita com mais tempo de antecedência, sobretudo nas redes sociais, para que assim
mais candidatos possam se organizar. Recebeu uma avaliação como ‘“regular” o item
que se refere à inscrição.
Por fim, quando avaliada a duração do encontro, 50% das professoras avaliaram
como “ótimo” e 50% como “bom”. Neste item fica clara a necessidade de distribuir e
organizar melhor o tempo de aplicação de cada atividade proposta. Durante o encontro,
algumas professoras finalizaram as atividades propostas antes das outras, o que levou
há um tempo de ócio para as professoras mais rápidas. Para um próximo encontro vale
sugerir atividades extras e um período mais curto para as atividades, propondo um
tempo máximo de produção para cada etapa das atividades.

Atribua um conceito aos seguintes aspectos da visita
integrada
8%

Inscrição

17%

75%
33%

Divulgação

67%
8%

Temática

92%

Aplicabilidade

100%

Educador

100%
50%

Duração

50%
0

2

4
Ruim

6
Regular

8
Bom

10

12

14

Ótimo
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As últimas três perguntas da avaliação são abertas e proporcionam aos
participantes um espaço para descrever suas percepções sobre a ação.
Quando indagadas sobre o que mais gostaram da visita, 31% das professoras
apontaram a atividade prática. Fica claro nessa observação a importância que o grupo
deu para a relação teoria e prática, entendendo que um completa o outro e o prazer de
produzir e criar.
Em seguida, com 25%, aparece a didática da educadora. O que mostra a atenção
que esse público tem com como as atividades são explicadas e aplicadas, pois é dessa
maneira, também, que se desdobra a profissão das participantes.
O diálogo dos materiais foi citado por 13% das participantes, com destaque à
relação do espaço externo e suas materialidades com os desdobramentos que os
mesmos materiais apresentam dentro do espaço do museu, como na sala da taipa ou
nas esculturas do acervo.
Foi apontado por 6% das participantes a interação com o grupo como uma coisa
positiva. Esse dado indica a importância de se criar uma rede de trabalho entre
professores de diversos ciclos e diferentes realidades escolares. Para esse processo, a
interação do grupo foi fundamental para os debates e atividades propostas, havendo
uma troca ativa entre as professoras, tanto de atividades quanto de afetividades, que
fazem parte do processo de aprendizagem.
Também entra como um ponto positivo do encontro o espaço escolhido para o
acolhimento (jardins dos fundos), sendo apontado como uma característica que 6% do
grupo mais gostou. Essa mesma porcentagem, aparece entre aqueles que indicaram a
temática escolhida para o encontro. Por fim, para 13% das participantes, o encontro
apresentou apenas aspectos positivos, não manifestando nenhuma crítica.
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Do que você mais gostou na visita?
6% 6%
6%
31%
13%

25%

13%

Local de apresentação do encontro

Temática

Interação com o grupo

Todo o encontro

Diálogo dos materiais

Didática da educadora

Atividade prática

Em seguida, foi perguntado no questionário o que cada participante menos
gostou. Aqui as reações e respostas são muito positivas pois 50% do grupo não
apresentou críticas negativas, deixando o espaço da questão em branco e 25% das
participantes afirmaram que gostaram de tudo e que o encontro foi uma experiência
positiva.
Porém, 17% das participantes afirmam que a duração do encontro foi o que
menos gostou, apontando novamente para uma necessidade de organizar melhor a
distribuição de tempo para cada atividade proposta.
Outra questão que apareceu e que 8% das participantes afirmaram ser o que
menos gostou foi o barulho da sala ao lado, onde estava sendo exibido um filme e o som
ultrapassa as paredes e invadia o espaço do encontro.
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Por último, foi perguntado se as participantes sentiram falta de alguma coisa
durante o encontro. Aqui, novamente, percebe-se uma avaliação positiva, pois 59% das
professoras afirmaram que não sentiram falta de nada e 25% deixaram essa questão em
branco, não apresentando crítica alguma.
Já 8% sentiu falta de café e água na sala, já que os mesmos só poderiam ser
tomados na área exterior à sala. Essa observação já prepara o educador para que em
um próximo encontro para professores seja deixada uma garrafa de água e copos para o
fácil acesso do participante.
E, finalmente, outra crítica que apareceu foi 8% dos participantes pedindo que o
encontro se estendesse por mais tempo. O que aqui não é uma crítica negativa.

Sentiu falta de alguma coisa?
8%

8%

59%

Café e água na sala

25%

Mais tempo

Em Branco

Não

Considerações finais sobre o encontro
A partir do registro e da avaliação aplicada aos participantes, observa-se a
importância de ocorrer periodicamente o Encontro para Professores, pois essas trocas
ativas e afetivas são necessárias para a constante formação e desenvolvimento dos
profissionais. Entende-se que essas trocas de conhecimento ajudam nas propostas em
sala de aula e na própria maneira que enxergamos o museu, incentivando o debate
aberto, a produção e seus desdobramentos.
A temática escolhida para esse encontro que dialoga sobre o espaço por meio da
produção de diferentes tipos de gravura, desperta o interesse de diversos profissionais
que atuam em sala de aula. Aqui entende-se uma necessidade de aproximar o museu do
cotidiano das pessoas, transformando-o em espaço de afetividade, criando ligações
íntimas entre o espaço e o participante. Para que isso ocorresse, foi utilizado o debate
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teórico, a observação da área externa do museu, relacionando os materiais com o acervo
do museu e, por fim, a produção prática, assim, o participante pode observar esse
espaço a partir de outras visões e também se apropriar dele com a produção.
Ficou claro a importância da produção prática como didática e troca de
experiência. Através da produção individual, os professores puderam viver o espaço por
uma outra visão, e as trocas que ocorreram dentro do grupo por meio dessa proposta
foram significativas e muito ricas. A prática foi importante para fechar a proposta do
encontro e também surge como o momento predileto de cerca de 30% daqueles que
participaram da ação.
Por fim, é necessário que cada vez mais haja troca entre instituições de educação
formal e informal, a fim de desenvolver as possibilidades de conhecimento e como
podemos levar as propostas do museu também para outras instituições e entender como
essas instituições também nos afetam. E que essa troca seja cada vez maior.
Anexo I _ Fotografias da Ação

Figura 1- Visita pelo Museu - Sala da taipa
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Figura 2- Produção de xilogravura por uma professora participante da ação
Anexo II_ Peça de divulgação
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Anexo III_ Formulário de Pesquisa de Público aplicada aos participantes
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Encontro para profissionais de turismo – A exposição de presépios do MAS
Responsável pelo relatório: Bruno Angel Villén Maccarini
Educador do Museu de Arte Sacra de São Paulo

Objetivo do encontro
O Encontro para Profissionais de Turismo “A exposição de presépios do MAS” visa
sensibilizar e capacitar estes agentes para o Turismo a partir de visitas à exposição de longa
duração do presépio napolitano, uma das principais obras do acervo do Museu de Arte Sacra
de São Paulo, bem como às exposições temporárias, inauguradas para o período do Natal a
fim de que esses espaços possam integrar roteiros natalinos, desenvolvidos para aqueles que
visitam a cidade de São Paulo neste período.
Neste encontro, pudemos observar uma rica variedade de presépios feitos por artesãos
da Sutaco, exposição temporária localizada na sala da plataforma do metrô Tiradentes. No
entanto, o principal foco foi para a tradição dos presépios napolitanos, tendo em vista a
exposição “É Natu Gesù” do artista Ulderico Pinfildi que dialogou diretamente com o
“Presépio Napolitano” que compõe parte do acervo fixo do Museu de Arte Sacra de São
Paulo.

Adesão ao encontro

Ao longo dos meses de outubro e novembro, o encontro foi divulgado por diversas
plataformas como indicaram os participantes que responderam ao questionário de avaliação
do encontro. Newsletter, redes sociais, flyer bimestral e e-mails de cursos técnicos e
superiores de turismo foram os mais apontados, enquanto canais utilizados para se informar
sobre a ação por aqueles que participaram efetivamente do encontro.
No total, 46 pessoas se inscreveram, cujo o limite de vagas era de 20 participantes.
Para a realização do encontro, compareceram 14 pessoas, sendo que a maioria é profissional
da área, enquanto apenas uma declarou-se estudante de turismo.
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Estruturação do encontro

O encontro foi dividido em seis momentos, a saber:
I)

Acolhimento, em que foi realizada uma apresentação individual de cada participante
para criar uma maior integração entre o grupo e para que compreendessem que esta é
uma atividade que acontece trimestralmente no MAS-SP;

II)

Apresentação no espaço do claustro sobre o prédio que abriga o Museu, explicando
quando, como e porque o Mosteiro da Luz foi construído, já que há sempre
participantes que visitam o Museu de Arte Sacra de São Paulo pela primeira vez;

III)

Visita à exposição temporária “É Natu Gesù”, onde paramos e observamos cada obra
de arte apresentada;

IV)

Posteriormente, fomos ao “Presépio Napolitano” onde pudemos dialogar com a
exposição que havíamos visto, compreendendo também, como foi feito este presépio;

V)

Nos dirigimos ao espaço expositivo dentro da sala do Metrô Tiradentes da linha 1
Azul, onde os participantes puderam saber da existência daquele espaço dedicado aos
usuários do metrô, já que dentro da plataforma, e também contemplar as obras de arte
que cada artesão fez com diferentes materiais;

VI)

Por fim, voltamos ao Museu para tomarmos um café especial nos quais, cada
participante comeu um pedaço de bolo rei, entendendo sua tradição e seus
significado. Após este café, foi indicado para aqueles profissionais passeios turísticos
que acontecem em São Paulo durante o fim do ano com a temática natalina.

Acolhimento e percurso

Todos os participantes demonstraram-se dispostos a atividade do início ao fim. O
local de encontro foi na recepção do Museu para que os profissionais do turismo assinassem a
lista de presença, guardassem as bolsas e pegassem seus crachás. Logo após, nos dirigimos
para os bancos do estacionamento para explicar cada momento desta atividade e em seguida,
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cada participante se apresentou, numa tentativa de criar um ambiente mais amigável para
cada um.
Após as apresentações, entramos no Museu e fomos para o claustro para que os
participantes tivessem uma noção básica sobre o Mosteiro da Luz e o Museu de Arte Sacra.
No mesmo espaço, começamos a introduzir o tema principal da visita, explicando as origens
e significados dos presépios.
Nos dirigimos a primeira exposição do dia, “É Natu Gesù” do artista Ulderico
Pinfildi, onde paramos obra por obra para refletirmos sobre os significados de cada cena
destacada pelo artista, atentando-se aos detalhes de cada pastor.
Logo após, nos dirigimos ao Presépio Napolitano do Museu, onde foi explicado o
antigo uso daquela sala, e como aquela obra havia sido trazida para o MAS-SP. Com isso,
passamos a relacionar esta sala com a exposição “É Natu Gesù” para percebermos as
características em comum que ambas tinham.
Posteriormente, fomos ao Metrô Tiradentes para que todos pudessem conhecer a sala
expositiva do MAS-SP. Nesta parte, foi explicado o funcionamento deste espaço do Museu e
da exposição apresentada em parceria com a Sutaco (Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas
Comunidades).
Ao terminarmos as apresentações sobre esses diversos presépios, nos dirigimos ao
jardim da chácara para fazermos uma pausa para o café. Depois, mostramos alguns pontos
turísticos relacionados a temática natalina, para que eles pudessem almejar roteiros futuros.
Por fim, foi entregue a ficha de avaliação e os certificados para cada um dos participantes.
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Registro do grupo participante do encontro no jardim externo do MAS-SP

Pesquisa do Encontro para profissionais do turismo

A Pesquisa

Ao fim de cada Encontro Para Profissionais de Turismo, entregamos aos participantes
uma pesquisa de opinião, composta por doze questões, sendo quatro abertas, sete fechadas e
uma combinada. Ela foi criada em 2014 por um grupo interdisciplinar de educadores
formados em Turismo, História e Ciências Sociais.
O objetivo é utilizá-la como recurso para mapear o perfil dos inscritos nesta atividade,
assim como receber uma avaliação das ações propostas.
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Universo da Amostra

Participaram da pesquisa 14 pessoas, o que equivale à 100% dos participantes do
Encontro para Profissionais de Turismo realizado no dia 12 de dezembro de 2018.

Perfil

Nesta edição, a maioria dos participantes são guias de turismo, totalizando 72% dos
participantes, tendo um percentual maior se relacionado ao último encontro “O Mosteiro da
Luz e o seu Entorno”, que teve 60% dos participantes dentro desta categoria. Esta é uma
demonstração de como esta temática de presépios é procurada pelos profissionais que visam
atrair públicos para este tipo de exposição. Na sequência, aparecem os que atuam na área
educacional como professor, seguidos pelos agentes de turismo, que atuam em empresas que
oferecem roteiros pela cidade e pacotes turísticos, um pesquisador freelancer e um estudante
técnico de Turismo, todas essas categorias foram identificadas com o mesmo percentual na
amostra, 7% cada.

Profissão
Professora
Pesquisadora
7%
freelancer
7%
Agente de turismo
7%
Estudante de
turismo
7%

Guia de turismo
72%

Guia de turismo

Estudante de turismo

Pesquisadora freelancer

Professora

Agente de turismo
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A maioria dos participantes reside na capital de São Paulo, totalizando 69% dos
participantes. Contamos com a expressiva presença de profissionais que atuam no interior do
estado de São Paulo, como na Região Administrativa de Campinas, que totalizaram 23% da
amostra. Estes 23%, são representados por três participantes, dentre eles, dois haviam
participado do Encontro anterior “O Mosteiro da Luz e seu entorno” oferecido pela
educadora Ana Paula Bertho, apresentando o grande interesse por estes profissionais em dar
continuidade na sua formação e demonstrando como o fator geográfico da distância, não os
impediu no interesse de participar da ação. Por fim, completam o grupo 8% que vivem na
região metropolitana de São Paulo, na cidade de Santo André.

Local de Região
domicílio dos participantes
Metropolitana
8%

Região
administrativa de
Campinas
23%

São Paulo
69%

São Paulo

Região administrativa de Campinas

Região Metropolitana

A diferença percentual entre aqueles que já haviam visitado o museu e os que estavam
fazendo sua primeira visita foi expressiva, representando 14% para aqueles que vinha pela
primeira vez e 86% daqueles que já conheciam o Museu.
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Alguns dos participantes já estiveram presentes em outras edições do Encontro para
Profissionais de Turismo, o que demonstra o trabalho bem feito pela equipe do Educativo que
consegue criar um público cativo que se interessa por novas edições.

Q1. Primeira vez que visita o Museu?
Sim
14%

Não
86%
Não

Sim

Dos 14 participantes, três estiveram na última edição do encontro “O Mosteiro da Luz
e seu entorno” realizado no dia 20 de setembro pela educadora Ana Paula Bertho.

Expectativas sobre o trabalho a ser desenvolvido a partir do encontro

Dentre os participantes do grupo, 100% indicou o desejo de trazer turistas para visitar
o Museu de Arte Sacra de São Paulo, abordando a temática trabalhada no encontro.
Este número expressivo demonstra como o tema é atrativo para o público-alvo de nossa ação,
tendo em vista que no final de ano, a temática presepial é amplamente procurada por turistas.
A quarta questão possibilita que os profissionais de Turismo indiquem quais são os
públicos que desejam trazer para o nosso museu. Eles podem assinalar até três perfis
diferentes.
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Nesta edição, 38% dos participantes indicaram que o público que pretendem trazer ao
Museu para abordar as temáticas do encontro é o de turistas nacionais. Logo em seguida, o
grupo que mais foi pensado pelos participantes é o de idosos com 29%, perfil de público
tradicionalmente associado à tipologia de acervo salvaguardado tendo em vista que esta
temática é altamente procurada por públicos dessa faixa etária. Na categoria outros, com
14%, foram abordados grupos de “familiares”, “catequeze” e “crianças”. Por fim, ambos com
aproximadamente 10%, temos os grupos escolares e de turistas estrangeiros.

Q4. Pensa em trazer algum público para visitar o museu
trabalhando a temática do encontro?
Turistas estrangeiros
10%

Escolar
9%

Turistas
38%

Outros
14%

Idosos
29%
Turistas

Idosos

Outros

Escolar

Turistas estrangeiros

Sobre o encontro

Para que possamos contemplar o maior número de profissionais, perguntamos aos
participantes o melhor horário para a realização das próximas edições do encontro. A maior
parcela, 43%, indicou não ter preferência de horário. Já 36% preferem o horário matutino,
enquanto 21% prefere o horário vespertino.
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Q5. Qual o melhor horário para realização do encontro?
Vespertino
21%

Sem preferência
43%

Matutino
36%
Sem preferência

Matutino

Vespertino

Ao serem questionados sobre como souberam do encontro, a maioria indicou o site do
Museu e a indicação de terceiros como fonte, ambas alternativas foram mencionadas por 31%
dos respondentes. Souberam desta edição pelo facebook do Museu de Arte Sacra de São
Paulo, 13% dos participantes, mesmo percentual daqueles que indicaram algum outro canal
de internet. Esses números indicam a importância destes meios para a divulgação das ações,
dado o seu poder de alcance. Ainda 12% dos participantes disseram ser informados pelo
mailing, enviado pelo Educativo, o que demonstra que esse disparo direcionados aos
públicos-alvo é tão importante quanto o feito nas redes sociais.

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336

171

Q6. Como soube do encontro?
Facebook do Museu
13%
Site do Museu
31%

Canais de Internet
13%

Mailing
12%

Site do Museu

Indicação

Mailing

Indicação
31%
Canais de Internet

Facebook do Museu

Perguntados sobre o que os levaram a participar deste encontro, 86% indicaram a
temática do encontro como a principal motivação, demonstrando como este tema é muito
procurado pelos profissionais do Turismo, já que representa um nicho específico deste
campo. Em seguida, ambos com 7%, a indicação de terceiros e a formação profissional foram
as principais motivações para os participantes.
Mais uma vez nota-se que o boca a boca em razão de uma experiência prévia é
fundamental seja para a motivação da participação em novos encontros como para a
divulgação das edições do encontro para profissionais de Turismo.
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Q7. Razões que o motivaram a participar do Encontro
para Profissionais de Turismo
Indicação de
terceiros
7%

Temática do encontro

Formação
profissional
7%

Temática do
encontro
86%
Indicação de terceiros
Formação profissional

Em seguida, os participantes eram indagados sobre qual razão foi a mais importante
para motivá-los a se inscrever em nosso encontro. No grupo, 59% ressaltou a formação
profissional, 26% marcaram a temática do encontro e 7% justificaram o ato de adquirir
conhecimento como o item mais importante a ser assinalado. Os outros 7% deixaram em
branco a questão. Os dados obtidos demonstram como a temática oferecida pelo encontro está
atrelada à formação profissional dos participantes que buscam se especializar através do
tema.
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Q8. Dentre os itens escolhidos acima, qual o mais
importante?
Em Branco
Adquirir
8%
conhecimento
7%

Temática do
encontro
26%

Formação profissional

Formação
profissional
59%

Temática do encontro

Adquirir conhecimento

Em Branco

A nona questão pede que os participantes deem sua opinião sobre diversos pontos
presentes na visita, qualificando-os como “ótimo”, “bom”, “regular” e “ruim”. No geral, a
grande maioria dos itens foi bem avaliada pelos visitantes.
Os itens mais bem avaliados foram o acesso ao Museu e a atuação do educador,
ambos foram classificados como “ótimos” por 93% e 7% como “bom”.
Outros três elementos foram destacados pelos participantes, sendo eles: o conforto
ambiental, a temática e a possibilidade de voltar ao Museu, todas com uma avaliação de 86%
como “ótimo” e 14% como “bom”. É muito importante para o Museu a possibilidade dos
profissionais retornarem a mais ações e visitas, pois assim, cria-se um público destes
especialistas que também, podem trazer visitantes que todavia não conhecem o Museu de
Arte Sacra de São Paulo. Sobre a temática, esta pergunta apenas reforça a questão 7, na qual
86% indicaram que vieram por conta deste tema abordado, a coleção de presépios. Em
relação ao conforto ambiental, temos a consciência de que este é um ponto chave para os
encontros pois, a maior parte da visita é em pé/caminhando pelos espaços dentro de uma
duração de 4 horas, por isso foi pensado pela equipe da Ação Educativa pausas estratégicas
para o conforto dos participantes.

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336

174

Tanto o agendamento, as exposições temporárias, as inscrições e a possibilidade de
diferentes roteiros foram bem avaliados com 79% “ótimo” e 21% como “bom”. Tanto o
agendamento e as inscrições demonstram a organização da equipe da Ação Educativa que se
prepararam com antecedência para realizar este trabalho.
Por parte do acolhimento, coleção, programação cultural e a sinalização do
Museu/informação exposições foram avaliados com 72% ótimo e 28% bom.
Por fim, o item que menos teve ótimas avaliações foi a “divulgação” do encontro,
tendo 57% ótimo, 36% bom e 7% regular, apresentando-se como a única questão com estes
índices de satisfação. A divulgação do encontro, também foi um ponto observado para
melhorias no último encontro ocorrido no dia 20 de setembro de 2018, cujo a temática era “O
Mosteiro da Luz e o seu entorno”. Desta maneira, observa-se a necessidade de ampliar a
difusão deste evento em meios voltados para o público alvo, como cursos técnicos e
superiores de hotelaria e Turismo, criação de mailing especial para os profissionais que já
participaram de outras atividades da instituição, assim como também entre aqueles que
periodicamente solicitam visitas para seus grupos. Além disso, informações sobre a abertura
de exposições temporárias, cursos e oficinas também devem ser repassadas a estes
profissionais.

Q9- Atribua um conceito aos seguintes aspectos
14%
21%
7%
21%
7%
14%
7%
14%
21%
21%
7%
14%

Sinalização do museu/informação exposições
Possibilidade de diferentes roteiros
Inscrição
Divulgação
Coleção

21%

Acolhimento

7%
7%

Atuação do educador
0
Ótimo

Bom

0,1

0,2

Regular

71%
71%

57%

36%
29%

71%

29%

71%

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

86%
79%
86%
79%
79%
86%
79%

0,8

93%
93%
0,9

1

Em branco
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As últimas três perguntas da avaliação são abertas e proporcionam aos participantes
um espaço para descrever suas percepções sobre a ação. É importante frisar que muitos dos
participantes pontuaram mais de um aspecto a ser destacado em uma única questão.
Quando indagados sobre o que mais gostaram no encontro, 29% dos participantes
elegeram a atuação dos educadores como o aspecto que mais gostaram do encontro, logo em
seguida, com aproximadamente 12% da preferência do encontro, ficaram os itens: “exposição
temporária”, “ambiente acolhedor” e “gostei de tudo” como as principais referências a serem
destacadas.
Outros aspectos que mais gostaram no encontro também foram levantados pelos
participantes, no entanto, todos aparecem com apenas 6%, dentre eles: bonecos da exposição
do Ulderico Pinfildi; presépio napolitano; café; integração do grupo; conhecimento e
curiosidades foram os pontos frisados pelos profissionais de turismo.

Q10. Aspecto que mais gostou no encontro
6%

6%

6%

29%

6%
6%
6%
12%

11%
12%

Atuação dos educadores

Exposição temporária

Ambiente acolhedor

Gostou de tudo

Bonecos da exposição temporária

Presépio napolitano

Adquirir conhecimento

Café

Curiosidades

Integração do grupo

Quando perguntados sobre o aspecto que menos gostaram no encontro, 46% dos
participantes não preencheram este campo e outros 13% elogiaram o encontro e mais 13%
indicaram que não houve nada que não gostaram. Estes dados demonstram o êxito da
realização desta atividade, já que 72% do grupo não trouxe pontos negativos ou sugestivos do
encontro.
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Outros quatro aspectos foram levantados, tendo 7% cada um. Uma participante
indicou sobre o horário; um sobre o tempo curto da visita; outro participante pediu mais
detalhes sobre o histórico do Museu/Mosteiro da Luz; e por fim, um visitante reclamou que o
crachá estava com um cordão muito curto.

Q11. Aspecto que menos gostou no encontro
7%
Em branco

7%

Elogios genéricos
7%
Nada
7%

46%

Crachá
Horário
Tempo curto

13%

Mais detalhes sobre o
histórico do Museu
13%

Por fim, foi perguntado aos participantes se tinham sentido falta de alguma coisa.
Desta vez, 60% responderam que não sentiram falta de nada, 27% deixaram a opção em
branco, 6% elogiou novamente o trabalho e 7% sugeriu melhorar a sinalização do metrô.
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Q12. Sentiu falta de alguma coisa?
6%

7%

27%
60%

Não

Em branco

Elogios genéricos

Melhorar a sinalização do metro

Considerações finais

Observamos que o Encontro para Profissionais de Turismo foi muito bem avaliado, o
que demonstra o preparo e o trabalho bem feito oferecido pela equipe da Ação Educativa do
MAS-SP.
A partir do registro do encontro e da avaliação feita pelos participantes, observa-se a
importância de promover periodicamente o Encontro para Profissionais de Turismo. Ele
possibilita que o Museu de Arte Sacra de São Paulo se aproxime dos que estudam ou que já
atuam nesta área, oferecendo tanto formação profissional como também conhecendo melhor
o que estes indivíduos esperam da instituição ao trazer seus grupos. Isto faz com que
possamos desenvolver roteiros específicos para este perfil e proporcionar uma agradável
visita a nosso espaço.
Outro aspecto importante para ser frisado é como a temática dos Presépios no Museu
de Arte Sacra de São Paulo consegue atrair o público de Turismo, demostrando como este é
um interesse de muitos profissionais para ampliação do conhecimento e repertório pessoal.
A criação de um material de apoio para difusão entre os participantes também se
mostrou necessária. Ele sistematiza e amplia as informações discutidas durante o encontro e
traz subsídios para que os profissionais possam planejar visitas ao Museu de Arte Sacra e seu
entorno.
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Anexo

Formulário da Pesquisa de Público aplicada aos participantes
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Anexo XVIII - Ações educativas voltadas para as equipes das áreas fim e meio

Ao longo do ano organizaram-se apenas visitas pontuais com os membros das áreas fins e meio
para apresentar o acervo e o trabalho da Ação Educativa aos profissionais que ingressaram na
instituição. No próximo ano prevê-se a realização de visitas técnicas a outros equipamentos a fim
de promover a integração dos funcionários dos diferentes setores da instituição.
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Anexo XVIII- Relatório sobre os programas, projetos e ações realizados de forma
integrada com as áreas técnicas do museu e, também, com núcleos de Ação
Educativa de outros museus pertencentes à SEC
Responsável pelo relatório: Vanessa Costa Ribeiro
Coordenadora da Ação Educativa- MAS-SP
No terceiro trimestre apresentou-se enquanto parte do checklist 9 um relatório
detalhado da ação em parceria com o Museu do Café, por meio da realização de uma visita
integrada para professores intitulada “Santos-São Paulo: a construção da paisagem por
Calixto”, nos sábados 22 e 29/09.
Sendo assim, aqui apenas tecemos algumas breves considerações a partir dos dados
de perfil dos professores participantes da ação a fim de demonstrarmos a importância da
realização de atividades como essa no ano de 2019.
Quanto à participação, oferecemos 14 vagas para profissionais da capital e região
metropolitana, mesmo quantidade ofertada aos que atuam na Região Administrativa de
Santos. Entretanto percebemos que rapidamente às vagas da cidade de São Paulo e
arredores foram preenchidas, enquanto as da Baixada Santista ficaram vacantes conforme
demonstrado na tabela seguinte. Tal dado indica-nos não só uma pré-disposição maior por
parte dos professores da capital em aderir a esse tipo de encontro, provavelmente pela
oferta maior e mais regular de ações destinadas aos professores aqui em São Paulo, mas
também uma necessidade de rever as estratégias de divulgação entre os professores do
litoral a fim de que possam participar em maior número da ação que se pretende realizar
novamente no próximo ano.

Cidade/Data
Capital e Região Metropolitana

22 de

29 de

setembro

setembro

14

14

6

5

de São Paulo
Região administrativa de
Santos
Tabela: Participantes por região
Em

relação

ao

perfil

dos

participantes

majoritariamente

encontram-se

os

professores, 79% da amostra. Ainda dentro daqueles que atuam no âmbito da educação
formal há 5% que se declararam coordenadores pedagógicos. Por fim, completam o quadro
01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
181

profissionais afins às ações educativas em museus, por isso contemplados na inscrição:
arte-educador, educador de museus e profissional de Turismo, totalizando 16%.

A maior parte dos participantes leciona para o Ensino Fundamental Ciclo II, 42%,
ciclo predominante entre aqueles atendidos em museus vinculados à Secretaria de Estado
de Cultura. Na sequência, aparecem os que lecionam para o Ensino Médio, 37%, percentual
representativo que se deve provavelmente à temática do encontro. É interessante apontar
a presença de professores da Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos, ambos
representados em 21% da amostra, o que demonstra a necessidade dos museus criarem
estratégias educativas bem como horários de visitas que contemplem esses públicos.
Aqueles que se identificaram como “outros” atuam como profissionais desvinculados de
instituições no ensino de português para estrangeiros, arte-educadores e criação de cursos
para professores.
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Notamos o predomínio de professores que atuam na rede pública, 69%, sendo que
37% atuam nas escolas municipais e 32% nas estaduais. O predomínio dos profissionais da
rede pública indicam-nos a busca pela qualificação desses professores que muitas vezes
possuem uma formação geralmente mais precarizada e que de certa forma buscam nas
ações educativas de museus e instituições culturais complementar seus estudos. Há ainda
16% que atuam na rede particular, 10% que não atuam em escolas e 5% que atuam na
Fundação Casa, como arte-educadora. Esse perfil só reitera a necessidade dos museus,
enquanto equipamentos públicos, colaborarem no proceso de construção de conhecimentos
em parceria com aqueles que atuam na educação formal, sobretudo em instituições
públicas.

A maior parte dos professores atua em instituições da capital, 53%, dado que vai ao
encontro

daqueles apresentados na tabela que indica as participações por dia da visita. Na

sequência verificam-se aqueles que atuam na região administrativa de Santos, 21%. É
expressivo o percentual dos que atuam na região metropolitana de São Paulo, 16%,
especificamente nos municípios de Itaquaquecetuba, Osasco e Santo André. Os 10%
restantes referem-se àqueles que não estão na sala de aula. Aqui talvez caiba um
apontamento para que a divulgação se estenda para às cidades litorâneas do entorno de
Santos, já que todos da Região Administrativa de Santos atuam nessa cidade.
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Por fim, mencionamos uma questão que identifica quantos participantes estão visitando
os Museus pela primeira vez. Dos participantes, 42% estavam visitando o Museu de Arte Sacra
pela primeira vez e 68% o Museu do Café. É importante identificar que todos cinco
participantes inscritos por Santos já haviam visitado o Museu do Café, mas nunca haviam
visitado o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Dos 14 participantes inscritos pela Capital e
Região Metropolitana de São Paulo, apenas um já havia visitado o Museu do Café enquanto 10
conheciam o Museu de Arte Sacra. Esses dados indicam a pertinência da realização da visita
integrada, pois ela propicia uma ampliação do acesso a outras instituições, muitas vezes
distantes geograficamente. Cabe assinalar também que pelo menos quatro participantes
conheciam o Museu de Arte Sacra previamente porque participaram de atividades realizadas
pela ação educativa do próprio Museu.
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Os dados aqui apresentados indicam-nos a pertinência de ações em parceria entre os
museus que compõem a rede de museus da Secretaria de Estado da Cultura bem como a
importância da continuidade de visitas promovidas para os professores seja em razão das
trocas estabelecidas entre os educadores dos museus envolvidos bem como para incentivar a
disseminação das práticas educativas de museus junto à educação formal, fomentando
parcerias possíveis entre museus e escolas.

Figura 1: Fotografia dos participantes ao final da visita no Museu de Arte Sacra de São Paulo

Figura 2: Fotografia dos participantes ao final da visita no Museu do Café
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Anexo XIX - Pesquisa de Satisfação do Público Escolar - Estudantes
2º semestre de 2018

Educadores: Bruno Villen, Isabel Franke e Thamara Nunes
Ação Educativa Museu de Arte Sacra -SP

I.

A PESQUISA

Universo da Amostra – 2º Semestre de 2018

No segundo semestre, no período de 21/06/2018 a 11/12/2018, foram aplicadas 231
pesquisas para os estudantes de Ensino Fundamental Ciclo II (5º a 9º ano / 4ª a 8ª série), de
grupos participantes das visitas educativas agendadas no Museu de Arte Sacra de São Paulo por
escolas das redes particular e pública de ensino.

Tabulação dos resultados para realização de análise qualitativa

Os dados dos questionários aplicados foram compilados em uma planilha do Excel
posterior ao período de aplicação da pesquisa que, desde o segundo semestre de 2015, segue o
modelo padrão entre os museus integrantes da Secretaria de Estado da Cultura. Foram feitos
apenas alguns ajustes nesse modelo por conta da análise qualitativa das questões abertas a
partir da experiência de amostragens anteriores que permitem a criação de categorias para a
avaliação de tais perguntas.
Conforme o gráfico abaixo, constatamos que há uma variabilidade no número de
questionários aplicados desde a implantação da pesquisa no segundo semestre de 2015. Neste
semestre obtivemos a maior amostragem, 231 questionários coletados. Isto se deu pela
retomada da política pública da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) por meio
do Programa Cultura Ensina, subsidiando o transporte dos educandos para chegarem ao Museu,
o que significa um aumento de 622% no número de pesquisas aplicadas em relação à média dos
semestres anteriores.
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1

AMOSTRAGEM DE PESQUISAS
APLICADAS
231

43
2º sem
2015

20

28

1º sem
2016

2º sem
2016

39

31

29

1º sem
2017

2º sem
2017

1º sem
2018

2

2º sem
2018

Índice de Satisfação do Público Escolar

Conforme diretrizes convencionadas pelo Comitê Educativo da UPPM o índice de
satisfação dos estudantes ficou em 98,06%. Vale dizer que para seu cálculo foi considerado o
universo de respostas válidas, isto é, aquelas que não foram deixadas em branco ou anuladas,
que neste caso equivale ao número total de pesquisas, 231.

II.

PERFIL DOS RESPONDENTES

REDE DE ENSINO

Dos 231 respondentes da pesquisa de satisfação do público escolar, 85% são estudantes
da rede estadual de ensino, sendo destes, 84% trazidos pelo Programa Cultura Ensina da FDE e
apenas 1% sem o programa. Do universo compilado, 10% estudam na rede municipal e apenas
5% na rede particular.
Comparativamente ao semestre passado, quando apenas 27% das visitas agendadas
foram de escolas públicas, percebeu-se um aumento expressivo nesse percentual graças à
criação do Programa Cultura Ensina, já que nesse semestre esse público ampliou-se em cerca
de 70%, alcançando a marca de 95% dos estudantes do Ensino Fundamental Ciclo II atendidos
em visitas educativas no Museu de Arte Sacra de São Paulo o ano de 2018.
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Este acréscimo sobretudo entre os estudantes da rede estadual de ensino, que
aumentou de 26% para 85% nesse semestre, reforça a necessidade da consolidação de políticas
públicas que viabilizem o acesso desse público ao museu.
3

ESCOLA
1%
5%
10%
Estadual (FDE)
Municipal
Particular
Estadual
84%

Conforme a série histórica das pesquisas de público aplicadas aos estudantes, percebese que os alunos da rede particular são de fato a maioria entre os estudantes do Ensino
Fundamental Ciclo II desde o primeiro semestre de 2015, quando se iniciou a aplicação desse
formulário. Fato este que se altera após a implementação de uma política pública pela Secretaria
Estadual de Educação, pois como podemos ver no gráfico abaixo, pela primeira vez as escolas
estaduais são maioria em referência ao atendimento escolar agendado.
Ao analisarmos o gráfico notamos uma flutuação maior ou menor no índice de
estudantes das redes estadual e municipal que está muitas vezes atrelado à mudança das
gestões públicas, isto é, em anos eleitorais ou nos primeiros semestres após a posse de um novo
prefeito/governador há uma redução no número de estudantes mais acentuada ou até mesmo
sua supressão como no primeiro semestre do ano passado. Desta forma, a eleição de 2018
torna-se um fator crucial para retomada desta política pública e aumento expressivo de escolas
públicas dentro do Museu.
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Comparativo semestral da rede de ensino atendida
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ANO/ SÉRIE

Nesse semestre predominam entre os respondentes os alunos do 9º ano (8ª série), com
37%. Tal percentual é desigual ao do semestre anterior, quando o ano/série predominante era
de alunos do 7°ano (6º série) que apareciam em 31% como o principal público atendido. Na
sequência aparecem os estudantes do 8º ano (7ª série), 24%. Por fim, completam a série os
alunos do 6º ano (5ª série) e 7º ano (6ª série), respectivamente com 22% e 15% do total. A
mistura de séries distintas para completar um ônibus teve uma representação pequena na
amostra, contabilizando apenas 2%.
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LOCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS

A maioria das escolas recebidas no semestre localizam-se na capital, contabilizando 55%
da amostra, diferentemente do semestre passado quando 72% das escolas pertenciam à capital.
Isto nos mostra novamente como o Programa Cultura Ensina rompe a principal barreira que
dificulta o passeio de escolas que estão mais distantes da região central, o transporte. As escolas
da região metropolitana de São Paulo agora representam 38% da amostra, ante 3% no semestre
passado, o que constitui novamente uma demonstração da importância da retomada de uma
política pública na esfera estadual.
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REGIÃO ADMINISTRATIVA
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No segundo semestre foram feitas 87 visitas educativas para estudantes do Ensino
Fundamental Ciclo II que estudam em escolas localizadas na região metropolitana de São Paulo,
a saber em: Caieiras, Carapicuíba, Cotia, Embu-Guaçu, Francisco Morato, Franco da Rocha,
Guarulhos, Itaquaquecetuba, Itapecerica da Serra, Mairiporã, Mauá, Ribeirão Pires, São Caetano
do Sul, Santo André e São Bernardo do Campo. Vale dizer que entre as escolas atendidas
sediadas na região metropolitana predominam as localizadas em Guarulhos, 31%, seguidas por
Santo André e Itapecerica da Serra, respectivamente 12% e 10%.
Neste semestre notamos uma diminuição no percentual de escolas vindas do interior,
desta vez um índice de 5%, enquanto no último semestre tivemos uma representatividade de
24%. No entanto, vale frisar que ao analisarmos o número de escolas vindas do interior,
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5

recebemos no último semestre sete escolas, enquanto no segundo semestre de 2018, foram
realizados 16 atendimentos. O percentual foi menor, pois recebemos um número muito maior
de visitas agendadas, porém como percebemos, o número de escolas aumentou
expressivamente.

6

Conforme o mapa seguinte, percebemos que entre as regiões administrativas do interior
houve um número maior de escolas vindas da região Administrativa de Araçatuba,
especificamente das cidades de Araçatuba e de Penápolis; da região administrativa Central, do
município de Porto Ferreira e da região administrativa de São José dos Campos, da própria
cidade que nomeia a região e do município de Caçapava. Cada uma dessas regiões enviou-nos
quatro escolas ao longo do segundo semestre. Por fim, houve três grupos da região
administrativa de Sorocaba, dois de escolas de Areiópolis e um de Botucatu e um grupo da região
administrativa de Ribeirão Preto, do município de mesmo nome.

Daquelas localizadas na cidade de São Paulo, predominam as sediadas na zona leste,
34%. Seguidas pelas da região da zona sul, 6%; zona norte e zona oeste com 5%. Por fim, temos
45% representado por escolas que não pertencem à cidade de São Paulo, especificamente da
região metropolitana e das regiões administrativas de Araçatuba, São José dos Campos,
Sorocaba e Central.
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SOBRE A VISITA

RAZÕES PARA O INTERESSE NA VISITA EDUCATIVA

Quando indagados se houve interesse pela visita educativa, 98% responderam
positivamente e 2% indicaram não ter tido interesse. Daqueles que entenderam que a visita foi
interessante, 64% pontuaram que o interesse na visita se deveu aos conteúdos conhecidos
durante sua realização. No semestre passado essa também foi a principal motivação,
representada por 69% dos respondentes.
Na sequência, aparecem menções diretas ao acervo ou ao museu, 17%. É importante
que esse dado surja entre os mais lembrados, já que é o que norteia o projeto educativo
implantado. Dito de outra forma, o objetivo da visita educativa é permitir que o educando
estabeleça uma relação com os objetos salvaguardados e com a própria instituição museológica
a partir da mediação proposta pelos educadores.
Outro dado importante a ser analisado é a referência ao educador, presente em 5% das
respostas assinaladas pelos estudantes, tendo um leve aumento referente ao semestre
passando, no qual o percentual esteve em 3%. Os elogios genéricos, expressos por verbos e
01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
192

adjetivos que indicam sentimentos positivos, ocorreram em 4% da amostra. Complementam a
série as questões em branco e anuladas1, respectivamente 8% e 1%. Por fim, 1% dos estudantes
criticaram a visita2.
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Q1- RAZÃO DO INTERESSE PELA VISITA
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17%
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AVALIAÇÃO DOS EDUCADORES PELOS ALUNOS

No modelo de pesquisa aplicado pede-se também que os alunos analisem a atuação do
educador: sugere-se que a criança mencione até duas características que despertaram sua
atenção em relação a quem conduziu o grupo. Das 231 pesquisas aplicadas, 216 (94%)

1

Duas questões foram anuladas, uma porque o estudante assinalou mais de uma opção e a outra em
razão do conteúdo da resposta não se relacionar com a pergunta.
2
Em uma das repostas, o estudante apontou que a visita apresentou “muita coisa religiosa”. Já na outra
crítica foi indicado que o museu não tinha todas as coisas que o estudante imaginava, com outra grafia
um colega complementou, no mesmo questionário, que havia “muita religião envolvida”. Sabemos que
esse tipo de indicação se deve ao perfil dos respondentes que provavelmente são evangélicos, perfil muito
frequente entre os estudantes ligados ao programa da FDE. Entretanto esse tipo de crítica representa um
percentual pequeno do universo da amostra, o que demonstra a percepção do espaço museual pela
maioria dos atendidos em visitas educativas.
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selecionaram a resposta “Deu informações, tornando a visita interessante” e em 141 (61%)
indicaram a opção “Estimulou a participação do grupo”.
Em relação às respostas em branco, houve 69 questionários (30%) com pelo menos uma
resposta não assinalada. Tendo em vista este número expressivo, é importante para as próximas
aplicações a atuação dos educadores para explicar com mais detalhes o preenchimento da
pesquisa .
Em referência à atuação do educador, 4% dos alunos anotaram que o educador deu
bastante informações, o que gerou cansaço no grupo. Este foi o menor percentual desta
amostragem, o que se deve tanto ao trabalho desempenhado pela equipe da Ação Educativa do
Museu de Arte Sacra de São Paulo como ao perfil dos respondentes, que dessa vez apresenta
um percentual elevado de crianças que vieram de regiões mais distantes e que, provavelmente
por isso, ficaram em visita um tempo menor do que o gasto com o deslocamento para o Museu,
assim a fadiga museal minimizasse diante da gerada pelo tempo gasto no trajeto.
Um total de 15 alunos (6%) assinalaram a opção “Outro” para complementar sua
resposta no questionário. Destes, 12 (80%) elogiaram a mediação do educador, 2 (13%) fizeram
referência ao acervo e 1 (7%) referenciaram o conteúdo oferecido em mediação. Por fim, 11
alunos (5%) não preencheram corretamente esta pergunta, anulando a questão.
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Q2- O QUE MAIS CHAMOU A ATENÇÃO NO EDUCADOR DO
MUSEU QUE FEZ A VISITA COM O SEU GRUPO
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INTERESSE DOS ALUNOS EM RELAÇÃO AO ESPAÇO, OBRAS E ASSUNTO DO MUSEU

Questionados se o assunto, as obras e o espaço do museu despertaram a atenção
durante a visita educativa, dos 231 alunos respondentes, 204 responderam “sim” para o espaço,
223 para as obras e 207 para o assunto.
Interessante perceber como 97% dos itens que mais chamaram a atenção na visita
foram as obras apresentadas, tendo em vista que arte sacra algumas vezes gera um afastamento
do visitante por carregar valores religiosos.
Logo em seguida, percebemos que 90% dos alunos marcaram o item “assunto” como o
principal e 88% assinalou o “Espaço” do Museu de Arte Sacra de São Paulo como item que
despertou a atenção na visita. Todas as alternativas tiveram 6% das respostas em branco. Já os
itens “assunto” e “espaço”, obtiveram respectivamente 4% e 6% de respostas negativas.
Nenhuma resposta à essa questão foi anulada.
Ao compararmos com o semestre passado, tivemos uma diferença nos resultados da
pesquisa pois, os itens que mais chamaram a atenção na amostragem anterior foram em
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primeiro lugar o espaço, em segundo as obras e por último o assunto. A diminuição no número
de estudantes que apontaram o assunto como algo que chamou a atenção pode ser
consequência da visita de um número maior de crianças de outras religiões, algo que foi
observado pelos educadores.

11

Por fim, a inversão do aspecto que mais despertava a atenção do prédio para as obras
pode ter ocorrido em razão de duas hipóteses, uma delas atrelada ao perfil dos grupos atendidos
no semestre em que há um percentual elevado de estudantes evangélicos, que provavelmente
associaram o prédio à ideia de igreja católica, o que consequentemente, o tornaria menos
atrativo e também da amostragem ter sido coletada durante a exposição temporária Sagrado
Marfim: o avesso do avesso, que apresentava objetos muito diferentes e que por isso foi muito
explorada pelo novo grupo de educadores nas visitas aplicadas, tornando suas obras mais
atrativas que o próprio edifício.

Q3- ITENS QUE CHAMARAM A ATENÇÃO
DURANTE A VISITA
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CARÁTER DA RESPOSTA SOBRE A EXPERIÊNCIA NO MUSEU

Em uma das questões abertas questiona-se o que os alunos descobriram ou aprenderam
na visita. Comparando com a avaliação realizada no 1º semestre de 2018, houve uma alteração
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na ideia geral apresentada, prevalecendo as respostas individuais com 53%, enquanto na última
pesquisa o maior índice (48%) caracterizou as respostas impessoais. Essa alteração pode ser
uma consequência da diferença no número de questionários aplicados e da mudança de rede
de ensino atendida, com uma quantidade superior de escolas da rede estadual. Em 30% dos
questionários há verbos flexionados coletivamente (primeira pessoa do plural), indicando o
preenchimento conjunto da pesquisa ou a compreensão da visita enquanto uma experiência
coletiva.
Para 15% dos alunos, a resposta foi impessoal, ou seja, não fizeram uso de pronomes
pessoais, geralmente indicando informações pontuais sobre determinado objeto ou conteúdo
apresentado na visita. Questões deixadas em branco contabilizam apenas 2% da amostra,
comparando-se à amostragem passada nota-se um decréscimo de 2% e ausência de questões
anuladas, o que indica um alto índice de sua compreensão pelos respondentes.

Q4- IDEIA GERAL
2%
15%

30%

Individual

Coletiva

53%

Impessoal

Em branco

VERBOS

Como nas amostragens anteriores percebe-se que a opção por emitir os verbos, em
razão da tomada de empréstimo dos usados no enunciado da questão, é predominante, por isso
o número expressivo de respostas nas quais inferimos a existência dos verbos aprender e
descobrir, com 57% e 23% de índice respectivamente. Diante de uma amostra maior que a
realizada no 1º semestre de 2018, destacamos alguns verbos que não apareceram
anteriormente, apesar de juntos, somarem um índice baixo: interpretar, construir, pensar,
ver/observar, fazer e saber.
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A variedade maior de verbos é uma característica do crescimento do número de
questionários analisados. Apesar disso, prevaleceram os mesmos verbos, aprender e descobrir.
Compreendemos que a prevalência desses verbos se deva ao fato de que a maior parte dos
alunos que responderam ao questionário estava visitando um museu pela primeira vez, por
meio do Programa Cultura Ensina.
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1%

Q4- VERBOS
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TEMÁTICAS

A maioria dos alunos mencionou ter aprendido algo relativo à História dos
objetos/Museu, 44%. Esta pergunta complementa a Questão 3, na qual percebemos que 97%
das pesquisas apontaram as obras como parte do que chamou a atenção dos alunos durante a
visita. Ao analisarmos o item referente a Arquitetura/Moradia, observamos 9% das respostas
totais. Somadas estas duas categorias, temos um total de 53%, configurando-se como temas
privilegiados normalmente nos roteiros de visitas, o que vai ao encontro de um princípio
norteador das ações educativas: o de primar pela reflexão sobre a materialidade dos objetos
expostos.
Religião/Igreja também teve um percentual expressivo, contando com 38% das
respostas. Isso se deve principalmente a expectativa da própria escola que, muitas vezes,
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prepara os alunos com a intenção de reforçar valores atrelados à religiosidade durante a visita
educativa ao Museu de Arte Sacra.
Aparece com uma porcentagem significativa, 28%, aqueles que mencionaram algo
relativo à história/temporalidade como a principal temática da visita. A boa representatividade
deste tema deve-se ao fato da alta procura dos professores para o desenvolvimento de
conteúdos a serem abordados dentro da sala de aula. Outro elemento importante a ser
ressaltado, é o direcionamento dos educadores para abordagem destes temas que estimulam
reflexões sobre a temporalidade do acervo/edifício e sobre história do período colonial.
Em referência a temáticas das Monjas, no semestre anterior foram 5% das respostas,
enquanto neste segundo semestre tivemos um pequeno salto para 7%, o que pode ser um
reflexo da adaptação da nova equipe de educadores, que ainda estavam construindo o
repertório para os roteiros nas primeiras visitas do semestre. Artes e respostas genéricas,
também ficaram com 7% das respostas.
O item sobre Barroco teve apenas 1% da amostra total. Ao compararmos com o
semestre passado, tivemos 8% das respostas direcionadas a este tema, demonstrando uma
disparidade significativa. Uma das hipóteses para esta diferença é que neste segundo semestre
tivemos um percentual expressivamente menor de escolas particulares, que são os colégios que
mais procuram esse tema para ser trabalhado em sala de aula. Por fim, completam o quadro as
respostas em branco, 2%.
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COMO MELHORAR A VISITA AO MUSEU

A última questão é aberta e categoriza críticas, sugestões e elogios em relação a
experiência da visita ao Museu. Dos respondentes, 47% registraram sugestões, percentual
semelhante ao semestre anterior quando apareceram em 41%. Vale dizer que os altos índices
de sugestões indicam uma intenção do aluno em se colocar enquanto um sujeito ativo e
partícipe do processo de construção da experiência educativa.
Semelhante ao semestre passado, a quantidade de elogios foi mais expressiva que
daqueles que consideraram a visita adequada, respectivamente 26% e 14%.
Nessa amostragem as críticas aliadas às sugestões apresentaram um número menor em
relação ao semestre anterior, caindo de 7% para 2%. Questões em branco representam 10% da
amostra, mesmo índice registrado no semestre passado. Esse último apontamento deve-se
provavelmente a maneira como o questionário foi introduzido aos educandos, já que
normalmente são menores as porcentagens de questões em branco nessa pergunta se
compararmos aos anos anteriores. Nas próximas aplicações será reiterado junto aos educadores
a importância de se apresentar a pesquisa aos alunos como um instrumento de participação e
colaboração, ao invés de sua simplificação enquanto um procedimento administrativo.

Q5- FORMAS PELAS QUAIS A VISITA PODERIA SER
MELHORADA
2%

2%

0%
Sugestões

10%

13%
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Em branco
Anulada

26%

Elogios e sugestões
Críticas e sugestões

Como se trata de uma questão aberta, as sugestões deixadas pelos alunos são agrupadas
em categorias. Nesse semestre os elogios genéricos predominam nessa questão, 32% da
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amostra, sendo um número ainda maior comparado ao semestre passado, onde este dado
constituía 25% das respostas. Este dado deve-se ao perfil majoritário da amostra, estudantes da
rede pública de ensino, sendo que a maior parte deles nos visitou por meio do Programa Cultura
Ensina, por isso o encantamento com a visita sem especificar a motivação da satisfação já que
provavelmente se tratou do primeiro museu conhecido pelos respondentes.
A sugestão mais comum por parte dos alunos foi a ampliação do tempo de visita, com
22%, demonstrando o alto interesse destes pela visitada mediada pelos educadores. Este
número apresenta um aumento, tendo em vista que no último semestre, em que apenas 9% dos
alunos sugeriram a ampliação do tempo da visita. Mais uma vez o perfil da amostra que indica
uma visitação maior por parte de escolas distantes da região em que se localiza o Museu bem
como o predomínio de estudantes da rede pública elucidam o alto índice dessa sugestão.
Das visitas que foram consideradas adequadas, tivemos 10% das respostas da pesquisa,
uma pequena diferença se compararmos ao semestre anterior, em que o índice foi de 14%.
Relacionadas às sugestões para melhoria das visitas, 7% dos educandos relataram que
gostariam de conhecer a residência das monjas, 6% sugeriram alguma melhoria para
infraestrutura do Museu, 5% expressaram a vontade de conhecer mais/ mais obras, sendo uma
questão que complementa os 3% dos alunos que queriam uma ampliação da área de visitação
ao público.
Em referência ao trabalho do educador mediador da visita, 3% dos alunos pediram uma
visita mais interativa e 2% pediram para reduzir o tempo de fala dos educadores. Ainda 1%
gostaria de uma proposição de atividade participativa para crianças; mesmo percentual dos que
indicaram como sugestão oferecimento de lanche; o estímulo de outros sentidos (tato, audição)
e o aprofundamento dos conteúdos da visita.
Em relação a melhoria da expografia; visita ao cemitério; oferecimento de brindes aos
participantes de jogos lúdicos e “autocrítica” tivemos um percentual de menos de 1% para cada
um desses apontamentos, ou seja, foram questões levantadas apenas em uma pesquisa, das
231 totais. Por fim, 4% das questões foram anuladas. Isto serve de alerta para os educadores
que estiverem aplicando a pesquisa se atentarem as possíveis dúvidas que os alunos possam ter
para responder o questionário.
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Q5- SUGESTÕES E CRÍTICAS
Expografia (legendas, iluminação)

0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
3%
3%
4%
5%
6%
7%

Auto crítica
Infraestrutura da escola
Estimular outros sentidos (tato, audição)
Proposição de atividade participativa para as crianças
Visita mais interativa
Anulada
Infraestrutura do museu
Visita adequada
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No 2º semestre de 2018, no período compreendido entre 21/06/2018 a 11/12/2018,
foram aplicadas 231 pesquisas com alunos do Ensino Fundamental do Ciclo II, das redes
estadual, municipal e particular de ensino. Constatou-se o predomínio dos estudantes da rede
estadual de ensino que representam, 85% da amostra, sendo que 84% foram trazidos pelo
Programa Cultura Ensina da FDE. Completam esse quadro os alunos da rede municipal e
particular, respectivamente 10% e 5%.
Consideramos emblemático o número de alunos da rede estadual que responderam ao
questionário, sendo que 84% vieram ao Museu de Arte Sacra por meio do Programa Cultura
Ensina, promovido pela Secretaria do Estado da Educação. Este dado destaca o papel das ações
do poder público na visitação dos museus, assim como no acesso de estudantes que teriam
dificuldades em frequentar esses equipamentos caso não tivessem o incentivo da escola.
Sobre as escolas localizadas no interior de São Paulo recebidas no semestre, houve uma
diminuição da porcentagem em relação à última pesquisa, de 24% para 5%. Isso não significa
que menos escolas do interior visitaram o museu, mas é um reflexo do aumento no número de
questionários aplicados, pois, no primeiro semestre foram atendidas 7 escolas, enquanto no
segundo semestre, 16. Outro índice importante é o de que 45% das escolas não eram da cidade
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de São Paulo e muitas destas vieram ao Museu com o Programa Cultura Ensina, confirmando
que a real barreira é a disponibilização do transporte para os educandos enquanto parte de uma
política pública abrangente e continuada, sobretudo pelo poder público estadual a quem cabe
a oferta de ensino para os estudantes do Ciclo Fundamental II, contemplados nessa pesquisa.

18

Outro dado importante é sobre a questão na qual os alunos deveriam responder quais
as temáticas foram compreendidas na visita ao Museu. A maioria dos alunos mencionou ter
aprendido algo relativo à História dos objetos/Museu (44%) e esse índice pode ser considerado
uma consequência do posicionamento dos educadores no protagonismo dos objetos como
geradores de reflexões e suas relações com a história do Museu.
Por fim, vale salientar que o percentual elevado de sugestões na questão em que o aluno
pode se posicionar em relação à experiência educativa vivenciada indica um interesse do mesmo
em se posicionar de forma ativa e participativa. A sugestão mais comum por parte dos alunos
era a ampliação do tempo de visita (22%), demonstrando o alto interesse destes pela visita
mediada pelos educadores. Outras sugestões que se referem à própria visita indicam a intenção
de conhecer mais obras e espaços ou à oferta de atividades interativas.
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IV.

ANEXO
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Formulário de pesquisa aplicado aos estudantes do Ensino Fundamental II
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Anexo XIX - Programa Educativo
Relatório de Pesquisa de Satisfação do Público Escolar – Professores
2º Semestre de 2018

Responsável pelo relatório: Vanessa Costa Ribeiro
Coordenadora da Ação Educativa, MAS-SP

I)

A PESQUISA

Universo da Amostra – 2º Semestre de 2018

No segundo semestre, no período de 27/07 a 11/12, foram aplicadas 299 pesquisas para
professores e acompanhantes de grupos participantes de visitas educativas agendadas de
escolas das redes particular e pública de ensino.
Comparativamente ao semestre passado houve uma ampliação de 236% no número de
professores entrevistados. Esse dado expressivo deve-se à retomada de uma política pública
pela Secretaria de Estado da Educação que subsidiou a locação de ônibus para realização de
visitas dos alunos matriculados na rede estadual de ensino ao Museu, no período de agosto a
novembro1, por meio da criação do Programa Cultura Ensina.
Vale dizer que se trata da maior amostragem aplicada desde a implantação desse modelo
de pesquisa formulado pelo Grupo de Trabalho Pesquisa de Satisfação do Público Escolar, no
âmbito do Comitê Educativo, articulado pela Unidade de Preservação do Patrimônio
Museológico (UPPM) que busca mapear o perfil dos professores atendidos em visitas
educativas nos 18 museus pertencentes à Secretaria de Estado da Cultura.
Conforme o gráfico demonstrativo da série histórica coletada, percebemos que esse pico
no segundo semestre de 2018 deveu-se à criação do Programa Cultura Ensina. Vale dizer que a
aplicação deste modelo unificado de questionário se deu após o encerramento de uma política
pública, promovida pela Secretaria de Estado da Educação, por meio da Fundação de
Desenvolvimento da Educação (FDE), a saber: Programa Cultura é Currículo, no ano de 2015.
1

Foram ofertados três horários para o agendamento de visitas educativas para os estudantes do Ensino
Fundamental Ciclo II contemplados pelo Programa Cultura Ensina, um pela manhã e dois no período
vespertino. Efetivamente recebemos grupos durante três meses, já que no mês de setembro houve
problemas com as diretorias de ensino que trariam grupos ao Museu. Isso posto, fica ainda mais
evidente o impacto da retomada de uma política pública na organização interna da Ação Educativa do
Museu de Arte Sacra de São Paulo, já que aumenta exponencialmente o número de visitantes
atendidos.
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1

Por essa razão não é possível realizar uma comparação dos dados obtidos com uma
amostragem cujo perfil dos respondentes seja semelhante a agora analisada.

Série histórica- Aplicação de Pesquisa de Público
aos Professores
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Tabulação dos resultados para realização de análise qualitativa

Como compactuado em anos anteriores, realizou-se o preenchimento da planilha
Excel, padronizada pelo GT3- Pesquisa de Satisfação do Público Escolar no âmbito do Comitê
Educativo, organizado pela Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM).
Optou-se mais uma vez pelo descarte da ferramenta de geração de gráficos automáticos, dada
à adição de campos com códigos que possibilitam a sistematização de questões abertas pela
equipe da Ação Educativa do Museu. Desta forma, julgamos mais fácil a geração manual dos
gráficos, após o encerramento do preenchimento da tabela geral no semestre.

Índice de Satisfação do Público Escolar

Conforme diretrizes convencionadas pelo Comitê Educativo da UPPM o índice de
satisfação dos professores ficou em 98,70%. Índice pouco maior (0,3%) que o obtido no
semestre passado. Tal índice é bem elevado, já que se trata da maior amostragem já coletada
desde a implantação dessa pesquisa, 299 questionários. Para seu cálculo foi considerado
apenas o universo de respostas válidas, ou seja, desconsideraram-se as questões em branco ou
anuladas para cada um dos itens que compõem o índice. A saber: 299 respostas à alternativa
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referente à avaliação da linguagem adequada à faixa etária, 295 para a abordagem do
conteúdo e 297 para a abertura ao diálogo e participação, aspectos mapeados pela questão 4
e 298 respostas para a questão 6 do formulário.

II)

3

PERFIL DOS RESPONDENTES

Passado um ano de amostragens em que se havia verificado a supremacia da rede
particular de ensino, 2º semestre de 2017 e 1º semestre de 2018, agora os professores que
atuam junto à rede estadual de ensino são a parcela mais representativa do público
participante de visitas educativas, 73% da amostra. É emblemático que uma tendência que
estava se consolidando, isto é, o predomínio dos atendimentos ao público da rede particular,
tenha sido interrompida após a retomada de uma política pública na área da Secretaria de
Estado da Educação. Sabemos que dentre os respondentes da rede estadual, apenas 6%
lecionam em escolas que não visitaram o Museu de Arte Sacra de São Paulo por meio do
Programa Cultura Ensina.
Se analisada a série histórica das pesquisas aplicadas aos professores trata-se da primeira
vez em que o percentual de docentes da rede pública ultrapassa a marca de 70% do universo
da população entrevistada. Até então, o segundo semestre de 2016, havia sido o ápice desse
público quando representativo de 57% do universo inquirido.
Por outro lado, percebemos um declínio no percentual de professores que leciona na rede
particular, que agora representam 16% ante os 54% da amostragem do primeiro semestre de
2018. Os professores da rede municipal também tiveram um aumento, nesta amostragem
aparecem em 10%, já na passada apenas em 3%. O aumento do percentual da rede municipal
deve-se à intensificação do Programa Visitas Monitoradas, no segundo semestre. Esse
programa disponibiliza vagas aos professores da rede municipal de São Paulo para que tragam
turmas ao Museu, quando trabalhando temas correlatos à instituição. Trata-se de um
programa de alcance pontual ao contrário do promovido no âmbito estadual.
O cenário delineado no segundo semestre indica a importância e a abrangência das
políticas públicas que propiciam o acesso dos professores e estudantes da rede pública ao
Museu, pois na ausência do fomento à visitação a rede particular tende a ocupar tais vagas.
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O perfil dos respondentes dessa pesquisa vai ao encontro do quadro geral do público
escolar atendido em visitas educativas, em que se verifica que o número de alunos
matriculados na rede pública é quase quatro vezes maior do que o total de estudantes da
rede particular. Como dito anteriormente, esse cenário é atípico na série histórica, já que
se trata do primeiro semestre em que houve uma política pública ampla para fomentar a
visitação dos alunos da rede estadual de ensino ao Museu.

Comparativo estudantes atendidos em visitas educativas 2016 a 2018
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Assim como no semestre passado, permanece o predomínio dos professores que
lecionam para o Ensino Fundamental Ciclo II, desta vez representados em 74% da amostra.
Entretanto agora esse percentual é muito mais amplo que no semestre anterior, quando
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representavam 35% do universo pesquisado. Tal ampliação está diretamente relacionada
ao Programa Cultura Ensina, que no caso do Museu de Arte Sacra de São Paulo, destinouse aos estudantes do Ensino Fundamental Ciclo II.
Na sequência aparecem os que atuam junto ao Ensino Médio, representados em 16%.
Também no semestre passado esse público surgiu em segundo lugar na pesquisa, mas com
12% a mais de respondentes. A presença significativa de profissionais que lecionam para
esse ciclo deve-se aos conteúdos curriculares ministrados nesse período escolar que
abordam a temática do barroco, facilmente associada ao nosso acervo.
Em percentuais menores aparecem ainda os que lecionam para o Ensino Fundamental
Ciclo I, Ensino Superior e Ensino Técnico, respectivamente 4%, 3% e 2%. Houve um declínio
significativo dos profissionais desses ciclos, comparativamente ao semestre passado,
devido à destinação prévia das vagas para os que lecionam para o Ensino Fundamental
Ciclo II em razão do convênio firmado com a FDE.2

1%
2%
3%

Ciclo - Escolas
0%

0%

Ens. Fundamental Ciclo II
Ens.Médio
Ens.Fundamental Ciclo I

4%

Ens.Superior(Graduação)
16%
Ens.Técnico
Ed.Infantil
74%

Em branco
Ens. Fundamental Ciclo II e Ens.
Médio

O predomínio das escolas que não se localizam na cidade de São Paulo se manteve, desta
vez ampliado em 10%, somando 40% da amostra. Além de escolas situadas na região
metropolitana e interior de São Paulo, incluem-se aí escolas de outros estados,
especificamente de Santa Catarina, da cidade de Chapecó. Comparativamente a amostragem
2

Tiveram três respondentes que lecionam para a Educação Infantil, faixa para a qual não havia se
detectado professores no semestre anterior. Como é uma quantidade pouco expressiva no montante de
pesquisas, no gráfico aparece zerado, assim como os questionários em branco ou aqueles que lecionam
ao mesmo tempo para o Ensino Fundamental Ciclo II e Médio, ambos sinalizados uma única vez.
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5

anterior ampliou-se o percentual de escolas da zona leste, agora 27% ante 25% no passado.
Ainda acima dos 10% estão as escolas localizadas na zonal sul da cidade, com 11%.
Um dado emblemático é que com a retomada das políticas públicas, as escolas situadas na
região central tiveram um forte declínio, despencando de 22% para 6%. Isso se deve à força
dessas políticas que propiciam a distribuição de vagas mais equivalente às áreas de
concentração das unidades escolares, sabidamente as zonas leste e sul. Outro dado que
explica essa redução é que houve uma diminuição no número de ações realizadas em parceria
com as escolas do entorno do Museu devido o preenchimento da agenda pelos atendidos pelo
Programa Cultura Ensina. 3
A presença de escolas na zona norte manteve-se semelhante a anterior, 9% ante 8%.
Completam o quadro, os que lecionam na zona oeste, 3% e aqueles que tiveram essa questão
anulada por sinalizar municípios da região metropolitana como zonas da capital com as quais
fazem fronteira, 4%. Percebemos que geralmente professores da rede pública tendem a
cometer esse tipo de erro, pois na amostragem anterior em que eram em um percentual bem
menor não se detectaram questões anuladas. Isso se deve às condições desses profissionais
que geralmente tem múltiplas jornadas, uma transitoriedade na unidade de ensino mais ampla
se comparada aos que atuam na rede particular e infelizmente uma formação deficitária dado
o desprestígio da carreira profissional.

Região da escola atendida
A escola não é da cidade
de São Paulo

4%

6%

Leste

3%

Sul

9%

40%

Norte
11%

Centro
Oeste
27%

Anulada

3

A Ação Educativa do Museu de Arte Sacra de São Paulo promove o Projeto Educar em Conjunto pelo
qual são realizadas ações continuadas com as instituições de ensino situadas em seu entorno nos bairros
da Luz, Bom Retiro e Armênia. As ações envolvem tanto professores e alunos como os adultos
responsáveis pelas crianças no âmbito familiar. Entretanto com a retomada de uma política pública para
o setor fica latente o impacto reduzido desse projeto pontual.
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6

Nesse semestre também predominam os acompanhantes de visitas educativas que
atuam em escolas localizadas na cidade de São Paulo, totalizando 58% da amostra. Uma
redução de 13% quando comparada à amostragem anterior.
7

Região administrativa
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Em contrapartida percebemos uma ampliação dos profissionais que atuam em escolas
na região metropolitana da cidade, 35% ante apenas 6% no primeiro semestre desse
mesmo ano. Mais uma vez se detecta que essa ampliação fora dos padrões da série
histórica de questionários aplicados aos professores, deve-se à retomada de uma política
pública na esfera estadual. Conforme gráfico seguinte, verificamos que se trata do
semestre em que houve um percentual mais amplo de profissionais da região
metropolitana de São Paulo desde o início da aplicação desse modelo de pesquisa.
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Série histórica - Localização das escolas
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*No segundo semestre de 2018, 1% refere-se aos professores que lecionam em SC

Se observarmos apenas o percentual dos professores que atuam em regiões
administrativas do interior, 5% da amostra, ficaremos com a sensação de que houve uma
queda acentuada comparativamente ao semestre passado, quando representavam 23%.
Entretanto se analisarmos o número de respondentes do interior, temos que agora foram 20
profissionais ante 26 no primeiro semestre. Como o universo pesquisado foi bem maior é
válido fazer essa ressalva e apontar as regiões administrativas em que se concentram os
professores participantes da pesquisa.
Dentre as regiões que mais enviaram professores está a região administrativa de Sorocaba,
2%, que encaminhou exatamente o mesmo número de profissionais do semestre passado,
seis que atuam nas cidades de Areiópolis e Botucatu.4 Outra região que aparece
representada com o mesmo percentual é a região administrativa de São José dos Campos,
com profissionais que atuam nas cidades de Caçapava e São José dos Campos.
As regiões administrativas Central e de Araçatuba aparecem ambas em 1% da amostra. Da
região Central tratam-se de quatro docentes do município de Porto Ferreira5, já de Araçatuba
temos o mesmo número de profissionais que atuam nas cidades de Penápolis e Araçatuba.
Finalmente houve apenas um respondente da região administrativa de Ribeirão Preto, do
município de mesmo nome.6

4

No semestre passado havia profissionais da cidade de Sorocaba.
Comparativamente ao primeiro semestre houve o dobro de professores dessa região.
6
No primeiro semestre de 2018 eram dois professores de Sertãozinho.
5

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
212

Em relação a amostragem anterior não mais se detectaram professores que atuam nas
regiões administrativas de Campinas, Marília e Presidente Prudente. No caso da região
administrativa de Campinas esse declínio é considerável, já que se trata de um local que
frequentemente envia escolas para visitação do Museu de Arte Sacra de São Paulo.
9

Devido à expressiva representatividade de professores que lecionam em cidades da região
administrativa de São Paulo julgamos relevante mapear quais os munícipios mais
representativos entre os respondentes. Assim temos que Guarulhos concentrou 23%
daqueles que atuam nos arredores da capital, São Bernardo do Campo, 12%, Santo André,
10% e Itapecerica da Serra, 8%.
Com 6% cada estão as cidades de Itaquaquecetuba, Cotia e Carapicuíba. Completam o
quadro de professores, representados igual ou ao abaixo de 5%, os atuantes em Caieiras,
Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Ribeirão Pires e
São Caetano do Sul.
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Nesse semestre mais de 90% dos respondentes atuam como professores, o que representa
um crescimento de 20% em relação à amostragem anterior. Os coordenadores pedagógicos
tiveram um decréscimo, agora são apenas 3% ante 11% no semestre passado. Essa diminuição
mais significativa deve-se ao fato de termos um percentual mais ampliado de escolas do
Ensino Fundamental Ciclo II e Médio, quando raramente os alunos são acompanhados por
coordenadores em visitas extracurriculares. Os agentes de orientação escolar diminuíram 1%,
passando a representar só 1% do universo pesquisado. Também aparecem com apenas 1% os
monitores/guias.
É importante salientar que o Programa Cultura Ensina encaminhou mais professores do que
enviava o seu similar Programa Cultura é Currículo, encerrado em 2015 pela Secretaria de
Estado da Educação. Talvez isso se deva ao fato de que agora a própria escola fica encarregada
da contratação do ônibus, via repasse de vaga e verba por meio da diretoria de ensino, o que
acarreta numa participação mais direta da escola e, consequentemente do professor, que
antes recebia o ônibus contratado previamente pela FDE. Em percentuais pouco expressivos
aparecem ainda, os estagiários/ estudantes e outros7, contabilizando menos de 1%.

7

A categoria “outros” refere-se a mantenedora de uma escola particular de Ribeirão Preto.
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Finalmente o percentual de questões em branco ou anuladas são pouco mais de 2%, declínio
na ordem de 4% comparando-se ao semestre anterior.
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11
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Nesse semestre predominaram os professores de português, representados em 20%
da amostra. No semestre anterior eram apenas 6%. Essa ampliação justifica-se pela mudança
do perfil dos respondentes, em que agora predominam os professores do Programa Cultura
Ensina, além dos que lecionam essa disciplina terem um número maior de aulas.
Na sequência com percentuais muito semelhantes aparecem os professores de Artes/
Desenho/ Música e os de História, respectivamente 19% e 18%, profissionais que eram os mais
representados na amostragem anterior, quando tinham cada um 17%. Tradicionalmente são
esses que predominam entre os acompanhantes de visitas educativas ao Museu de Arte Sacra
de São Paulo, pois lecionam disciplinas afins à temática do Museu.
O percentual daqueles que deixaram a questão em branco, 13%, indicam aqueles que
não estão em sala de aula ou que não são professores. Aqueles que lecionam Geografia,
Matemática e Ciências/ Biologia/ Química aparecem representados em 7%, 6% e 6%. Trata-se
de quase o triplo do que apareceram na pesquisa anterior e mais uma vez se tratam de
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acompanhantes dos alunos do Programa Cultura Ensina, por isso esse crescimento fora da
curva da série histórica.
Entre aqueles contabilizados como “outros”, 3%, são professores de ensino religioso,
dança e auxiliares de inclusão/ educação especial. Trata-se do mesmo percentual de
profissionais que atuam no nível superior e/ou técnico, lecionando disciplinas de Ciências
Humanas, especificamente Projeto de Arquitetura e Administração.
Os polivalentes são apenas 1% do universo pesquisado, ante 7% na amostragem
passada. Tal redução deve-se à mudança do perfil dos respondentes em que agora há poucos
que lecionam para os anos iniciais de ensino: Educação Infantil e Ensino Fundamental Ciclo I.
Completam a série os profissionais que lecionam alguma língua estrangeira, Educação
Física, Filosofia/ Sociologia, Pedagogia e que estão na sala de leitura/ informática, que
somados chegam a cerca de 11%.
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SOBRE A VISITA

Fatores externos que influenciam na Visita Educativa

Neste semestre houve um declínio no percentual daqueles que afirmaram ter
programado a visita com um mês de antecedência, 29% ante 50% no passado. De qualquer
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forma, ainda são a maioria entre os respondentes. Outra queda significativa está entre os que
se organizaram com uma antecedência de dois meses ou mais, agora 13% ante 23%. Esse novo
cenário deve-se à implantação do Programa Cultura Ensina no segundo semestre e que em
razão da recente criação dessa política pública não permitiu um tempo maior para que os
13

professores organizassem as visitas ao Museu.
Ainda em razão dessa política pública estadual foram altos os índices daqueles que se
programaram com apenas duas semanas ou uma de antecedência, respectivamente 19% e
14%. No semestre passado, juntos não chegavam nem a 15% dos professores atendidos.
Sabemos que não se trata do tempo ideal para a organização de uma visita que se desdobre
em ações relacionadas ao plano pedagógico da escola ou que possibilitem uma participação
mais efetiva dos envolvidos. Entretanto, ainda que com ressalvas na organização do Programa
Cultura Ensina, é latente a relevância de uma política pública de tal ordem para assegurar a
democratização do acesso ao Museu.

Antecedência da programação da visita
3%

0%
1 mês
2 semanas

10%
29%
12%

1 semana
2 meses ou mais
Outros
Não programei

13%
19%
14%

Em branco
anulada

Aqueles que indicaram não ter programado a visita, 10%, alegaram a preparação por
parte da escola ou se referem aos contemplados pelo Programa Cultura Ensina. Dentre
aqueles que assinalaram a alternativa “outros”, 10%, temos a indicação da programação por
terceiros que não o professor, 55% daqueles que assinalaram essa opção. Um percentual
razoavelmente alto, 18%, que soube da ação com um prazo menor que uma semana. Aqueles
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que alegaram não saber ou não ter sido informado da visita educativa, 3% cada. E, apenas 6%
indicaram uma antecedência de seis meses, o que demonstra a inclusão da visita no projeto
pedagógico da instituição escolar recebida.
14

Q1- Outros
3%
3% 3%

Programação de terceiros
18%

Menos de uma semana
Em branco
55%

Não sabe
Não foi informada

18%

6 meses

Novamente a escola surge como o principal canal a partir do qual o professor se
informou sobre o Museu, sinalizada por 50% dos inqueridos. Na amostragem anterior esse
número era 18% menor. Seu aumento expressivo deve-se mais uma vez a retomada de
políticas públicas pelas pastas estadual e municipal de Educação.
A alternativa do site do museu, amplamente assinalada em pesquisas anteriores, agora
aparece em 14% do universo pesquisado, redução de 7% comparativamente a pesquisa
passada. De qualquer forma, é importante salientar que 42% se valem de novas mídias para
investigação sobre o local visitado (soma das opções internet, site/ blog do museu e redes
sociais).
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Canal a partir do qual se informou sobre o Museu
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Dentre aqueles que indicaram a alternativa “outros”, 14%, sobressaem os que afirmam
ter conhecimento prévio do equipamento, 54%. A indicação por terceiros ou por órgãos
governamentais aparecem ambos representados em 19%. Há ainda aqueles que afirmaram ter
sido convidados, gostar de artes ou que o local tem uma carga histórica significativa, por isso
se motivaram a pesquisar sobre o Museu de Arte Sacra de São Paulo, todos indicados em 2%
do total dos que assinalaram a opção “outros”.

Outros canais pelos quais se informou sobre o
Museu

Conhecimento prévio

2% 2%
2%2%

Indiação de terceiros
Órgão governamentais

19%
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Ainda que o maior percentual dos respondentes advenha da rede pública de ensino,
percebemos aqui que como nas demais amostragem tendem a não indicar nenhuma
dificuldade para realização da visita, 79% da amostra. Talvez isso se deva ao fato de
entenderem que como conseguiram o transporte para essa visita pontual, a locação de um
ônibus não mais se constituísse como uma dificuldade.
O transporte e o tempo de locomoção são como de praxe as dificuldades mais
mencionadas, 9% e 7%. Percentuais semelhantes à amostragem do primeiro semestre. Dado
que de certa forma nos surpreende já que sabidamente a verba para locação de transporte
constituísse numa barreira quase intransponível que os separa do Museu.
A infraestrutura da escola foi lembrada por 2%, já no passado apenas se indicou
problemas de infraestrutura do Museu. Entre aqueles que indicaram a opção ”outros”, 2%,
alegaram o trânsito, a ausência de estacionamento para o ônibus, a confusão no processo de
agendamento, o fechamento de salas expositivas em função da troca de exposições ou
ausência de funcionários para sua abertura em tempo integral8 ou reiteraram estar satisfeitos
com a visita.

Dificuldades enfrentadas para realização da visita
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8

Devido à redução sistematizada do quadro de funcionários do Museu de Arte Sacra nos últimos anos a
sala em que são expostos os objetos de ourivesaria fica fechada cerca de quatro horas ao dia.
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Avaliação da atuação do educador do Museu

Nessa amostragem aparecem empatados com a mesma concentração do conceito
“ótimo”, 92%, o uso da linguagem adequada à faixa etária pelo educador e a abertura ao
diálogo e participação junto aos educandos. Tais índices são elevados e emblemáticos, já que
se tratou de um semestre em que houve uma renovação quase que total do quadro de
educadores da Ação Educativa do Museu, o que reitera que o projeto educativo e a
metodologia proposta são sólidas e eficazes, por isso pouco impactados à despeito desse novo
cenário.
A abordagem do conteúdo aparece com a menor concentração de conceitos “ótimo”,
ainda que na casa de 90%, e por conseguinte maior volume do conceito “bom”, 8%. Tal dado
demonstra que apesar dos respondentes alegarem não prepararem os alunos com um tempo
mais amplo para a visita ao Museu, sempre há maiores expectativas para a maneira como o
educador do Museu aborda os conteúdos com os alunos.

Q4- Avaliação da atuação do educador
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17

Avaliação do interesse dos alunos em relação à visita

Como demonstrado pela série histórica de pesquisas de perfil e satisfação aplicada aos
professores, esses profissionais tendem a ser mais críticos na avaliação dos educandos.
Geralmente a participação do aluno durante a visita educativa é sempre o aspecto que recebe
a menor porcentagem de respostas “ótimo” e nessa amostragem não foi diferente. Tal quesito
recebeu apenas 66% de menções “ótimo”, índice idêntico ao do semestre passado. Também se
trata do quesito com o maior percentual de respostas “regulares”, 3% e de “bom”, 31%.
Também se constatou a manutenção enquanto quesito mais bem avaliado o interesse
dos alunos em relação à temática do museu, que aparece com 75% de respostas “ótimo”. Tal
quesito foi seguido de próximo pelo interesse na exposição visitada, que obteve 74% de
respostas “ótimo”. Os índices de respostas “regulares” para esses aspectos são idênticos,
ambos assinalados por 2% dos entrevistados.
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Contribuições possíveis da visita educativa para o trabalho realizado pelo professor em sala
de aula

Dos 299 inqueridos, apenas dois indicaram que a visita não contribuirá com o trabalho
em sala de aula e um deixou a questão em branco. Dentre os que assinalaram negativamente,
um afirmou não estar trabalhando a temática com os alunos, mas reconhecer que a visita é
fundamental para formação em Artes dos indivíduos e outro mencionou estar trabalhando
conteúdos distintos em sala de aula. A resposta afirmativa de 296 professores indica se tratar
de uma unanimidade representativa que entende a visita ao Museu como uma contribuição ao
trabalho desenvolvida em sala de aula, já que esta é a mais volumosa amostragem coletada
desde a criação da pesquisa de público voltada aos professores.
Quando indagados sobre a forma pela qual a visita contribuiria com esse trabalho, 63%
deixaram essa questão aberta em branco, porcentagem semelhante ao semestre anterior em
que obtivemos 62% de questões em branco. Ainda que essa porcentagem pareça alta,
entendemos que não denota a falta de comprometimento do professor em preencher o
questionário já que na questão subsequente é possível assinalar as principais contribuições a
partir de uma questão fechada.
Quando indicaram algo, dessa vez a maioria, 14%, mencionou a ampliação do
conhecimento dos alunos, alternativa lembrada espontaneamente apenas por 3% dos
respondentes no semestre passado. Essa mudança deve-se ao perfil dos entrevistados que na
maioria das vezes não agendaram a visita, já que subsidiada pela Secretaria de Educação, por
isso a compreenderam sob uma ótica mais ampla. Sabemos que essa percepção de ampliação
do conhecimento é apontada pela maioria dos brasileiros que afirmaram ter visitado um
museu nos últimos doze meses. Segundo mapeamento realizado em 12 capitais no ano de
2017 sobre hábitos culturais, 44% dos entrevistados indicaram o conhecimento adquirido
como motivação para frequentar museus e exposições. 9
Outra contribuição sempre bem lembrada é a complementação de conteúdos curriculares,
9%, percepção mencionada pela maioria dos entrevistados no semestre passado, quando
apontada

por

10%

dos

respondentes.

O

enriquecimento

cultura

foi

lembrado

espontaneamente por 6% dos docentes.

9

Ver LEIVA, João. Cultura nas capitais: como 33 milhões de brasileiros consomem diversão e arte. Rio de
Janeiro: 17 Street Produção Editorial, 2018, p. 131.
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Houve 6% que indicaram contribuições imediatas para a educação formal, isto é, a soma
daqueles que mencionaram concretizar aspectos desenvolvidos em sala de aula e a
preparação de aulas a partir da experiência de visita ao Museu de Arte Sacra.
Há ainda respostas que agrupadas denotam a compreensão da especificidade do trabalho
educativo desenvolvido no Museu: experiência prática/vivência, contato como obra de arte/
objetos musealizado e interdisciplinaridade do Museu, 6% do total.

Q6- Contribuições da visita ao Museu (questão aberta)
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Nesse semestre a contribuição mais apontada pelos professores em uma questão fechada
que já apresentava uma listagem de contribuições foi “complementar conteúdos curriculares”,
assinalada por 72% dos entrevistados. Na amostragem passada apenas 41% a assinalaram, o
aumento significativo nesse semestre deve-se ao perfil dos respondentes que na maioria das
vezes realizaram a visita porque foram contemplados pelo Programa Cultura Ensina, isto é,
não necessariamente escolheram previamente visitar o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Ao
contrário dos professores que nos visitaram no semestre passado, quando a opção “Aprender
sobre o tema específico do museu” foi a mais assinalada e que agora foi mencionada por 64%,
figurando também entre as mais indicadas.
O contato com os objetos museológicos foi marcado por 62% dos entrevistados, o que
demonstra a compreensão da especificidade da experiência museal e especificamente das
visitas educativas que privilegiam o estímulo dos educandos para questionamentos frente a
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materialidade dos objetos expostos. Na amostragem passada apenas 44% a assinalaram, ainda
assim aparecia como a terceira contribuição mais lembrada, mesma posição que ocupa agora.
Conhecer o museu foi mencionado por 37% dos entrevistados, ante 46% no semestre
anterior, quando se tratou da segunda contribuição mais apontada. Talvez a redução da
importância dada a essa contribuição agora se deva ao perfil dos respondentes, em que
predominam escolas públicas, ao contrário do passado em que havia o predomínio dos
professores que lecionam na rede particular e que programaram antecipadamente a visita a
esse museu.
Propiciar a sociabilização foi mencionado por 35% dos professores, ainda que apresente
um percentual significativo não está entre as contribuições mais apontadas, isso se deve aos
ciclos para os quais a maioria dos respondentes lecionam, Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino
Médio, pois percebemos que tal aspecto geralmente é mais associado às crianças das faixas
iniciais de ensino.
O passear teve uma das porcentagens mais expressivas desde a implantação desse
formulário de pesquisa, sendo mencionado por 21% dos professores como uma contribuição.
Tal dado é emblemático, pois denota a carência dos entrevistados por atividades
extracurriculares e de certo modo, de lazer seja para o professor ou para os educandos. Isto se
deve ao fato de mais de 80% do universo pesquisado lecionar na rede pública de ensino.
Finalmente aqueles que assinalaram a opção “Outros”, 5%, indicaram o conhecimento de
arte, a quebra de paradigmas, a valorização do patrimônio histórico e o reconhecimento de
técnicas construtivas do edifício.
O percentual de questões anuladas, 5%, deve-se ao fato de assinalarem mais do que três
contribuições como previsto no enunciado da questão, índice 1% maior que a amostragem
passada. Já as questões em branco tiveram uma redução de 2% em relação a amostragem
passada, dado positivo já que o volume de questionários aplicados agora foi bem maior.
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Q7 - Até 3 contribuições da visita ao Museu (questão fechada)
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Quando indagados sobre a possibilidade de realização de atividades a partir da visita
ao museu, 90% responderam que desenvolveriam ações futuramente. Esse percentual é 2%
maior que a amostragem passada e está entre os índices mais elevados que já obtivemos. Dos
participantes, 8% indicaram que não realizariam ações a partir da visita e 2% a deixaram em
branco, um percentual bem pequeno, considerado o volume da amostra.

Q8- Pretende realizar alguma atividade com os
alunos a partir da visita
2%
8%
Em branco
Não
Sim
90%
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Entre aqueles que responderam negativamente, mais de 50% indicaram ser
professores de outra área ou de outra turma que não a que acompanhou na visita, 16% não
justificaram o porquê da negativa, 12% mencionaram que haviam realizado atividades prévias
a visitação e 8% indicaram que o currículo não contemplava as temáticas abordadas na visita,
estes últimos eram profissionais contemplados pelo Programa Cultura Ensina.

Ainda

aparecem, cada qual com 4%, as seguintes razões: ser monitor de uma agência de Turismo
Pedagógico, a ausência de tempo para o planejamento de uma atividade e que apenas
abordaria o tema em sala.

Q9- Razões do "não"
4%
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16%
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Nessa amostragem percebemos uma concentração maior daqueles que apontaram
atividades mais tradicionais e diretamente relacionadas às práticas da educação formal do que
no semestre passado, isto se, deve ao fato de não serem professores com os quais se
realizaram atividades continuadas e que na maior parte das vezes não programaram a visita ao
Museu, já que contemplados pelas políticas públicas destinadas pelas pastas de Educação
estadual e municipal.
Sendo assim, aparece em 25% da amostra, a intenção de realizar debates/ discussões/
rodas de conversa. No semestre passado essa também foi a principal forma de retomada da
visita com os alunos indicada pelos participantes da pesquisa, mas com um percentual 5%
menor. A produção de textos escritos também figura entre as atividades mais previstas, 21%,
percentual muito maior do que na amostragem anterior, em que surgiu em apenas 8% do
universo pesquisado.
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Um dado importante que está associado diretamente ao perfil da maior parcela dos
respondentes é de que 16% pretendem criar aulas a partir da visita realizada, o que demonstra
que não necessariamente haviam programado tais discussões. No semestre passado essa
prática foi apontada apenas por 7% dos entrevistados.
A vinculação da visita à realização de uma pesquisa/projeto pelo educando foi
apontada por 11%, percentual próximo daqueles que reiteraram mais uma vez que a visita
complementaria conteúdos curriculares, 8%.
A realização de trabalhos artísticos surge em 7% das respostas. Esse percentual é um
ponto menor que o semestre passado e pensando na variação maior das disciplinas para as
quais lecionam os respondentes, ainda é um percentual significativo.
Houve 6% de atividades que retomam práticas próprias da educação museal, a leitura
de imagens e a montagem de exposições, cada qual sinalizada em 3% da amostra. Esse
percentual foi muito semelhante ao da amostra coletada no primeiro semestre, em que surgiu
em 5% das pesquisas.
O desejo de ampliar a visitação ao Museu de Arte Sacra de São Paulo ou a outros
museus bem como se aprofundar sobre esses equipamentos foi despertada em 4% dos
professores entrevistados. Houve uma redução significativa daqueles que indicaram a
necessidade de socializar com os demais alunos a experiência da visita, sinalizada em apenas
1% ante 8% do semestre anterior. Talvez isso se deva ao fato de alguns acompanhantes não
serem professores das turmas levadas ao Museu, já que associadas ao Programa Cultura
Ensina.
Por fim, 2% indicaram que ainda não haviam programada uma atividade, mas que
tinham intenção de desenvolvê-la a partir da experiência da visita ao Museu.
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Q9- Sim. Qual?
Jogos/Brincadeiras
Produção de caderno de campo
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Ampliar a visão de mundo dos alunos
Socialização com demais alunos
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Visitar outros museus ou retornar ao Museu de Arte Sacra
Trabalho interdisciplinar
Leitura de imagem
Montagem de exposição (fotos e/ou temática)
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Resposta negativa
Complementar conteúdos currículares
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Sugestões e críticas para a melhora da visita educativa ao Museu

A última questão do formulário é aberta a fim de que os professores possam se
expressar livremente sobre a visita educativa e tem um caráter complementar, sendo assim o
fato de 64% a deixarem em branco não invalida a análise da relação desses profissionais com a
experiência educativa vivenciada pelo grupo. Esse índice é 9% maior que o do semestre
passado, dado que se deve provavelmente ao perfil dos respondentes em que predominam
aqueles que não programaram a visita, por isso não indicaram aqui uma sugestão.
Mais uma vez constatou-se a tendência de que o percentual de elogios é maior do
que o de críticas e sugestões, representados aqui em 18% da amostra, percentual semelhante
ao da pesquisa do primeiro semestre quando surgiram em 17%. Já o percentual de sugestões
alcançou 13% do universo pesquisado, dois pontos a menos que no semestre passado. Aqueles
que consideraram a visita adequada ficaram em 2%, percentual bem menor que os 8% da
amostragem anterior. Talvez esse dado se deva à ausência de uma expectativa em relação à
visita, já que não programada por uma parte considerável dos respondentes.
Finalmente os elogios, associados às sugestões aparecem em apenas 1%. Já as
críticas aparecem em cerca de 2% das repostas, ora aparecendo isoladas ou associadas à uma
sugestão ou elogio. É emblemático que todas as críticas foram feitas por professores de
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escolas particulares e se referem ao educador. Os questionamentos feitos ao educador foram
os seguintes: não fazer juízo de valor no discurso quando apontar sobre as representações da
fé católica, necessidade de adequação do conteúdo a faixa etária e a formação dos visitantes,
focar a visita no objetivo do grupo apontado previamente e melhorar o treinamento de
26

educadores iniciantes.

Q9- De que maneira poderíamos melhorar nosso
trabalho?
2%

1%1% 1% 0%

0%
Em branco
Elogios

13%

Sugestões
Visita considerada adequada
Elogios e Sugestões

18%

Anulada
64%

Críticas
Críticas e elogios
Críticas e sugestões

Dentre aqueles que realizaram elogios, 43% elogiaram o trabalho educativo como
um todo. Na sequência, 34%, valeram-se de adjetivos e verbos de sentimentos positivos não
especificando o aspecto elogiado, por isso classificados como elogios genéricos e, por fim, 23%
elogiaram o trabalho do educador. Comparando-se à amostragem anterior houve um
crescimento de 9% aos elogios ao trabalho dos educadores, percentual emblemático se
consideramos a mudança no quadro completo de profissionais que atuam junto à Ação
Educativa do Museu de Arte Sacra de São Paulo.
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Q9- Elogios

Trabaho como um todo

23%

27

43%

Elogios Genéricos e frases de
sentimento positivo
(adjetivos e verbos)
Trabalho do educador

34%

Novamente constata-se que a ampliação da duração da visita é a sugestão mais
recorrente entre os professores, apontada por 44% ante 33% no semestre passado. Essa
ampliação certamente deve-se ao fato de termos recebidos um percentual mais amplo de
escolas que não se localizam na cidade de São Paulo, 40% do universo inquerido, sendo assim
ainda que a visita educativa tenha duração de 1h30min o grupo permaneceu mais tempo no
deslocamento ao Museu do que na visita propriamente dita, por isso manifestam esse desejo
enquanto principal sugestão.
Outro dado interessante é o fato de que 9% indicaram a ampliação das visitas de
escolas, opção que nem apareceu no primeiro semestre e que agora figura entre as mais
lembradas. Podemos compreendê-la enquanto um desejo manifesto por parte dos
contemplados pelo Programa Cultura Ensina, política pública criada no segundo semestre para
assegurar o acesso de estudantes da rede estadual de ensino a esse tipo de experiência.
Também com 9% surge a necessidade de adaptação do roteiro de visita aplicado, aspecto que
não apareceu na amostragem do primeiro semestre e que se relaciona diretamente ao fato de
uma equipe nova de educadores ingressarem nesse semestre e que por essa razão ainda não
estavam completamente adaptados à prática de visitas educativas na instituição.
O perfil majoritário da amostra elucida-nos o apontamento em 7% cada das
seguintes sugestões: divulgação do trabalho e programação do museu e fornecer materiais
educativos, já que se tratam de professores que não programaram a visita educativa uma vez
que contemplados pelo Programa Cultura Ensina e que por isso não se informaram
previamente ou com um tempo de antecedência adequado para organização da visita ao
Museu.
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Há um bloco de sugestões que tratam de questões de infraestrutura do Museu de
Arte Sacra, a saber: sugestões para loja/lanchonete (4%), espaço para o acolhimento de grupos
(2%) e ampliar o horário de visitação do museu (2%). Quanto às sugestões, sabemos que são
pertinentes no que cabe ao espaço para o acolhimento, aspecto necessário quando se tratam
de dias chuvosos e que atualmente improvisa-se a recepção em uma tenda no estacionamento
e também ao fato da inexistência de uma lanchonete, aspecto que tentou ser minimizado com
a instalação de máquinas com bebidas e lanches rápidos.
A dificuldade na locação de transportes pelas escolas públicas fica implícita, nos 4%
que sugeriam o fornecimento de transporte pelo Museu, aspecto que não foi mencionado na
amostragem anterior.
A apresentação de um número maior de obras foi apontada por 2%, sugestão
associada à noção de ampliação do tempo da visita e ao próprio perfil majoritário da amostra,
que provavelmente deve ter visitado o Museu pela primeira vez, por isso a expectativa de
conhecer o maior número possível de obras.
Finalmente, a realização de oficinas, a assistência e subsídio aos professores e o
considerar do aspecto dinâmico da arte sacra, surgem cada qual em 2% da amostra. Esse
último aspecto teve uma redução de 4% em relação a amostragem anterior, dado que se deve
ao percentual menor de escolas particulares católicas atendidas em relação ao primeiro
semestre do ano.
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Q9- Sugestões
Aumentar a duração da visita
Ampliar a visitação de escolas

2%

2%

2%

Adaptação do roteiro de visita
aplicado
Divulgação do trabalho e
programação do museu
Fornecer materiais educativos

2% 2%

2%
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4%
Sugestões para a loja/lanchonete
4%
44%
4%

Anulado
Fornecer transporte
Realizar ou realizar mais oficinas

7%

Assistência e subsídios aos
professores
Conhecer mais obras

7%
9%

9%

Considerar o aspecto dinâmico da
obra sacra/ religiosidade
Espaço para acolhimento dos
grupos
Ampliar o horário de
funcionamento do museu

Considerações finais sobre a pesquisa realizada

É emblemática que a supremacia de professores que lecionam na rede pública,
perdida no semestre anterior, tenha sido retomada agora apenas em função da criação de
uma política pública estadual por meio da implantação do Programa Cultura Ensina, que
substituiu o Programa Cultura é Currículo, encerrado no ano de 2015 pela Secretaria de Estado
de Educação.
Em razão da criação deste programa nesse semestre obteve-se a maior amostragem,
299 questionários aplicados, desde a criação desse modelo de pesquisa pelo Grupo de
Trabalho de Pesquisa e Satisfação do Público Escolar, vinculado ao Comitê Educativo,
organizado pela Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico.
Pela primeira vez também o percentual de professores que atuam na rede pública de
ensino chegou a marca de 84% do universo inquerido, sendo que 73% são da rede estadual,
10% da municipal e 1% da federal. Essa expressividade toda indica-nos a força de políticas
públicas perante às inciativas pontuais empreendidas pelos museus e o quão se depende
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desse fomento para a democratização do acesso dos educandos ao Museu, já que na ausência
de políticas regulares a rede particular tende a monopolizar as vagas de visitas educativas
ofertadas.
Outro aspecto importante dessa amostragem é que se trata do momento em que
houve o maior número de escolas que não se localizam na cidade de São Paulo, 40% da
população entrevistada. Esse dado indica-nos o quanto o transporte é um empecilho para que
as visitas educativas se efetivem, sobretudo para as escolas mais distantes. Hipótese aqui
confirmada quando percebemos que com a retomada de políticas públicas pelas pastas de
educação municipal e estadual o percentual de escolas localizadas na região central da cidade,
onde o Museu de Arte Sacra de São Paulo se localiza, tende a diminuir. Além da divisão por
zonas se tornar mais próxima da distribuição das unidades de ensino, que sabidamente se
concentram nas zonas leste e sul.
Ainda no que se refere à barreira geográfica é válido mencionar que dessa vez houve
um percentual elevado de escolas localizadas na região metropolitana, sobretudo nos
municípios de Guarulhos, São Bernardo do Campo e Santo André, os mais populosos que se
encontram nessa região.
Um dado emblemático é que metade dos professores indicaram se informar sobre o
Museu de Arte Sacra de São Paulo por meio da escola, o que demonstra o protagonismo dessa
instituição e a necessidade de articulação de ações institucionalizadas entre Museu e Escola
por meio de políticas públicas vinculadas ao município e ao estado que possuem impacto e
efetividade muito maior do que uma ação pontual que se empreenda.
Ao contrário das amostragens passadas, os professores de português passaram a ser a
maioria dos atendidos em visitas educativas, o que nos mostra o impacto do Programa Cultura
Ensina, já que até então eram os professores de História e Artes, áreas facilmente associadas
ao acervo e agora são aqueles que tem o maior número de aulas. Um aspecto positivo é que
mais de 90% dos acompanhantes de visitas educativas eram professores, o maior índice obtido
desde o início da pesquisa.
Entre as sugestões aparecem algumas que indicam a percepção por parte dos
professores da dificuldade de acesso dos alunos da rede pública aos museus, quando indicam a
necessidade de ampliação das visitas as escolas, da divulgação do Museu e de seu trabalho e o
fornecimento de transporte. Aspectos que até então eram inexistentes ou inexpressivos nas
amostragens anteriores.
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Finalmente percebemos que o tempo de preparação dos professores para a visita
educativa teve uma redução significativa, comparativamente as amostragens anteriores, o que
demonstra a necessidade de uma articulação maior entre o Museu e as escolas, sobretudo
pela recente implantação do Programa Cultura Ensina. Essa articulação fará com que haja um
aproveitamento maior da experiência educativa, entretanto não inválida as visitas realizadas.
Nesse sentido é interessante notar que a percepção da maior parcela dos professores de que a
visita educativa tem como principal contribuição a ampliação do conhecimento dos alunos vai
ao encontro da expectativa dos visitantes espontâneos que visitam museus e exposições em
seu tempo de lazer, conforme mapeamento realizado em 2017 sobre os hábitos culturais dos
brasileiros em 12 capitais.
Esperamos que as políticas públicas implantadas que fomentam a visita das escolas
públicas ao Museu de Arte Sacra de São Paulo sejam mantidas, pois só assim o Museu
conseguirá pôr em prática sua vocação pública por excelência e contribuir com a formação
cultural dos indivíduos. Reiteramos aqui que a democratização do acesso só é assegurada por
uma política pública abrangente e não por ações pontuais realizadas pela Ação Educativa do
Museu ou pontualmente por escolas.
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IV)

ANEXO

32

Modelo de pesquisa aplicado aos professores (questionário de autopreenchimento)
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Anexo XX – Relatório com os resultados das pesquisas e avaliações aplicadas ao
público educativo em que se utilizaram modelos próprios da instituição

Relatório de pesquisa de público de exposição temporária:
“Sagrado Marfim: o Avesso do Avesso”

Educadores responsáveis:
Bruno Villen, Isabel Franke, Thamara Nunes e
Vanessa Costa Ribeiro (Coord. da Ação Educativa)

Elaboração da pesquisa

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa de
avaliação da exposição temporária “Sagrado Marfim: o Avesso do Avesso” inaugurada no
Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS-SP) no dia 19 de maio de 2018 com data de
encerramento prevista para o dia 05 de agosto, estendida para 04 de novembro de 2018.
Com curadoria de Jorge Lúzio e Maria Inês Lopes Coutinho, “Sagrado Marfim” exibiu 53
peças, oriundas de três coleções diferentes: 30 do acervo do MAS-SP, 21 da Coleção Ivani
e Jorge Yunes e, por fim, duas do Acervo Fundação Ema Klabin.
A exposição buscava repensar e propor um diálogo sobre a utilização do marfim em
obras de arte religiosa a partir de uma perspectiva histórica em diálogo com diferentes
disciplinas. Entendendo o marfim como uma categoria histórica, os curadores tinham como
objetivo promover uma reflexão que abordasse seus circuitos de comercialização no
Império português no contexto das navegações, os intercâmbios culturais entre Europa,
África, Ásia e América, os aspectos técnicos e estéticos da confecção das obras, assim
como as atuais preocupações ambientais relacionadas à exploração e ao uso de matériasprimas e os direitos dos animais.
A equipe da Ação Educativa do MAS-SP, responsável pela formulação e aplicação das
pesquisas de avaliação de exposição temporária, escolheu a exposição “Sagrado Marfim”
para a realização da pesquisa por diferentes motivos. Realizada na sala que abrigava o
antigo refeitório do Mosteiro da Luz, a exposição contava com uma expografia
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completamente diferente da exposição permanente do Museu. Algumas paredes foram
pintadas com um tom azul escuro e, em um ambiente de luminosidade menor, as peças
foram acondicionadas em vitrines de acrílico e receberam iluminação focal. Além das
legendas das obras, a exposição apresentou textos explicativos que abordavam diferentes
questões relacionadas ao marfim, como por exemplo, as características físicas do material,
sua procedência e técnica, além de sua comercialização a partir do século XV, assim como
excertos de textos literários brasileiros e relatos de viajantes que mencionam o marfim.
Outro recurso presente na exposição foi a disponibilização de um catálogo virtual sobre as
peças, que podia ser acessado mediante o escaneamento, via aparelho celular, de códigos
QR Code localizados em diferentes locais da sala expositiva.
Como resultado, a exposição, além de exibir obras de outras coleções, possibilitou que
as peças expostas pertencentes ao acervo do MAS-SP, já conhecidas do público
frequentador, pudessem ser apreciadas por um ponto de vista completamente diferente.
Outro motivo é o contraste da materialidade das obras presentes na exposição com relação
ao restante do acervo em outros espaços do Museu, em que predomina uma imaginária
confeccionada a partir do barro e da madeira.

Aplicação do questionário
A metodologia de formulação e aplicação do questionário para a exposição “Sagrado
Marfim: o Avesso do Avesso” seguiu o modelo praticado nas avaliações anteriores
realizadas pela Ação Educativa, com pequenas alterações no questionário. Como a
exposição ocupou apenas uma sala do Museu, procuramos abordar os visitantes em uma
das duas saídas desta área expositiva. Tratou-se de uma pesquisa em que o educador
buscava compreender a fruição do visitante espontâneo a partir de uma entrevista baseada
em um questionário previamente formulado que não ultrapassava 5 minutos de duração. 1
A pesquisa foi realizada durante o período do dia 06 de outubro e 01 de novembro
de 2018, tendo completado 100 questionários em seu término. O número de aplicações da
pesquisa foi resultado do cálculo amostral baseado nos números de atendimentos
realizados pelo Museu nos mesmos meses de 2017, como pode ser observado abaixo.
1

Consultar o formulário no Anexo I.
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- Número de visitantes em outubro de 2017: 5.880
- Número de visitantes em novembro de 2017: 5.262
- Média de visitantes entre outubro e novembro de 2017: 5.571
Foram mantidos os padrões de cálculo amostral utilizados em pesquisas anteriores
realizadas pelo MAS-SP. Utilizamos o público registrado de outubro e novembro de 2017,
para criarmos a relação necessária para o cálculo amostral. O valor total do universo
pesquisado foi fixado em 5.571, e considerados os valores de nível de confiança em 95%
e o erro amostral em 10%, chegou-se à amostra de 95 visitantes. Contudo, foram aplicados
ao todo 100 questionários para a realização da pesquisa, o que aumenta ainda mais os níveis
de confiança desta.
A escolha dos visitantes foi realizada de maneira aleatória, a fim de obter uma maior
variedade de respostas. A análise descritiva demonstra que o perfil do público entrevistado
é compatível com pesquisas de público realizadas pelo Museu anteriormente, indicando
que os resultados não podem ser enviesados por predileção a determinada tipologia de
entrevistado.
As pesquisas foram realizadas durante todo o período de funcionamento do Museu
nas datas indicadas anteriormente, visando também uma maior variedade de respostas,
tendo em vista que o público que frequenta o MAS-SP de terça-feira a sexta-feira é distinto
daquele que o visita aos finais de semana.

Tabulação do questionário

A tabulação dos dados obtidos no questionário foi realizada pelos educadores do
Museu de Arte Sacra envolvidos no processo de formulação e aplicação da pesquisa,
durante outubro e novembro de 2018. Todos os dados foram tabulados em planilhas no
programa Excel, que também foi utilizado para gerar os gráficos utilizados nas análises
descritivas apresentadas neste relatório.

Análise descritiva

Perfil de público
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A primeira parte do questionário aplicado, com oito questões, compunha o bloco de
perfil, que buscava traçar quem é o visitante frequentador do Museu. O bloco de perfil
segue os mesmos critérios das pesquisas de avaliação de exposição temporária realizadas
anteriormente, mas com algumas alterações. Acrescentamos a opção de Ensino Técnico na
pergunta sobre o grau de instrução do entrevistado e uma questão específica para os
habitantes do município de São Paulo identificarem em que bairro residem. Seguir
minimamente esses critérios permite a comparação para perceber possíveis alterações nas
tipologias de público do MAS-SP. Para tal comparação, utilizaremos sobretudo a pesquisa
realizada na exposição “Rememoração: Arte Religiosa como Documento Histórico”, cujo
questionário foi aplicado entre Novembro e Dezembro de 2015, mostra que também contou
com o empréstimo de obras de outras instituições exibidas lado a lado com as peças do
acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo.
Quando possível, além da pesquisa realizada em 2015, a fim de considerar a série
histórica do perfil de visitantes espontâneos participantes de pesquisas sobre exposições
temporárias promovidas pela Ação Educativa traçaremos algumas comparações com a
pesquisa aplicada no ano de 2016, “Mestres Santeiros Paulistas do Século XVII na Coleção
Santa Gertrudes”, que contou exclusivamente com obras de uma coleção particular que
dialogava com o acervo exposto na mostra de longa duração da instituição, cuja pesquisa
seguiu os mesmos moldes da aqui apresentada e com a pesquisa formulada em 2017:
“Religiosidade em Israel: através de lentes drusas”, em que foram expostas apenas
fotografias, tipologia completamente diferente da exposição pesquisada e que contou uma
metodologia de aplicação de pesquisa distinta, isto é, tratava-se de uma pesquisa de
autopreenchimento pelo entrevistado, em que o educador apenas o auxiliava no caso de
dúvidas sobre o formulário.
Em relação à idade, percebemos que a exposição foi visitada por um público
majoritariamente adulto, acima dos 30 anos, o que representa 64% do total. O índice de
36% abaixo dos 29 anos não destoa dos índices históricos registrados pelas pesquisas
realizadas no MAS-SP, nas quais frequentemente se registram maiores fluxos de visitantes
mais velhos na instituição. Comparando-se com a exposição “Rememoração”, o índice é
praticamente o mesmo, já que nesta 65% dos visitantes entrevistados tinham mais de 30
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anos. Na exposição “Mestres Santeiros Paulistas” também se verificou um percentual
elevado de pessoas acima dos 30 anos, 59%, apenas na mostra “Religiosidade em Israel:
através de lentes drusas” identificou-se um percentual acima da média de pessoas nessa
faixa etária, quando contabilizaram 81% dos entrevistados.

Faixa etária
1%
15 a 17 anos
16%

21%

18 a 24 anos
25 a 29 anos

12%

30 a 39 anos
14%

13%

40 a 49 anos
50 a 59 anos;

23%

mais de 60

Em relação ao gênero dos visitantes, a diferença entre o número de mulheres e
homens que foram entrevistados é relativamente pequena, porém, a maioria foi do sexo
masculino, igualando-se ao índice apresentado pela primeira vez na exposição
“Rememoração” já que até então havia um predomínio do sexo feminino. Vale dizer que
nas pesquisas realizadas nos anos de 2016 e 2017 a tendência de um público
majoritariamente feminino entre os entrevistados manteve-se, a saber, respectivamente
51% e 61%. O percentual pouco maior do sexo masculino nesse ano pode ser o reflexo do
que os educadores perceberam ao longo do processo de entrevistas: quando famílias e
casais eram abordados, majoritariamente era o homem que aceitava responder ao
questionário.
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Sexo

48%

52%

Masculino

Feminino

Quanto à escolaridade dos visitantes, estes continuam apresentando quase a
inexistência de pessoas com escolaridade abaixo do Ensino Médio. O público do Museu
configura-se em quase sua totalidade por pessoas com Ensino Médio completo até a Pósgraduação. Considerando os visitantes que possuem Ensino Médio completo, Ensino
Técnico, Superior incompleto, Superior completo e Pós-Graduação, chegamos a um índice
de 95%. Em relação à pesquisa realizada no ano de 2015, observou-se a manutenção do
grau de instrução dos entrevistados. Nas pesquisas realizadas em 2016 e 2017, verificouse que menos de 5% da parcela dos entrevistados tinham grau de escolaridade abaixo do
nível médio completo.

1%
2%
2%

Escolaridade
Superior completo

1% 1%

Superior incompleto
Médio Completo
15%

39%

Pós graduação
Ensino Técnico
Fundamental incompleto

16%

Analfabeto
Fundamental completo

23%

Médio incompleto
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Sobre a ocupação principal dos visitantes, algumas mudanças foram observadas. Os
empregados assalariados ainda que constituam a maioria do público (29%) tiveram uma
redução significativa comparando-se à 2015, quando representavam 42% da amostra. Este
índice assemelha-se muito ao do ano de 2016, em que representavam 28% dos
entrevistados. Já no ano passado, mesmo que permanecessem como a ocupação mais
apontada, estavam em um percentual ainda menor, 18%. Vale dizer que na pesquisa
realizada em 2018 destaca-se o aumento expressivo do percentual de autônomos (19%)
que nunca ultrapassaram a marca de 10% da amostra, representavam apenas 9% em 2015,
4% em 2016 e 7% em 2017. Nesse ano percebeu-se também uma ampliação na quantidade
daqueles que se declararam aposentados/ pensionistas, 13% dos entrevistados, marca
semelhante à do ano passado quando representavam 16% da amostra e maior que em 2016
e 2015, quando representavam respectivamente 10% e 7% dos entrevistados.

Ocupação
3% 2%

1%
Empregado assalariado
Autônomo

5%
29%

11%

Estudante
Aposentado/Pensionista
Funcionário Público

13%

Profissional Liberal
19%
17%

Dona de casa
Empresário/microempr.
Desempregado

O maior volume da amostra não tinha como origem a cidade de São Paulo (54%),
diferentemente das pesquisas anteriores em que sempre se sobressaíram os residentes na
capital paulista, 63% em 2015 e 66% nos anos de 2016 e 2017. Ocorreu dessa vez um
aumento no número total de entrevistados que afirmaram residir na região metropolitana,
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no interior e no litoral de São Paulo e em outras regiões do Brasil, sendo constatado
inclusive residentes em outros países, a saber: Paraguai e Estados Unidos.2

Residente em São Paulo

46%

Não

54%

Sim

Percebeu-se nesse ano que predominam os residentes em regiões mais próximas da
capital, isto é, os domiciliados na região metropolitana, seguidos por aqueles que vivem
em cidades do interior e litoral do estado de São Paulo e por morados de estados da região
sudeste (Rio de Janeiro e Minas Gerais), respectivamente 43%, 17% e 13%.
Dentre aqueles que afirmaram não residir na cidade de São Paulo, a região metropolitana
permanece como aquela em que mora a maior parcela dos entrevistados. Nesse ano
equivale a 43%, já em 2016 eram 57% dos entrevistados e em 2015, 36%. Também se
constata a presença significativa de domiciliados no interior e litoral paulista, que agora
contabilizam 17% da amostra, percentual semelhante ao do ano de 2016. Esse índice teve
uma redução significativa comparando-se à mostra “Rememoração”, em 2015, quando
eram 36% dos entrevistados, porcentagem equivalente aos residentes na região
metropolitana naquele ano.
Por fim, entre os turistas nacionais também aparecem os residentes na região sul, centrooeste e nordeste, respectivamente, 11%, 7% e 5% da amostra. À título de comparação com
as pesquisas realizadas em anos anteriores notou-se que a região nordeste teve um declínio,
já que em 2016 eram 11% dos entrevistados, momento em que se constatou também
entrevistados da região Norte, que agora não mais aparecem. Já na pesquisa do ano de

2

Entre aqueles que residiam em outros países na pesquisa realizada no ano de 2015, 11%, afirmaram morar
nos Estados Unidos, no Paraguai e na Alemanha. Já na pesquisa realizada em 2016, os estrangeiros
entrevistados contabilizavam 5% dos que afirmaram não morar na cidade de São Paulo, todos eram de países
da América Latina (Venezuela e Colômbia).
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2015, constatou-se o mesmo percentual de visitantes da região centro-oeste, 7%, além de
7% de visitantes da região sul e 3% da região nordeste. 3

Outras localidades
5%

4%
Região Metropolitana

7%

Interior e Litoral de SP
43%

11%

Região Sudeste
Região Sul
Região Centro-Oeste

13%

Região Nordeste
Outros Países
17%

Para essa pesquisa foi acrescentada uma questão sobre o bairro da cidade de São
Paulo no qual os visitantes residem, assim, não será possível realizar comparação com
pesquisas anteriores. Observou-se que a maioria dos visitantes moram na Zona Sul 1,
apresentando o índice de 28%. A Zona Norte e a Zona Oeste também apresentam
quantidades expressivas, de 20% e 17% respectivamente. De todas as localidades da cidade
de São Paulo, a Zona Sul 2 apresentou o menor índice, com 7% dos entrevistados. Vale
dizer que não houve nenhum entrevistado domiciliado na Zona Leste 2. Esses dados podem
significar a maior facilidade de acesso ao museu por aqueles que não precisam percorrer
grandes distâncias até a instituição. Entretanto os visitantes oriundos do centro, onde está
localizado o Museu, são o segundo público em menor número, muito provavelmente pela
concentração de equipamentos culturais nessa região o que dilui sua representatividade na
amostra.

3

No ano de 2017 apenas perguntou-se se o respondente residia ou não na cidade de São Paulo, sem
especificação do local em que morava.
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A maioria dos visitantes, 60% do total, veio acompanhada ao Museu. O índice é
praticamente o mesmo que o da avaliação realizada em 2015 (61%) e 11% menor que a
organizada em 2016. A tipologia de grupo principal continua sendo a familiar, chegando a
ser mais da metade dos que vieram acompanhados (54%).Na sequência aparecem aqueles
que visitam o museu na companhia de amigos (28%). A tendência da maior parcela dos
entrevistados visitar o museu na companhia de familiares e amigos, já foi observada nas
pesquisas realizadas em anos anteriores pela Ação Educativa. Em 2016 as famílias eram
47% e os amigos, 34% e em 2015, as famílias eram 52% e os amigos 30%. Em uma
pesquisa realizada sobre os hábitos culturais nas capitais brasileiras no ano de 2017
verifica-se que de fato apenas 11% dos entrevistados costuma visitar um museu sozinho e
que a família com crianças e os grupos de amigos, são as companhias mais apontadas.4

Veio acompanhado ao
museu
40%

Sim

60%

Não

4

LEIVA, João. Cultura nas capitais: como 33 milhões de brasileiros consomem diversão e arte. Rio de Janeiro: 17 Street
Produção Editorial, 2018, p. 130.
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Com qual grupo?
5%

3%
Familiar

10%

Amigos
Escola/faculdade

54%

Religioso

28%

Outros

Dos 60 entrevistados que afirmaram visitar o Museu com outras pessoas, apenas 11
responderam que estavam acompanhados de menores de idade, dado que nos mostra a
manutenção do índice apresentado nas últimas pesquisas. O número baixo pode ser
resultado de uma maior resistência dos visitantes em responderem à pesquisa quando
acompanhados de crianças, como foi observado pelos entrevistadores, assim como
aconteceu nas últimas pesquisas.

Acompanhado de menores de idade
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A proporção de visitantes que nunca havia visitado o MAS-SP se manteve em relação
às pesquisas anteriores, com uma pequena variação, atingindo 69% dos entrevistados. Em
2015 e 2017, esse número foi de 72% e em 2016 teve uma maior expressividade, quando
77% indicaram nunca ter visitado a instituição até então. Entre os que já visitaram o MASSP (31%), a maioria deles vieram no máximo três vezes à instituição (65%), um índice
01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
247

próximo ao das últimas avaliações. Fica o destaque para os entrevistados que responderam
ter visitado o Museu 10 ou mais vezes (13%), no qual um dos visitantes apontou ter vindo
aproximadamente 30 vezes ao MAS-SP.

Primeira vez no MAS?
31%
69%

Sim

Não

Quantas vezes já visitou o MAS-SP?
3%
13%

Até 3 vezes
4a9

19%
65%

10 ou mais
Não sabe responder

Foi mantida a alteração realizada na avaliação anterior sobre o hábito de visitação à
museus e instituições culturais, na qual a pergunta foi “Quantas vezes visitou museus ou
instituições culturais no último ano? ”. Metade dos visitantes declarou ter visitado de 1 a 5
exposições, com um número expressivo de pessoas que afirmaram ter visitado de 6 a 10
exposições. Ocorreu uma diminuição no estrato de visitantes assíduos de museus, visto que
a proporção dos que afirmaram visitar instituições culturais mais de 10 vezes por ano caiu
de 13% para 7%, comparativamente ao ano de 2015, mesmo percentual registrado em
2016, na pesquisa “Mestres Santeiros Paulistas”. É possível perceber uma recorrência
entre os visitantes assíduos do MAS-SP com os que responderam ter uma grande
frequência de visitas às instituições.
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Quantas exposições?
4%

3% 2%

1%
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Mais de 20
Não sabe
50%
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Sobre a exposição

As 15 questões analisadas a seguir referem-se às percepções do visitante em relação
à exposição. Os visitantes foram indagados desde os motivos pelos quais visitaram o
Museu, até sobre sua compreensão e percepção dos elementos expostos.
A questão inicial da segunda parte da pesquisa indagava ao visitante se ele sabia da
existência da exposição “Sagrado Marfim”. Apenas 11% destes afirmaram já terem tido
alguma informação desta por qualquer meio, índice semelhante ao da pesquisa realizada
em 2015, quando 10% dos participantes alegaram saber previamente da exposição
“Rememoração”. Vale dizer que nas pesquisas realizadas em 2016 sobre a exposição
“Mestres Santeiros Paulistas” e em 2017 sobre a exposição “Religiosidade em Israel:
através de lentes drusas”, o percentual daqueles que haviam se informado previamente
sobre as mostras foram de 12% e 14%.
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Dos 11 participantes que responderam afirmativamente, 46% souberam da exposição
pelo site do MAS, 36% por indicação, 9% por rádio e 9% sabiam por terem visitado o
Museu anteriormente. Comparativamente à pesquisa realizada em 2015 houve um
crescimento tanto daqueles que souberam via site como por indicação, já que eram apenas
10% cada. Outro dado interessante é que a indicação tem se mantido entre os principais
meios pelos quais souberam, opção que atingiu um ápice no ano de 2016, quando indicada
por 55,5% daqueles que sabiam previamente da exposição visitada.
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A segunda questão buscava verificar se a exposição “Sagrado Marfim” foi o principal
motivo da vinda ao Museu e apenas 3% dos participantes responderam afirmativamente.
O resultado é semelhante ao das exposições avaliadas em 2015 e 2016, ambas com 4%.
Apenas a exposição “Religiosidade em Israel através de lentes drusas” teve um índice mais
significativo, 11%, o que indica que a divulgação realizada pelo Consulado de Israel,
parceiro nessa mostra temporária, teve mais êxito do que a feita pelo Museu de Arte Sacra
de São Paulo que sistematicamente se mostra insuficiente por meio da série histórica
produzida.

Você veio especialmente para conhecer
esta exposição?
3%

97%
Não

Sim

Considerando um índice tão baixo de visitantes que tinham a exposição como principal
motivador para a visita ao Museu, a pergunta que buscava mapear os motivos da visita
ganha especial relevância. As respostas dos participantes apresentaram uma variação maior
em relação à pesquisa da exposição “Rememoração” e, como muitas vezes uma mesma
resposta poderia ser enquadrada em diferentes categorias, o gráfico resultante apresenta
um número de respostas superior ao de participantes. Os fatores que receberam o maior
número de respostas foram as categorias “lazer”, com 26%, “conhecer o Museu”, com 21%
e por “motivo religioso”, com 16% das respostas. Na pesquisa de 2015, 48% dos
participantes alegaram não ter um motivo específico e 16% responderam motivações
religiosas. Cabe notar que a aplicação dos questionários em 2018 coincidiu com o período
em que acontece a festa de Frei Galvão na Capela e nas dependências do Mosteiro da Luz
e, mesmo nesse contexto, o índice do “motivo religioso” se manteve constante.
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Por qual razão veio ao MAS?
Atividade específica do museu
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Nova visita ao museu
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Procuramos saber se o visitante havia tirado fotografias da exposição e cerca de 34%
responderam positivamente. O número é menor do que as pesquisas de 2016 e 2015 que
registraram índices respectivamente de 48% e 40%.

Você tirou fotos da exposição?

34%

66%

Não

Sim

Indagados sobre quais temas privilegiaram nas fotografias, dos 34 participantes, 64%
responderam obras específicas e 31% fotografaram a exposição como um todo. Quanto à
resposta “obras específicas”, os educadores responsáveis pela pesquisa perceberam, na
aplicação do questionário, que o critério para a escolha das obras a serem fotografadas, na
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maioria das vezes, devia-se à percepção do visitante sobre a riqueza de detalhes das
mesmas.

Do quê?
Textos

3%

Não lembra

3%

Exposição como um todo

31%

Obras específicas

64%
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Formulamos um gráfico para identificar, entre as obras, aquelas que mais foram
fotografadas pelos participantes. Como um mesmo participante pode ter fotografado mais
de uma obra, a somatória de respostas é superior ao número total de participantes que
responderam à pergunta. Identificamos que as obras mais fotografadas foram os dois
presépios (14%), a imagem das Santas Mães (11%) e os crucificados, indicados sempre
como um conjunto pelos participantes (11%). Vale dizer que os crucificados para além da
riqueza dos detalhes, foram expostos de uma forma que privilegiou a dramaticidade desses
objetos já que expostos em vitrines individuais que foram enfileiradas, na área central da
sala expositiva, criando um contraste de tamanhos, formas e sombras do personagem
representado.
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Do quê? (Obras específicas)
Nossa Senhora do Bom Parto
Família do Desterro
Cristo Crucificado (Hieronymus Duquesnoy…
Marias
Jesus Menino
Virgem em majestade
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São Vicente de Paula
Crucificados
Santas mães
Presépios
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Perguntamos aos participantes quanto tempo eles julgavam ter permanecido na
exposição. Cerca de 32% dos participantes responderam entre 1 a 5 minutos, 28%, de 6 a
10 minutos, 25% de 11 a 15 minutos, 10% de 16 a 25 minutos e 5% responderam 30
minutos ou mais. Se levarmos em conta o percentual daqueles que se dispuseram a observar
a mostra por mais de 10 minutos (40%), percebemos que não difere muito daqueles que
simplesmente passaram pela exposição, já que lá permaneceram apenas de 1 a 5 minutos
(32%). Tal dado pode ser elucidado pelas seguintes questões: a fadiga museal, termo
cunhado pelos estudiosos da área para descrever o cansaço natural do público após algum
tempo de visitação, já que a sala se localiza em uma área mais próxima do término do
percurso de visitação indicado aos visitantes; o fato de um percentual ínfimo dos
participantes terem ciência da mostra e por isso escolherem previamente visitá-la e o dado
de que o grau de concentração do público tem se reduzido contemporaneamente em razão
do uso constante das novas tecnologias e equipamentos eletrônicos.
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Quanto tempo você permaneceu na exposição?
5%
10%
32%

1 a 5 min
6 a 10 min
11 a 15 min

25%

16 a 25 min
30 min ou mais

28%

Desdobrando essa questão, perguntamos aos participantes quais obras eles
observaram por mais tempo. Do total de 53 obras expostas, 19 foram mencionadas. Cerca
de 17% dos participantes responderam a Virgem em Majestade (Maesta). Trata-se de uma
obra muito diferente do restante do acervo exposto, já que da maneira como exibida, na
forma de um tríptico aberto, propõe a narrativa de diferentes momentos da vida de Maria,
o que explica que tenha sido mais mencionada nesta questão. Além disso, o Cristo
Crucificado de Hieronymus Duquesnoy (1624 -1672) e as Santas Mães foram as respostas
indicadas por 12% dos participantes cada uma, mesmo percentual daqueles que indicaram
que não se detiveram muito tempo na observação de nenhuma obra em especial.
Na exposição, foram utilizadas algumas credências como recurso expositivo,
sustentando as vitrines de acrílico. Deste conjunto, é interessante notar que aquela utilizada
como suporte para o presépio equatoriano foi mencionada por dois participantes. Isso
talvez se deva ao fato de que ela foi a única credência que recebeu uma legenda de
identificação, mesmo não pertencendo à coleção dos marfins, recurso que pode ter
chamado a atenção dos visitantes para essa peça.
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Qual obra você observou por mais tempo?
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1%
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5%
Presépio equatoriano

9%
12%
12%
12%

Cristo crucificado (Hieronymus Duquesnoy 1624 -1672)
Virgem em majestade (Maesta)

17%
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Um conjunto de perguntas buscava identificar a dedicação dispensada pelos
visitantes aos textos presentes na exposição. Quando perguntados genericamente sobre se
leram os textos, 81% dos participantes responderam positivamente.

Você leu os textos informativos da
exposição?
19%

81%

Sim

Não
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Quando perguntados sobre quais textos leram, 88% responderam as legendas, 58%
os textos curatoriais, 30% o texto institucional, 26% os textos literários e 4% indicaram
todos os textos. Essas respostas foram obtidas tendo como critério o apontamento de pelo
menos um texto de cada categoria pelo visitante.

Quais textos você leu?
Todos

4%

Textos literários

26%

Texto institucional

30%

Textos curatoriais

58%

Legendas

88%
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Indagamos aos participantes se a leitura dos excertos literários contribuiu para a
compreensão das obras expostas. Cerca de 71% dos visitantes não notou a presença dos
excertos literários, 22% afirmaram que a leitura contribuiu, 2% responderam que não
contribuiu e, por fim, 5% dos visitantes notaram a presença dos excertos, mas não leram.
A disposição dos textos na exposição parece justificar o número considerável de visitantes
que afirmaram não ter notado a presença dos mesmos. Considerando que o ambiente tinha
uma luminosidade menor e que as obras recebiam iluminação focal, os excertos que
estavam afixados na parede imediatamente acima das vitrines, receberam pouco destaque,
diferentemente dos outros textos da exposição.
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A leitura dos textos literários contribuiu para a
compreensão das obras?
2%
5%

Não notou a presença dos
textos

22%

Sim
Não
Não leu
71%

Como essa exposição contava com um catálogo virtual sobre as peças, que poderia
ser acessado pelo visitante através do escaneamento via celular de um código de QR code,
indagamos aos visitantes se eles haviam utilizado este recurso. Apenas 7% dos visitantes
responderam afirmativamente.

Você utilizou o recurso QR Code?
7%

93%
Não

Sim

Quando indagados sobre porque não haviam utilizado o recurso, 54% não alegaram
nem um motivo, 25% afirmaram não terem percebido a presença do recurso, 9% afirmaram
estarem sem celular; 6% responderam que não tiveram interesse, 2% responderam que
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apesar de tentar utilizar o recurso, ele não funcionou; 1% respondeu que não sabia usar e
1% respondeu que estava sem internet. Esses dados apontam para um subaproveitamento
desta tecnologia pelo público, cujo modelo de utilização em exposições futuras deveria ser
repensado.

Por quê não utilizou o recurso QR Code?
2%

2%

1%1%

6%

Em branco
Não viu

9%

Sem celular
Não teve interesse
54%

Não funcionou
Sem tempo

25%

Não sabe usar
Sem internet

Como a exposição apresentava peças de três coleções, buscamos verificar se os
visitantes perceberam coleções não pertencentes ao MAS-SP no interior da exposição
temporária. A questão era não-induzida, ou seja, não colocávamos opções ao visitante.
Assim, este era livre para responder qualquer instituição que julgasse ter identificado.
Cerca de 36% afirmaram terem identificado outras coleções, índice ligeiramente superior
ao obtido na pesquisa sobre a exposição “Rememoração”, que contava com obras do
Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo e obteve um
número de 32%.
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Você identificou que as obras expostas
pertencem a diferentes coleções além
da do MAS-SP?

36%
Não
Sim
64%

Dos 36 participantes que identificaram outras coleções, 39% identificaram ambas as
coleções apresentadas: Coleção Ivani e Jorge Yunes e o Acervo Fundação Ema Klabin;
11% somente a Coleção Ivani e Jorge Yunes, mesmo percentual daqueles que indicam
apenas o Acervo Fundação Ema Klabin e 3% dos visitantes apontaram outras instituições,
o que demonstra a não lembrança ou compreensão da pergunta. Por fim, 36% não
lembravam o nome de nenhuma das coleções. Cabe notar que, durante a aplicação dos
questionários, os educadores perceberam que muitas vezes os visitantes entendiam que a
pergunta buscava verificar de quais países as obras eram oriundas. Diferentes motivos
podem ter causado essa confusão, como por exemplo, o visitante pode não ter notado a
identificação da coleção na legenda, não ter lido o texto curatorial que tratava das coleções,
ou, ainda, desconhecer o conceito de coleção.

Quais?
3%
Em branco

11%
36%

11%

Ema Klabin e Jorge Yunes
Ema Klabin
Ivani e Jorge Yunes

39%

Outras pessoas
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Buscando compreender as reflexões que a exposição pode ter gerado ao visitante,
formulamos um bloco de perguntas referente à materialidade das obras. A primeira
pergunta buscava identificar se os visitantes haviam notado que a maior parte dos objetos
expostos eram feitos de marfim. Do total, 93% dos participantes responderam
afirmativamente. No entanto, durante a aplicação dos questionários, os educadores
perceberam que os visitantes, apesar de identificarem o material, provavelmente a partir do
título da exposição, desconheciam sua natureza e procedência.

Você notou que a maior parte dos objetos
expostos são feitos de marfim?
7%

93%
Sim

Não

Indagamos aos participantes se o material das obras havia lhes causado algum
questionamento. A pergunta era não-induzida, ou seja, o visitante poderia discorrer
livremente sobre suas reflexões. Para 60% dos participantes a exposição causou algum
questionamento.
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O material das obras lhe causou algum
questionamento?

40%

60%

Sim

Não

Destes, 70% dos participantes responderam que se questionaram sobre a procedência
do material, fazendo referência aos elefantes e 23% refletiram sobre as técnicas para
esculpir o marfim. Cerca de 5% dos visitantes responderam que pensaram sobre o aspecto
material dos objetos, referindo-se ao estranhamento ao ver um material que não é comum
ou à quantidade de detalhes das peças e 5% se questionaram sobre o período histórico em
que as obras foram produzidas. Por fim, 2% se questionaram sobre a riqueza da Igreja
Católica.

Quais questionamentos?
Resposta genérica

2%

Riqueza da Igreja Católica

2%

Período histórico

5%

Aspecto material dos objetos

5%

Técnica

23%

A procedência do material (elefante)

70%
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Um dos objetivos da exposição era levar o visitante a refletir sobre as questões
ambientais relacionadas à exploração e utilização do marfim, promovendo um diálogo
entre as atuais questões ambientais e de direitos dos animais com as concepções do período
em que as obras foram confeccionadas. Neste sentido, avaliamos as respostas que se
referiram a procedência do material na questão anterior. Identificamos que dos 42
participantes, 38% não acessaram a proposta curatorial, uma vez que limitaram suas
respostas a termos como “dó” dos elefantes ou dos animais. Cerca de 36%, o equivalente
a 15% da amostra total, compreenderam a proposta, apresentando respostas que faziam
uma reflexão sobre as diferenças entre os dois contextos históricos distintos. Por fim, 26%
dos participantes apresentaram respostas ambíguas ou com elementos insuficientes para
serem enquadradas em uma das duas categorias anteriores.

Questão ambiental

Não acessou a proposta
curatorial

26%
38%

Compreensão da proposta
curatorial acerca do uso do
marfim
Resposta ambígua
36%

Seguindo as mesmas intenções das perguntas anteriores, indagamos ao participante,
a partir de uma pergunta induzida, sobre quais questões a exposição lhe fazia refletir. Ao
visitante eram apresentadas as seguintes opções, que ele poderia responder sim ou não:
técnica para esculpir os objetos; questões ambientais; diversidade cultural; expansão
marítima (rotas comerciais do marfim); questões político-sociais; outra; nenhuma das
anteriores. Essas alternativas foram elaboradas tendo em vista as intenções expressas pelos
curadores da mostra nos textos expostos.
01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
263

Do total de participantes, 78% assinalaram a opção técnica para esculpir os objetos;
50% questões ambientais; 42% diversidade cultural; 28% expansão marítima (rotas
comerciais do marfim); 25% questões político-sociais; 11% outra e 10% nenhuma das
anteriores.

A exposição lhe fez refletir sobre quais questões?
Nenhuma das anteriores

10%

Outra

11%

Questões político-sociais

25%

Expansão marítima (rotas comerciais do
marfim)

28%

Diversidade cultural

42%

Questões ambientais

50%

Técnica para esculpir os objetos

78%
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Dos 11 participantes que assinalaram a opção outras, 64% indicaram respostas
relacionadas ao âmbito religioso e da fé; 18% indicaram reflexões sobre a riqueza e poder
da Igreja; 18% apontaram as características das obras, como os detalhes das peças e, por
fim 9% indicaram o questionamento sobre se a procedência das peças seria ilegal.

Outras questões
Procedência ilegal das obras

9%

Características das obras

18%

Riqueza da Igreja

18%

Questões religiosas

64%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
264

Buscamos verificar, por meio de uma pergunta não-induzida, se o visitante havia
notado a diferença entre a maneira como foi montada a exposição temporária e o restante
do acervo, considerando as especificidades expográficas dos mesmos. Do total de
participantes, 73% afirmaram terem percebido as diferenças.

Você notou diferenças entre a maneira como foi
montada a exposição temporária e o restante do
acervo?

27%

73%

Sim

Não

Destes, 38% apontaram que perceberam diferenças na iluminação; 38% na
organização da sala; 34% perceberam a cor azul; 21% apontaram a proteção de acrílico das
obras; 12% indicaram a diferença da materialidade das peças expostas; 10% notaram uma
temperatura ambiente mais baixa; 5% não souberam apontar nenhum elemento; 1%
indicou a diferença de temática e, por fim; 1% indicou a presença dos trechos literários.
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Quais diferenças
Trechos literários

1%

Tema

1%

Em branco

5%

Climatização

10%

Materialidade das obras

12%

Proteção das obras

21%

Cor da sala

34%

Organização da sala

38%

Iluminação

38%
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Perguntamos aos visitantes o que eles mais gostaram na exposição de forma nãoinduzida. Das respostas, 36% se referiam às obras específicas; 17% indicavam detalhes ou
técnica das obras; 15% dos visitantes responderam que gostaram de tudo; 10% indicaram
a possibilidade de ver peças feitas de marfim; 8% apontaram o ambiente da exposição ou
detalhes da expografia; 6% responderam que gostaram da exposição no geral; 5% da
temática; 5% não souberam responder à pergunta e 1% respondeu que gostou dos textos.

Do que mais gostou
Textos

1%

Não sabe responder

5%

Temática

5%

A exposição no geral

6%

Ambiente da exposição/expografia

8%

Material das obras

10%

Tudo

15%

Técnica/detalhes das obras

17%

Obras específicas

36%
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Por fim, a última pergunta indagava ao visitante, também de forma aberta, do que
sentiu falta na exposição “Sagrado Marfim”. A resposta “nada” foi apontada por 79% dos
visitantes; 4% sentiram falta de mais recursos audiovisuais, como vídeos demonstrando a
técnica para esculpir o marfim; 3% sentiram a falta de um educador para mediar a
exposição; 3% pediram uma melhor sinalização do QR code e 3% apontaram ajustes a
serem feitos nas legendas. As respostas mais iluminação; lugares para sentar; coisas mais
coloridas; sinalização externa na entrada da sala de exposição; melhor diálogo entre as
obras; melhor disposição das vitrines que estavam no meio da sala e não sabe responder,
constituem, cada uma, 1% das respostas.

Do que sentiu falta
1%
2%

1%

1%

Nada

1%
1%

Recursos audiovisuais

1%

Mediação de um educador
3%
Melhor sinalização do QR Code

3%
3%

Legendas

4%
Mais iluminação
Lugares para sentar
Coisas mais coloridas
Sinalização externa na entrada da
exposição
79%

Não sabe responder
Maior diálogo entre as obras
Melhor disposição das vitrines que
estão no meio da sala
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Considerações finais
A princípio, podemos observar que a exposição “Sagrado Marfim: O Avesso do
Avesso” foi bem aceita pelo público, obtendo avaliações positivas na maioria dos pontos
levantados, tendo poucas observações para melhorias.
Apesar da boa aceitação do visitante à exposição temporária, percebemos que pontos
centrais não foram captados por uma grande maioria dos respondentes, como, por exemplo,
o dado de que 64% dos entrevistados não identificaram que as obras expostas pertenciam
à diferentes coleções além do acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo.
Além disso, pudemos perceber a baixa eficácia do recurso QR Code em que apenas 7%
dos visitantes utilizaram esse artifício. Outro recurso visual pouco percebido pelos
entrevistados foram os trechos literários, 71% não perceberam a presença dos textos, já que
dispostos de forma aleatória na exposição. Ainda que cada vez mais se clame pela
implementação de novas tecnologias no Museu, entendemos que a simples adesão aos
modismos, sem uma reflexão séria sobre as motivações de sua implementação e sobre o
potencial caráter educativo desses recursos, estes continuarão sendo subutilizados ou
passarão despercebidos pelo público. Ainda mais numa instituição com uma tipologia
tradicional de acervo e cuja maior parcela dos visitantes estão acima dos 30 anos de idade,
isto é, pertencem às gerações que não nasceram em momentos em que a tecnologia era tão
disseminada como as atuais.
Uma proposta importante levantada pela curadoria era promover diálogos sobre os
contextos em que o as peças foram produzidas e as concepções atuais sobre a utilização do
marfim. No entanto, somente 15% do público acessou essa proposta, percentual pouco
expressivo para uma questão latente na contemporaneidade.
Outra questão observada foi o desconhecimento dos visitantes sobre a exposição.
Apenas 11% dos entrevistados sabia da existência do “Sagrado Marfim: o Avesso do
Avesso” e somente 3% vieram especialmente para conhecê-la. Isto é uma demonstração de
que a divulgação da exposição não atingiu os visitantes de maneira eficaz, o que reforça a
importância de novas formas de divulgação para o Museu bem como uma sinalização
interna que contemple a indicação das salas de exposições temporárias seja no próprio
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espaço expositivo ou por meio de um folheto institucional com uma planta baixa que
diferencie as áreas dedicadas às exposições temporárias da mostra de longa duração.
Por fim, um aspecto positivo da pesquisa é a percepção por cerca de 70% dos
entrevistados dos diferentes recursos expográficos utilizados na exposição temporária, o
que a diferia do restante do acervo exposto. Ainda que os visitantes, muitos dos quais não
tenham uma consciência a priori desse termo técnico, quando bem implementados pelos
curadores os recursos expográficos (iluminação, cor, layout dos objetos no espaço etc) são
facilmente apreendidos e apreciados pelo visitante, independentemente de se tratar de um
habitué de museus, como não o foi a maior parcela dos aqui entrevistados.
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Anexo I
Formulário da pesquisa aplicada aos visitantes espontâneos sobre a exposição “Sagrado
Marfim: o avesso do avesso”
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Anexo XXI- Participação nas reuniões e atividades do Comitê Educativo
Responsável pelo relatório: Vanessa Costa Ribeiro
Coordenadora da Ação Educativa- MAS-SP
Ao longo do ano de 2018 houve uma participação contínua da coordenação do Museu
de Arte Sacra de São Paulo nas reuniões do Comitê Educativo, uma vez que se
compreende esse espaço como um fórum privilegiado para discussões de aspectos
comuns aos museus da Secretaria de Estado de Cultura bem como para o
desenvolvimento de ações em parceria com as instituições que dele participam e para a
formulação de políticas públicas para esse setor em razão da sistematicidade, amplitude
e

horizontalidade

proporcionada

pela

Unidade

de

Preservação

do

Patrimônio

Museológico, responsável pela organização do Comitê.
A coordenação do Grupo de Trabalho 3- Pesquisa de satisfação do Público Escolar
permanece à cargo da coordenadora da Ação Educativa do Museu de Arte Sacra de São
Paulo, Vanessa Costa Ribeiro. Neste ano propôs-se um calendário de trabalho que
previa a criação de categorias para as questões abertas das pesquisas de professores e
estudantes bem como a compilação e análise das pesquisas aplicadas ao público escolar
no ano de 2017 nos museus membros do Comitê Educativo, comparando-se à série
histórica global iniciada no ano de 2015.
Entretanto em razão de mudanças estruturais no quadro da Ação Educativa do Museu
de Arte Sacra de São Paulo, bem como no Museu da Imigração, instituições que
possuem um protagonismo no desenvolvimento do grupo de trabalho não foi viável a
categorização das questões abertas, conforme previsto. Outro fator importante a se
mencionar é que dentre os demais museus que compõem o GT, aqueles que se
predispõem a participar das discussões, Museu Índia Vanuíre e Museu do Café,
localizam-se fora da capital.
Para o próximo ano pretende-se retomar essa ação prevista em calendário bem como
organizar os gráficos relativos às pesquisas aplicadas no ano de 2018. Entretanto
conforme sinalizado na reunião em que o trabalho do GT3 foi apresentado aos demais
membros do Comitê Educativo julgou-se necessária a análise semestral desses dados,
já que a retomada de uma política pública no segundo semestre de 2018, por meio da
criação do “Projeto Cultura Ensina” pela Secretaria de Estado da Educação, certamente
implicará numa análise que não leva em conta a tendência detectada no ano de 2017
que constatou a superação do atendimento em visitas educativas de estudantes do
Ensino Fundamental Ciclo II nos museus da Secretaria de Estado da Cultura bem como
uma equiparação maior no número de professores das redes pública e privada.
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Também se apontou a necessidade de revisão das planilhas matrizes do excel
encaminhadas, dado os problemas estruturais nas fórmulas empregadas na base
encaminhada no ano de 2017 aos museus, bem como a realização de conversas
pontuais com determinadas instituições a fim de apresentar incorreções na transcrição
e compilação dos dados.
Para que essa ampla agenda venha de fato a se concretizar será necessária a realização
de reuniões sistemáticas com os membros do GT, respeitando-se às dinâmicas internas
de trabalho bem como a participação assídua daqueles que se comprometeram a
integrar o grupo de trabalho e criação de espaços que permitam o encontro de seus
membros, já que residentes em cidades distintas.
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Anexo XXII- Relatório sobre a participação nas ações em rede promovidas pela unidade
gestora/ SEC
Responsável pelo relatório: Vanessa Costa Ribeiro
Coordenadora da Ação Educativa- MAS-SP
No dia 15 de dezembro promovemos uma caminhada pela região do Bom Retiro/
Luz, intitulada “Lugares de Memória” da qual participaram 18 pessoas. O grupo foi
composto por pessoas com perfis bem distintos, sendo que a maior parte já havia
participado de ações educativas promovidas no Museu de Arte Sacra de São Paulo ao longo
do ano de 2018. A maior parte do grupo, 33% afirmou ter entre 50 a 59 anos. Na sequência
estavam os jovens entre 25 a 29 anos, representados em 28% da amostra. Felizmente a
própria diversidade geracional propiciou discussões interessantes, já que muitas vezes
partiam de perspectivas e lugares distintos sobre o tema macro da ação, a questão dos
Direitos Humanos. A ação ocorreu enquanto parte da Campanha Sonhar o Mundo, na qual
são estimuladas ações educativas nos 18 museus da Secretaria de Estado da Cultura que
versem sobre questões relativas à promoção dos Direitos Humanos, cujo dia internacional é
comemorado em 10 de dezembro.

A ação dividiu-se em três momentos. No primeiro deles foi feita uma sensibilização
com os participantes para que hierarquizassem dez artigos previamente selecionados da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral
das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. A intenção era propor uma discussão tanto
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para conhecer a expectativa dos participantes em relação ao tema bem como problematizar
a

ausência

desses

direitos.

Na

sequência,

iniciou-se

uma

caminhada

por

alguns

equipamentos do território Luz/ Bom Retiro a fim de refletirmos sobre como esses espaços
tornam visíveis memórias de grupos distintos que por aqui passaram e em que medida a
presença desses espaços comunica ou não com aqueles que por neles transitam. Os
espaços contemplados no percurso foram os seguintes: Museu de Arte Sacra de São Paulo
(Mosteiro da Luz), Batalhão Tobias Aguiar, Arco do Antigo Presídio Tiradentes, Monumento
em homenagem à Tobias Aguiar e Arquivo Municipal de São Paulo, esses dois últimos
localizados na Praça Coronel Fernando Prestes. Por fim, organizou-se um café no museu a
fim de que os participantes compartilhassem as impressões sobre a ação. Vale dizer que
nessa ação realizou-se uma primeira atividade em parceria com o Educativo do Arquivo
Municipal de São Paulo que foi muito bem recebida tanto pelos educadores engajados no
processo como pelos participantes da caminhada.
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Anexo XXII - Participação nos projetos desenvolvidos em parceria pela SEC e outros órgãos
governamentais

Não foram desenvolvidas ações em parceria ao longo do ano por intermédio de projetos desenvolvidos
pela Secretaria de Estado da Cultura com outros órgãos governamentais. Ainda que iniciadas algumas
tratativas para criação de ações em conjunto com a CPOS (Companhia Paulista de Obras de São Paulo)
com as famílias afetadas pelo impacto das obras do rodoanel traçado norte, com a mudança da
interlocução na CPOS não chegaram a ser concretizada as ações previstas pelo Educativo do Museu
de Arte Sacra de São Paulo.
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___Anexo XXIII
______ Redes Sociais e Controle de Público Virtual

Facebook

A página do Facebook do Museu, foi mantida e atualizada diariamente durante esse trimestre, principalmente
com a produção de materiais referentes à mostra de final de ano, tradicional exposição de presépios.
Fechamos o 4º trimestre com um total de 68.033 curtidas (1.302 novas curtidas no trimestre), e o envolvimento
da página apenas aumentou, conforme mostram os dados fornecidos pelo próprio Facebook:
Total de Check-ins: 1.084
Usuários Envolvidos: 23.896
Alcance Total: 314.648
Alcance das Publicações da Página: 174.121
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Figura 1- Total de curtidas na página.

Figura 2- Alcance de publicações da página.

Figura 3- Visualizações da página.
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Figura 4- Destaques de visualizações de Vídeo.
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Instagram

O Instagram oficial do Museu de Arte Sacra (@museuartesacra) obteve bons resultados no que diz respeito
ao contato expressivo com o público do Museu, principalmente à resposta dinâmica e a publicação de
vídeos, além dos vídeos e stories já utilizados desde os trimestres anteriores e da liberação do recurso IGTV
no 3º trimestre, um canal de TV no Instagram que possibilita o upload de vídeos mais longos. A seguir,
informações fornecidas pela rede:
Instagram Total de Seguidores: 20,4 mil
Publicações do Trimestre: 94
Novos Seguidores: 5,6 mil

Figura 5- Canal de Tv da Página do Instagram do Museu IGTV.
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\
Figura 6- Publicações com maior envolvimento do trimestre.
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Twitter
Twitter Total de Seguidores: 184.782
Novos Seguidores: - 218
Tweets do Trimestre: 168
Visitas: 7.775
Menções: 217
Impressões: 234.000
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___Anexo XXIV.
______Destaques do Museu na Mídia.
Nº total de inserções: 82 | Média de inserções por mês: 27

Nº Inserções por mídia

Nº Inserções por mídia citam a SEC

no trimestre
Imprensa
(jornal/revista)

5

Imprensa (jornal/revista)

5

TV

4
1

TV

4

Rádio

Rádio

1

Internet

Internet
Outras mídias
Total

72

72

Outras mídias

-

Total

82

82

Nº Inserções por mídia
citam o Museu
Imprensa (jornal/revista)

5

TV

7

Rádio

1

Internet
Outras mídias
Total

72
82
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FONTE: Rádio Cultura FM

TEMA: Variedades
DATA: 03/10/18

LINK:
http://culturafm.cmais.com.br/d
e-volta-pracasa/entrevistas/museu-de-artesacra-expoe-artistas-de-taubate

FONTE: Casa Vogue

TEMA: Variedades

DATA: 11/08/2018

LINK:
https://casavogue.globo.com/La
zerCultura/Arte/noticia/2018/08/
11-museus-que-tem-dias-comentrada-gratuita-em-saopaulo.html
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FONTE: Estadão - Divirta-se

TEMA: Guia cultural

DATA: 05/07/2018

LINK:
https://cultura.estadao.com.br/b
logs/divirta-se/exposicoeslaura-lima-transformaoctogono-da-pinacoteca-emuma-oficina-de-costura/

FONTE: Jornal O Vale

TEMA: Variedades
DATA: 12/09/2018

Link:
http://www.ovale.com.br/_conte
udo/2018/09/viver/jose_luiz/533
21-talentosos-artistas-do-valedo-paraiba.html
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FONTE: Rede Globo (SP1)

TEMA: Dia de Museu com os
Avós

DATA: 26/07/2018

LINK:
https://g1.globo.com/sp/saopaulo/edicao/2018/07/26/video
s-sp1-de-quinta-feira-26-dejulho.ghtml
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___Anexo XXV
_____Plataforma SP Estado da Cultura
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Figura 1 - Programação Outubro 2018
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Figura 2 - Programação Novembro 2018
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Figura 3 - Programação Dezembro 2018
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Museu de Arte Sacra
4º Trimestre 2018
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293

EXPOSIÇÃO; ARTISTAS DE TAUBATÉ, DESMONTAGEM.

294

AMPLIAÇÃO SALA DE AULA

295

296

EXPOSIÇÃO:È NATO GESÙ

297

298

299

ILUMINAÇÃO ESPECIAL

300

301

302

303

304

EXPOSIÇÃO “PRESÉPIOS”

305

306

APOIO PARA O SETOR EDUCATIVO

307

EXPOSIÇÃO NA CATEDRAL DA SÉ

308
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Planilha Trimestral de Acompanhamento dos Serviços Manutenção e Conservação Preventiva da Edificação- 2018
Área
1 – Estrutura
1. Fundações
2. Pilares
3. Vigas
4. Lajes
5. Outros elementos
2. – Cobertura
1. Vigamento
2. Telhado
3. Impermeabilização
4. Calhas e Condutores
5. Outros elementos
3 – Paredes
1. Revestimentos
2. Blocos ou tijolos a vista
3. Placas
4. Outros elementos
4 – Esquadrias
1. Caixilhos de alumínio
2. Caixilhos de Ferro
3. Caixilhos de madeira
4. Portas
5. Janelas
6. Funcionamento das fechaduras/ chaves
7. Funcionamento das dobradiças
8. Vidros
9. Alinhamento/ Vedação/ Ruídos
10. Outros elementos
5 – Hidráulica
1. Entrada água
2. Bombas d'água
3. Ramais de abastecimento
4. Sistema Caixas d'água
5. Higienização bebedouros
6. Torneiras
7. Registros
8. Válvulas de descargas
9. Outros equipamentos

Serviço

Periodicidade

Data

Data

Data

Equipe

Responsável

Variável

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Variável

-

-

-

Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Variável

-

Inspeção e verificação
Limpeza
Inspeção, Limpeza e reparos
Inspeção, Limpeza e reparos
Variável

Semestral
Bimestral
Trimestral
Mensal
Variável

-

-

-

Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Variável

-

Inspeção, Limpeza e reparos
Inspeção, Limpeza e reparos
Inspeção, Limpeza e reparos
Variável

Semestral
Semestral
Semestral
Variável

-

-

-

Manutenção
Manutenção
Manutenção
Variável

-

Inspeção e Limpeza
Limpeza e/ou pintura
Pintura e/ou reparos
Pintura e/ou reparos
Pintura e/ou reparos
Inspeção e reparos
Inspeção e reparos
Limpeza e/ou substituição
Inspeção e reparos
Variável

Anual
Anual
Semestral
Anual
Anual
Mensal
Mensal
Mensal
Anual
Variável

05/10/2018
05/10/2018
05/10/2018
-

07/11/2018
07/11/2018
07/11/2018
-

06/12/2018
06/12/2018
06/12/2018
-

Serralheria
Serralheria
Marcenaria
Pintura/
Marcenaria/
Pintura/
Marcenaria/
Serralheria
Serralheria
Manutenção
Manutenção
Variável

Amaury
Amaury
Amaury
-

Inspeção
Inspeção
Inspeção
Limpeza e análise da água
Limpeza e análise da água
Inspeção e troca de reparos
Inspeção e troca de reparos
Inspeção e troca de reparos
Variável

Bimestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Variável

-

07/11/2018
-

-

Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Variável

Amaury/Marcelo
-

Inspeção e verificação de
possíveis fissuras, trincas,
rachaduras, ferragem aparente,
desníveis.
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6 – Elétrica
1. Quadro de entrada
2. Circuitos
3. Tomadas
4. Interruptores
5. Sistema de iluminação
6. Luminárias
7. Lâmpadas
8. Outros elementos
7. – Pisos
1. Revestimentos
2. Juntas
3. Rodapés de madeira
4. Pisos elevados
5. Pisos externos
6. Outros elementos
8 – Revestimentos
1. Externos
2. Internos
3. Forros
4. Outros elementos
9 – Pintura
1. Interna
2. Externa
3. Outros elementos
10 – Área Externa
1. Jardins externos (árvores, gramas, etc)
2. Muros e Gradis
3. Calçadas
4. Outros elementos
11 – Ar Condicionado
1. Funcionamento dos controles

Inspeção /Troca de Fusíveis
Inspeção e reparos
Inspeção e troca
Inspeção e troca
Inspeção / verificação
Inspeção/Limpeza/Reposição
Inspeção/Reposição
Variável

Bimestral
Trimestral
Semestral
Semestral
Semestral
Bimestral
Mensal
Variável

Limpeza/Verificação/Reparos
Inspeção
Verificação
Verificação
Limpeza/Verificação/Reparos
Variável

Bimestral
Trimestral
Semestral
Semestral
Bimestral
Variável

-

20/11/2018
20/11/2018
20/11/2018
-

Limpeza/Pintura/Reparos
Limpeza/Pintura/Reparos
Limpeza/Pintura/Reparos
Variável

Semestral
Anual
Anual
Variável

-

Retoques/Pintura
Retoques/Pintura
Variável
Limpeza, remoção de resíduos,
podas
Limpeza,
consertos, pinturas
Consertos
Variável
Inspeção

2. Fixação e pintura das caixas de distribuição Limpeza/Pintura/Reparos
3. Limpeza dos filtros
4. Limpeza da tubulação
5. Casa de Máquinas - Geral
6. Outros elementos

Limpeza
Limpeza
Limpeza/Verificação/Reparos
Variável

Trabalhos realizados "Reforma Elétrica"
20/11/2018
Trabalhos realizados "Reforma Elétrica"
Trabalhos realizados "Reforma Elétrica"
05/10/2018
07/11/2018
06/12/2018
Trabalhos realiados "Reforma Elétrica"

Elétrica
Elétrica
Elétrica
Elétrica
Elétrica
Elétrica
Elétrica
Variável

TECSUS
Marcelo
TECSUS

-

Manutenção
Manutenção
Marcenaria
Manutenção
Manutenção
Variável

Geraldo
Geraldo
-

-

20/11/2018
-

-

Pintura
Pintura
Pintura
Variável

Equipe
-

Anual
Bianual
Variável

-

-

03/12/2018
-

Pintura
Pintura
Variável

Equipe
-

Mensal
Semestral
Semestral
Variável

18/10/2018
-

28/08/2018
-

14/09/2018
-

Manutenção
Manutenção
Manutenção
Variável

Equipe
-

Mensal

10/10/2018

06/08/2018

14/09/2018

Leandro

Mensal

10/10/2018

06/08/2018

14/09/2018

Semestral
Semestral
Mensal
Variável

10/10/2018
-

06/08/2018
-

14/09/2018
-

Manutenção
Manutenção e
pintura
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Variável

TECSUS
Marcelo
TECSUS

Geraldo
-

-

Marcelo/Geraldo
Marcelo/Geraldo
-
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Área

Periodicidade

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

1. Estrutura

4. Lajes

Anual
Semestral
Semestral
Semestral

5. Outros elementos

Variável

1. Fundações
2. Pilares
3. Vigas

2. Cobertura
1. Vigamento

Semestral

2. Telhado

Bimestral

3. Manta de Impermeabilização

Trimestral

4. Calhas e Condutores

Mensal

5. Outros elementos

Variável

3.Paredes
1. Revestimentos

Semestral

2. Blocos ou tijolos a vista

Semestral

3. Placas

Semestral

4. Outros elementos

Variável

4. Esquadrias
1. Caixilhos de alumínio

Anual

2. Caixilhos de Ferro

Anual

3. Caixilhos de madeira

Semestral

4. Portas

Anual

5. Janelas
6. Funcionamento das fechaduras/
chaves

Anual

7. Funcionamento das dobradiças

Mensal

8. Vidros

Anual

9. Alinhamento/ Vedação/ Ruídos

Anual

10. Outros elementos

Variável

Mensal

5. Hidráulica
1. Entrada de água

Bimestral

2. Bombas d'água

Semestral

3. Ramais de abastecimento

Semestral

4. Sistema Caixas d'água

Semestral

5. Higienização bebedouros

Semestral

6. Torneiras

Semestral

7. Registros

Semestral

8. Válvulas de descargas

Semestral

9. Outros equipamentos

Variável
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6. Elétrica
1. Quadro de entrada

Bimestral

2. Circuitos

Trimestral

3. Tomadas

Semestral

4. Interruptores

Semestral

5. Sistema de iluminação

Semestral

6. Luminárias

Bimestral

7. Lâmpadas

Mensal

8. Outros elementos

Variável

7. Pisos
1. Revestimentos

Bimestral

2. Juntas

Trimestral

3. Rodapés de madeira

Semestral

4. Pisos elevados

Semestral

5. Pisos externos

Bimestral

6. Outros elementos

Variável

8. Revestimentos
1. Externos

Semestral

2. Internos

Anual

3. Forros

Anual

4. Outros elementos

Variável

9. Pintura
1. Interna

Retoques/Pintura

2. Externa

Retoques/Pintura

3. Outros elementos

Variável

10. Área Externa
1. Jardins externos (árvores,
gramas, etc)
2. Muros e Gradis

Mensal
Semestral

3. Calçadas

Semestral

4. Outros elementos

Variável

11. Ar Condicionado
1. Funcionamento dos controles
2. Fixação e pintura das caixas de
distribuição
3. Limpeza dos filtros

Mensal
Mensal
Trimestral

4. Limpeza da tubulação

Semestral

5. Casa de Máquinas - Geral

Mensal

6. Outros elementos

Variável
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Rotinas e Obrigações- PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO,
MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

DIÁRIO DE SERVIÇO
DATA DE
INÍCIO

DATA DE
CONCLUSÃO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO

EXECUTANTE

OBSERVAÇÕES

314

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS
AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 248148
O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS,
PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
Projeto Nº 099528/3550308/2014
Endereço: AVENIDA TIRADENTES
Nº: 676
Complemento:
Bairro:BOM RETIRO
Município: Sao Paulo
Ocupação: Igreja (F-2) e Habitação Coletiva (H-3)
Proprietário: ORDEM DAS IRMÃS CONCEPCIONISTAS DO RECOLHIMENTO N.S. DA LUZ
Responsável pelo Uso: ORDEM DAS IRMÃS CONCEPCIONISTAS DO RECOLHIMENTO N.S. DA LUZ
Responsável Técnico: ALAES DA SILVA
CREA/CAU: 0601572838
ART/RRT: 498548
Área Total (m²): 7028,00
Área Aprovada (m²):7028,00
Validade: 06/07/2019
Vistoriador: 1. SGT PM PEDRO ANSELMO BONAFE
Homologação: MAJ PM FRANK ITINOCE
OBSERVAÇÕES: Lotação 20 Pessoas. Proibido o Uso de Artefatos Pirotécnicos. Manter CMAR Classe I, IIA.

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo
uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização,
providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.
Sao Paulo, 8 de Julho de 2016

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua
autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br , ou
utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".
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POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS
AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 248143
O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS,
PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
Projeto Nº 016793/3550308/2016
Endereço: RUA SAO LAZARO
Complemento: 271
Bairro:BOM RETIRO
Município: Sao Paulo
Ocupação: Escritório e Oficina de Restauração de Obras
Proprietário: Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - Samas
Responsável pelo Uso: Zalyz Administração e Participações LTDA
Responsável Técnico: ALAES DA SILVA
CREA/CAU: A 11122-8
ART/RRT: 526897
Área Total (m²): 1120,40
Área Aprovada (m²):1120,40
Validade: 06/07/2019
Vistoriador: 1. SGT PM PEDRO ANSELMO BONAFE
Homologação: MAJ PM FRANK ITINOCE
OBSERVAÇÕES:

Nº: 261

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo
uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização,
providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.
Sao Paulo, 8 de Julho de 2016

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua
autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br , ou
utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".
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Chubb Seguros Brasil S.A.
Av. Rebouças, 3.970
25° ao 28° andares
São Paulo SP Brasil
CEP 05402-920

www.chubb.com/br

Carta nº 801 / 2018

DECLARAÇÃO DE SEGURO
A Chubb Seguros Brasil S.A., com sede na cidade de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 03.502.099/000118, código SUSEP 06513, comunica a quem possa interessar que, a empresa abaixo identificada
contratou Apólice(s) de Seguro, junto a esta Seguradora, conforme abaixo:

1.
Segurado
CNPJ 67.848.994/0001-71 e Segurado ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO
PAULO - SAMAS
2.
Apólice
Apólice Em emissão, Pedido 50876850-8
3.
Vigência
O seguro terá o seu início às 24h00min (vinte e quatro horas) do dia 07/11/2018 e terminará às
24h00min (vinte e quatro horas) do dia 07/11/2019.
Nota: Horário Oficial da Unidade da Federação, onde estiver localizado o risco segurado.
4.

Cosseguro

A responsabilidade do seguro está distribuída entre as seguintes Seguradoras:
Código
06513

Seguradora
Chubb Seguros Brasil S.A.

Participação
100%

São Paulo, 19 de Novembro de 2018.

Atenciosamente,

SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela
fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar
aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Chubb Seguros Brasil S.A.
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APÓLICE DO RAMO
COMPREENSIVO EMPRESARIAL
CONDIÇÕES GERAIS

GUIA PRÁTICO DO SEGURADO
Olá,
Pensando em voce e em seu negócio, o Porto Seguro Empresa facilitou o entendimento do contrato de seguro.
A partir de agora, além de desfrutar de um seguro completo, que irá garantir seu negócio e trazer
tranquilidade para o dia a dia, sua empresa também contará com benefícios e serviços gratuitos, que
apresentamos neste guia. E, logo após, apresentamos de forma simples as condições gerais do contrato de seguro.
CONHEÇA SEU SEGURO
Não fique com dúvidas no seguro, na apólice estão as coberturas que foram contratadas. Para saber o que cada
uma protege, consulte a partir do item 33.
Se foi contratado um dos planos de serviços Bronze, Prata ou Ouro, saiba mais sobre eles a partir do item 34.
Para o plano Compacto (gratuito), confira na página seguinte o que ele oferece. Para solicitar um serviço, ligue na Central
24h: 3366-3110 - Grande São Paulo ou 0800-727-8118 - Demais localidades A qualquer momento voce poderá acionar um
sinistro, de forma simples e ágil, através do nosso Portal do Cliente (http://cliente.portoseguro.com.br) que, de forma
rápida, entraremos em contato.
No Portal do Cliente existem informações sobre a forma de pagamento do seguro, vigencia, coberturas
contratadas e o contato do seu Corretor.
DICAS DE SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA
Dicas simples de sustentabilidade que colaboram na redução de custos:
De preferencia a equipamentos que reduzam o consumo de água, como torneiras e descargas inteligentes;
Não deixe aparelhos eletronicos em stand by. A prática de desliga-los economiza 12% do consumo em energia elétrica;
Verifique a validade do extintor
BENEFICIOS
Confira todos os benefícios que seu negócio pode usufruir com o Porto Seguro Empresa:
Locação de veículos
Desconto na locação de veículos da Unidas, Localiza e Hertz, feito através da central 24h. Aproveite essa comodidade,
voce liga e nós reservamos para voce.
Desconto em transportadoras
Desconto nos serviços de mudança de mobiliário. Para consultar a abrangencia e descontos oferecidos, acesse
www.portoseguro.com.br/empresa.
SERVIÇOS
PLANO COMPACTO GRATUITO
O Porto Seguro Empresa oferece serviços gratuitos em caso de ocorrencia de sinistro. O acionamento só poderá
ser realizado para o local de risco informado na apólice e deverá ser solicitado pela Central 24h.
Caso ocorra um sinistro em seu estabelecimento, a Porto Seguro reembolsará o custo referente a mão-de-obra necessária para
realização dos serviços abaixo.
Cobertura Provisória de Telhados
Cobertura provisória do telhado, material e mão-de-obra, para execução de serviço com lona ou plástico em
decorrencia de sinistro coberto e amparado pela apólice contratada, quando houver a danificação de telhas do local
segurado, sendo justificado e possível, a cobertura do telhado para que se proteja o interior da Empresa.
Esse serviço poderá ser acionado mediante a ocorrencia de sinistro nas seguintes coberturas se contratadas na apólice: Incendio
e Vendaval Impacto de Veículos.
Limite de até R$ 500,00 por evento (não acumulativo) e 2 (duas) utilizações por vigencia.
Exclusões Específicas:
a) Reparo na estrutura do telhado;
b) Reparo em forro, calhas e similares;
c) Locação de material para viabilizar a instalação de proteção.
Segurança e Vigilância
Segurança e vigilância do local segurado devido aos danos causados em decorrencia de sinistro coberto e
amparado pela apólice contratada, a empresa apresentar-se vulnerável, colocando em risco os bens existentes
ou restantes em seu interior.
O serviço só poderá ser acionado caso não seja possível tomar providencias de proteção emergencial.
COMPREENSIVO EMPRESARIAL - Condições Gerais
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Esse serviço poderá ser acionado mediante a ocorrencia de sinistro nas seguintes coberturas se contratadas na apólice: Incendio,
Impacto de Veículos Terrestre e Aéreos, Vendaval ou Subtração de Bens.
Limite de até R$ 320,00 por evento (não acumulativo) e 2 (duas) utilizações por vigencia.
Obs. É permitida a utilização do serviço sem quantidade pré-estabelecida de horas, desde que não
ultrapasse o valor de limite estabelecido para reembolso.
Limpeza
Limpeza (somente mão de obra) para retirada de sujeira superficial do imóvel segurado, que foi alvo de Evento
coberto e amparado na apólice, e se o local se tornar inabitável.
O serviço poderá ser realizado desde que a limpeza não descaracterize o evento, fato causador do dano, ou seja,
após a realização da perícia ou documento e fotos que comprove os prejuízos.
Esse serviço poderá ser acionado mediante a ocorrencia de sinistro nas seguintes coberturas se contratadas na apólice: Incendio,
Vendaval ou Subtração de Bens, Equipamentos Eletronicos com Subtração ou sem Subtração.
Limite de até R$ 400,00 por evento (não acumulativo) e 2 (duas) utilizações por vigencia.
Exclusões específicas:
a) Limpeza provocada por atos de vandalismo;
b) Serviços de faxina;
c) Limpeza do imóvel que não tenham vínculo com o evento previsto;
d) Despesa com material de limpeza;
e) Locação de caçamba/andaimes;
Cobertura Provisória de Portas, Janelas, Divisória e Vitrines.
Cobertura provisória para portas, janelas, divisórias ou vitrines, material e mão-de-obra, para execução de serviço de
colocação de tapume em decorrencia de sinistro coberto e amparado pela apólice contratada, quando houver a
danificação no local segurado, sendo justificado e possível o fechamento do local atingido para que se proteja o interior
da Empresa.
Esse serviço poderá ser acionado mediante a ocorrencia de sinistro nas seguintes coberturas se contratadas na apólice: Incendio
e Vendaval Impacto de Veículos, Vidros e Subtração.
Limite de até R$ 300,00 por evento (não acumulativo) e 2 (duas) utilizações por vigencia.
Exclusões Específicas:
a) Qualquer tipo de reparo;
b) Locação de material para viabilizar a instalação de proteção.
Exclusões Gerais:
a) Custos de execução do serviço que exceda o limite especificado em cada serviço;
b) Reembolso/ Despesas de serviços sem
c) autorização da Seguradora;
d) Reembolso sem apresentação da nota fiscal onde comprove a descrição da execução do serviço e o valor;
e) Desmoronamento Total ou Parcial, alagamento, inundação, enchentes e/ou infiltração, transbordamento de rio,
córregos ou lagos, terremoto, maremoto ou qualquer outra convulsão da natureza;
f) Eventos ocorridos anteriormente a vigencia da apólice ou que caracterizem falta de manutenção do imóvel
segurado;
g) Eventos ou consequencia causados por dolo do segurado;
Acesse www.portoseguro.com.br/empresa e consulte todos os benefícios, serviços e endereços mais próximos de voce.
Fale com a Porto Seguro, atendimento 24 horas:
3366-3110 - Grande São Paulo
0800-727-8118 - Demais localidades
0800-727-2765 - SAC - cancelamento, reclamações e informações
0800-727-8736 - SAC - atendimento exclusivo para deficientes auditivos
0800-727-1184 - Ouvidoria - das 8h15 as 18h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriado .
.
.
.
.
.
.
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CONDIÇÕES GERAIS
PORTO SEGURO EMPRESA
PROCESSO SUSEP nº15414.002287/2005-31
JULHO/2018
.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A aceitação de seguro estará sujeita a análise do risco.
O registro deste plano na Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP não implica, por parte da
Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
O segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio
do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
1. GLOSSÁRIO
Para efeito deste seguro, além do disposto na legislação civil pertinente ao Contrato de Seguro, entende-se:
ACEITAÇÃO: Ato de aprovação, pela seguradora, de proposta a ela submetida para a contratação do seguro.
ACIDENTAL: Acontecimento imprevisto e involuntário do qual resulta um dano causado ao objeto segurado.
AGRAVAMENTO DO RISCO: Circunstâncias que aumentam a intensidade ou a probabilidade da ocorrencia do
risco assumido pela seguradora quando da aceitação da proposta do contrato de seguro.
ALAGAMENTO: Excesso de água decorrente de evento climático provocando danos ao bem segurado.
APÓLICE: Instrumento emitido pela seguradora em função da aceitação do risco, com base nos elementos contidos
na proposta, aceitando o risco e efetivando o contrato.
ARRASTÃO: Ser roubado por bando delinquente improvisado.
AVARIA: Termo empregado para designar os danos aos bens segurados.
AVISO DE SINISTRO: Comunicação efetuada pelo segurado seja, através de formulário específico ou contato telefonico, com a
finalidade de dar conhecimento a seguradora da ocorrencia de um sinistro.
BENEFICIÁRIO: Pessoa física ou jurídica a qual é devida a indenização em caso de sinistro.
CASO FORTUITO: Evento aleatório; acontecimento que não se pode prever, mas, ainda que previsto, não se pode evitar;
acidental; inevitável.
COBERTURA: Ato de a seguradora conceder ao segurado, após a análise, aceitação sobre o risco proposto; cobertura de
seguro; risco aceito.
COBERTURA BÁSICA: Garantias do seguro, de contratação obrigatória.
COBERTURAS ADICIONAIS: Garantias do seguro, de contratação opcional.
CONDIÇÕES GERAIS: Conjunto de cláusulas contratuais de um mesmo contrato de seguro que estabelecem obrigações e
direitos, do segurado e da seguradora.
CONTEUDO: Bens segurados existentes no local do risco podendo ser dividido em maquinismos, móveis e
utensílios, e mercadorias e matérias primas.
CONTRATO DE SEGURO: Instrumento que disciplina as condições do seguro; apólice de seguro.
CORRETOR DE SEGUROS: Profissional autonomo, pessoa física ou jurídica, legalmente autorizado a representar o segurado e a
intermediar a celebração de contratos de seguro entre a seguradora e as pessoas físicas ou entre a seguradora
e as pessoas jurídicas, de direito público ou privado. Na forma do Decreto-Lei nº 73/66, o corretor é o responsável por
orientar o segurado acerca das coberturas, obrigações e exclusões do contrato de seguro. A situação cadastral
do corretor poderá ser consultada no site www.susep.gov.br, com o número do registro na SUSEP, nome completo,
CNPJ ou CPF.
CULPA GRAVE: Falta grosseira e inepta, não dolosa, ocorrendo quando o agente não tinha a intenção
fraudulenta de causar o dano, embora a omissão pudesse ser evitada sem esforço de atenção.
DANO CORPORAL: Acidente súbito, com data caracterizada, exclusivo e externo, involuntário e violento, causador de
lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequencia direta
uma lesão corporal, podendo levar a morte ou invalidez permanente, total ou parcial, inclusive de órgão ou membro
que torne necessário tratamento médico, não compreendendo danos morais.
DANO ESTÉTICO: Qualquer dano físico/corporal causado a pessoas queÉ embora não acarrete sequelas que
interfiram no funcionamento do organismoÉ implique redução ou eliminação dos padrões de beleza ou de estética.
DANO MATERIAL: Destruição ou danificação dos bens segurados causada por sinistro coberto pela apólice.
DANO MORAL: Toda ofensa ou violação que, mesmo sem ferir ou causar estragos aos bens patrimoniais de
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uma pessoa, ofenda aos seus princípios e valores de ordem moral, tais como os que se referem a sua liberdade,
a sua honra, aos seus sentimentos, a sua dignidade e/ou a sua família, em contraposição ao patrimonio
material, tudo aquilo que não seja suscetível de valor economico, ficando a cargo do Juiz no processo o
reconhecimento da existencia de tal dano, bem como a fixação de sua extensão e eventual reparação devendo ser sempre
caracterizado como uma punição que se direciona especificamente contra o efetivo causador dos danos.
DEPRECIAÇÃO: Valor percentual matematicamente calculado que, deduzido do Valor de Novo de um determinado bem, conduzirá
ao Valor Atual desse mesmo bem, ou seja, o valor do mesmo na data de eventual sinistro; para cálculo do percentual
utilizam-se os critérios de uso, idade e estado de conservação do bem a ser depreciado.
DEPRECIAÇÃO POR PERDA TECNOLÓGICA: Decorre de obsolescencia, devido ao desenvolvimento e invenção de novos
equipamentos e ainda pelo estado de conservação.
DESKTOPS: Computadores de mesa não portáteis. Computadores portáteis são definidos nominalmente como notebooks, laptops,
netbooks, tablets, palms ou PDAs.
DESPESAS COM O SINISTRO: Compreende todos os gastos relativos a assistencia jurídica e outros gastos necessários,
efetuados pelo segurado, com o consentimento da seguradora, a fim de realizar a investigação, acordo
extrajudicial ou a defesa de qualquer reclamação. Também os eventuais gastos incorridos pela seguradora em
nome do segurado com os mesmos objetivos citados.
DESPESAS FIXAS: Aquelas que o segurado ordinariamente teria feito para o exercício de suas atividades se não
houvesse queda de faturamento e/ou produção no estabelecimento e que continuarão a existir após a ocorrencia dos
riscos cobertos, e cuja obrigação de pagamento tiver sido gerada durante o período em que verificar a queda de
faturamento.
DOLO: Ato consciente de má-fé em proveito próprio ou de terceiro, para induzir outrem a prática de um ato
jurídico que lhe é prejudicial.
ENDOSSO/ADITIVO: Documento expedido pela seguradora, durante a vigencia da apólice, pelo qual ambos (seguradora e
segurado) acordam quanto a alteração de dados e/ou modificações das condições da apólice.
ESTELIONATO: Obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil,
ou qualquer outro meio fraudulento.
ESTIPULANTE: Pessoa física ou jurídica que contrata seguro por conta de terceiros. Pode, eventualmente, assumir a condição de
beneficiário, equiparar-se ao segurado nos seguros obrigatórios ou de mandatário do segurado nos seguros facultativos.
EXPLOSÃO: Resultado de uma reação físico-química, na qual a velocidade extremamente alta é acompanhada por brusca
elevação de pressão, devido ao fato de a energia liberada pela reação em cadeia a ser feita num intervalo de tempo
muito curto para ser dissipada na medida de sua produção.
EXTORSÃO: De acordo com o artigo 158 do Código Penal a extorsão é um delito de ordem moral, futura e
incerta, no qual a vítima é constrangida a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa para que outrem
obtenha vantagem economica, motivo pelo qual na extorsão deve haver para a vítima alguma possibilidade de
opção. A extorsão pode também ocorrer mediante sequestro ou de forma indireta (artigos 159 e 160 do Código
Penal).
FRAUDE: Obtenção, para si para outrem, de vantagem ilícita, financeira ou material, em prejuízo alheio, mantendo ou
até induzindo alguém em erro, mediante ardil, artifício ou qualquer outro meio que possa enganar. Iguala-se assim
ao estelionato e ao dolo;
FURTO: Subtração, para si ou para outrem, do bem segurado, sem ameaça de violencia.
GREVE: Ajuntamento de mais de 03 (tres) pessoas da mesma categoria ocupacional que se recusam a trabalhar ou a
comparecer onde os chama o dever.
HARDDISK: Unidade para armazenamento dos dados, também conhecida como HD ou disco rígido.
Constitui-se de um conjunto de discos de metal recobertos por material magnético onde os dados são
gravados, revestido externamente por proteção metálica.
HARDWARE: Parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes eletronicos, circuitos
integrados, placas, teclado, mouse, impressora, monitor, Hard Disk, leitor de CD/DVD entre outros.
IMPLOSÃO: Fenomeno físico, violento, que ocorre quando em um recipiente fechado a pressão interna é menor
do que a existente do lado externo e provoca a sua destruição.
INCÊNDIO: Entende-se por incendio o fogo descontrolado e inesperado sob a forma de chama, com capacidade de propagação.
INDENIZAÇÃO: Contraprestação da seguradora ao segurado que, com a efetivação do risco (ocorrencia de
evento previsto no contrato), venha a sofrer prejuízos de natureza economica.
INDENIZAÇÃO INDIVIDUAL AJUSTADA: Distribuição do valor de indenização majoritariamente pelas coberturas que não
apresentam vínculos com outras apólices, reduzindo-se, assim, a parcela que cabe as coberturas que são concorrentes
com as existentes em outras apólices.
INSPEÇÃO DE RISCO: Inspeção feita por peritos para a verificação das condições do objeto do seguro.
INUNDAÇÃO: Grande quantidade de água acumulada pelo transbordamento de rios, diques, açudes ou similares decorrente de
fenomenos climáticos, provocando danos ao bem segurado.
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ISOPAINEL: Isopainel ou Painel Sanduíche é um tipo de construção constituído por duas chapas metálicas unidas por um
material isolante. São aceitos os riscos que possuem este tipo de construção em telhados, paredes ou em ambos.
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (L.M.G.): Limite de indenização garantido por evento, em uma apólice, decorrente da somatória
das coberturas envolvidas no sinistro.
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (L.M.I.): Limite fixado nos contratos de seguro, por cobertura, que representa o valor máximo
que a seguradora irá suportar em um risco determinado.
LOCAL DO RISCO: Instalações e dependencias situadas no mesmo terreno (exceto o próprio terreno, fundações e alicerces).
LOCK-OUT: Interrupção transitória das atividades empresariais por iniciativa de seus dirigentes, também conhecida como
greve dos patrões ou greve patronal.
LUCROS CESSANTES OU PERDAS FINANCEIRAS: Representam as perdas economicas em consequencia direta dos danos
materiais cobertos por este contrato de seguro.
MOTIM: Ação de pessoas com característica de aglomeração, que perturbe a ordem pública através da prática de atos
predatórios, para cuja repressão não haja necessidade de intervenção das forças armadas.
NEGLIGÊNCIA: Ato do segurado em relação as suas obrigações ou bens, cuja decorrencia possa causar ou
agravar os prejuízos; falta de precaução.
OBJETO SEGURADO: Bem ou bens segurados propostos para seguro; é a designação genérica de qualquer interesse
segurado, sejam coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos
e garantias;
PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS): Participação obrigatória, de responsabilidade do segurado, decorrente dos
sinistros previstos nas coberturas contratadas. Esse montante será calculado conforme o valor e/ou percentual
estabelecido na apólice de seguro.
PERDAS E DANOS: Abrange todas as espécies de danos que podem ser causados ao terceiro prejudicado,
em consequencia de ato ou fato pelo qual a seguradora é responsável.
PREJUIZO: Qualquer dano ou perda que reduz na quantidade, qualidade ou interesse, o valor de um bem.
PRÊMIO: É a importância paga pelo segurado a seguradora em troca da transferencia do risco a que ela está
exposta.
PRESCRIÇÃO: Perda do prazo para mover ação reclamando os direitos ou a extinção das obrigações previstas nos contratos,
em razão do decurso de tempo fixado na legislação vigente.
PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO: Forma de contratação do seguro na qual a seguradora, em caso de sinistro amparado pela
cobertura contratada, responde pelos prejuízos apurados, até o Limite Máximo de Indenização contratado. Além
disso, em nenhuma hipótese, aplica-se rateio nas indenizações devidas.
PRIMEIRO RISCO RELATIVO: Forma de contratação do seguro na qual o premio da cobertura contratada é
ajustado em função da relação entre Limite Máximo de Indenização/Valor em Risco Declarado. Além disso, quando
da ocorrencia de sinistro amparado pela cobertura contratada, a respectiva indenização é ajustada em função da relação entre
Valor em Risco Declarado e Valor em Risco Apurado. Não obstante, em quaisquer situações, a responsabilidade
máxima da seguradora estará limitada ao Limite Máximo de Indenização contratado.
PROPONENTE DO SEGURO: Pessoa, física ou jurídica, que pretende fazer o seguro, preenchendo e assinando uma proposta.
PROPOSTA DE SEGURO: Documento mediante o qual o proponente expressa a intenção de contratar o Seguro, manifestando
pleno conhecimento e concordância com as regras estabelecidas nas respectivas Condições Gerais e Cláusulas
Particulares.
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO: Formulário preenchido pelo proponente do seguro de modo claro, preciso e sem
omissões, no qual são fornecidas informações sobre o risco que a seguradora irá assumir. Este documento é
parte integrante da proposta de seguro.
RAMO DE ATIVIDADE: Segmento de mercado em que a empresa atua, e que determina o enquadramento do risco. O ramo
de atividade é declarado pelo segurado e discriminado na apólice.
RATEIO: Condição contratual que preve a possibilidade de o segurado assumir uma proporção da indenização do seguro quando
o valor segurado é inferior ao valor efetivo do bem segurado.
RECONSTRUÇÃO: Reposição do imóvel sinistrado com as mesmas características
construtivas
anteriores a
ocorrencia do evento.
REGULAÇÃO DE SINISTRO: Exame, das causas e circunstâncias do sinistro a fim de se caracterizar o
risco ocorrido e, em face dessas verificações, se concluírem sobre a sua cobertura, bem como se o segurado
cumpriu todas as suas obrigações legais e contratuais.
REINTEGRAÇÃO: Recomposição, do Limite Máximo de Indenização, referente o valor indenizado por sinistro.
RISCO: Evento futuro e incerto, de natureza súbita e imprevista, independente da vontade do segurado, cuja
ocorrencia pode provocar prejuízos de natureza economica.
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SALVADOS: Bens que se conseguem resgatar de um sinistro e que ainda possuem valor comercial.
SEGURADO: Pessoa física ou jurídica efetivamente aceita no seguro. Para este produto entende-se ainda como
segurado, estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços.
SEGURADORA: Pessoa jurídica legalmente constituída, que emite a apólice assumindo o risco de indenizar o
Beneficiário/segurado na ocorrencia de um dos eventos cobertos pelo seguro.
SEGURO: Contrato pelo qual uma das partes, se obriga, mediante cobrança de premio, a indenizar a outra, pela ocorrencia de
determinados eventos ou por eventuais prejuízos, previstos neste contrato.
SINISTRO: Ocorrencia de evento passível de cobertura e indenização, desde que previsto no contrato de seguro.
SOFTWARE: Programa de computador. É uma sequencia de instruções a serem seguidas e/ou executadas, na
manipulação, redirecionamento ou modificação de um dado/informação ou acontecimento.
SUB-ROGAÇÃO: Transferencia de direitos de regresso do segurado para o segurador mediante a assinatura de
Recibo de Indenização, a fim de que possa agir em ressarcimento contra o terceiro causador do prejuízo por ele
indenizado.
SUBTRAÇÃO: Apoderação, fraudulenta ou dolosa, de coisa alheia, cometida mediante destruição ou rompimento de obstáculos,
desde que deixe vestígios materiais evidentes ou ainda mediante ameaça direta, emprego de violencia contra a pessoa
responsável pela guarda do bem.
SUSEP: Superintendencia de Seguros Privados. Autarquia federal responsável pela regulação e fiscalização do mercado
de seguros.
TERCEIRO: Pessoa estranha ao contrato que, em virtude de uma relação indireta, pode nele aparecer como
reclamante de indenizações ou benefícios, ou como responsável pelo dano ocorrido. Não são considerados terceiros os
ascendentes, descendentes, conjuge, bem como quaisquer parentes que com o segurado residam, ou dele
dependam economicamente e, ainda, os empregados ou prepostos, sócios ou dirigentes de Empresa Segurada.
TUMULTO: Ação de pessoas, com características de aglomeração, que perturbe a ordem pública através da
prática de atos predatórios, para cuja repressão não haja necessidade das forças armadas.
VALOR EM RISCO: Importância em dinheiro que corresponde ao valor total (Valor Atual) dos bens segurados, existentes
no local do seguro.
VALOR EM RISCO APURADO: Importância em dinheiro que corresponde ao valor total (Valor Atual) dos
bens segurados, existentes no local do seguro, no momento da ocorrencia de um eventual sinistro, apurado pela
seguradora.
VALOR EM RISCO DECLARADO: Importância em dinheiro que corresponde ao valor total (Valor Atual) dos
bens segurados, existentes no local do seguro, no momento da contratação e declarado pelo segurado.
VANDALISMO: Destruir o que é respeitável pelas suas tradições, antiguidade ou beleza.
VEICULO: Qualquer meio de transporte de pessoas ou coisas, sendo mecânico ou não. Para fins de cobertura, entende-se por
veículos: automóveis, motocicletas, caminhões, onibus, trator, retroescavadeira, triciclo, quadriciclo e bicicletas.
VIGÊNCIA DA APÓLICE: Prazo de duração do contrato de seguro, indicado na apólice.
2. AMBITO GEOGRAFICO
As condições deste contrato de seguro aplicam-se exclusivamente a danos ou prejuízos ocorridos
e
reclamados no Território Nacional.
3. OBJETIVO DO SEGURO
O seguro empresarial tem por objetivo garantir durante a vigencia e até o Limite Máximo de Indenização contratado,
os prejuízos que o segurado venha sofrer em consequencia dos riscos garantidos e previstos pelas coberturas
contratadas.
4. LOCAL DE RISCO
O Estabelecimento segurado é o conjunto de dependencias situadas em um mesmo terreno e que pertençam a
uma única empresa ou grupo empresarial (societário) a qual a empresa segurada faça parte, cujo endereço esteja
expressamente identificado na apólice e compreende: prédios, benfeitorias, seus anexos, instalações de força, luz, água
bem como tudo que faça parte integrante de suas construções
EXCETO TERRENO, FUNDAÇÕES E/OU
ALICERCES, BEM COMO OUTRAS DEPENDÊNCIAS QUE NÃO ESTEJAM ESPECIFICADAS ACIMA.
4.1 EMPRESAS ABRANGIDAS PELO SEGURO
Este seguro destina-se a estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviço em plena atividade
e/ou locados para fins comerciais, desde que:
4.1.1 Estejam regulamentados e registrados pelos órgãos competentes devendo ser:
a) Empresas (Pessoa Jurídica) com CNPJ e Inscrição Estadual/Municipal;
b) Profissionais Liberais e ou autonomos (Pessoa Física), para os quais é permitida a contratação de seguro, sem
C.N.P.J. devendo, entretanto, ser fornecido o número do registro profissional, no respectivo Órgão competente e o nº do
C.P.F.;
c) Proprietários de Imóveis destinados a locação (Pessoa Física), CUJA COBERTURA SERÁ RESTRITA AO
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PRÉDIO.
4.1.2 Sejam instalados em imóveis construídos integralmente com material incombustível, inclusive telhado, ou em
construções que possuam Isopainel, DESDE QUE SEJA EXPRESSAMENTE INFORMADO A SEGURADORA ATRAVÉS DO
QUESTIONÁRIO DE RISCO E PAGO O DEVIDO PRÊMIO ADICIONAL.
IMPORTANTE: São considerados materiais incombustíveis: concreto, alvenaria, metal, fibrocimento, gesso, dry wall,
cerâmica e telha shingle.
4.1.3 Exclusivamente para empresas cuja atividade principal seja Hotel, Motel ou Pousada, serão aceitas construções
com composição em madeira, DESDE QUE TENHA SIDO INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO E PAGO O
PRÊMIO CORRESPONDENTE.
4.2 EMPRESAS, ATIVIDADES E CONSTRUÇÕES NÃO ABRANGIDAS PELO SEGURO
4.2.1 Não estarão cobertos os imóveis com cobertura em lona, vinilona ou assemelhados, imóveis desativados, interditados/
embargados, bem como imóveis em construção, reconstrução, demolição, ou reforma (quando essa reforma obrigar
o segurado a desocupar temporariamente o local e/ou haja o comprometimento das instalações e segurança do risco). A
ocorrencia de qualquer uma dessas hipóteses durante a vigencia do seguro implicará na interrupção das coberturas.
5. BENS COBERTOS PELO SEGURO
5.1 O local de risco e seu conteúdo composto de maquinismos, móveis, utensílios, equipamentos, instalações, mercadorias e
matérias-primas próprias ou quando estes bens pertencerem ao grupo societário que a empresa faça parte (exceto os
bens mencionados nas exclusões gerais), instalados e/ou existentes no Local do Risco especificado na apólice, exceto
os recebidos em garantia.
5.2 Os bens de terceiros, inerentes a atividade da empresa segurada, somente estarão amparados quando utilizados
no local de risco descrito na apólice e nas seguintes situações:
a) Quando o prédio, maquinismo, móveis, utensílios, equipamentos e instalações forem locados ou cedidos em
comodato e utilizados pelo segurado para o exercício das suas atividades;
b) Bens deixados sob a responsabilidade do segurado exclusivamente quando a atividade fim for armazenagem, guarda ou
transporte;
c) Bens de terceiros deixados em consignação para venda ou exposição;
d) Bens de terceiros para beneficiamento.
Em qualquer uma das hipóteses acima os bens cobertos deverão fazer parte do valor em risco e o segurado deverá comprovar
a responsabilidade pelo bem segurável mediante a apresentação de contrato, ordem de serviço ou nota fiscal.
5.3 Antenas e torres de comunicação, letreiros, painéis de propaganda e anúncios fixados nas fachadas ou no terreno
do Estabelecimento segurado e pertencente ao segurado.
6. EXCLUSÕES GERAIS
6.1 Este seguro não garante, em qualquer situação, os seguintes riscos e prejuízos decorrentes de:
a) Qualquer perda, destruição ou dano em quaisquer bens materiais ou qualquer prejuízo ou despesa
emergente, qualquer dano emergente e qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou
indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou de contaminação
pela radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão de material
nuclear. Para fins desta exclusão, combustão abrangerá qualquer processo auto- sustentador de fissão nuclear;
b) Qualquer perda, destruição ou dano de responsabilidade legal direta ou indiretamente causados ou contribuído
por materiais de armas nucleares;
c) Atos de hostilidades ou de guerra, invasão, ato de inimigo estrangeiro, operações bélicas, guerra civil, rebelião,
insurreição, revolução, conspiração ou ato de autoridade militar ou usurpadores de autoridade ou atos de qualquer pessoa
que esteja agindo por parte de ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubada,
pela força, do Governo de jure ou "de facto ou a instigar a queda do mesmo por meio de atos de terrorismo ou
subversão, nem cobre, ainda, prejuízos direta ou indiretamente relacionados com ou para os quais próxima ou
remotamente tenham contribuído, motins, arruaças, greves, lock-out ou quaisquer outras perturbações de ordem pública,
inclusive o vandalimos;
d) maremotos, terremotos, tremor de terra, erupção vulcânica, ressaca do mar ou qualquer outra convulsão da natureza,
salvo Vendaval, Furação Ciclone, tornado e granizo quando contratada a respectiva cobertura;
e) Desmoronamento, salvo quando decorrente de risco coberto e/ou contratada cobertura especifica na apólice;
f) Ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica), de fatores ambientais presentes nas instalações do Segurado, tais
como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações, gases, vapores
bem como por poluição, contaminação;
g) Prejuízos ocasionados ou facilitados por dolo do segurado;
COMPREENSIVO EMPRESARIAL - Condições Gerais

324

Página: 7

CONDIÇÕES GERAIS

h) Despesas com a recomposição de restaurações artesanais, artísticas ou quaisquer tipos de trabalhos
especializados, pinturas, gravações, colocação de películas e inscrições em vidros;
i) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;
j) Danos ocasionados pela negligencia do segurado para salvar e preservar seus bens durante ou depois da
ocorrencia de qualquer evento coberto;
k) Danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, cabendo a seguradora comprovar com
documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado,
independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório a ordem
pública pela autoridade pública competente.
l) Operações de busca, recuperação e salvamento de objetos, bens ou pessoas após a ocorrencia de
sinistros, bem como operações de rescaldo.
m) Danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado,
pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro;
n) Danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelos sócios controladores,
dirigentes, administradores legais, beneficiários e respectivos representantes legais;
o) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato e apropriação indébita;
p) Qualquer outra modalidade subtração que não possua as características descritas nos riscos garantidos deste seguro;
q) Qualquer dano em decorrencia do abandono ao bem coberto pelo seguro.
r) Danos Estéticos.
s) Prejuízos decorrentes de odor, mau-cheiro e/ou quaisquer sensações olfativas.
t) Morte e/ou qualquer tipo de invalidez;
u) Riscos decorrentes de usinas hidrelétricas.
v) Riscos decorrentes estação transmissora de energias e subestação.
w) Mão-de-obra ou qualquer outra despesa decorrente de eventos não cobertos.
x) Desarranjo e/ou defeito mecânico, desgaste natural pelo uso, deterioração gradativa, manutenção deficiente e/ou inadequada,
operações de reparo, ajustamento e serviços de manutenção dos bens/interesses garantidos, vício próprio, fim de vida útil,
defeito oculto, umidade, erosão, corrosão, ferrugem, oxidação, incrustação, fadiga, fermentação e/ou combustão natural ou
espontânea;
y) Inundação, alagamento de qualquer espécie, chuva, infiltração de água, inclusive por entupimento de calhas ou
má conservação das instalações de água e de esgoto do estabelecimento segurado ou de outros imóveis,
água de torneiras ou registros, ainda que deixados abertos inadvertidamente, ou quaisquer dos eventos acima citados, por
rompimento de tubulação, bem como causadas também por rio e/ou riachos, ou qualquer que seja a causa que
resulte em um dos danos mencionados nessa alínea;
z) Quaisquer danos não materiais, tais como perdas e danos, perda de ponto, lucros cessantes, perda de
mercado, multas, juros e outros encargos financeiros, decorrentes do não cumprimento de qualquer contrato, e
outros prejuízos indiretos, ainda que resultante de um dos riscos garantidos, salvo se contratada a garantia adicional de Lucros
Cessantes e desde que o evento esteja amparado pela respectiva cobertura;
aa) Confisco, nacionalização ou requisição por ordem de qualquer autoridade federal, estadual ou municipal,
ou outras autoridades, que possuam os poderes de facto ou de jure para assim proceder;
bb) Este seguro não indeniza em hipótese alguma riscos garantidos por garantias adicionais não contratadas;
cc) Perdas ou danos decorrentes de quaisquer processos de tratamento, de aquecimento ou de enxugo;
dd) Construções cuja cobertura/telhado seja de sape, piaçava ou materiais similares, e seus respectivos conteúdos, inclusive para
empresas cuja atividade principal seja Hotel, Motel ou Pousada;
ee) Ação de bolores, fungos ou bactérias, dentro ou fora dos estabelecimentos especificados na apólice, incluindo conteúdos;
esta exclusão não se aplica aos fungos ou bactérias inerentes a composição de qualquer produto alimentar;
6.2 Além das exclusões acima, não estarão amparados os seguintes bens, objetos e mercadorias:
a) Quadros com valor unitário superior a R$1.000,00;
b) Pedras preciosas e semipreciosas, de todos os tipos e espécie, metais preciosos e semipreciosos, pérolas,
joias ou artigos de ouro ou prata, platina, raridades, antiguidades, customizados ou quaisquer objetos de arte ou de
valor estimativo;
c) Livros (quando estes não se referirem a mercadorias);
d) Plantas, manuscritos, projetos, quadros ou cilindros de estamparia, debuxos, croquis, maquetes, cliches e formas de sapatos
(quando estes não se referirem a mercadorias);
e) Moldes ou fotolitos, exceto quando se referirem a mercadorias do segurado.
f) Jardins, árvores, ou qualquer tipo de plantação; animais de qualquer espécie (quando estes não se referirem a mercadorias);
g) Dinheiro, títulos, exceto quando contratada a cobertura de Subtração de Valores e quaisquer outros papéis que tenham, ou
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representem valor;
h) Quaisquer tipos de veículos, inclusive os seus componentes, peças e acessórios quando instalados, salvo se estes forem
utilizados para locação, por empresa especializada ou mercadorias do estabelecimento segurado ou pertencerem a terceiros,
nesta última hipótese exclusivamente quando contratada a cobertura de Civil Guarda de Veículos Simples ou Responsabilidade
Civil Guarda de Veículos Ampla, conforme Condições Gerais das respectivas coberturas;
i) Perdas e danos causados a programas, registros, inclusive em meios magnéticos, bem como as despesas para a
recomposição dos mesmos;
j) Elevadores, escadas rolantes, centrais de ar condicionado ou refrigerado, compactadores e incineradores de lixo, quando
o estabelecimento segurado pertencer a edifício em condomínio;
k) Prédio, maquinismo, móveis, utensílios, equipamentos, instalações, objetos, mercadorias e matérias primas de terceiros em
poder do segurado para qualquer fim, exceto nas situações previstas no item Bens Cobertos;
l) Bens pertencentes a outras empresas instaladas no mesmo local de risco, mesmo quando houver vinculo familiar
ou societário;
m) Armas de fogo ou munições;
n) Máquinas do tipo Caça-Níqueis e similares;
o) Bens fora de uso e/ou sucatas;
p) Danos localizados nas redes hidráulicas ou elétricas cuja manutenção seja de responsabilidade das
concessionárias de serviços públicos ou, no caso de condomínios, do administrador legal;
q) Danos nas redes hidráulicas e elétricas ou telhados cuja construção encontra-se em desconformidade com as
especificações e normas técnicas regulamentares da construção civil, estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas);
r) Software, Chaves de software, dispositivos de acesso ao hardware e/ou hardlocks.
s) Qualquer tipo de materiais biológicos: cabelo, unha, pele (tecidos), saliva, entre outros, inclusive bancos de órgãos,
de sangue, óvulos, semen e embriões, entre outros.
t) Perda, dano, destruição, distorção, apagamento, corrupção ou alteração de DADOS ELETRONICOS a partir de
qualquer causa (incluindo mas não limitado a VIRUS DE COMPUTADOR) ou perda de uso, redução em
funcionalidade, custos, despesas de qualquer natureza disto resultantes, independentemente de qualquer outra causa ou
evento que tenha contribuído concorrentemente ou em qualquer outra sequencia para o sinistro.
u) Qualquer tipo de despesas com documentação, exceto quando contratada a cobertura de Recomposição de
Documentos.
v) Bens ou mercadorias deixados em local aberto, quando a empresa segurada possuir local fechado ou
semiaberto para guarda;
x) Bens e Mercadorias com prazo de validade vencido.
y) qualquer tipo de gás.
7. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO, LIMITE DE RESPONSABILIDADE
O segurado deverá informar o limite máximo de indenização para cada garantia contratada, de acordo com suas
necessidades e respeitando os limites de aceitação deste plano de seguro. Estes valores serão descritos na
Especificação da Apólice e representarão a responsabilidade máxima por sinistro a cargo da seguradora. O segurado
não poderá alegar excesso de Limite Máximo de Indenização em uma cobertura para compensar eventual
insuficiencia de outra.
8. LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA
A verba de cada garantia contratada para o Local de Risco por uma ou mais apólices representa o Limite Máximo
de Indenização por sinistro ou série de sinistro ocorridos durante a vigencia deste seguro.
9. FORMA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO
As garantias disponíveis poderão ser contratadas de acordo com as necessidades do segurado, como segue:
10. COBERTURAS
10.1 COBERTURA BÁSICA
10.1.1 Quando o Valor em Risco Apurado for igual ou inferior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) a contratação
será a Primeiro Risco Absoluto.
10.1.2 Quando o Valor em Risco Apurado for superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) a contratação será a
Primeiro Risco Relativo.
10.1.2.1 Cálculo de Rateio
a) Quando o LMI (Limite Máximo de Indenização) da cobertura básica for superior a R$2.000.000,00 e o Valor
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em Risco Declarado for inferior a 80% (oitenta por cento) do Valor em Risco Apurado, no momento do sinistro, o
segurado participará proporcionalmente dos prejuízos conforme o cálculo de rateio a seguir:
I = VRD x P
VRA
Sendo:
I = Indenização (limitada ao limite máximo de indenização contratado)
VRD = Valor em Risco Declarado
P = Prejuízos Indenizáveis
VRA = Valor em Risco Apurado
b) Quando o LMI (Limite Máximo de Indenização) da cobertura básica for até R$2.000.000,00 e inferior a 80% (oitenta por
cento) do Valor em Risco Apurado, no momento do sinistro, o segurado participará proporcionalmente dos prejuízos conforme o
cálculo de rateio a seguir:
I = LMI x P
VRA
Sendo:
I = Indenização (limitada ao limite máximo de indenização contratado)
LMI = Limite Máximo de Indenização da cobertura Básica
P = Prejuízos Indenizáveis
VRA = Valor em Risco Apurado
10.2 COBERTURAS OPCIONAIS
10.2.1 Com exceção das garantias de Lucros Cessantes e Despesas Fixas que fazem parte de um plano
específico, todas as demais são concedidas a Primeiro Risco Absoluto.
11. RISCOS COBERTOS E EXCLUSÕES ESPECIFICAS
11.1 COBERTURA BÁSICA CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA
11.1.1 INCÊNDIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO E FUMAÇA
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, os danos materiais causados aos bens segurados por;
a) Incendio e explosão de qualquer causa e natureza, onde quer que tenham se originado.
b) O dano provocado por fumaça proveniente de desarranjo imprevisível, repentino e
extraordinário no
funcionamento de qualquer aparelho, regularmente existente e/ou instalado no local segurado, bem como por fumaça
proveniente de incendio ocorrido fora do terreno onde se localiza o Estabelecimento segurado, ressalvadas as Exclusões
Gerais e Específicas.
c) Implosão acidental, cuja ocorrencia independa da vontade do segurado.
d) Abrange ainda os danos físicos (exceto danos elétricos) causados aos bens cobertos pelo impacto da queda de raio dentro
do terreno do imóvel segurado.
11.1.2 Coberturas Especiais
11.1.2.1 Exclusivamente para as atividades Hotéis, Motéis e Pousadas, além dos eventos citados na descrição
da presente cobertura, estarão amparados ainda:
Danos causados aos bens pertencentes aos Hóspedes do segurado, existentes no local do risco, até o limite
de R$10.000,00. Quando contratadas, a presente garantia se estenderá as opcionais de: Danos Elétricos,
Equipamentos eletronicos sem subtração, Vendaval, Impacto de Veículos, Recomposição de Registros e Documentos, Tumultos e
Sprinklers.
11.1.2.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA ESPECIAL
Permanecem válidas todas as exclusões previstas nestas Condições Gerais.
11.1.3 Para efeito desta cobertura, entende-se por Incendio: o fogo descontrolado e inesperado sob a forma de chama,
com capacidade de propagação.
11.1.4 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Fermentação própria ou aquecimento espontâneo;
b) Destruição por ordem de autoridade pública, exceto para evitar propagação do sinistro;
c) Extravio, subtração ou furto cometido em razão da ocorrencia de sinistro de incendio, explosão ou fumaça;
d) Danos elétricos causados a equipamentos e/ou instalações elétricas ou eletronicas, mesmo em consequencia de queda de
raio.
e) Quaisquer danos materiais e/ou corporais causados a terceiros.
f) Implosão programada de quaisquer estruturas de construção civil, prédios, edifícios e similares, inclusive quando motivada por
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riscos a segurança.
g) Quaisquer danos decorrente de fenomenos da natureza denominados como micro explosão/explosão.
h) prejuízos causados por dispositivos de segurança de máquinas e equipamentos, assim como os danos pelo seu
acionamento.
12. COBERTURA SIMULTANEA
12.1 Ocorrendo a mudança do estabelecimento segurado para outro local será admitida durante o período da
mudança a garantia dos prédios e bens situados nos dois locais, até o Limite Máximo de Indenização contratado,
limitado ao período máximo de 30 (trinta) dias consecutivos a partir da data de inicio da mudança e desde que o segurado
tome as seguintes providencias:
12.1.2 Comunique a seguradora o endereço do novo local e a data prevista para início e término da
mudança.
12.1.3 Mantenha preservada a segurança de ambos os locais.
12.2 A seguradora emitirá um único endosso formalizando o novo local de risco, a partir da data do início da mudança ou
da data do protocolo da proposta de seguro se esta for posterior, com cobertura simultânea para o período da mudança.
Poderá haver cobrança ou restituição de premio, de acordo com a alteração efetuada.
12.3 Não estarão garantidas quaisquer perdas e danos decorrentes do transporte dos bens inclusive carga e descarga.
13. ACEITAÇÃO, RENOVAÇÃO E VIGÊNCIA DO SEGURO
13.1 A alteração/aceitação do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu
representante ou por corretor de seguros habilitado.
13.2 A seguradora fornecerá ao proponente o protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a definição da
data e hora de seu recebimento.
13.3 A seguradora é reservado o direito de aceitar ou recusar o seguro, independentemente da ocorrencia de sinistro,
até 15 dias da data de protocolo da proposta de seguro na Cia, mesmo tratando-se de renovação.
13.4 A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
13.5 A inexistencia de manifestação expressa da seguradora dentro do prazo de 15 dias contados do
protocolo da proposta, implicará na aceitação automática do seguro, salvo se ilícito o objeto do seguro ou se a
seguradora provar que o proponente agiu com culpa ou dolo.
13.6 A solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco ou da alteração da proposta,
poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto para aceitação, quando o segurado for Pessoa Física.
13.7 A solicitação de documentos complementares, poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo
previsto (15 dias), desde que a sociedade seguradora indique fundamentos do pedido de novos elementos, para
avaliação da proposta ou taxação do risco, quando o segurado for Pessoa Jurídica.
13.8 No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco ou da
alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a
entrega da documentação.
13.9 Não havendo pagamento de premio no momento protocolo da proposta, o início de vigencia da cobertura deverá
coincidir com a data da aceitação da proposta ou com data distinta desde que expressamente acordada entre
as partes.
13.10 A seguradora, neste caso, emitirá manifestação formal para tal aceitação. A data inicialmente informada pelo corretor de
seguros na proposta, não corresponde a prévia aceitação da seguradora.
13.11 Nos casos em que a proposta de seguro tenha sido recepcionada com adiantamento de valor para
futuro pagamento parcial ou total do premio, terão seu início de vigencia a partir da data de recepção da proposta pela
sociedade seguradora.
13.12 Se a proposta de seguro tiver sido recebida com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do
premio e for recusada dentro dos prazos previstos, a cobertura vigorará por mais dois dias úteis, contados a partir da data
da formalização da recusa.
13.13 No caso de não aceitação será encaminhado a carta informando o motivo da recusa. Caso já tenha
ocorrido pagamento de premio, os valores pagos serão devolvidos, atualizados a partir da data da
formalização da recusa até a datada efetiva restituição pela seguradora, pelo índice IPCA/IBGE.
13.14 O valor do adiantamento é devido no momento da formalização da recusa, devendo ser restituído ao
proponente, no prazo máximo de 10 dias corridos, integralmente ou deduzido da parcela pro rata temporis correspondente
ao período em que tiver prevalecido a cobertura.
13.15 Caso não ocorra a devolução do premio no prazo previsto, será aplicado juros de mora de 12% ao ano,
a partir do 11º dia, sem prejuízo da sua atualização.
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13.16 A atualização será efetuada com base na variação apurado entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade
da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidação.
13.17 No caso de extinção do índice pactuado, haverá substituição automática para aplicação do índice IPC/FIPE.
13.18 A renovação deste seguro não é automática. Portanto, caso haja intenção de renovar o seguro, é
necessário apresentação de nova proposta de seguro.
13.19 Este seguro permanecerá em vigor pelo prazo estipulado na apólice ou nos endossos e terão início e termino de
vigencia as 24 horas das datas indicadas para tal fim, cuja vigencia se inicia desde as vinte e quatro horas do dia em
que a proposta de seguro for protocolada na seguradora.
13.20 Se for recusada a proposta dentro do prazo previsto, a cobertura prevalecerá por mais 2 dias úteis, contados a
partir da formalização da recusa.
14. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES
14.1 O segurado que, na vigencia do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos
riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas as sociedades seguradoras envolvidas, sob
pena de perda de direito.
14.2 O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil, cuja indenização esteja
sujeita as condições deste contrato, será constituído pela soma das seguintes parcelas:
a) Despesas, comprovadamente, efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrencia de danos a terceiros, com o objetivo
de reduzir sua responsabilidade;
b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre as partes,
nesta última hipótese com a anuencia expressa das sociedades seguradoras envolvidas.
14.3 Da mesma maneira, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será
constituído pela soma das seguintes parcelas:
a) Despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrencia do
sinistro;
b) Valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de
minorar o dano ou salvar a coisa;
c) Danos sofridos pelos bens segurados.
14.4 A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado a
cobertura contratada.
14.5 Na ocorrencia de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses
contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as sociedades seguradoras
envolvidas deverá obedecer as seguintes condições:
14.5.1 Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente,
considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do segurado, limite máximo de indenização da cobertura
e cláusulas de rateio;
14.5.2 Será calculada a indenização individual ajustada de cada cobertura, na forma abaixo indicada:
a) Se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes as diversas coberturas
abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite máximo de garantia, a indenização individual de cada
cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste
recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas as coberturas que não apresentem concorrencia com outras
apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O valor
restante do limite máximo de garantia da apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os
prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas.
b) Caso contrário, a indenização individual ajustada será a indenização individual, calculada de acordo com o item 14.5.1 deste
artigo.
14.5.3 Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices, relativas
aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o item 14.5.2 deste artigo;
14.5.4 Se a quantia a que se refere o item 14.5.3 deste artigo for igual ou inferior ao prejuízo vinculado
a cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual
ajustada, assumindo o segurado a responsabilidade pela diferença, se houver;
14.5.5 Se a quantia estabelecida no item 14.5.3 for maior que o prejuízo vinculado a cobertura concorrente, cada sociedade
seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente a razão entre a respectiva indenização individual
ajustada e a quantia estabelecida naquele subitem.
14.6 A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada sociedade seguradora
na indenização paga.
14.7 Salvo disposição em contrário, a sociedade seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização
ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, as demais
participantes.
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15. ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS
15.1 Os limites máximos de indenização, premios e outros valores descritos neste contrato, estão expressos em REAIS e
não serão atualizados ou corrigidos monetariamente por qualquer índice do mercado, salvo se novas regras forem
decretadas pelo Governo Federal.
15.2 O segurado, a qualquer tempo, poderá protocolar nova proposta ou solicitar emissão de endosso para alteração
do limite da garantia contratualmente previsto ficando a critério da sociedade seguradora sua aceitação e alteração do
premio quando couber.
16. PAGAMENTO DE PRÊMIO
16.1 A data limite para pagamento do premio não poderá ultrapassar o trigésimo dia da emissão da apólice, endosso,
da fatura ou da conta mensal, do aditivo de renovação ou endossos dos quais resulte aumento do premio.
16.2 Coincidindo a data limite com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do premio poderá ser
efetuado no primeiro dia útil subsequente.
16.3 Para efeito de cobertura nos seguros custeados através de parcelamento de premios, no caso de não
pagamento de uma das parcelas, subsequentes a primeira, o prazo de vigencia da cobertura será ajustado em
função do premio efetivamente pago, tomando-se por base a Tabela de Prazo Curto.
IMPORTANTE: Substituição da forma de pagamento - Quando a forma de pagamento escolhida pelo segura-do for através
do cartão da Porto Seguro, se a fatura não for paga, o meio de recebimento em cartão Porto Seguro poderá ser
substituído por boleto desde que a apólice ainda esteja vigente, a cobertura proporcional será apurada com base na
Tabela de Prazo Curto e em função dos premios efetivamente pagos. Não havendo cobertura proporcional, o meio de
pagamento não será alterado e a apólice será cancelada de pleno direito após o término da nova vigencia ajustada.
16.3.1 TABELA DE PRAZO CURTO
Relação a ser aplicada sobre a vigencia original
% DO PRÊMIO
para obtenção de prazo em dias
15/365
13
30/365
20
45/365
27
60/365
30
75/365
37
90/365
40
105/365
46
120/365
50
135/365
56
150/365
60
165/365
66
180/365
70
195/365
73
210/365
75
225/365
78
240/365
80
255/365
83
270/365
85
285/365
88
300/365
90
315/365
93
330/365
95
345/365
98
365/365
100
16.3.2 Para prazos não previstos na tabela constante do item 15.3.1 deste artigo, deverá ser utilizado percentual
correspondente ao prazo imediatamente superior.
16.4 O documento de cobrança será enviado ao endereço indicado pelo segurado, ou ao seu representante ou,
ainda, quando houver solicitação expressa de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedencia
COMPREENSIVO EMPRESARIAL - Condições Gerais

330

Página: 13

CONDIÇÕES GERAIS

mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação a data do respectivo vencimento 16.5 A seguradora informará ao segurado ou ao
seu representante legal, por meio de comunicação escrita, o novo prazo de vigencia ajustado.
16.6 O segurado poderá restabelecer os efeitos da apólice, pelo período inicialmente contratado, desde que retome o
pagamento do premio devido, dentro do prazo estabelecido no subitem 16.3.1, acrescido dos juros demora previstos na
proposta e na apólice de seguro.
16.7 Ao término do prazo estabelecido na tabela de prazo curto, sem que haja o restabelecimento facultado, a apólice
ficará cancelada, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.
16.8 Ultrapassado o novo prazo de vigencia ajustado previsto no item 16.3.1, a seguradora poderá autorizar a reativação
da cobertura, mediante a realização de nova análise do risco.
16.9 Fica proibido o cancelamento do contrato de seguro cujo premio tenha sido pago a vista, mediante
financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o segurado deixar de pagar o
financiamento.
16.10 A falta do pagamento do premio da primeira parcela ou do premio a vista implicará o cancelamento da apólice.
16.11 Caso o segurado antecipe o pagamento do premio fracionado, total ou parcialmente, será efetuada a redução
proporcional dos juros pactuados.
16.12 Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do premio a vista ou de qualquer uma das suas
parcelas, sem que tenha sido efetuado, o direito a indenização não ficará prejudicado.
16.12.1 Havendo o cancelamento do contrato de seguro, as parcelas a vencer dos premios serão deduzidas do valor
da indenização, excluindo o adicional de parcelamento.
16.13 O pagamento de indenização somente será efetuado caso o premio esteja sendo pago em seus respectivos vencimentos.
As eventuais parcelas a vencer, a qualquer título, serão exigidas integralmente por ocasião do pagamento da indenização,
excluindo o adicional de parcelamento .
17. FORMAS DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
17.1 O pagamento da indenização decorrente de sinistro coberto por este seguro corresponderá ao valor dos prejuízos
indenizáveis causados aos bens cobertos, descontando a depreciação e a Participação Obrigatória do segurado, quando
houver, respeitando sempre o Limite Máximo de Indenização contratado para cada cobertura.
17.2 Nos casos de sinistro coberto pela apólice a seguradora indenizará o segurado, optando por uma das
seguintes formas, mediante acordo entre as partes:
17.2.1 Indenização em moeda corrente;
17.2.2 Substituição do bem por outro equivalente. Não sendo possível a substituição, a indenização será em moeda
corrente;
17.2.3 Autorização do conserto do bem, indenizando ao segurado o valor dos reparos.
18. OBRIGAÇÕES GERAIS DO SEGURADO
18.1 Comunicar a seguradora imediatamente, logo após o conhecimento do fato causador dos prejuízos
indenizáveis por este seguro, a seguradora pelo meio mais rápido ao seu alcance, sem prejuízo da
comunicação escrita;
18.2 Comunicar imediatamente a seguradora o recebimento de qualquer citação, carta ou documento que se
relacione com a responsabilidade civil do segurado, bem como encaminhar com urgencia tais documentos para a
seguradora;
18.3 Registrar a ocorrencia do sinistro junto as autoridades competentes, e for o caso;
18.4 Fornecer a seguradora todas as informações sobre as circunstâncias relacionadas ao sinistro;
18.5 Dar ciencia a seguradora, da contratação, cancelamento ou rescisão de qualquer outro seguro que contemple
coberturas identicas aquelas previstas neste contrato;
18.6 Tomar todas as providencias ao seu alcance para proteger os bens segurados e/ou evitar a agravação dos
prejuízos;
18.7 Preservar todos os bens atingidos pelo sinistro e passiveis de reaproveitamento, pois depois de indenizados,
passam automaticamente á propriedade da seguradora;
18.8 Conservar todos os indícios e vestígios deixados no local e nos bens segurados, enquanto for necessário
para constatação e apuração da seguradora;
18.9 Apresentar todas as provas da ocorrencia do sinistro, da existencia e quantidade dos bens ou valores além dos
livros ou registros comerciais exigidos por Lei, bem como toda a documentação exigível e indispensável a
comprovação dos prejuízos.
18.10 Não iniciar a reparação dos danos sem prévia concordância da seguradora, salvo se para atender interesse
público ou para evitar a agravação dos prejuízos.
18.11 Apresentar os bens objetos do seguro ou liberar acesso ao local do risco para inspeção, no prazo
estabelecido pela seguradora, nas situações em que a seguradora considerar necessário, sob pena de
cancelamento do seguro.
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19. SINISTROS
19.1 A partir do cumprimento de todas as exigencias por parte do segurado e entrega de todos os documentos solicitados, a
seguradora efetuará a liquidação do sinistro no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
19.2 Havendo cobertura securitária e expirado o prazo de 30 (trinta) dias, desde que o segurado tenha entregado
todos os documentos solicitados pela seguradora e necessários a liquidação do sinistro, o valor da indenização será
atualizado pelo IPCA/IBGE, a partir da data da ocorrencia do sinistro.
19.3 O não pagamento da indenização no prazo previsto implicará na aplicação de juros de mora de 12% ao ano, a partir do
31º dia, sem prejuízo da sua atualização.
19.4 A atualização será efetuada com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de
exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidação.
19.5 No caso de extinção do índice pactuado haverá substituição automática para aplicação do índice IPC/FIPE.
19.6 O pagamento de valores relativos a atualização monetária e juros moratórios serão calculados
independente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.
19.7 Correrão, obrigatoriamente, por conta da sociedade seguradora, até o limite máximo de indenização fixado no contrato:
a) As despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrencia de um
sinistro;
b) Os valores referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de
evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa;
19.8 Poderá a seguradora exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos
ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo
devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura de inquérito, porventura tiver sido instaurado.
19.9 No caso da ocorrencia de sinistro envolvendo a cobertura de subtração de valores, o segurado se obriga a
tomar todas as providencias para a reconstituição e/ou substituição dos títulos sinistrados ou fornecer a seguradora os
documentos necessários para este fim.
19.10 Para fins de indenização e mediante acordo entre as partes poderá ocorrer a reposição ou reparo do bem a coisa,
quando couber. Na impossibilidade de reposição da coisa, a época da liquidação, a indenização devida será paga em
dinheiro.
19.11 Documentos necessários em caso de sinistro:
Em função do sinistro poderão ser solicitados os seguintes documentos:
a) Carta do segurado comunicando a ocorrencia do sinistro em qualquer das coberturas contratadas;
b) Boletim de Ocorrencia, quando necessário e imprescindível para a liquidação do sinistro;
c) Cópia do Contrato Social da Empresa e/ou Estatuto da Empresa;
d) Relação/controle/cópia dos cheques cujos valores foram sinistrados na ocorrencia da Subtração de Valores;
e) Laudo do Instituto de Criminalística em sinistro sobre o Incendio e/ou Explosão;
f) Laudo do Corpo de Bombeiros em sinistro sobre Incendio e/ou Explosão;
g) Orçamentos prévios e detalhados para conserto e/ou reposição dos equipamentos sinistrados;
h) Cópia da Ficha de Registro do Empregado em sinistro sobre as coberturas de Responsabilidade Civil e Subtração
de Valores;
i) Carteira Profissional, Carteira Nacional de Habilitação, Documentos dos Veículos sinistrados e/ou causador e
Carta de Terceiros em sinistro sobre a Responsabilidade Civil, RCG VEICULOS e Impactos de Veículos
Terrestres;
j) Extratos Bancários e Movimentos de Caixa na ocorrencia da Subtração de Valores;
k) Notas Fiscais de Aquisição e Manuais dos objetos sinistrados;
l) Boletim meteorológico em sinistros sobre o Vendaval, Ciclone, Furacão e Tornado;
m) Documentos Contábeis;
n) Comprovantes de Despesas em sinistros sobre a Cobertura de Lucros Cessantes;
o) Orçamento para a Reposição dos Vidros quando esta não for efetuada pela seguradora nas ocorrencias de
Quebra de Vidros;
p) Relação detalhada dos prejuízos em Objetos, especificando quantidade, tipo, modelo, data de aquisição e preço de
reposição;
q) Carta com indicação do banco, agencia e conta corrente, exclusivamente do segurado, para crédito do valor da
indenização na ocorrencia de sinistros em qualquer das coberturas contratadas;
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19.11.1 Quando Pessoa Física, apresentar também:
-Cópia do R.G. ou documento de identificação;
-Cópia do C.P.F.;
-Cópia do comprovante de Residencia.
19.11.2 Quando Pessoa Jurídica, apresentar também:
-Cópia do Cartão do C.N.P.J.
-Cópia do Contrato Social e respectivas alterações.
19.11.3 Outros documentos poderão ser solicitados em função do sinistro, tipo de bens sinistrados e coberturas
contratadas.
19.11.4 Em caso de solicitação de novos documentos, mediante dúvida fundada e justificável, a contagem do prazo
para liquidação do sinistro será suspensa, reiniciando-se a partir da entrega do documento solicitado e contandose o prazo já decorrido.
20. APURAÇÃO DOS PREJUIZOS
20.1 Para determinação dos prejuízos indenizáveis a seguradora tomará por base os seguintes critérios:
a) No caso de edifícios, maquinismos, móveis, utensílios, equipamentos e instalações, tomará por base o valor atual,
disponível no mercado brasileiro, ou seja, o custo de reposição ao preço corrente, no dia e local do sinistro, menos a
depreciação pela idade, uso, perda tecnológica que corresponde a depreciação decorrente de obsolescencia, devido ao
desenvolvimento e invenção de novos equipamentos e ainda pelo estado de conservação.
b) No caso de mercadorias e matérias-primas, tomará como base o custo, no dia e local do sinistro, tendo em conta
o genero de negócio do segurado, limitado ao valor de venda, se este for menor.
c) O valor referente a depreciação será indenizado se o segurado fizer a reposição ou reparo dos bens sinistrados
de sua propriedade por novos e/ou der início a reconstrução do imóvel no prazo máximo de seis meses contados da
data de pagamento da indenização fixada para o valor atual;
d) A indenização total não poderá ultrapassar a duas vezes o valor indenizável pelo critério do valor atual;
e) Em qualquer caso a indenização nunca será superior ao Limite Máximo de Indenização de cada cobertura.
f) No que se refere a valores, serão utilizados os controles de arrecadação, despesas e outras movimentações que possam
efetivamente comprovar o valor do prejuízo.
g) Estarão garantidas as despesas decorrentes de medidas tomadas para redução dos prejuízos cobertos, as
despesas para salvamento e proteção dos bens e desentulho do local.
20.2 Se, em virtude de determinação legal ou por qualquer outra razão, não se puderem repor ou reparar os bens
sinistrados, ou substituí-los por outros semelhantes ou equivalentes, a Companhia só será responsável pelas
importâncias que seriam devidas se não houvesse tal impedimento.
21. SALVADOS
Ocorrido o sinistro que atinja os bens descritos nesta apólice, o segurado não poderá fazer o abandono dos
salvados e deverá tomar, desde logo, todas as providencias cabíveis no sentido de protege-los e de minorar os
prejuízos. A seguradora poderá providenciar o melhor aproveitamento dos salvados, ficando, no entanto, entendido e
acordado que quaisquer medidas tomadas por ela não implicarão no reconhecimento de obrigação de indenização
nem a admissão do abandono dos mesmos por parte do segurado.
22. POS PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO
22.1 Em cada sinistro ocorrido nas coberturas contratadas, o segurado terá uma Participação Obrigatória de acordo
com o valor estabelecido na especificação da apólice de seguro.
23. REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
23.1 Os valores indenizados serão deduzidos do Limite Máximo de Indenização da respectiva cobertura, a partir
da data do sinistro, não sendo cabível qualquer devolução de premio ao segurado.
23.2 A reintegração do Limite Máximo de Indenização não é automática. É permitida, entretanto, mediante solicitação
formal do segurado, anuencia da seguradora e pagamento de premio, a recomposição do Limite Máximo de
Indenização referente a essa redução.
23.3 A recomposição do Limite Máximo de Indenização somente será considerada para sinistros posteriores se, por
ocasião destes o segurado já tiver protocolado na seguradora a solicitação formal de reintegração.
24. PREJUIZOS INDENIZÁVEIS
São indenizáveis, até os respectivos Limites Máximos de Indenização, fixados para as coberturas contratadas, os seguintes
prejuízos ocasionados aos bens segurados:
a) Danos materiais diretamente resultantes dos riscos garantidos;
b) Danos materiais e despesas decorrentes das providencias tomadas para prevenir ou diminuir os prejuízos resultantes
dos riscos garantidos por este Seguro, para salvaguardar os bens sinistrados e para desentulho do local;
c) Danos materiais decorrentes da impossibilidade de remoção ou proteção dos salvados, por motivo de força maior.
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25. PERDA DE DIREITOS
25.1 Se o segurado, seu representante legal, ou seu corretor de seguros, fizer declarações inexatas ou omitir
circunstâncias que possam influenciar na aceitação da proposta ou no valor do premio, ficará prejudicado o
direito a indenização, além de estar o segurado obrigado ao pagamento do premio vencido.
25.2 Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, a sociedade
seguradora poderá:
25.2.1 Na hipótese de não ocorrencia do sinistro:
a) Cancelar o seguro, retendo, do premio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido;
b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de premio cabível.
25.2.2 Na hipótese de ocorrencia de sinistro sem indenização integral:
a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, retendo, do premio originalmente pactuado, acrescido
da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; ou b) Permitir a continuidade do seguro,
cobrando a diferença de premio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.
25.2.3 Na hipótese de ocorrencia de sinistro com indenização integral, cancelar o seguro, após o pagamento
da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de premio cabível.
25.3 Além dos casos previstos em lei ou neste seguro, a seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente
desta apólice se:
a) O segurado não observar ou descumprir quaisquer das cláusulas deste seguro;
b) O sinistro for devido a atos ilícitos, dolosos e/ou culpa grave, equiparável ao dolo, praticados pelo segurado, pelo
beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro e/ou quando praticados pelos sócios controladores,
dirigentes, administradores legais, beneficiários e respectivos representantes legais seja do segurado ou de seus
empregados, bem como se a reclamação do mesmo for fraudulenta ou de má-fé;
c) O segurado deixar de comunicar qualquer alteração ocorrida durante a vigencia que implique em modificação neste seguro
e/ou pagamento adicional de premio;
d) O segurado fizer declarações falsas, inexatas ou omissas, ou por qualquer meio procurar obter benefícios ilícitos deste
seguro;
e) Efetuar qualquer modificação ou alteração no Estabelecimento segurado ou no ramo de atividade, que resultem
na agravação do risco para a seguradora, sem sua prévia e expressa anuencia, ou aquelas que impliquem em
cobrança adicional de premio;
f) Por ocasião do sinistro for constatado enquadramento em desacordo com os critérios mencionados nestas
Condições Gerais;
g) O segurado agravar intencionalmente o risco.
h) Caso o segurado não autorize a entrada ao local de risco ou não apresente os bens, objetos do seguro, para inspeção,
no prazo estabelecido pela Seguradora, sempre que a Seguradora considerar necessário.
25.4 O segurado está obrigado a comunicar a sociedade seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o
risco coberto, sob pena de perder o direito a indenização, se ficar comprovado que omitiu de má-fé.
25.4.1 A sociedade seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação
do risco, poderá dar-lhe ciencia, por escrito, de sua decisão de cancelar o contrato ou, mediante acordo entre as partes,
restringir a cobertura contratada.
25.4.2 O cancelamento do contrato só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença do
premio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.
25.4.3 Na hipótese de continuidade do contrato, a sociedade seguradora poderá cobrar a diferença de premio cabível.
25.5 Sob pena de perder o direito a indenização, o segurado comunicará o sinistro a sociedade seguradora, assim que tiver
conhecimento, e adotará as providencias imediatas para minorar as suas consequencias.
26. SUB-ROGAÇÃO
Efetuado o pagamento da indenização, cujo recebido valerá como instrumento de cessão, a seguradora ficará
sub-rogada até o valor da indenização paga em todos os direitos e ações que competirem ao segurado
contra aqueles que, por ato, fato ou omissão, tenham causado prejuízos indenizados pela seguradora ou
para eles concorrido, obrigando-se o segurado a facilitar e disponibilizar os meios necessários ao exercício desta
sub-rogação.
26.1 Salvo dolo do segurado, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado por seu conjuge, seus descendentes ou
ascendentes, consanguíneos ou afins.
26.2 É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos vinculados a subrogação.
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27. RESCISÃO E CANCELAMENTO DO SEGURO
27.1 Este seguro poderá ser cancelado/rescindido integralmente a qualquer tempo, mediante acordo entre as
partes, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade, e ainda:
27.1.1 Por iniciativa do segurado, desde que obtida a concordância da seguradora, que reterá o premio calculado
de acordo com a tabela de prazo curto. Para os prazos não previstos na tabela, deverá ser aplicado o
percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior;
27.1.2 Por iniciativa da seguradora, onde esta reterá do premio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido;
27.1.3 Automaticamente e de pleno direito independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial,
sem qualquer restituição de premio ou impostos, quando ocorrerem situações previstas na cláusula Perda de Direitos;
27.1.4 O segurado ou seus prepostos praticarem atos ilícitos ou dolo, simulando, provocando, ou agravando as consequencias do
sinistro, para obter benefícios deste Seguro;
27.2 Os valores devidos a título de devolução do premio sujeitam-se a atualização monetária pelo IPCA/IBGE
a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento/rescisão ou da data do efetivo cancelamento/rescisão, se o
mesmo ocorrer por iniciativa da seguradora.
27.3 Caso não ocorra a devolução do premio no prazo máximo de 10 dias corridos, a contar do pedido de
cancelamento/rescisão, implicará na aplicação de juros de mora de 12% ao ano, a partir do 11º dia, sem prejuízo da
sua atualização.
27.4 No caso de extinção do índice pactuado haverá substituição automática para aplicação do índice IPC/FIPE.
28. INSPEÇÃO DE RISCO
A seguradora se reserva o direito de realizar previamente a emissão da apólice, ou durante a vigencia do contrato, a
inspeção do local e dos objetos que se relacionem com o seguro, para averiguação de fatos ou circunstâncias que
porventura impossibilitem a aceitação do seguro ou a sua continuidade, ou ainda identificar as necessidades adicionais de
segurança do local do risco. O segurado deverá facilitar a seguradora, a execução de tal medida, proporcionando
as provas e os esclarecimentos solicitados.
29. FORO
Deve ser estabelecido que as questões judiciais entre o segurado e a sociedade seguradora serão processadas no foro do
domicilio do segurado. Na hipótese de inexistencia de relação de hipossuficiencia entre as partes, será válida a eleição
de foro diverso do domicílio do segurado.
30. SEGUROS MAIS ESPECIFICOS
Considera-se seguro mais específico aquele que melhor individualiza ou situa o bem segurado e este
responderá em primeiro lugar (até esgotar o limite máximo de indenização da cobertura sinistrada) e, caso este
limite não seja suficiente, o seguro menos específico responderá complementarmente.
31. PRESCRIÇÃO
Decorridos os prazos estabelecidos pelo Código Civil, opera-se a prescrição.
32. ENCARGOS DE TRADUÇÃO
Eventuais encargos de tradução referentes a reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão a cargo da
sociedade seguradora.
33. COBERTURAS ADICIONAIS
As coberturas adicionais, quando ofertadas, poderão ser contratadas mediante pagamento de premio adicional.
33.1 ALAGAMENTO / INUNDAÇÃO
Quando ofertada e contratada essa cobertura, a seguradora garantirá até o Limite máximo de Indenização contratada,
as perdas ou danos materiais causados aos bens cobertos nesta apólice diretamente por:
a) Entrada de água nos edifícios provenientes de aguaceiro, tromba de água ou chuva, seja ou não
consequente da obstrução ou insuficiencia de esgotos, galerias pluviais, desaguadouros e similares;
b) Enchentes;
c) Água proveniente de ruptura de encanamentos, reservatórios, canalizações e adutores, desde que não pertençam
ao(s) próprio(s) imóvel(s) segurado(s), nem ao edifício do qual seja(m) o(s) imóvel(s) parte integrante.
33.1.2. EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das demais exclusões previstas nas Condições Gerais, esta garantia não indenizará os prejuízos decorrentes
de:
a) Água de torneira ou registro, ainda que deixados abertos inadvertidamente;
b) Desmoronamento do edifício, salvo quando resultante dos riscos garantidos;
c) Vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo;
d) Incendio, implosão ou explosão, mesmo quando consequente de risco coberto;
e) Umidade e maresia;
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f) Infiltração de água ou outra substância líquida qualquer através de pisos, paredes e tetos, salvo quando consequente de
riscos garantidos;
g) Mercadorias e matérias-primas existentes ao ar livre;
h) enchente, alagamento, inundação e enxurrada, se causadas pela agua do mar;
i) Danos a veículos, seus acessórios, peças e componentes, salvo quando se tratarem de mercadorias próprias.
33.2 CONTAMINAÇÃO E DETERIORAÇÃO DE MERCADORIAS EM AMBIENTES FRIGORIFICADOS Garante, até o Limite
Máximo de Indenização contratado, os prejuízos por perdas e danos materiais causados as mercadorias existentes
no local do risco, em ambientes frigorificados, em consequencia de:
a) Ruptura, quebra ou desarranjo acidental de qualquer parte do sistema de refrigeração;
b) Vazamento, descarga ou evaporação de substância refrigerante contida no sistema de refrigeração;
c) Falha no fornecimento de energia elétrica ocasionado por acidente ocorrido nas instalações e na rede de distribuição de
responsabilidade da empresa fornecedora de energia elétrica, desde que perdure por vinte e quatro horas consecutivas,
ou, se em períodos alternados, dentro de setenta e duas horas, totalize vinte quatro horas sem fornecimento de
energia. Para caracterizar os períodos mencionados a falha no fornecimento deve ter origem no mesmo
acidente ou série de acidentes decorrentes do mesmo evento;
d) despesas decorrentes de medidas tomadas para redução dos prejuízos cobertos, as despesas
para
salvamento e proteção dos bens e desentulho do local.
33.2.1 Importante: Para o acionamento desta cobertura o segurado deve manter as câmaras e aparelhos
indispensáveis ao uso em perfeitas condições de funcionamento, bem como manter o sistema de refrigeração com capacidade
suficiente para o correto armazenamento das mercadorias, apresentando a seguradora, sempre que exigido, laudos de
inspeção e manutenção dos aparelhos e câmaras de frigorífico, sob pena, de não o fazendo, perder o direito a indenização.
33.2.2 - Coberturas Especiais
33.2.2.1 - Para as segmentações de Pet Shop e Clinicas Veterinárias e de Clinicas e Consultórios,
EXCLUSIVAMENTE PARA VACINAS, estarão garantidos os danos em consequencia de falha no fornecimento de energia elétrica
ocasionado por acidente ocorrido nas instalações e na rede de distribuição de responsabilidade da empresa fornecedora de
energia elétrica mesmo que perdure por um período inferior a 24 horas, desde que as vacinas estejam dentro do prazo de
validade do fabricante e tenham sido tomadas todas as medidas de conservação e planos de contingencia
determinadas pelo Ministério da saúde, devidamente analisados pelo órgão responsável.
33.2.3 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Perdas e danos causados a mercadorias que estiverem armazenadas de forma inadequada (superlotação da
câmara, mistura de mercadorias com temperatura e características de composição diferentes) e/ou com temperatura
fora do padrão exigido pelos órgãos reguladores ou determinada pelo fabricante do produto estocado.
b) Perdas e danos causados a mercadorias que estiverem em aparelhos e câmaras de frigoríficos, sem
condições para o correto funcionamento, de acordo com as especificações do fabricante ou com sistema de
refrigeração com a capacidade necessária.
c) Despesas com a reposição do líquido/gás refrigerante.
d) Perdas e danos causados as mercadorias decorrentes de incendio, explosão, implosão e fumaça.
33.3 DANOS ELÉTRICOS
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, danos elétricos causados a máquinas, equipamentos ou instalações
eletronicas ou elétricas devido a variações anormais de tensão, curto-circuito, calor gerado acidentalmente por eletricidade,
descargas elétricas, eletricidade estática, bem como os danos causados pela queda de raio. Esta garantia abrange também
os danos causados a conduítes e materiais de acabamento, bem como, as despesas decorrentes de medidas tomadas para
redução dos prejuízos cobertos.
33.3.1 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Danos elétricos causados direta ou indiretamente, por desgaste natural pelo uso, deterioração gradativa, erosão, corrosão,
oxidação, incrustação, fadiga;
b) Desligamento intencional de dispositivos de segurança ou de controles automáticos;
c) Defeitos preexistentes a contratação desta cobertura que já eram de conhecimento do segurado ou de seus
prepostos.
d) Danos a fusíveis, resistencias de aquecimento, lâmpadas, lâmpadas de projetores, datashow e similares, ampolas, (tubos)
tubos catódicos ou de quaisquer outros componentes que por sua natureza necessitem de trocas periódicas, de
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quaisquer tipos de aparelhos;
e) Danos elétricos causados a válvulas eletronicas de estações e torres de recepção e transmissão de rádio e
televisão;
f) Danos elétricos causados por água e/ou qualquer substância líquida.
g) Danos e/ou prejuízos causados a cabeças de impressão, também conhecidas como printheads, módulo a laser
de impressão, bem como quaisquer tipos de danos e/ou prejuízos por eles causados.
h) Componentes mecânicos, (rolamentos, engrenagens, buchas, correias, eixos e similares), componentes químicos
(óleos lubrificantes, gás refrigerante e similares) ou filtros, bem como a mão-de-obra aplicada na reparação ou substituição
destes componentes, mesmo que em consequencia de sinistro coberto. Estarão amparados, óleo isolante elétrico,
isoladores elétricos, armários metálicos de painéis elétricos, transformadores e eletrodutos, desde que diretamente
afetados pelo calor gerado no sinistro.
i) Danos elétricos decorrentes de falhas mecânicas (quebras, trincas, amassamentos, etc.).
j) Má qualidade e vícios intrínsecos;
k) Danos físicos causados ao estabelecimento segurado, exceto os danos causados a conduítes e materiais de
acabamento;
l) danos causados exclusivamente a tela e/ou display de equipamentos, decorrentes de qualquer causa.
33.4 DERRAME E VAZAMENTO DE ÁGUA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, os danos causados ao Estabelecimento segurado por
infiltração, derrames acidentais de água ou outra substância líquida contida em instalações de Chuveiros Automáticos
Sprinklers, em seus encanamentos, válvulas, acessórios, tanques e bombas. Esta garantia abrange também as
despesas decorrentes de medidas tomadas para redução dos prejuízos cobertos.
33.4.1 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
b) Desmoronamento ou destruição de tanques e seus componentes;
c) Instalações de chuveiros automáticos (Sprinklers), quando não tiverem sido periodicamente aprovadas na forma
prevista pelas normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.
d) Instalações que tiverem sofrido reparação, conserto, alteração, ampliação ou paralisação, que não tenha sido realizada
por empresa reconhecidamente especializada em instalação de chuveiros automáticos (Sprinklers).
33.5 DESMORONAMENTO
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, os danos materiais de origem súbita, imprevista e acidental,
causados aos bens cobertos em decorrencia de:
a) Desmoronamento total ou parcial;
b) Demolição e/ou reconstrução por iminencia do desmoronamento, devidamente caracterizado por laudo técnico;
c) Despesas decorrentes de medidas tomadas para a redução dos prejuízos cobertos e desentulho do local, desde
que caracterize um dos eventos previstos nas alíneas a e b desta cobertura.
33.5.1 IMPORTANTE
Para fins deste seguro, será caracterizado o desmoronamento parcial somente quando houver o desmoronamento de paredes,
muros de divisa ou de qualquer elemento estrutural (coluna, pilares, viga e laje).
33.5.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS:
Além dos Bens Excluídos e Exclusões Gerais constantes nestas Condições Gerais, não estarão amparados também
os danos causados a e/ou decorrentes de:
a) Desmoronamento, desabamento ou deslocamento de acabamentos, revestimentos, artigos de decoração, efeitos
artísticos, telhas, forros e similares.
b) Fundações, alicerce e ao terreno.
c) Falha de construção, fadiga de material, erro de projeto, vício próprio, danos pré-existentes e má conservação do
imóvel;
d) Alagamento, ressaca ou aumento do volume de rios, canais e similares;
e) Vendaval, impacto de veículos terrestres, queda de aeronave ou qualquer engenho aéreo ou espacial;
f) Roubo ou Furto, ocorrido durante ou depois de qualquer dos sinistros cobertos;
g) Muros construídos sem alicerces (vigas e colunas).
h) Reforma, construção ou reconstrução no imóvel segurado;
i) Incendio, queda de raio, implosão ou explosão.
j) Desmoronamento, desabamento ou deslocamento de muro de contenção, muro de arrimo ou quando a estrutura ou parte dela
for de madeira.
33.6 EQUIPAMENTOS CINEMATOGRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS, ÁUDIO E VIDEO
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Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, os prejuízos causados aos equipamentos cinematográficos, fotográficos
áudio e vídeo de propriedade do segurado ou por ele utilizado em função da sua atividade, por acidentes decorrentes de
causa externa e subtração dos equipamentos.
Esta garantia abrange os equipamentos segurados quando em depósito, em uso ou em trânsito.
Para efeito desta cobertura, entende-se por:
Acidentes de causa externa: são aqueles decorrentes de origem súbita e inesperada, em que a sua ocorrencia independa
de ações do usuário.
Subtração de Equipamentos: Será amparada exclusivamente a Subtração cometida mediante ameaça direta ou emprego de
violencia contra os sócios, diretores e/ou empregados e a Subtração cometida mediante arrombamento do local desde que tenha
deixado vestígios materiais evidentes ou tenham sido constatados por inquérito policial. Terá amparo também os danos ao
equipamento, decorrentes da simples tentativa de subtração.
33.6.1 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Roubo, furto, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticado contra o patrimonio do segurado por seus empregados
(incluindo temporários, em período de experiencia e estagiários) ou prepostos, quer agindo por conta própria ou
mancomunado com terceiros;
b) Operações de reparo, ajustamento, serviços em geral de manutenção;
c) Lucros cessantes por paralisação parcial ou total dos equipamentos segurados;
d) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;
e) Riscos provenientes de contrabando, transporte ou comércio ilegais;
f) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de acidente coberto;
g) Sobrecarga isto é, por carga que excede a capacidade normal de operação do equipamento segurado;
h) Negligencia do segurado na utilização dos equipamentos, bem como na adoção de providencias imediatas para
minorar as consequencias de qualquer sinistro seja durante ou após sua ocorrencia;
i) Desgaste natural causado pelo uso, desarranjo mecânico, corrosão, ferrugem, umidade e chuva;
j) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados a dínamos, motores, transformadores,
condutores, chaves e demais acessórios elétricos;
k) Estouros, cortes e outros danos causados a pneumáticos ou câmaras de ar, salvo se resultarem de sinistro
coberto;
l) Velamento de filmes virgens (ou expostos, porém não revelados) salvo se resultante de acidentes cobertos
por esta apólice;
m) Apagamento de fitas gravadas (som e/ou vídeo) por ação de campos magnéticos de qualquer origem.
n) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato, apropriação indébita;
o) Danos e/ou prejuízos causados a cabeças de impressão, também conhecidas como printheads, módulo a laser de
impressão, bem como quaisquer tipos de danos e/ou prejuízos por eles causados.
p) Subtração, mesmo que cometida com arrombamento e/ ou rompimento de obstáculo, quando o equipamento estiver guardado
no interior de veículos.
q) Qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características descritas nos riscos garantidos
deste seguro;
33.6.2 Apuração dos Prejuízos
Para determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as condições expressas nesta cobertura, tomará
por base o custo da reparação, recuperação ou substituição do bem sinistrado, respeitadas as suas características
anteriores. A seguradora também indenizará o custo da desmontagem e remontagem que se fizeram necessárias
para a efetuação dos reparos, assim como as despesas normais de transporte de ida e volta da oficina de
reparos e despesas aduaneiras, se houver.
Se os reparos forem executados na oficina do próprio segurado, a seguradora indenizará o custo de materiais
e mão-de-obra decorrentes dos reparos efetuados e mais uma percentagem razoável de despesas de administração.
Para efeito de Perda Parcial, a seguradora não fará qualquer redução dos prejuízos a título de depreciação, com
relação as partes reparadas, entendendo-se, porém, que o valor eventual atribuído aos remanescentes substituído
deverá ser deduzido dos prejuízos.
Em qualquer caso, a indenização ficará limitada ao valor do bem sinistrado, entendendo-se como valor atual o
valor do bem no estado de novo, a preços correntes em data imediatamente anterior a da ocorrencia do sinistro, deduzida a
depreciação por uso, idade e estado de conservação. Serão incluídas no valor de novo despesas de importação e
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despesas normais de transporte e montagem. Ocorrerá Perda Total quando o custo da reparação ou recuperação do
bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor atual.
33.7 EQUIPAMENTOS PARA CONCESSIONARIA (Exclusiva para segmentação de Concessionária) Garante, até o Limite Máximo
de Indenização contratado, as perdas e danos causados aos equipamentos utilizados normalmente pelo segurado
em suas atividades, desde que, não se tratem de mercadorias inerentes a atividade do segurado para venda,
decorrentes de causa externa, entendendo-se como tal os equipamentos com autopropulsão que operem
estritamente nas áreas ocupadas pelo segurado, assim como máquinas e equipamentos industriais de uso do segurado
de tipo fixo, instalados para operação permanente no local segurado, e ainda máquinas e equipamentos de
informática, transmissão e recepção de rádio frequencia e telefonia (excluídos postes, mastros, linhas de
transmissão e antenas ao ar
livre).
33.7.1 EXCLUSÕES ESPECIFICAS:
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, defeito de conhecimento do segurado e
oculto para a seguradora o qual deveria ser informado no momento da contratação do seguro, desarranjo mecânico,
corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva;
b) Subtração, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticados contra o patrimonio do segurado, por seus empregados
ou prepostos quer agindo por conta própria ou mancomunados com terceiros;
c) Operação de reparos, ajustamentos, serviços em geral de manutenção, salvo se ocorrer incendio ou explosão
nessa situação a seguradora responderá exclusivamente pelo dano causado por incendio ou explosão;
d) Operações de içamento e descida dos equipamentos segurados, ainda que dentro do canteiro de obras ou
local de guarda;
e) Negligencia do segurado, empregados prepostos, na utilização dos equipamentos;
f) Aparelhos celulares, agendas eletronicas, calculadoras de bolso e similares.
33.8 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, COM COBERTURA DE SUBTRAÇÃO
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, os prejuízos por perdas e danos materiais, de origem
súbita e imprevista, causados aos equipamentos eletronicos de baixa voltagem (tensões de até 220 volts)
relativos a atividade segurada, inclusive de informática, e os citados no subitem 33.8.1- EQUIPAMENTOS
COBERTOS, por acidentes de causa externa, de propriedade do segurado, ou por ele utilizados em função da sua atividade e
que estejam nas dependencias do local de risco, em consequencia de:
a) Incendio e explosão de qualquer causa ou natureza;
b) Desmoronamento total ou parcial do local do risco;
c) Queda de aeronaves e engenhos aéreos e impacto de veículos terrestres de terceiros;
d) Danos elétricos e queda de raio;
e) Danos mecânicos, danos em discos e fitas magnéticas em operação;
f) Transporte interno;
g) Vendaval, furacão, ciclone, tornado, queda de granizo;
h) Subtração cometida mediante ameaça direta ou emprego de violencia contra os sócios, diretores e/ou
empregados;
i) Subtração cometida mediante arrombamento do local desde que tenha deixado vestígios materiais evidentes
ou tenham sido constatados por inquérito policial;
j) Danos ao equipamento, decorrentes da simples tentativa de subtração;
k) Greves e tumultos, inclusive atos dolosos praticados por terceiros;
l) Queda, quebra e amassamento em consequencia de eventos cobertos. Ressalvadas as exclusões Gerais e Específicas;
m) Danificações causadas ao Estabelecimento segurado durante a prática ou tentativa de subtração dos bens.
33.8.1 EQUIPAMENTOS COBERTOS
a) Equipamentos de informática: microcomputadores de maior porte, impressoras, scanners, plotters, modens e
outros periféricos de hardware e portáteis tais como, notebook, netbook, palmtop, tablets, agendas eletronicas,
calculadoras de bolso e similares;
b) Copiadoras, relógios de ponto, caixas registradoras;
c) Câmeras de circuito interno e centros de controle monitorados;
d) Aparelhos telefonicos, centrais telefonicas e fax;
e) Aparelhos ou equipamentos odontológicos, médicos e/ou hospitalares.
33.8.2 BENS NÃO COBERTOS
a) Softwares;
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b) Equipamentos quando mercadorias do segurado;
d) Equipamentos portáteis utilizados fora do local segurado;
c) Aparelhos de telefone celular.
33.8.2 - Coberturas Especiais
33.8.2.1 - Exclusivamente para as segmentação de Escolas, além dos eventos citados na descrição da presente cobertura,
estarão amparados ainda:
Danos ocasionados aos seguintes equipamentos, inclusive para empregados e professores fora do estabelecimento segurado
(território nacional):
Notebook/Laptop
Tablets
Câmeras Digitais
Retroprojetores
33.8.2.2 - Exclusivamente para a segmentação de Pet Shop e Clinica Veterinária, além dos eventos citados na descrição da
presente cobertura, estarão amparados ainda:
Danos ocasionados aos seguintes equipamentos, inclusive fora do estabelecimento segurado (território nacional):
Soprador
Secador de pedestal
Compressor de ar
Máquina de tosa
Notebook/Laptop
Tablets
Equipamentos portáteis médicos ou odontológicos;
33.8.2.3 - Exclusivamente para a segmentação de Clinicas e Consultórios, além dos eventos citados na descrição da presente
cobertura, estarão amparados ainda:
Danos ocasionados aos seguintes equipamentos, inclusive fora do estabelecimento segurado (território nacional):
Notebook/Laptop
Tablets
Equipamentos portáteis médicos ou odontológicos;
33.8.2.3.1 Limite Máximo de Indenização:
A indenização será de até 30% do valor contratado na cobertura de Equipamentos Eletronicos com Subtração, limitado ao
máximo de R$30.000,00.
33.8.2.4 - Exclusivamente para a segmentação de Estética e Beleza, além dos eventos citados na descrição da presente
cobertura, estarão amparados ainda:
Danos ocasionados aos seguintes equipamentos, exclusivamente dentro do estabelecimento segurado:
Equipamentos estéticos;
33.8.2.5 EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA ESPECIAL
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Empresa e nas Exclusões
Específicas da cobertura de Equipamentos Eletronicos com cobertura de Subtração de Bens, estarão excluídos
ainda:
a) Subtração, mesmo que cometida com arrombamento e/ ou rompimento de obstáculo, quando o equipamento
estiver guardado no interior de veículos.
33.8.3 Sinistros Simultâneos:
Havendo sinistro envolvendo equipamentos amparados na cobertura de Equipamentos Eletronicos e em outra
cobertura contratada, a prioridade de indenização será na cobertura de Equipamentos Eletronicos podendo ser
utilizada a outra cobertura somente em caso de insuficiencia do Limite Máximo de Indenização na cobertura de
Equipamentos Eletronicos. Nesta situação será aplicada a Participação Obrigatória do segurado, sobre o valor total
indenizável.
33.8.4 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Transporte fora do local do risco;
b) Desgaste natural de peças de reposição e desgaste natural dos equipamentos causado pelo uso, desarranjo mecânico,
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corrosão, ferrugem, umidade e chuva;
c) Substituição natural de peças decorrente de manutenção dos equipamentos, inclusive mão-de-obra;
d) Recomposição de registros e documentos;
e) Infidelidade ou qualquer outro ato doloso praticado por dirigentes, empregados (incluindo temporários, em período de
experiencia e estagiários) ou prepostos, em conjunto ou não com terceiros;
f) Arranhaduras ou defeitos estéticos;
g) Danos em consequencia de uso inadequado, forçado ou fora dos padrões recomendados pelo fabricante;
h) Falhas ou defeitos preexistentes a data de início de vigencia deste seguro;
i) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;
j) Lucros cessantes em decorrencia dos eventos cobertos;
k) Danos elétricos causados por água e/ou qualquer substância líquida, salvo em decorrencia de riscos garantidos;
l) Danos elétricos causados a lâmpadas de projetores, fusíveis, módulo a laser de impressão, datashow e similares,
ampolas (tubos) de aparelhos de raio X, de radioterapia ou de quaisquer outros aparelhos/ equipamentos
odontológicos, médicos e/ou hospitalares;
m) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato, apropriação indébita;
n) Qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características descritas nos riscos garantidos deste seguro;
o) Danos e/ou prejuízos causados a cabeças de impressão, também conhecidas como printheads, módulo a laser
de impressão, bem como quaisquer tipos de danos e/ou prejuízos por eles causados;
p) Alagamento ou inundação.
q) Danos ocorridos durante a manutenção ou reparos, salvo se ocorrer incendio ou explosão.
33.9 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, SEM COBERTURA DE SUBTRAÇÃO
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, os prejuízos por perdas e danos materiais de origem
súbita e imprevista, causados aos equipamentos eletronicos de baixa voltagem (tensões de até 220 volts) relativos a
atividade segurada, inclusive de informática, e os citados no sub-item 33.8.1- EQUIPAMENTOS COBERTOS, por
acidentes de causa externa, de propriedade do segurado, ou por ele utilizados em função da sua atividade e que estejam nas
dependencias do local de risco, em consequencia de:
a) Incendio e explosão de qualquer causa ou natureza;
b) Desmoronamento total ou parcial do local do risco;
c) Queda de aeronaves e engenhos aéreos e impacto de veículos terrestres de terceiros;
d) Danos elétricos e queda de raio;
e) Danos mecânicos, danos em discos e fitas magnéticas em operação;
f) Transporte interno;
g) Vendaval, furacão, ciclone, tornado, queda de granizo;
h) Greves e tumultos, inclusive atos dolosos praticados por terceiros;
i) Queda, quebra e amassamento em consequencia de eventos cobertos. Ressalvadas as exclusões Gerais e Específicas.
33.9.1 EQUIPAMENTOS COBERTOS
a) Equipamentos de informática: micros, computadores de maior porte, impressoras, scanners, ploters, Modens e
outros periféricos de hardware e portáteis tais como lap top, notebook, netbook, palmtop, tablets, agendas
eletronicas, calculadoras de bolso e similares;
b) Máquinas eletronicas, copiadoras, relógios de ponto, caixas registradoras;
c) Câmeras de circuito interno e centros de controle monitorados;
d) Aparelhos telefonicos, centrais telefonicas e fax;
e) Aparelhos ou equipamentos odontológicos, médicos e/ou hospitalares.
33.9.2 BENS NÃO COBERTOS
a) Softwares;
b) Equipamentos quando mercadorias do segurado;
c) Equipamentos utilizados fora do local segurado;
d) Aparelhos de telefone celular;
33.9.3 Coberturas Especiais
33.9.3.1 Exclusivamente para a segmentação de Escolas, além dos eventos citados na descrição da presente cobertura,
estarão amparados ainda:
Danos ocasionados aos seguintes equipamentos, inclusive para empregados e professores fora do estabelecimento segurado
(território nacional):
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Notebook/Laptop
Tablets
Câmeras Digitais
Retroprojetores
33.9.3.2 Exclusivamente para as atividades Pet Shop e Veterinário, além dos eventos citados na descrição da presente
cobertura, estarão amparados ainda:
Danos ocasionados aos seguintes equipamentos, inclusive fora do estabelecimento segurado (território nacional):
Notebook/Laptop
Tablets
Equipamentos portáteis médicos ou odontológicos;
Soprador
Secador de pedestal
Compressor de ar
Máquina de tosa
33.9.3.3 Exclusivamente para a a segmentação de Clinicas e Consultórios, além dos eventos citados na descrição da presente
cobertura, estarão amparados ainda:
Danos ocasionados aos seguintes equipamentos, inclusive fora do estabelecimento segurado (território nacional):
Notebook/Laptop
Tablets
Equipamentos portáteis médicos ou odontológicos;
33.9.3.3.1 Limite Máximo de Indenização:
A indenização será de até 30% do valor contratado na cobertura de Equipamentos Eletronicos Sem Subtração, limitado ao
máximo de R$30.000,00
33.9.3.4 Exclusivamente para a a segmentação de Estética e Beleza além dos eventos citados na descrição da presente
cobertura, estarão amparados ainda:
Danos ocasionados aos seguintes equipamentos, exclusivamente dentro do estabelecimento segurado:
Equipamentos estéticos;
33.9.4 EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA ESPECIAL
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Empresa e nas Exclusões
Específicas da cobertura de Equipamentos Eletronicos sem cobertura de Subtração de Bens, estarão excluídos
ainda:
a) Subtração, mesmo que cometida com arrombamento e/ ou rompimento de obstáculo, quando o equipamento
estiver guardado no interior de veículos.
33.9.5 Sinistros Simultâneos:
Havendo sinistro envolvendo equipamentos amparados na cobertura de Equipamentos Eletronicos e em outra cobertura
contratada, a prioridade de indenização será na cobertura de Equipamentos Eletronicos podendo ser utilizada a outra
cobertura somente em caso de insuficiencia do Limite Máximo de Indenização na cobertura de Equipamentos Eletronicos.
Nesta situação será aplicada a Participação Obrigatória do segurado, sobre o valor total indenizável.
33.9.6 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Subtração total ou parcial dos equipamentos;
b) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato, apropriação indébita;
c) Transporte fora do local do risco;
d) Desgaste natural de peças de reposição e desgaste natural dos equipamentos causado pelo uso, desarranjo mecânico,
corrosão, ferrugem, umidade e chuva;
e) Substituição natural de peças decorrente de manutenção dos equipamentos, inclusive mão-de-obra;
f) Recomposição de registros e documentos;
g) Infidelidade ou qualquer outro ato doloso praticado por dirigentes, empregados (incluindo temporários, em período de
experiencia e estagiários) ou prepostos, em conjunto ou não com terceiros;
h) Arranhaduras ou defeitos estéticos;
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i) Danos em consequencia de uso inadequado, forçado ou fora dos padrões recomendados pelo fabricante;
j) Falhas ou defeitos preexistentes a data de início de vigencia deste seguro;
k) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;
l) Lucros cessantes, mesmo que em decorrencia dos eventos Cobertos;
m) Danos elétricos causados por água e/ou qualquer substância líquida, salvo em decorrencia de riscos garantidos;
n) Danos elétricos causados a lâmpadas de projetores, fusíveis, módulo a laser de impressão, datashow e similares,
ampolas (tubos) de aparelhos de raio X, de radioterapia ou de quaisquer outros aparelhos/ equipamentos
odontológicos, médicos e/ou hospitalares;
o) Danos e/ou prejuízos causados a cabeças de impressão, também conhecidas como printheads, módulo a laser
de impressão, bem como quaisquer tipos de danos e/ou prejuízos por eles causados;
p) Danos ocorridos durante a manutenção ou reparos, salvo se ocorrer incendio ou explosão.
q) Alagamento ou inundação
33.10 EQUIPAMENTOS ESTACIONÁRIOS
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, o pagamento da indenização por perdas e danos
materiais, causados aos equipamentos estacionários de propriedade do segurado ou por ele utilizado em função da sua
atividade, por acidentes decorrentes de causa externa.
33.10.1 Para efeito desta cobertura, entende-se por:
Acidentes de causa externa: são aqueles decorrentes de origem súbita e inesperada, em que a sua ocorrencia independa
de ações do usuário.
Equipamentos estacionários: São máquinas e equipamentos de uso industrial e comercial de
operação
permanente instalados e/ou fixados no local de risco especificado na apólice.
33.10.3 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Subtração e extorsão em qualquer das modalidades previstas em lei.
b) Operações de reparo, ajustamento, serviços em geral de manutenção;
c) Quaisquer operações de içamento e descida, transporte ou transladação dos equipamentos segurados;
d) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;
e) Riscos provenientes de contrabando, transporte ou comércio ilegais;
f) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de acidente coberto por apólice;
g) Sobrecarga isto é, por carga que exceda a capacidade normal de operação do equipamento segurado;
h) Negligencia do segurado na utilização dos equipamentos, bem como na adoção de providencias imediatas para
minorar as consequencias de qualquer sinistro seja durante ou após sua ocorrencia;
i) incendio, raio ou explosão de qualquer natureza, e suas consequencias;
j) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados a dínamos, motores, transformadores,
condutores, chaves e demais acessórios elétricos;
k) Alagamento ou inundação;
l) Software.
m) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato, apropriação indébita;
n) Danos e/ou prejuízos causados a cabeças de impressão, também conhecidas como printheads, módulo a laser
de impressão, bem como quaisquer tipos de danos e/ou prejuízos por eles causados.
33.10.4 Apuração dos Prejuízos
Para determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as condições expressas nesta cobertura, tomará
por base o custo da reparação, recuperação ou substituição do bem sinistrado, respeitadas as suas características
anteriores. A seguradora também indenizará o custo da desmontagem e remontagem que se fizeram necessárias
para a efetuação dos reparos, assim como as despesas normais de transporte de ida e volta da oficina de reparos e
despesas aduaneiras, se houver.
Em qualquer caso, a indenização ficará limitada ao valor do bem sinistrado, entendendo-se como valor atual o
valor do bem no estado de novo, a preços correntes em data imediatamente anterior a da ocorrencia do sinistro, deduzida a
depreciação por uso, idade e estado de conservação. Serão incluídas no valor de novo despesas de importação
e despesas normais de transporte e montagem. Ocorrerá Perda Total quando o custo da reparação ou recuperação
do bem sinistrado atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor atual.
33.11 EQUIPAMENTOS MÓVEIS E EMPILHADEIRAS
Garante ao segurado, até o Limite Máximo de Indenização contratado, o pagamento da indenização por perdas
e danos materiais, causados aos equipamentos móveis e empilhadeiras por acidentes decorrentes de causa externa.
Esta cobertura destina-se a máquinas e equipamentos móveis de todos os tipos, de utilização em
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indústrias, obras civis e de terraplanagens, ou qualquer outro ramo de atividade não relacionada a agricultura, agropecuária e
florestal. Estará amparada também a transladação fora do local de risco, por autopropulsão ou qualquer meio de transporte
adequado e de responsabilidade do segurado.
33.11.1 Para efeito desta cobertura, entende-se por:
Equipamentos móveis: são os equipamentos que operam por autopropulsão, deslocando-se por seus próprios meios,
em canteiros de obras, entre locais de trabalho ou viagem de entrega.
Acidentes de causa externa: são aqueles decorrentes de origem súbita e inesperada, em que a sua ocorrencia independa
de ações do usuário.
33.11.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Roubo e furto em qualquer das modalidades previstas em lei, extorsão, apropriação indébita, estelionato, praticado contra
o patrimonio do segurado por seus empregados (incluindo temporários, em período de experiencia e estagiários)
ou prepostos, quer agindo por conta própria ou mancomunado com terceiros;
b) Operações de reparo, ajustamento, serviços em geral de manutenção;
c) Quaisquer operações de içamento e descida dos equipamentos segurados, ainda que dentro do canteiro de obras
ou local de guarda;
d) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;
e) Riscos provenientes de contrabando, transporte ou comércio ilegais;
f) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, não proveniente de acidente coberto;
g) Sobrecarga isto é, por carga que excede a capacidade normal de operação do equipamento segurado;
h) Negligencia do segurado na utilização dos equipamentos, bem como na adoção de providencias imediatas para
minorar as consequencias de qualquer sinistro seja durante ou após sua ocorrencia;
i) Desgaste natural causado pelo uso, desarranjo mecânico, corrosão, ferrugem, umidade e chuva;
j) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados a dínamos, motores, transformadores,
condutores, chaves e demais acessórios elétricos;
k) Alagamento ou inundação;
l) Transladação dos equipamentos segurados entre áreas de operação ou locais de guarda, por helicópteros;
m) Estouros, cortes e outros danos causados a pneumáticos ou câmaras de ar, salvo se resultarem de evento coberto;
n) Operação dos equipamentos segurados em obras subterrâneas ou escavações de túneis;
o) Operação dos equipamentos segurados sobre cais, docas, pontes, comportas, piers, balsas, pontões,
embarcações, plataformas (flutuantes ou fixas) ou estaqueamentos sobre água, ou em praias, margens de rios, represas,
canais, lagos e lagoas.
p) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato, apropriação indébito;
33.11.3 Apuração dos Prejuízos
Para determinação dos prejuízos indenizáveis de acordo com as condições expressas nesta cobertura, tomará por base o custo
da reparação, recuperação ou substituição do bem sinistrado, respeitadas as suas características anteriores.
33.11.4 A seguradora também indenizará o custo da desmontagem e remontagem que se fizeram necessárias para
a efetuação dos reparos, assim como as despesas normais de transporte de ida e volta da oficina de reparos e
despesas aduaneiras, se houver.
33.11.5 Se os reparos forem executados na oficina do próprio segurado, a seguradora indenizará o custo de materiais e
mão-de-obra decorrentes dos reparos efetuados e mais uma percentagem razoável de despesas de administração. Para
efeito de Perda Parcial, a seguradora não fará qualquer redução dos prejuízos a título de depreciação, com relação as partes
reparadas, entendendo-se porém, que o valor eventual atribuído aos remanescentes substituído deverá ser deduzido
dos prejuízos.
33.11.6 Em qualquer caso, a indenização ficará limitada ao valor do bem sinistrado, entendendo-se como valor atual o valor
do bem no estado de novo, a preços correntes em data imediatamente anterior a da ocorrencia do sinistro, deduzida a
depreciação por uso, idade e estado de conservação. Serão incluídas no valor de novo despesas de importação e
despesas normais de transporte e montagem.
33.11.7 Ocorrerá Perda Total quando o custo da reparação ou recuperação do bem sinistrado atingir ou
ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor atual.
33.12 EXPOSIÇÃO FORA DO(S) LOCAL(IS) SEGURADO(S)
(Exclusiva para segmentação de Concessionária)
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Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, o pagamento da indenização por perdas e danos
materiais, causados aos veículos pertencentes ao segurado destinados a venda, em consequencia
de:
a) Translado entre o local origem e o local de exposição e vice-versa, excluindo a interrupção do trajeto para quaisquer outras
finalidades;
b) Exposição fora do local segurado, dentro do território nacional, desde que não ultrapasse o período de 30 dias,
limitados ao vencimento da apólice, que determinará a automática cessação da cobertura, independentemente do
local em que se encontre o veículo segurado. Esta cobertura se encerra no momento do retorno do(s) veículo(s) ao
estabelecimento segurado e/ou outro local indicado para tal finalidade.
ImportanteÁ O local de origem sempre deverá ser o endereço do local de risco citado na apólice.
33.12.1 Esta cobertura ampara no máximo duas exposições por mes, com no máximo 5 veículos por exposição, desde
que seja apresentada documentação necessária, em caso de sinistro, para confirmar o controle dos veículos, conforme
relação mencionada abaixo:
a) Contrato da exposição informando período com início e término da exposição;
b) Controle de entrada e saída discriminando cada veículo a ser exposto, com informações como marca, modelo,
ano e chassi;
c) Nota Fiscal de transferencia (simples remessa) para transporte ou romaneios;
d) Controle da empresa contratada para o transporte (quando houver).
33.12.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Danos decorrentes de mau acondicionamento, insuficiencia de embalagens, e operações de carga e
descarga.
b) Veículos do segurado que estiverem suspensos em altura por muncks (equipamento hidráulico utilizado para
carregamento, descarregamento, transporte e movimentação de máquinas e peças pesadas) ou guindastes, para efeito de exibição
pública ou divulgação comercial, em qualquer localidade do território nacional;
c) Danos causados por alagamento/ inundação ou desmoronamento;
d) Subtração, perda ou extravio de peças, ferramentas, acessórios, ou sobressalentes, salvo se o próprio veículo for
roubado;
e) Apropriação indébita, subtração, mesmo que total do veículo, se praticado por ou em conivencia com qualquer
preposto e/ou empregado do segurado;
f) Danos ou prejuízos decorrentes de manutenção ou guarda de veículos em locais inadequados e/ou má
conservação;
g) Danos causados ao veículo quando houver interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades;
h) Veículos expostos em posto de gasolina;
i) Dano Moral, perdas financeiras e lucros cessantes decorrentes de quaisquer causas;
j) Danos resultantes de dolo do segurado e/ ou seus prepostos;
k) Danos decorrentes de fenomenos da natureza, tais como: vendaval, furacão, ciclone, tornado, queda de granizo,
tempestade, raio.
33.13 FIDELIDADE DE EMPREGADOS
Quando ofertada e contratada essa cobertura, a seguradora garantirá até o Limite Máximo de Indenização contratado,
as perdas e/ou danos materiais que o segurado venha a sofrer decorrentes de crimes de Furto, Roubo, Apropriação
indébita ou Estelionato contra o seu patrimonio, conforme definido no Código Penal Brasileiro.
Esta cobertura somente será caracterizada mediante a instauração de inquérito policial solicitado pelo segurado contra
o empregado infiel em decorrencia dos delitos previstos nesta cobertura e ocorridos durante a vigencia da
apólice.
33.13.1 Para efeitos desta garantia consideram-se as seguintes definições:
Empregados - Pessoa física com vínculo empregatício junto ao segurado, relacionados nominalmente e no
exercício de suas funções, na forma estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho;
Patrimonio do segurado: Valores e bens de propriedade do segurado ou de terceiros, sob guarda e custódia do
segurado e pelos quais ele seja legalmente responsável;
33.13.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) O valor estimativo de qualquer bem integrante do patrimonio do segurado;
b) Sinistro que não tenha ocorrido ou não tenha se iniciado durante a vigencia da apólice;
c) Sinistros cuja autoria não tenha sido comprovadamente de responsabilidade do Empregado d) Esta garantia não se aplica
a estabelecimentos ocupados por instituições financeiras, empresas de transporte e/ou guarda de valores, joalherias e
similares.
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e) sinistro que o segurado não tenha descoberto em até 60 dias (sessenta) da data de encerramento do vínculo
empregatício, seja por demissão, morte ou qualquer outro motivo.
f) crimes causados por terceirizados, prestadores de serviços e demais prepostos que não sejam empregados registrados
direto pelo segurado;
g) danos corporais;
h) danos morais;
33.14 FLUTUANTE EM LOCAIS NÃO ESPECIFICADOS
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, a indenização relativa aos bens do segurado, inerentes a
sua atividade, quando se encontrarem em locais de terceiros para guarda, custódia, beneficiamento, usinagem e outros
trabalhos, desde que tais bens não estejam amparados por seguros específicos, contratados por esses terceiros.
33.14.1 Se houverem seguros específicos, contratados por esses terceiros e se estes não forem suficientes para indenizar os
prejuízos sofridos pelo segurado, esta garantia responderá, até o seu Limite Máximo de Indenização, pela diferença
entre o efetivo prejuízo e a indenização paga por aquelas apólices.
33.14.2 Entende-se por seguros específicos contratados por terceiros, apólices ou bilhetes de seguro que deem
cobertura para bens ou mercadorias de sua propriedade ou não, entregues para sua guarda ou sob sua
responsabilidade nos locais segurados. Esta garantia somente estará garantindo os
eventos relacionados a
cobertura básica (Incendio, Raio e Explosão).
33.14.3 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Permanecem válidas todas as exclusões previstas nestas Condições Gerais.
33.15 IMPACTO DE VEICULOS, QUEDA DE AERONAVES E ENGENHOS AÉREOS
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, os danos materiais causados ao(s) Estabelecimento(s) segurado(s),
diretamente, pelo impacto involuntário decorrente de queda de aeronaves, engenhos aéreos e impacto de veículos
terrestres, inclusive aqueles que não disponham de tração própria. Entende-se por dano direto aquele causado pelo
impacto e que incide imediatamente sobre os bens, objeto deste seguro, bem como aquele que teve como
intermediário algum elemento material, movido, concomitantemente, pelos mesmos eventos cobertos.
Estarão garantidas também, as despesas decorrentes de medidas tomadas para redução
dos
prejuízos
cobertos, as despesas para salvamento e proteção dos bens e desentulho do local.
33.15.1 Para efeito desta cobertura opcional entende-se por:
Aeronaves: Quaisquer engenhos aéreos ou espaciais, inclusive quaisquer objetos que sejam partes integrantes dos mesmos ou
por eles conduzidos;
Veículos Terrestres: Aqueles que circulam em terra ou sobre trilhos, seja qual for o meio de tração.
33.16.2 Coberturas Especiais
33.15.2.1 Exclusivamente para as segmentações de Bares e Restaurantes e de Hotéis e Pousadas, além dos eventos citados na
descrição da presente cobertura, estarão amparados ainda:
Danos causados as mesas, cadeiras e aos guarda-sóis, de propriedade do segurado, até o limite de R$
10.000,00 (respeitando o limite máximo de indenização contratado na cobertura de Impacto de Veículos), podendo estar
localizados ao ar livre ou em edificações semiabertas, mas desde que estejam dentro do estabelecimento
segurado.
33.15.2.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA ESPECIAL
Permanecem válidas todas as exclusões previstas nestas Condições Gerais.
33.15.3 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Danos sofridos pelo veículo ou aeronave que tiver originado o sinistro;
b) No caso específico de impacto entre dois ou mais veículos, em nenhuma hipótese estarão cobertos os danos
causados a ambos, ou seja, não serão indenizados os danos no veículo que ocasionou o sinistro nem os danos
no(s) veículo(s) atingido(s), exceto quando se tratar de mercadoria da empresa segurada;
c) Danos causados a bens, matérias-primas e mercadorias ao ar livre, salvo definição expressa na apólice;
d) Impacto de veículos pertencentes ao próprio segurado, seus
sócios,
ascendentes,
descendentes,
empregados ou pessoas que dele dependa economicamente, bem como por veículos dirigidos por essas
pessoas;
e) Quaisquer danos materiais e/ou corporais causados a terceiros.
f) Danos decorrentes de fenomenos da natureza, tais como: alagamento, tornado, queda de granizo, vendaval, tempestade
ou qualquer outra convulsão da natureza;
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33.16 PAINÉIS, ANUNCIOS LUMINOSOS E LETREIROS
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, a quebra de painéis, anúncios luminosos e letreiros
instalados no local do risco por acidentes decorrentes de causas externas.
33.16.1 Para efeito desta cobertura opcional entende-se por:
Acidentes de causa externa: são aqueles decorrentes de origem súbita e inesperada, em que a sua ocorrencia independa de
ações do usuário.
Estarão garantidas também, as despesas decorrentes de medidas tomadas para redução
dos
prejuízos
cobertos, as despesas para salvamento e proteção dos bens e desentulho do local.
33.16.2 Sinistros Simultâneos:
Havendo sinistro envolvendo anúncios amparados na cobertura de PAINÉIS, ANUNCIOS LUMINOSOS E LETREIROS e em outra
cobertura contratada, a prioridade de indenização será na cobertura de PAINÉIS, ANUNCIOS LUMINOSOS E
LETREIROS, podendo ser utilizada a outra cobertura somente em caso de insuficiencia do Limite Máximo de Indenização na
cobertura de PAINÉIS, ANUNCIOS LUMINOSOS E LETREIROS. Nesta situação será aplicada exclusivamente a
Participação Obrigatória
do
segurado
da cobertura de PAINÉIS, ANUNCIOS LUMINOSOS E LETREIROS.
33.16.3 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, defeito latente, desarranjo mecânico, corrosão,
umidade, ferrugem, incrustação e chuva;
b) Operação de reparos, ajustamentos, serviços em geral de manutenção;
c) Sobrecarga, isto é, por carga cujo peso exceda a capacidade normal de operação dos equipamentos
segurados;
d) Negligencia do segurado na utilização dos equipamentos;
e) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos, causados a dínamos, alternadores, motores,
condutores, chaves, transformadores e demais acessórios elétricos;
f) Prejuízo aos anúncios segurados decorrentes exclusivamente de qualquer ato de vandalismo;
g) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de acidente coberto por esta apólice.
33.17 PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado os valores de aluguel, despesa ordinária de
condomínio e parcelas mensais de imposto predial, durante o período de reparo ou reconstrução, caso o imóvel
não possa permanecer ocupado, em decorrencia de sinistro coberto por incendio, explosão e fumaça.
Poderá abranger também perda ou pagamento de aluguel de imóvel em consequencia de vendaval, furacão,
ciclone, tornado,
chuva de granizo, impacto de veículos e queda de aeronaves, desde que contratada esta cobertura adicional.
33.17.1 Se o seguro for contratado pelo proprietário locador do imóvel estará garantido o aluguel que este deixar de
receber, desde que não conste obrigação de continuidade de pagamento dos aluguéis pelo locatário mesmo com a
ocorrencia dos eventos cobertos.
33.17.2 Garante também, ao proprietário ocupante do próprio imóvel, o reembolso do aluguel que tiver pago a
terceiros.
33.17.3 Se o seguro for contratado pelo locatário do imóvel, a seguradora garantirá o pagamento do aluguel ao
proprietário do imóvel, se o locatário for obrigado a pagar o aluguel, mesmo com a ocorrencia sinistro coberto.
33.17.4 Em qualquer caso a indenização será paga até o término do reparo, reconstrução ou período da
indenização máximo de 12 (doze) meses, o que primeiro ocorrer.
33.17.5 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Permanecem válidas todas as exclusões previstas nestas Condições Gerais.
33.18 QUEBRA DE VIDROS
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, as perdas e danos causados a vidros e espelhos planos
que integram a construção, bem como aqueles instalados e utilizados em revestimentos de paredes e colunas, balcões,
prateleiras e vitrines ou em provadores, por eventos de causa externa.
Abrange também as despesas com instalação provisória de vidros ou vedações nas aberturas que continham os
vidros quebrados em decorrencia dos riscos garantidas pela presente cobertura opcional.
33.18.1 Coberturas Especiais
33.18.1.1 Exclusivamente para as segmentações de Bares e Restaurantes e de Hotéis e Pousadas, além dos eventos citados na
descrição da presente cobertura, estarão amparados ainda:
Danos decorrentes da quebra de louças, porcelanas e cristais, tais como: pratos, copos, xícaras, taças, travessas e
jarros de uso exclusivo e regular do estabelecimento segurado.
33.18.1. 1.1 Limite Máximo de Indenização:
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O limite máximo de indenização será de até R$10.000,00, respeitando o limite de indenização contratado na cobertura de
Quebra de Vidros.
33.18.1.1.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA ESPECIAL
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Empresa e nas Exclusões
Específicas da cobertura de Quebra de Vidros, estarão excluídos ainda:
a) Objetos decorativos, obras de arte, raridades, metais preciosos, bem como tudo que tenha valor artístico ou estimativo.
33.18.1.2 Exclusivamente para a segmentação de Perfumaria além dos eventos citados na descrição da presente cobertura,
estarão amparados ainda: as mercadorias danificadas em decorrencia da quebra de Vidros do estabelecimento
segurado, será considerado nesta cobertura os balcões, prateleiras e vitrines fixadas no chão ou em paredes e que
sejam de uso exclusivo e regular do estabelecimento segurado.
33.18.1.2.1 EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA ESPECIAL
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Empresa e nas Exclusões
Específicas da cobertura de Vidros, estarão excluídos ainda:
a) Mercadorias danificadas pela simples queda, quando não houver a quebra do vidro onde esteja armazenada e/ou exposta.
33.18.1.2.2 Limite Máximo de Indenização:
O limite máximo de indenização será de até R$10.000,00, respeitando o limite de indenização contratado na cobertura
de Quebra de Vidros.
33.18.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Quebra motivada por Incendio, raio e explosão, ocorridos no local onde se acham instalados os bens segurados;
b) Arranhaduras ou lascas;
c) Quebras decorrentes de trabalho de colocação, substituição ou remoção dos vidros segurados;
d) Quebra resultante do emprego de técnicas ou materiais inadequados á instalação dos vidros;
e) Reparo ou reposição dos encaixes dos vidros, quando atingidos pelo sinistro;
f) Quebra de vidros em consequencia de tumultos.
g) Danos decorrentes de desmoronamento total ou parcial do edifício.
33.19 RECOMPOSIÇÃO DE REGISTROS E DOCUMENTOS
Garante ao segurado, até o Limite Máximo de Indenização contratado, o reembolso das despesas necessárias a recomposição de
seus registros e documentos que forem destruídos total ou parcialmente por eventos de causa externa. Estarão amparados
também os registros e documentos de terceiros quando inerentes ao ramo de atividade do segurado.
33.19.1 Para efeito desta cobertura, entende-se por:
Acidentes de causa externa: são aqueles decorrentes de origem súbita e inesperada, em que a sua ocorrencia independa de
ações do usuário.
Despesas de recomposição: o valor do registro ou documento virgem, acrescido de mão-de-obra necessária, inclusive
despesas extraordinárias, comprovadas para obtenção, transcrição dos registros ou gravados, que constavam nos
documentos danificados ou destruídos.
33.19.2 Esta cobertura é aplicável aos registros e documentos que estiverem no local segurado especificado na apólice, bem
como aos registros e documentos em posse do escritório de contabilidade contratado pelo segurado.
33.19.3 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Confisco, nacionalização ou requisição por ordem de qualquer autoridade federal, estadual ou municipal, ou outras
autoridades, que possuam os poderes de facto ou de jure para assim proceder;
b) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;
c) Erro de confecção, apagamento por revelação incorreta, velamento, desgaste, deterioração gradativa, vício próprio,
roeduras ou estragos por animais daninhos ou pragas, chuva, umidade ou mofo;
d) Despesas de programação, apagamento de trilhas ou registros gravados em fitas magnéticas, quando tal apagamento
for devido a ação de campos magnéticos de qualquer origem;
e) Atos desonestos, fraudulentos ou criminosos praticados pelo segurado, por seus sócios ou empregados ou por
pessoas de sua confiança, quer agindo por conta própria ou mancomunados com terceiros;
f) Negligencia do segurado na utilização dos equipamentos, bem como na adoção de providencias imediatas para minorar as
consequencias de qualquer sinistro seja durante ou após sua ocorrencia;
g) Papel moeda, moeda cunhada, ações, bonus, cheques, selos, estampilhas e quaisquer ordens escritas de
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pagamento; e
h) Software.
33.20 RISCOS DIVERSOS DE VEICULOS
(Exclusiva para segmentação de Concessionária)
Estarão amparados por esta cobertura, as perdas e danos materiais, decorrentes de origem súbita e
imprevista, causados a:
33.20.1 Veículos Nacionais e/ou Importados, novos e/ou usados de propriedade do segurado, com nota fiscal de
entrada (compra), licenciados ou não em nome do segurado, destinados a exposição e venda;
33.20.2 Veículos recebidos em consignação para venda, com contrato e firma reconhecida e/ou nota fiscal;
33.20.3 Veículos novos faturados pela fábrica diretamente ao consumidor, a empresas de revenda (Frotista) e empresas de
financiamentos e leasing, encaminhados ao segurado para revisão e/ou entrega.
33.20.4 Estarão também amparados os danos causados aos veículos enquadrados nos itens anteriores, quando
estes estiverem em transito desde que dirigidos por motorista autorizado, com a finalidade de:
a) Verificação Mecânica, realizada dentro do horário de expediente, em uma distância máxima de 10 km do local
segurado, sem interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades e com ordem de serviço aberta.
b) Transferencias entre dependencias do segurado e/ou oficinas subcontratadas mediante contrato de prestação
de serviços, utilizando percursos que sejam os compreendidos pelas vias de ligação dos logradouros correspondentes, sem a
interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades e em uma distância máxima de 300 Km (trezentos quilometros) do
local segurado.
c) Prestação de serviços de entrega domiciliar realizada dentro do horário de expediente, sem a interrupção do trajeto para
quaisquer outras finalidades e desde que a entrega ou retirada domiciliar seja realizada em uma distância máxima de
100 Km (cem quilometros) do local segurado.
d) Manobra dos veículos de estoque realizada dentro do horário de expediente e em uma extensão máxima de
200(duzentos) metros a partir do local segurado.
e) Demonstração Comercial e/ou Test Drive realizados em horário de expediente e com a presença do
representante legal do segurado durante o percurso, que deverá ser em uma distância máxima de 30 km (trinta
quilometros) do local segurado e sem a interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades (permite-se a
condução do veículo pelo interessado na compra desde que o mesmo esteja portando a Carteira Nacional de
Habilitação C.N.H.).
f) Prestação de serviços de lacração e/ou emplacamento dentro do mesmo município do local segurado, utilizando
percurso que seja o compreendido pelas vias de ligação entre o local de origem do segurado e o posto de
lacração e/ou emplacamento e sem a interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades.
Importante: Para fins de garantia desta cobertura, entende-se como motorista autorizado: empregados do segurado
registrados em CLT ou empregados terceirizados com ficha cadastral e contrato de prestação de serviço firmado
com o segurado, devidamente habilitados e expressamente autorizados pela direção da revenda, mediante forma
interna de controle e que permita a comprovação hábil na ocorrencia de sinistros.
33.20.5 EXCLUSÕES ESPECIFICAS:
Além das demais exclusões previstas nestas Condições Gerais, esta garantia não indenizará os prejuízos decorrentes
de:
a) Operações externas para fins de verificação mecânica, reparos, ajustamentos, e serviços em geral de
manutenção, quando a mesma for realizada fora do horário de expediente e/ou em uma distância superior a 10Km (10
quilometros) do local segurado e/ou que não possuam ordem de serviço aberta;
b) Interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades que não forem as descritas na presente cobertura;
c) Sobrecarga, isto é, por carga cujo peso exceda a capacidade de levantamento e qualquer equipamento utilizado
na movimentação dos bens segurados;
d) Cessão de veículos de estoque, novos ou usados, a clientes, por cortesia ou interesse comercial do segurado;
e) Exposição, feiras ou amostra fora dos locais segurados.
f) Utilização dos veículos de estoque para fins diversos como; entrega de peças, cobranças, pagamentos, transporte,
enfim, utilização dos mesmos como se fossem veículos da própria frota do segurado;
g) Movimentação externa para manobras dos veículos de estoque, em extensão superior a 200(duzentos) metros
a partir do local segurado;
h) Demonstração Comercial e/ou Test Drive se estiver sem a presença do representante legal do segurado;
i) Demonstração Comercial e/ou Test Drive quando realizado fora do horário do expediente, j) Demonstração Comercial e/ou Test
Drive se o percurso for superior a distância a 30Km (trinta quilometros) do endereço do segurado
k) Demonstração Comercial e/ou Test Drive se houver a interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades
que não seja a apresentação do veículo ao interessado;
l) Transferencias entre as dependencias do segurado, utilizando percurso que não seja o compreendido pelas vias
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de ligação dos logradouros correspondentes, quando realizado em uma distância superior a 300Km (trezentos
quilometros) do local segurado, realizada fora do horário do expediente e/ou com a interrupção do trajeto para
quaisquer outras finalidades;
m) Entregas domiciliares com utilização de percurso que não seja o compreendido pelas vias de ligação entre o
segurado e o domicílio do comprador declarado na nota fiscal, realizada fora do horário de expediente, quando realizada em
uma distância superior a 100Km (cem quilometros) do local segurado e/ou com a interrupção do trajeto para quaisquer outras
finalidades;
n) Prestação de serviço de lacração e/ou emplacamento com utilização de percurso que não seja o compreendido pelas vias de
ligação entre o local de origem do segurado e o posto de lacração. Não estará coberta a lacração em município que
não seja o mesmo do segurado.
o) Quaisquer movimentações externas que não estejam previstas na descrição da cobertura de Riscos Diversos
de Veículos;
p) Utilização do veículo de estoque por pessoas que não tenham vínculo empregatício ou societário e/ou empregados
terceirizados que não tenham ficha cadastral e/ou contrato de serviço firmado com o concessionário (segurado). A pessoa que
conduzir o veículo deverá ser habilitada e não cometer infração administrativa.
q) Utilização de locais não abertos ao tráfego normal pelos órgãos competentes.
r) Danos causados por alagamento/ inundação ou desmoronamento.
s) Veículos estacionados em recuo de calçada, terrenos e/ou vias públicas.
t) Danos causados por água e/ou qualquer substância líquida;
u) Subtração sem vestígios materiais evidentes de arrombamento do estabelecimento segurado;
v) Subtração sem ameaça direta ou emprego de violencia contra sócios diretores e/ou empregados do
segurado;
x) Veículos de empregados;
w) Veículos do segurado que estiverem suspensos em altura por muncks (equipamento hidráulico utilizado para carregamento,
descarregamento, transporte e movimentação de máquinas e peças pesadas) ou guindastes, para efeito de exibição pública ou
divulgação comercial, em qualquer localidade do território nacional.
Y) Riscos, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de acidente coberto;
33.21 RESPONSABILIDADE CIVIL GUARDA DE VEICULOS DE TERCEIROS - COBERTURA AMPLA Garante ao segurado, até
o Limite Máximo de Indenização contratado, o reembolso das quantias pelas quais o mesmo vier a ser
responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela
seguradora, relativas as reparações por danos causados aos veículos de terceiros sob a guarda do segurado quando
estacionados no interior do estabelecimento declarado na apólice e devidamente legalizado e autorizado pelos órgãos
competentes, decorrentes dos eventos a seguir:
a) Incendio;
b) Subtração total de veículos mediante ameaça direta ou emprego de violencia contra os sócios, diretores e/ou
empregados do segurado;
c) Subtração total de veículos cometida mediante arrombamento de portas, janelas, vitros, telhados, grades e paredes de
acesso ao estabelecimento do local segurado, desde que tenha deixado vestígios materiais evidentes, ou tenham
sido constatados por inquérito policial;
d) Danos causados por colisão decorrente da circulação em manobras realizadas no interior do estabelecimento segurado, desde
que o veículo esteja sendo conduzido e/ou manobrado por funcionário com vínculo empregatício com o
segurado, e que seja portador da Carteira Nacional de Habilitação.
Será admitida a cobertura para manobristas sem vínculo empregatício com o segurado, porém, filiado a Cooperativa
e/ou Empresa Prestadora de Serviço e desde que haja contrato escrito entre o segurado e a referida Cooperativa
e/ou Prestadora de Serviço. Neste caso não será aplicada a clausula de sub-rogação de direitos contra o manobrista
com a Cooperativa e/ou Empresa Prestadora de Serviço, salvo nos casos em que a perda ou dano decorrer de
atos voluntários ou cujo prejuízo poderia ter sido evitado;
e) Queda, lançamento ou deslocamento de objetos;
f) Desabamento, total ou parcial.
33.21.1 IMPORTANTE: São considerados veículos os automóveis, motocicletas, caminhões, onibus e bicicletas.
No caso de motocicletas, motonetas, bicicletas e similares, somente estarão amparados quando acorrentadas em barras ou
argolas de ferro fixadas ao solo ou guardadas em box fechado e trancado com cadeados.
33.21.2 Exclusivamente para a Segmentação de Concessionárias, estarão garantidos também:
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a) Danos materiais decorrentes de incendio, colisão e subtração total, causados a veículos de terceiros entregues em
custódia ao segurado para revisão e/ou conserto, bem como quando estes estiverem em trânsito exclusivamente
nas situações a seguir, desde que dirigidos por empregados do segurado, registrados em CLT ou empregados terceirizados com
ficha cadastral e contrato de prestação de serviço firmado com o segurado, devidamente habilitados e expressamente
autorizados pela direção da revenda, mediante forma interna de controle e que permita a comprovação hábil na ocorrencia
de sinistros;
b) Danos ocorridos durante a Verificação Mecânica, realizada dentro do horário de expediente, em uma distância
máxima de 10Km (quilometros) do local segurado, sem interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades,
com ordem de serviço aberta;
c) Danos ocorridos durante as transferencias entre dependencias do segurado e/ou oficinas sub contratadas mediante contrato de
prestação de serviços, utilizando percursos que sejam os compreendidos pelas vias de ligação dos logradouros correspondentes,
sem a interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades e em uma distância máxima de 300 Km (trezentos
quilometros);
d) Danos ocorridos durante a prestação de serviços de entrega ou retirada domiciliar, dentro do horário do expediente,
sem a interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades e desde que realizada em uma distância máxima
de 100Km (quilometros) do local segurado;
e) Danos materiais e/ou corporais causados a terceiros, ocorridos durante o transito de veículos, que estejam sob
guarda para revisão ou conserto, desde que amparado nas alíneas a, b, c ou d, da presente cobertura.
f) Danos materiais e/ou corporais causados a terceiros, ocorridos durante o transito de veículos, novos e/ou usados
que compõem o estoque do segurado, quando contratada e amparado na cobertura de Riscos Diversos de Veículos.
33.21.2.1 EXCLUSÕES ESPECIFICAS PARA SEGMENTAÇÃO DE CONCESSIONÁRIAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Empresa e nas Exclusões
Específicas da cobertura de Responsabilidade Civil Guarda de Veículos de Terceiros Ampla, estarão excluídos ainda:
a) Operações externas para fins de verificação mecânica, reparos, ajustamentos, e serviços em geral de manutenção,
quando a mesma for realizada fora do horário de expediente e/ou em uma distância superior a 10Km (10 quilometros) do
local segurado e/ou que não possuam ordem de serviço aberta;
b) Prejuízos pecuniários ou de qualquer outra natureza, decorrentes da demora na entrega do veículo;
c) Danos causados ao veículo quando houver interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades;
d) Danos causados a veículo sem ordem de serviço aberta;
e) Transferencias entre dependencias do segurado utilizando percursos que não sejam os compreendidos pelas vias
de ligação dos logradouros correspondentes;
f) Transferencia entre dependencias do segurado realizada em uma distância superior a 100 Km do local segurado
e/ou fora do horário do expediente;
g) Entregas e/ou retiradas domiciliares utilizando percursos que não sejam os compreendidos pelas vias de ligação entre
o local segurado e o domicilio do cliente, quando realizada fora do horário de expediente, e/ou uma distância superior
a 100 quilometros do local segurado;
h) Danos materiais e/ou corporais causados por veículos conduzidos pelo segurado, sócios e/ou diretores;
i) Danos ocasionados a veículos de empregados quando a serviço do segurado;
j) Não obstante quaisquer condições em contrário que possam constar desta cobertura, fica entendido e acordado
que a mesma não abrange qualquer bem deixado sob a guarda ou custodia do segurado que não sejam
veículos.
33.21.3 Exclusivamente para as Atividades 107 e 109 - Oficinas mecânicas, funilaria, elétrica e centros automotivos,
estarão garantidos também:
a) Subtração total do veículo de terceiro sob sua custodia, cometida mediante ameaça direta ou emprego de
violencia contra o funcionário do segurado, durante o percurso máximo de até 2 km (dois quilometros) - considerando ida
e volta - fora do local de risco indicado nesta apólice, exclusivamente para verificação mecânica;
b) Danos materiais aos veículos de terceiros sob sua custodia, causados por colisão durante o percurso de até 2
km (dois quilometros) - considerando ida e volta - fora do local de risco indicado nesta apólice, exclusivamente para
verificação mecânica;
c) Danos materiais e corporais causados por veículos de terceiros que estiverem sob custodia do segurado, durante o
percurso de até 2 km (dois quilometros) - considerando ida e volta - fora do local de risco indicado nesta apólice,
exclusivamente para verificação mecânica;
33.21.4 A presente cobertura garantirá ainda, até o limite máximo de indenização de R$ 2.500,00 por bicicleta,
os eventos causados a bicicletas que estejam sob guarda do segurado.
33.21.4.1 Deverão ser atendidas as seguintes exigencias para que esta cobertura seja válida:
a) As bicicletas deverão possuir cadeados devidamente identificados através de numeração;
b) O segurado deverá ter o controle adequado de entrada e saída com dados de identificação do usuário, data e horário de
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permanencia no local e numeração do cadeado fixado a bicicleta.
33.21.4.2 Exclusões Especificas para Cobertura de Bicicletas:
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Empresa e nas Exclusões
Específicas da cobertura de Responsabilidade Civil Guarda de Veículos de Terceiros Ampla, estarão excluídos
ainda:
a) Bicicletas para pratica de esportes profissionais e/ou personalizadas;
b) Bicicletas destinadas a locação;
c)Quaisquer danos a componentes, peças e acessórios instalados nas bicicletas, bem como a d) desaparecimento, estelionato,
apropriação indébita e extravio;
e) qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características descritas nos riscos garantidos
deste seguro;
33.21.4.3 Sinistro:
Na ocorrencia de sinistro, fica reservado a seguradora o direito de requerer cópia da nota fiscal de aquisição do
bem.
33.21.5 No caso do estabelecimento segurado se localizar em condomínio, para efeito deste seguro os
condominos ficam equiparados a terceiros.
33.21.6 Quando o estacionamento for separado do risco principal, porém, de responsabilidade do segurado, a contratação deverá
ser feita como um novo local de risco na mesma apólice e pago premio correspondente para tal.
33.21.7 Estarão garantidas as custas judiciais do foro civil e os honorários de advogados nomeados pelo segurado,
desde que o sinistro, que culminou com o ingresso da ação judicial em face do segurado, bem como o
pedido do terceiro na demanda, estejam amparados pelo seguro empresarial.
33.21.8 O segurado deverá, obrigatoriamente, informar a seguradora sobre qualquer ação judicial que venha a sofrer, além de
remeter cópia da documentação judicial, juntamente com o contrato de honorários do advogado nomeado para sua defesa. Em
caso de falta de informação sobre a ação judicial, celebração de acordo sem anuencia da seguradora e/ou ocorrencia de
revelia, a seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações decorrentes desta apólice.
33.21.9 A seguradora poderá intervir na ação na qualidade de assistente.
33.21.10 Controle de Entrada e Saída
Esta cobertura somente terá validade se o estabelecimento segurado possuir controle adequado de entrada e saída dos veículos
devidamente identificados (placa), entre eles: filmagem com nitidez, cartão do estacionamento, controle com cancela,
ticket/cupom de estacionamento e/ou prisma (numeração fixada por imã no veículo).
33.21.11 Adicional de Percurso
Mediante pagamento de premio adicional a seguradora garantirá na cobertura de Responsabilidade Civil Guarda de Veículos
Ampla, o percurso de veículos sob os cuidados do segurado durante o trânsito para guarda no endereço estipulado em
apólice e entrega ao terceiro no local de recepção.
Estarão amparados também os danos materiais e corporais causados pelo veículo de terceiros, em custódia do segurado, durante
o percurso realizado por manobrista devidamente habilitado e com vínculo empregatício com o segurado.
33.21.11.1 A responsabilidade da seguradora estará limitada em até 4 km (quatro quilometros)
ida e volta que
corresponde ao percurso entre o estabelecimento de recepção e o local de guarda do veículo especificado neste contrato de
seguro.
Importante: O segurado está ciente de que o premio adicional foi calculado especificamente para a distância de 2 km (dois
quilometros), portanto, se em caso de sinistro ficar comprovado que a quilometragem de circulação do veículo era superior ao
especificado nesta cobertura adicional, o segurado perderá o direito a indenização.
33.21.12 Limite de Responsabilidade
Em caso de sinistro, se ficar constatado que a área de estacionamento em metragem quadrada e/ou capacidade total de vaga
for superior a informada no questionário, a indenização será reduzida proporcionalmente a diferença entre o premio
devido e o pago.
33.21.13 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Responsabilidades assumidas por contratos ou convenções, bem como os danos consequentes de seu
descumprimento, inclusive multas de quaisquer espécies;
b) Prejuízos ocasionados ou facilitados por dolo do segurado;
c) Multas e fianças, bem como quaisquer despesas relativas a ações ou processos criminais;
d) Danos morais;
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e) Danos causados por qualquer tipo de obra de reforma, ampliação, construção, reconstrução, demolição do imóvel
ou suas instalações, bem como trabalhos de instalação e montagem;
f) Danos provocados por fenomenos da natureza, tais como: vendaval, furacão, ciclone, tornado, queda de granizo,
tempestade, raio;
g) Danos decorrentes de operações de carga e descarga e/ou içamento e descida;
h) Danos ou prejuízos decorrentes da falta de conservação e manutenção do imóvel ou da má conservação dos equipamentos
utilizados pelo segurado;
i) Guarda de veículos em locais inadequados;
j) Subtração praticada por empregados (incluindo temporários, em período de experiencia e estagiários) ou prepostos,
mancomunados ou não com terceiros.
k) Perda ou extravio de peças, ferramentas, quaisquer acessórios ou sobressalentes, bem como a subtração destes bens citados,
salvo se ocorrer a subtração total do veículo;
l) Danos ou prejuízos decorrentes de tentativa de subtração de veículo e seus acessórios, sobressalentes, peças e ferramentas;
m) O não comparecimento do segurado nas audiencias designadas, quando este for acionado judicialmente, e/ou não elaborar
defesa nos prazos previstos em lei ou não estiver devidamente representado no processo judicial, ocasionando a revelia, nos
casos em que envolvam os riscos garantidos;
n) Ação paulatina de temperatura, umidade, infiltração vibração, bem como por poluição, contaminação e vazamento;
o) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de dano corporal e/ou dano material, sofridos pelo reclamante
e cobertos pelo presente contrato;
p) Bens e mercadorias deixados sob a guarda ou custódia do segurado, que não seja veículo;
q) Danos a veículos sob a guarda do segurado decorrentes de queda de objetos lançados pela vizinhança, bem como queda
de galhos ou arvores existentes no local de risco;
r) Veículos de terceiros que não estejam nos locais especificados neste contrato, salvo se o veículo estiver
durante percurso entre o local de retirada (recepção) e o local segurado, quando contratada a cobertura de RC
Guarda de Veículos Ampla, com a opção de Percurso;
s) Veículos do próprio segurado seus ascendentes, descendentes e conjuge, bem como a quaisquer parentes que com ele
residam ou dele dependam economicamente e ainda os danos causados aos veículos de sócios controladores da empresa
segurada, seus diretores, administradores, prepostos e empregados;
t) Veículos de terceiros estacionados em recuo de calçada e/ou vias públicas.
u) Danos causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes e conjuge, bem como a quaisquer parentes que com ele
residam ou dele dependam economicamente, e ainda os causados aos sócios controladores da empresa segurada,
seus diretores ou administradores;
v) Estouros, cortes e outros danos causados a pneumáticos ou câmaras de ar, bem como arranhões em superfícies polidas ou
pintadas;
w) Danos por atos de vandalismo;
x) Danos decorrentes da circulação de veículos terrestres fora dos locais de propriedade, alugados ou controlados
pelo segurado, salvo se contratada a cobertura de RC Guarda de Veículos Ampla com a opção de Percurso;
y) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato, apropriação indébita;
z) Qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características descritas nos riscos garantidos
deste seguro;
aa) Danos corporais, morte e/ou qualquer tipo de invalidez, salvo os eventos descritos nesta cobertura;
bb) Lucros cessantes
cc) Danos causados a terceiros em razão de existencia, uso e conservação do local de risco, bem como das
atividades desenvolvidas no Estabelecimento segurado.
dd) Despesas médico hospitalares e odontológicas, causados a empregados e/ou terceiros;
ee) Quantias devidas e/ou despedidas pelo segurado para reparar, evitar e/ou minorar danos de qualquer espécie
decorrentes da insuficiente ou defeituosa execução dos serviços de reparo, reforma, manutenção, instalação, lavagem e
lubrificação, abastecimento, dentro outros serviços que forem executados diretamente em veículos sob guarda ou custódia do
segurado;
ff) Veículos sob guarda do segurado, que sofrerem danos resultantes de incendio espontâneo devidamente comprovado
por laudo técnico. Todavia, estarão amparados os danos materiais causados por este evento a outros veículos estacionados no
mesmo local de risco;
gg) Subtração, perda ou extravio de quaisquer peças, ferramentas, acessórios, ou sobressalentes, salvo se o
próprio veículo for roubado.
hh) Danos e/ou subtração de veículo(s) em percurso quando apurado o uso do veículo de terceiro para qualquer outra finalidade
que não o especificado no item Adicional de Percurso constante nesta Condição Geral;
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ii) Danos causados a terceiros por exposição de veículos, quando içados por guindaste.
33.22 RESPONSABILIDADE CIVIL GUARDA DE VEICULOS DE TERCEIROS - COBERTURA SIMPLES Garante, até o Limite
Máximo de Indenização contratado, o reembolso das quantias pelas quais o mesmo vier a ser responsável civilmente em
sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas as reparações
por danos causados aos veículos de terceiros sob a guarda do segurado quando estacionados no interior do
estabelecimento declarado na apólice e devidamente legalizado e autorizado pelos órgãos competentes, decorrentes dos
eventos a seguir:
a) Incendio;
b) Subtração total de veículos mediante ameaça direta ou emprego de violencia contra os sócios, diretores e/ou empregados do
segurado;
c) Subtração total de veículos cometida mediante arrombamento de portas, janelas, vitros, telhados, grades e
paredes de acesso ao estabelecimento do local segurado, desde que tenha deixado vestígios materiais
evidentes, ou tenham sido constatados por inquérito policial;
d) Queda, lançamento ou deslocamento de objetos;
e) Desabamento, total ou parcial.
33.22.1 IMPORTANTE: São considerados veículos os automóveis, caminhões, onibus, motocicletas e bicicletas. No caso de
motocicletas, motonetas, bicicletas e similares, somente estarão amparados quando acorrentadas em barras ou argolas de
ferro fixadas ao solo ou guardadas em box fechado e trancado com cadeados.
33.22.2 A presente cobertura garantirá ainda, até o limite máximo de indenização de R$ 2.000,00, os eventos
causados a bicicletas que estejam sob guarda do segurado.
33.22.2.1 Deverão ser atendidas as seguintes exigencias para que esta cobertura seja válida:
a) As bicicletas deverão possuir cadeados devidamente identificados através de numeração;
b) O segurado deverá ter o controle adequado de entrada e saída com dados de identificação do usuário, data e horário de
permanencia no local e numeração do cadeado fixado a bicicleta.
33.22.2.2 Exclusões Especificas para Cobertura de Bicicletas:
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Empresa e nas Exclusões
Específicas da cobertura de Responsabilidade Civil Guarda de Veículos de Terceiros Simples, estarão excluídos
ainda:
a) Bicicletas para pratica de esportes profissionais e/ou personalizadas;
b) Bicicletas destinadas a locação;
c) Quaisquer danos a componentes, peças e acessórios instalados nas bicicletas, bem como a subtração parcial;
d) desaparecimento, estelionato, apropriação indébita e extravio;
e) qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características descritas nos riscos garantidos
deste seguro;
f) Danos decorrentes de colisão.
33.22.3.2 Sinistro:
Na ocorrencia de sinistro, fica reservado a seguradora o direito de requerer cópia da nota fiscal de aquisição do
bem.
33.22.3 No caso do Estabelecimento segurado se localizar em condomínio, para efeito deste seguro, os
condominos ficam equiparados a terceiros.
33.22.4 Quando o estacionamento for separado do risco principal, porém, de responsabilidade do segurado, a contratação deverá
ser feita como um novo local de risco na mesma apólice e pago premio correspondente para tal.
33.22.5 Estarão garantidas as custas judiciais do foro civil e os honorários de advogados nomeados pelo segurado,
desde que o sinistro, que culminou com o ingresso da ação judicial em face do segurado, bem como o
pedido do terceiro na demanda, estejam amparados pelo seguro empresarial.
33.22.6 O segurado deverá, obrigatoriamente, informar a seguradora sobre qualquer ação judicial que venha a
sofrer, além de remeter cópia da documentação judicial, juntamente com o contrato de honorários do advogado nomeado para
sua defesa. Em caso de falta de informação sobre a ação udicial, celebração de acordo sem anuencia da seguradora
e/ou ocorrencia de revelia, a seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações decorrentes desta apólice.
33.22.7 A seguradora poderá intervir na ação na qualidade de assistente.
33.22.8 Controle de Entrada e Saída de Veículos
Esta cobertura somente terá validade se o estabelecimento segurado possuir controle adequado para registro
de entrada e saída dos veículos devidamente identificados (placa), entre eles: filmagem com nitidez, cartão do
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estacionamento, controle com cancela, ticket/cupom de estacionamento e/ou prisma (numeração fixada por imã no veículo).
33.22.9 Limite de Responsabilidade
Em caso de sinistro, se ficar constatado que a área de estacionamento em metragem quadrada e/ou capacidade total de vaga
for superior a informada no questionário, a indenização será reduzida proporcionalmente a diferença entre o premio
devido e o pago.
33.22.10 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Responsabilidades assumidas por contratos ou convenções, bem como os danos consequentes de seu descumprimento,
inclusive multas de quaisquer espécies;
b) Prejuízos ocasionados ou facilitados por dolo do segurado;
c) Multas e fianças, bem como quaisquer despesas relativas a ações ou processos criminais;
d) Danos morais;
e) Danos causados por qualquer tipo de obra de reforma, ampliação, construção, reconstrução, demolição do imóvel
ou suas instalações, bem como trabalhos de instalação e montagem;
f) Danos provocados por fenomenos da natureza, tais como: vendaval, furacão, ciclone, tornado, queda de granizo,
tempestade, raio;
g) Danos decorrentes de operações de carga e descarga e/ou içamento e descida;
h) Danos ou prejuízos decorrentes da falta de conservação e manutenção do imóvel ou da má conservação dos equipamentos
utilizados pelo segurado;
i) Guarda de veículos em locais inadequados;
j) Subtração praticada por funcionários (incluindo temporários, em período de experiencia e estagiários) ou prepostos,
mancomunados ou não com terceiros;
k) Perda ou extravio de peças, ferramentas, quaisquer acessórios ou sobressalentes, bem como a subtração destes bens
citados, salvo se ocorrera subtração total do veículo;
l) Danos ou prejuízos decorrentes de tentativa da subtração do veículo e seus acessórios, sobressalentes, peças e ferramentas;
m) O não comparecimento do segurado as audiencias designadas, quando este for acionado judicialmente, e/ou não
elaborar defesa nos prazos previstos em lei ou não estiver devidamente representado no processo judicial, ocasionando
a revelia, nos casos em que envolvam os riscos garantidos;
n) Ação paulatina de temperatura, umidade, infiltração vibração, bem como por poluição, contaminação e vazamento;
o) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de dano corporal e/ou dano material, sofridos pelo
reclamante e cobertos pelo presente contrato;
p) Bens e mercadorias deixados sob a guarda ou custódia do segurado que não seja veículo;
q) Danos a veículos sob a guarda do segurado decorrentes de queda de objetos lançados pela vizinhança, bem
como queda de galhos ou arvores existentes no local de risco;
r) Veículos de terceiros que não estejam nos locais especificados neste contrato;
s) Veículos do próprio segurado seus ascendentes, descendentes e conjuge, bem como a quaisquer parentes que com ele
residam ou dele dependam economicamente e ainda os causados aos sócios controladores da empresa segurada, seus diretores,
administradores, prepostos e empregados.
t) Veículos de terceiros estacionados em de calçada, terreno e/ou vias públicas.
u) Danos causados ao segurado, seus ascendentes, descendentes e conjuge, bem como a quaisquer parentes que com ele
residam ou dele dependam economicamente e ainda os causados aos sócios controladores da empresa segurada, seus diretores
ou administradores;
v) Estouros, cortes e outros danos causados a pneumáticos ou câmaras de ar, bem como arranhões em
superfícies polidas ou pintadas;
w) Danos por atos de vandalismo;
x) Danos decorrentes de colisão, portões ou cancelas (exceto se contratada a cobertura ampla);
y) Quantias devidas e/ou despedidas pelo segurado para reparar, evitar e/ou minorar danos de qualquer espécie
decorrentes da insuficiente ou defeituosa execução dos serviços de reparo, reforma, manutenção, instalação, lavagem e
lubrificação, abastecimento, dentro outros serviços que forem executados diretamente em veículos sob guarda ou custódia do
segurado;
z) Danos decorrentes da circulação de veículos terrestres fora dos locais de propriedade, alugados ou
controlados pelo segurado (salvo se contratada a cobertura de RC Guarda de Veículos de Terceiros Ampla com
a opção de Percurso);
aa) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato, apropriação indébita;
bb) Qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características descritas nos riscos garantidos
deste seguro;
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cc) Danos corporais, morte e/ou qualquer tipo de invalidez.
dd) Lucros cessantes
ee) Danos causados a terceiros em razão de existencia, uso e conservação do local de risco, bem como das
atividades desenvolvidas no Estabelecimento segurado.
ff) Despesas médico hospitalares e odontológicas, causados a empregados e/ou terceiros, gg) Veículos sob guarda do segurado,
que sofrerem danos resultantes de incendio espontâneo devidamente comprovado por laudo técnico. Todavia, estarão
amparados os danos materiais causados por este evento a outros veículos estacionados no mesmo local de risco.
33.23 SUBTRAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, as perdas e danos ao conteúdo existente no interior
do Estabelecimento segurado, em decorrencia dos seguintes riscos:
a) Subtração cometida mediante ameaça direta ou emprego de violencia contra os sócios, diretores e/ou
empregados;
b) Subtração cometida mediante arrombamento de portas, janelas, vitros, telhados, grades e paredes de acesso
ao estabelecimento segurado, desde que tenham deixado vestígios materiais evidentes, ou tenha sido constatado por inquérito
policial;
c) Danificações causadas ao Estabelecimento segurado durante a prática ou tentativa dos riscos acima.
33.23.1 Subtração de Celular, Smartphone, Smartwatch, Tablet e Relógios a) Para estabelecimento segurado que comercializam
Celulares, Smartphones, Smartwatch e Tablet (mercadoria), os aparelhos deverão estar armazenados em cofre forte fechado
com chave e segredo, chumbado em paredes ou no chão ou, se o cofre estiver solto deverá possuir peso mínimo de 80
quilogramas.
Para aparelhos que estiverem fora de cofre (inclusive mostruário) a indenização ficará limitada em até R$ 30.000,00
(trinta mil reais) do valor contratado para a cobertura.
b) Para estabelecimento segurado que comercializam relógios (mercadoria) terá sua indenização limitada a R$1.0000,00
(mil) por unidade, respeitando o limite contratado na cobertura.
IMPORTANTE: Esta condição aplica-se para o estabelecimento durante e fora do horário de expediente.
33.23.2 Coberturas Especiais
33.23.2.1 Exclusivamente para as atividades Salão de Buffet e Cozinha Industrial, além dos eventos citados na
descrição da presente cobertura, estarão amparados ainda:
Danos causados aos bens e mercadorias do segurado, durante o percurso de ida e volta ao local de risco
descrito nesta apólice, até o local destino, assim como suas matérias-primas retiradas do fornecedor.
33.23.1.3 EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA ESPECIAL
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Empresa e nas Exclusões
Específicas da cobertura de Subtração de Bens e Mercadorias, estarão excluídos ainda:
a) Translado que seja efetuado por veículos que não sejam de propriedade do estabelecimento segurado e/ou de
seus sócios;
b) Translado que seja efetuado por empregados ou prestadores que não tenham vínculo empregatício com o
segurado e ou que não estejam devidamente habilitados.
33.23.4 Exclusivamente para as segmentações de Bares e Restaurantes e Estética e Beleza,estarão amparadas:
A presente cobertura de Subtração de Bens fica estendida aos clientes que estiverem no estabelecimento segurado e
forem vítimas da subtração mediante ameaça direta ou emprego de violencia, exclusivamente dos seguintes bens:
joias, relógios, alianças, bijuterias, canetas, óculos, bolsas, carteiras, equipamentos eletronicos e vestuário. A indenização será
de acordo com o item Apuração dos Prejuízos previstos nestas Condições
Gerais.
Em caso de sinistro, a comprovação deverá ocorrer por meio de registro da ocorrencia (B.O) e os clientes deverão
comprovar os bens através de nota fiscal e/ou outros
documentos
comprobatórios.
33.23.4.1 Limite Máximo de Indenização:
A indenização será de até 50% do valor contratado na cobertura de Subtração de Bens, limitado a R$30.000,00 do valor
contratado na cobertura de Subtração de Bens.
33.23.4.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA ESPECIAL
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Empresa e nas Exclusões
Específicas da cobertura de Subtração de Bens e Mercadorias, estarão excluídos ainda:
a) desaparecimento, estelionato, apropriação indébita e extravio.
b) Qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características descritas nos riscos garantidos
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deste seguro;
33.23.5 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Subtração cometida em decorrencia de sinistro de incendio, explosão, implosão, fumaça, tumultos, vendaval,
furacão, ciclone, tornado, queda de granizo, impacto de veículos, queda de aeronaves e engenhos aéreos;
b) Subtração de componentes, peças e acessórios instalados em embarcações ou veículos existentes no
Estabelecimento segurado;
c) Perdas ou danos resultantes de extorsão, extorsão mediante sequestro e extorsão indireta, conforme definição
dada pelos artigos 158, 159 e 160 do Código Penal Brasileiro;
d) Cartões telefonicos e cartões para celular pré-pago.
e) Subtração praticada por empregados (incluindo temporários, em período de experiencia e estagiários) ou prepostos,
mancomunados ou não com terceiros;
f) Bens, mercadorias e matérias-primas que estiverem em áreas livres e edificações abertas e semiabertas, inclusive quando se
tratar de varandas, garagens abertas e terraços, salvo se a subtração for cometida mediante ameaça direta ou
emprego de violencia contra os sócios, diretores e/ou empregados;
g) Subtração total ou parcial de quaisquer instalações elétricas, fios e cabos (inclusive de para-raios), estará excluído
também os danos causados pela tentativa de subtração e instalação de novos fios.
h) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato, apropriação indébita;
i) Qualquer outra modalidade de furto que não seja aquela descrita em riscos garantidos;
j)Subtração de portas de abrigo de gás, água ou de luz e demais portas do imóvel; portões de entrada ou
garagem; janelas; grades; antenas; câmeras de circuito interno; interfone ou porteiro eletronico;
equipamentos de piscina e medidores de água e de luz; instalados no imóvel segurado e que estejam em
área aberta ou semi aberta;
k) Bens de terceiros, de empregados, prestadores de serviços e/ou "freelances", bem como bens de
empresas pertencentes ao mesmo grupo economico;
l) Bens de terceiros em poder do segurado para guarda, exceto quando inerente a atividade desenvolvida no Estabelecimento
segurado, mediante apresentação de documentos comprobatórios;
m) Estabelecimentos ocupados por joalherias, antiquários e galerias de arte;
n) Qualquer objeto de valor estimativo exceto no que disser respeito ao valor material e intrínseco;
o) Mercadorias em trânsito, por qualquer meio de transporte;
p) Dinheiro de qualquer espécie, cheques, títulos, vale alimentação, vale refeição, vale transporte e quaisquer outros
papéis que representem valor.
33.24 SUBTRAÇÃO DE BENS, DOS HÓSPEDES, NAS DEPENDÊNCIAS DO SEGURADO
(Exclusiva para a segmentação de Hotéis e Pousadas)
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, as perdas e danos causados aos bens pertencentes aos hóspedes,
enquanto os mesmos estiverem hospedados no local segurado, em decorrencia dos seguintes riscos:
a) Subtração cometida mediante ameaça direta ou emprego de violencia contra os sócios, diretores e/ou
empregados;
b) Subtração cometida mediante arrombamento de portas, janelas, vitros, telhados, grades e paredes de acesso
ao estabelecimento segurado, desde que tenha deixado vestígios materiais evidentes ou tenham sido constatados por inquérito
policial.
33.24.1 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Subtração em decorrencia de incendio, explosão, implosão, fumaça, tumultos, vendaval, furacão, ciclone,
tornado, queda de granizo, impacto de veículos, queda de aeronaves e engenhos aéreos.
b) Bens, mercadorias e matérias-primas que estiverem em áreas livres e edificações abertas e semiabertas, inclusive quando se
tratar de varandas, garagens abertas e terraços, todas pertencentes ao imóvel segurado (áreas privadas), salvo se a
subtração for cometida mediante ameaça direta ou emprego de violencia contra os sócios, diretores e/ou empregados.
c) Atos de infidelidade de empregados, sócios ou empregados de empresas contratadas;
d) Subtração praticada por empregados, (incluindo temporários, em período de experiencia e estagiários) ou prepostos
mancomunados ou não com terceiros.
e) Subtração de componentes, peças e acessórios instalados em embarcações existentes no Estabelecimento segurado.
f) Perdas ou danos resultantes de extorsão, extorsão mediante sequestro e extorsão indireta, conforme definição dada pelos
artigos 158, 159 e 160 do Código Penal Brasileiro.
g) Cartões telefonicos e cartões para celular pré-pago.
h) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato, apropriação indébita.
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i) Qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características descritas nos riscos garantidos
deste seguro;
j) Qualquer objeto de valor estimativo exceto no que disser respeito ao valor material e intrínseco.
k) Subtração e danos decorrentes de tentativa de subtração causados a qualquer tipo de veículos,
componentes, peças e acessórios neles instalados.
l) Bens e mercadorias em trânsito, por qualquer meio de transporte, exceto para as atividades que possuam
Cobertura Especial.
m) Dinheiro de qualquer espécie, cheques, títulos, vale alimentação, vale refeição, vale transporte e quaisquer outros
papéis que representem valor.
n) Raridades, antiguidades, joias, pedras e metais preciosos, relógios, quadros e objetos de arte, salvo se
guardados em cofre-forte, devidamente fechado com chave e segredo, exceto os existentes nos aposentos dos
hóspedes.
33.25 SUBTRAÇÃO DE VALORES
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, exclusivamente, dinheiro e cheque em moeda corrente
no País, Títulos, Vale-Transporte, Vale-Refeição ou Vale-Alimentação, pertencentes ao Estabelecimento segurado, quando em
seu interior ou em trânsito em mãos de portadores, decorrente dos seguintes riscos:
a) Subtração cometida mediante ameaça direta ou emprego de violencia contra os sócios, diretores e/ou
empregados;
b) Subtração cometida mediante arrombamento de portas, janelas, vitros, telhados, grades e paredes de acesso ao
estabelecimento segurado, desde que tenha deixado vestígios materiais evidentes ou tenham sido constatados por inquérito
policial. Inclusive nos casos quando tratar-se de valores fora do horário de expediente, conforme cláusula 33.25.1;
c) Subtração cometida em decorrencia de acidentes ou mal súbito sofrido pelos portadores.
d) Destruição dos valores, causados durante a prática ou tentativa dos eventos previstos nesta cobertura.
Apuração dos Prejuízos:
A indenização em cada sinistro estará limitada a movimentação de valores do dia do sinistro, estendendo-se ao dia útil
imediatamente anterior a data do sinistro (caso os valores não tenham sido depositados até o momento do
sinistro), restrito ainda ao Limite Máximo de Indenização da Garantia.
IMPORTANTE: Para os estabelecimentos segurados que operam em dias que não haja expediente bancário fica consignada a
obrigação de realização de depósito no primeiro horário do expediente bancário do dia útil subsequente. Caso o depósito
não seja realizado conforme condições desta cláusula a indenização ficará limitada as receitas relativas ao dia do sinistro.
33.25.1 VALORES FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE
Os valores que permanecerem no interior do estabelecimento fora do horário de expediente deverão ser guardados
em cofre forte fechado com chave e segredo, chumbado em paredes ou no chão ou, quando solto, deverá possuir
peso mínimo de 80 quilogramas.
IMPORTANTE: Para efeito desta garantia o cofre deverá ter vestígios evidentes de arrombamento ou que tenham
sido constatados por inquérito policial.
33.25.1.2 Entende-se por horário de expediente o período de funcionamento em que o estabelecimento segurado
desenvolve plenamente suas atividades, havendo ou não, atendimento ao público no local de risco.
Não será considerado horário de expediente o estabelecimento que estiver fechado para almoço e também a
permanencia de empregados em serviços extraordinários (aqueles que ultrapassarem a duração normal de trabalho 08 horas diárias, no máximo), pessoal de vigilância e/ou conservação.
33.25. 2 VALORES EM MÃOS DE PORTADORES
Garantia limitada a 50% do limite contratado para a cobertura de Subtração de Valores:
Ampara os valores do estabelecimento quando estiverem fora do local de risco segurado devido a movimentações externas de
valores, tais como: remessa de valores, pagamentos e cobranças.
A cobertura inicia-se no momento que os valores passam a ser responsabilidade dos portadores, através de
comprovantes devidamente assinados e valores discriminados e termina no momento de prestação de contas (entrega
de valores no local de destino).
Os valores em mãos de portadores somente estarão garantidos quando estes seguirem trajeto regular entre o local de
partida e o local de destino, sem paradas ou desvio no percurso e desde que possuam comprovante de remessa e
movimentação de valores.
Portadores: Pessoas responsáveis pela movimentação de valores fora do local de risco da empresa, para fins de
cobertura serão aceitos para tal função: diretores, sócios e empregados do estabelecimento segurado, quando registrados sob
regime CLT, desde que maiores de 18 anos.
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As movimentações externas de valores deverão ocorrer sob proteção direta de portadores de acordo com os limites e
condições abaixo:
a) Até R$ 3.500,00: limite máximo para transporte por um portador;
b) De R$ 3.500,01 a R$ 17.500,00: o transporte deverá ser realizado em automóvel, com no mínimo 2 (dois)
portadores;
c) Acima de R$ 17.500,00: o transporte deverá ser realizado em automóvel, com no mínimo 2 (dois)
portadores armados ou 1 (um) portador acompanhado de dois seguranças.
33.25.3.1 A indenização por sinistro não ultrapassará o limite máximo estabelecido por portador(es), qualquer que
seja o número de apólices contratadas nesta modalidade de seguro.
33.25. 3 Coberturas Especiais
33.25.3.1 Exclusivamente para as segmentações de Bares e Restaurantes e de Estética e Beleza, além dos eventos citados na
descrição da presente cobertura, estarão amparados ainda:
A presente cobertura de Subtração de Valores fica estendida aos clientes que estiverem no estabelecimento segurado, durante
horário de expediente e forem vítimas da subtração mediante ameaça direta ou emprego de violencia,
exclusivamente dos seguintes bens: dinheiro em moeda corrente no país, vale-transporte, vale-refeição ou valealimentação emitidos em cédulas. A indenização será de acordo com o item Apuração dos Prejuízos previstos
nestas Condições Gerais. Em caso de sinistro, a comprovação deverá ocorrer por meio de registro da ocorrencia (B.O.) e
os clientes deverão comprovar os bens através de nota fiscal e/ou documentos comprobatórios.
33.25.3.2 Limite Máximo de Indenização:
A indenização será de até 30% do valor contratado na cobertura de Subtração de Valores, limitado a R$ 3.000,00.
33.25.4.3 EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA ESPECIAL
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Empresa e nas Exclusões Específicas da
cobertura de Subtração de Valores, estarão excluídos ainda:
a) Simples desaparecimento, estelionato, apropriação indébita e extravio;
b) Qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características descritas nos riscos garantidos
deste seguro.
33.25.5 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Subtração em decorrencia de incendio, explosão, implosão, fumaça, tumultos, vendaval, furacão, ciclone,
tornado, queda de granizo, impacto de veículos, queda de aeronaves e engenhos aéreos;
b) Subtração de valores durante o pagamento de folha salarial, quando este for realizado fora do
Estabelecimento segurado;
c) Valores destinados a custeio de viagens, estadias e despesas pessoais;
d) Valores deixados em veículos ou que não estejam sob a supervisão direta e pessoal do portador;
e) Valores em trânsito em veículos de entrega de mercadorias;
f) Valores ao ar livre ou em edificações abertas e semiabertas, salvo quando em trânsito em mãos de
portadores;
g) Cartões telefonicos e cartões para celular pré-pago;
h) Perdas ou danos resultantes de extorsão, extorsão mediante sequestro e extorsão indireta, conforme definição
dada pelos artigos 158, 159 e 160 do Código Penal Brasileiro;
i) Valores fora de cofre forte após o horário do expediente (após a duração normal máxima da jornada de
trabalho);
j) Desaparecimento inexplicável e simples extravio estelionato, apropriação indébita;
k) Qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características descritas nos riscos garantidos
deste seguro; ou prepostos, mancomunados ou não com terceiros;
l) Valores em mãos de portadores que não estiverem convenientemente acondicionados para os transportes e/ ou que não
tiverem controle para comprovação das entregas;
m) Infidelidade de empregados, sócios ou empregados de empresas contratadas e extravio;
n) Valores quando se tratarem de mercadorias inerentes a atividade do segurado;
p) Esta garantia não se aplica a estabelecimentos ocupados por antiquários, galerias de arte, residencias, instituições
financeiras, empresas de transporte guarda de valores, joalherias e similares.
33.26 SUBTRAÇÃO DE VALORES DOS HÓSPEDES, NAS DEPENDÊNCIAS DO SEGURADO NO INTERIOR DE COFRE-FORTE
(Exclusiva para a segmentação de Hotéis e Pousadas)
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, o reembolso ao segurado dos prejuízos decorrentes dos riscos abaixo,
bem como por extorsão (conforme definido no Art. 158 do Código Penal Brasileiro), destruição ou perecimento de dinheiro
em espécie, moeda e títulos que representem valores, vales transporte e refeição, existentes no interior do
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estabelecimento segurado e pertencentes aos hóspedes, enquanto hospedados no local segurado, dentro de
cofres-fortes devidamente fechados com chave e segredo e que tenham sido confiados ao segurado mediante documento
de recepção protocolado e assinado pelo respectivo hóspede.
a) Subtração cometida mediante ameaça direta ou emprego de violencia contra sócios, diretores e/ou
empregados;
b) Subtração cometida mediante arrombamento de portas, janelas, vitros, telhados, grades e paredes de acesso
ao estabelecimento segurado, desde que tenha deixado vestígios materiais evidentes ou tenham sido constatados por inquérito
policial;
c) Garante também os prejuízos causados em consequencia da tentativa dos riscos acima.
33.26.1 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Subtração em decorrencia de incendio, explosão, implosão, fumaça, tumultos, vendaval, furacão, ciclone,
tornado, queda de granizo, impacto de veículos, queda de aeronaves e engenhos aéreos.
b) Atos de infidelidade de empregados, sócios ou empregados de empresas contratadas;
c) Subtração praticada por empregados (incluindo temporários, em período de experiencia e estagiários) ou prepostos,
mancomunados ou não com terceiros.
d) Valores ao ar livre ou em edificações abertas e semiabertas;
e) Cartões telefonicos e cartões para celular pré-pago;
f) Extorsão mediante sequestro e extorsão indireta, definidos pelo Código Penal nos artigos 159 e 160;
g) Valores fora de cofre.
h) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, desaparecimento, estelionato, apropriação indébita;
i) Qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características descritas nos riscos garantidos
deste seguro.
33.27 SUBTRAÇÃO DE VALORES E BENS DE CLIENTES - ARRASTÃO
(Esta garantia aplica-se exclusivamente para as segmentações de Academias, Escolas e Perfumaria.)
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, a Subtração de Bens e/ou Valores pertencente a clientes
que estiverem dentro do estabelecimento segurado e forem vítimas, mediante ameaça direta ou emprego de
violencia.
33.27.1 Estarão garantidos, EXCLUSIVAMENTE, os seguintes bens: joias, relógios, alianças, bijuterias, canetas, óculos,
bolsas, carteiras, equipamentos eletronicos (celulares, smartphones, notebooks, tablets, câmeras digitais), vestuário e dinheiro
em moeda corrente no país.
33.27.2 Os prejuízos serão analisados de acordo com o item Apuração dos Prejuízos previstos nestas Condições
Gerais.
33.27.3 Em caso de sinistro a comprovação do evento deverá ocorrer por meio de registro do Boletim de ocorrencia (B.O).
Os clientes deverão comprovar:
a) A existencia dos bens através de nota fiscal e/ou outros documentos comprobatórios;
b) A quantia subtraída, mediante apresentação de comprovante de saques bancários ou documentos equivalentes.
IMPORTANTE: O valor reclamado por cada cliente deverá ser discriminado no Boletim de Ocorrencia.
33.27.4 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Subtração cometida em decorrencia de sinistro de incendio, explosão, implosão, fumaça, tumultos, vendaval,
furacão, ciclone, tornado, queda de granizo, impacto de veículos, queda de aeronaves e engenhos aéreos, ocorridos no
Estabelecimento segurado;
b) Perdas ou danos resultantes de extorsão, extorsão mediante sequestro e extorsão indireta, conforme definição
dada pelos artigos 159 e 160 do Código Penal Brasileiro;
c) Cartões telefonicos e cartões para celular pré-pago;
d) Subtração praticada por empregados (incluindo temporários, em período de experiencia e estagiários) ou prepostos,
mancomunados ou não com terceiros;
e) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato, apropriação indébita;
f) Bens e valores deixados em veículos;
g) Qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características descritas nos riscos garantidos
desta cobertura.
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h) qualquer outro bem que não esteja expressamente descrito nesta cobertura.
33.28 TUMULTOS
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, os danos materiais causados ao Estabelecimento segurado durante a
ação conjunta de pessoas que perturbe a ordem pública.
Estão garantidas também as despesas decorrentes de medidas tomadas para reprimir ou reduzir as consequencias.
Abrange também os atos propositais de grevistas praticados como apoio a uma greve, desde que, em
qualquer situação, não seja necessária a intervenção do Exército, Marinha ou Aeronáutica.
33.28.1 Para efeito da presente cobertura opcional, entende-se por:
Tumulto: Ação de pessoas, com características de aglomeração, que perturbe a ordem pública através da prática de
atos predatórios, para cuja repressão não haja necessidade da intervenção das Forças Armadas.
Greve: Ajuntamento de mais de 3 (tres) pessoas da mesma categoria ocupacional que se recusam a trabalhar ou a comparecer
onde os chama o dever.
Lock-out: Cessação da atividade por ato ou fato do empregador.
33.28.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Subtração de bens e mercadorias;
b) Quaisquer danos causados a vidros;
c) Atos de sabotagem que não se relacionem com os acontecimentos cobertos;
d) Perda de posse dos bens segurados, decorrentes da ocupação do local segurado;
e) Deterioração dos bens segurados, em consequencia de dificuldade de conservação ou de transporte, ainda que
em decorrencia de sinistro coberto por esta apólice;
f) Bens que se encontrem fora do(s) estabelecimento(s) segurado(s) e/ou ao ar livre;
g) Incendio decorrente de tumulto, greve e lock-out por estarem os prejuízos consequentes previstos na cobertura
básica;
h) Danos causados a veículos.
33.29 VENDAVAL, FURACÃO, CICLONE, TORNADO E QUEDA DE GRANIZO.
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, os danos materiais causados ao Estabelecimento segurado
diretamente por vendaval, furacão, ciclone, tornado e queda de granizo, incluindo antenas, torres, letreiros, painéis de
propaganda, placa solar e anúncios desde que devidamente incorporados ou fixados ao imóvel.
Entende-se por dano direto aquele causado por algum dos eventos cobertos e que incide imediatamente sobre os
bens, objeto deste seguro, e que provoque o destelhamento do local segurado.
Estarão cobertos também, os danos causados por algum elemento material, arremessado no local de risco simultaneamente, por
um dos eventos cobertos.
Estarão garantidas também, as despesas decorrentes de medidas tomadas para redução
dos
prejuízos
cobertos, as despesas para salvamento e proteção dos bens e desentulho do local.
33.29.1 Para efeito desta cobertura adicional entende-se por:
Vendaval: Vento de velocidade igual ou superior a 15 metros por segundo o que equivale a 54 km por hora;
Furacão: Vento de velocidade superior a 105 km por hora.
Ciclone: Furacão que gira ao redor de um centro de baixa pressão atmosférica, no sentido dos ponteiros do relógio
no hemisfério sul e em sentido contrário no hemisfério norte. Esse centro avança a uma velocidade de 30 a
50 km por hora. Comumente violento nos trópicos, onde sua velocidade de rotação chega a atingir 500 km
por hora, é moderado em outras paragens. Muitas vezes é acompanhado de abundante precipitação, tendo, em geral, um
diâmetro de 80 a 1.500 km.
Tornado: Tempestade violenta de vento, em movimento circular, um diâmetro de apenas poucos metros.
Aparece com a forma de funil e não é possível prever a ocorrencia nem as suas direções depois de
formado.
Queda de granizo: Precipitação atmosférica em forma de pedras de gelo.
33.29.2 Coberturas Especiais
33.29.2.1 Exclusivamente para a segmentação de Hotéis e Pousadas, além dos eventos citados na descrição da presente
cobertura, estarão amparados ainda:
Danos causados as mesas, cadeiras e aos guarda-sóis, de propriedade do segurado, até o limite de R$
10.000,00 (respeitando o limite de indenização contratado na cobertura de Vendaval), podendo estar localizados ao
ar livre ou em edificações semiabertas, mas desde que estejam dentro do estabelecimento segurado.
33.29.2.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA ESPECIAL
Permanecem válidas todas as exclusões previstas nestas Condições Gerais.
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33.29.3 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Bens, (máquinas, móveis, utensílios, matérias-primas e mercadorias) ao ar livre, exceto para:
atividades que possuem Cobertura Especial;
b)Qualquer tipo de estrutura, inclusive toldos, com cobertura em lona, plástico, nylon, materiais similares ou derivados.
c) Danos decorrentes de entrada de água causada pela falta de conservação de telhados e calhas e
transbordamento devido ao acúmulo de sujeira, e/ou má conservação das instalações de água do imóvel.
d) Danos decorrente da entrada de água provocada pela inexistencia e/ou insuficiencia do sistema de
escoamento.
e) Danos causados por gelo derretido, bem como pelo entupimento e/ou rompimento de calhas e tubulações do Imóvel
segurado por qualquer causa, exceto entupimento e/ou rompimento de calhas e tubulações causados por granizo;
f) Quaisquer danos materiais e/ou corporais causados a terceiros;
g) Inundação ou alagamento, causado por transbordamentos de rios e/ou enchentes de quaisquer espécies que causar danos a
qualquer parte do estabelecimento segurado;
h) Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, defeito visível, corrosão, incrustação,
ferrugem;
i) Arranhões em superfícies pintadas ou polidas;
j) Dano a qualquer tipo de veículo, com ou sem tração própria. Entende-se por veículo, qualquer meio mecânico
de transporte de pessoas ou coisas;
k) Danos causados pela ação da chuva e/ou granizo, salvo se consequente do evento coberto.
33.30 VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULAÇÕES
Quando ofertada e contratada essa cobertura, a seguradora garantirá, até o Limite Máximo de Indenização contratada as perdas
e/ou danos materiais de origem súbita e imprevista causados a empresa segurado em consequencia de derrame e/ou vazamento
de água, ocasionado pelo rompimento das tubulações e/ou encanamentos das instalações fixas da rede interna de distribuição
de água e esgoto, do sistema de tratamento e reutilização de água, assim como os reservatórios existentes no imóvel
segurado.
Para efeito desta cobertura, estarão amparados os reparos do próprio sistema hidráulico danificado pelos eventos
previstos, bem como os danos causados pelo derrame da água no imóvel segurado.
33.30.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além dos Bens Excluídos e Exclusões Gerais constantes nestas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Desmoronamento ou destruição dos reservatórios, suas partes componentes ou seus suportes e suas
consequencias;
b) Infiltração de água ou qualquer substancia liquida exceto se decorrentes dos riscos garantidos nesta cobertura;
c) Derrame que não provenha das instalações internas da empresa segurada;
d) Danos elétricos causados por água, qualquer que seja sua origem.
e) Danos causados por colisão de veículos, equipamentos, embarcações e aeronaves;
f) Desgaste natural pelo uso, deterioração gradativa, vicio próprio, cativação, erosão, corrosão, oxidação, incrustação, ferrugem,
umidade e chuva.
g) Enchentes, entrada de água proveniente de aguaceiro, tromba dágua ou chuva, seja ou não consequente da obstrução ou
insuficiencia de esgotos, galerias pluviais, desaguadores ou similares e transbordamento de rios ou canais alimentados
naturalmente por estes;
h) Danos por água proveniente da ruptura de encanamentos, canalização, adutoras e reservatórios não
pertencentes ao imóvel segurado;
i) danos decorrentes de qualquer interferencia ou manutenção realizada pelo segurado ou por terceiros no local ou
nas instalações da rede de água ou esgoto, mesmo que indiretamente;
j) Troca de material nos demais comodos da empresa que não sofreram danos pelo vazamento.
h) Incendio, queda de raio, implosão ou explosão.
33.31 INCÊNDIO, EXPLOSÃO E FUMAÇA PARA CONTEUDO DE ESTABELECIMENTOS NAS
DEPENDÊNCIAS DO SEGURADO
(Esta garantia aplica-se exclusivamente para as atividades: Academias e Escolas) Garante, até o Limite Máximo de Indenização
contratado, as perdas e danos causados aos bens de propriedade dos estabelecimentos comerciais de terceiros, instalados
no local segurado, exclusivamente em decorrencia de:
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a) Incendio e explosão de qualquer causa, onde quer que tenham se originado;
b) fumaça proveniente de desarranjo imprevisível, repentino e extraordinário no funcionamento de qualquer aparelho,
regularmente existente e/ou instalado exclusivamente no local de risco;
c) fumaça proveniente de incendio ocorrido fora do terreno onde se localiza o local de risco.
d) despesas decorrentes de medidas tomadas para redução dos prejuízos cobertos, as despesas
para
salvamento e proteção dos bens e desentulho do local.
33.31.1 O Limite Máximo de Indenização por estabelecimento comercial será o resultado da divisão em partes
iguais, do Limite Máximo de Indenização total contratado para essa cobertura, pelo número total de estabelecimentos
existentes no local de risco.
33.31.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além dos Bens Excluídos e Exclusões Gerais constantes nestas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) embarcações de qualquer espécie bem como seu conteúdo, peças e acessórios e ainda veículos e aeronaves;
b) projetos, plantas, modelos, moldes, dinheiro, cheque e papéis que contenham ou representem valor;
c) artigos de ouro, prata e platina, pérolas, pedras e metais preciosos e semipreciosos, jóias em geral, peles, raridades,
objetos de arte ou de valor estimativo, tapetes de procedencia estrangeira de fibras naturais e confeccionados a
mão, antiguidades, coleções, livros e quaisquer objetos raros ou preciosos;
d) bens de terceiros recebidos em depósito, consignação ou garantia;
e) bens fora de uso e/ou sucatas;
f) bens quando estiverem fora do local de risco;
g) prédio/edificações, acabamentos, pertencentes ao segurado ou não;
h) extravio ou subtração ainda que decorrentes dos nos riscos garantidos;
i) danos elétricos causados a equipamentos e/ou instalações elétricas ou eletronicas, mesmo em consequencia de queda de raio;
j) destruição por ordem de autoridade, exceto para evitar propagação de fogo;
k) prejuízos ocasionados ou facilitados por dolo do segurado, seus prepostos e/ou representantes legais.
33.32. DANOS POR VAZAMENTO DE TANQUES E TUBULAÇÃO.
(Exclusivamente para apólices de conteúdo de Boxes nas dependencias de Self Storage) Quando ofertada e contratada, essa
cobertura a seguradora garantirá até o limite máximo de indenização, as perdas e/ ou danos materiais de origem
súbita e imprevista causados aos bens armazenados dentro do box especificado na apólice em consequencia de :
a) derrame e/ou vazamento de água, ocasionado pelo rompimento das tubulações e/ou encanamentos das instalações fixas da
rede interna de distribuição de água e esgoto,:
b) do sistema de tratamento e reutilização de água e os reservatórios existentes no imóvel onde o box está
localizado.
33.32.1 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nestas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Bens e mercadorias não pertencentes ao segurado.
33.33. DANOS POR PRAGA
(Exclusivamente para apólices de conteúdo de Boxes nas dependencias de Self Storage) Quando ofertada e contratada essa
cobertura a seguradora garantirá até o limite máximo de indenização os danos materiais causados por ratos e
/ou cupins aos bens armazenados dentro do box especificado na apólice.
Importante: Os danos materiais causados, somente estarão amparadas por esta cobertura se a empresa
responsável pela locação do espaço apresentar, em caso de sinistro a garantia de desratização com validade
de 6 meses e descupinização com validade de 12 meses.
33.33.1 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais, estarão excluídos ainda:
a) Estrutura do local onde os bens estão armazenados;
34. REPAROS EMERGENCIAIS
Os reparos contratados serão apenas aqueles descritos na apólice.
Em qualquer plano contratado a cobertura de reparos somente poderá ser utilizada durante a vigencia deste
seguro, restrito ao limite máximo de indenização e coberturas estabelecidas para cada plano.
O segurado não terá direito, em qualquer hipótese, ao reembolso de gastos relativos a utilização de mão-de-obra
contratada e/ou executada por terceiros, sem a devida anuencia expressa da seguradora.
34.1 PLANO BRONZE REDE REFERENCIADA
A seguradora garantirá a mão-de-obra necessária aos reparos emergenciais contratados, neste plano
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exclusivamente aos imóveis segurados pelo Porto Seguro Empresa, não podendo ser utilizado em outro lugar e
respeitando o Limite Máximo de Indenização de R$500,00 e serviços estabelecidos a seguir:
Chaveiro comum;
Substituição de telhas;
Reparo em telefonia;
Reparo em bebedouro;
Reparo hidráulico;
Reparo elétrico.
IMPORTANTE: Para as segmentações de Academias, Clinicas e Consultórios, Estética e Beleza, Hotéis e Pousadas, Perfumaria,
Pet Shop e Clinicas Veterinárias o segurado contará também com os seguintes serviços exclusivos:
ESTÉTICA E BELEZA;
Reparo hidráulico para cadeira lavatório;
Instalação de espelhos;
Instalação e montagem de prateleiras;
Reparo em cadeira para manicure (cirandinha)
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
CLINICAS E CONSULTÓRIOS
Reparo em compressor de ar
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
PERFUMARIA:
Instalação e montagem de prateleiras;
PET SHOP E CLINICAS VETERINÁRIA:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
ACADEMIAS:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
HOTÉIS E POUSADAS:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
Os serviços são executados por prestadores Porto Seguro
34.1.1 A medida que o serviço for utilizado, haverá automaticamente a redução do Limite Máximo de
Indenização estipulado para este plano, conforme Tabela de Reembolso/Custo de Mão-de-Obra.
Neste plano, o segurado não terá direito, em qualquer hipótese, ao reembolso de gastos relativos a utilização
de mão-de-obra contratada e/ou executada por terceiros.
A disponibilidade dos serviços pode variar de região para região conforme rede de atendimento existente para o local
do risco.
34.2 PLANO BRONZE LIVRE ESCOLHA
Fica a critério do segurado utilizar a rede credenciada ou contratar mão de obra particular. Quando contratado o
serviço particular, a seguradora reembolsará os gastos de mão de obra respeitando os Limite de Reembolso
mencionados na tabela do item 34.7, desde que realizada exclusivamente na empresa segurada não podendo ser utilizado em
outro lugar e respeitando o Limite Máximo de Indenização de R$ 500,00e serviços estabelecidos a seguir:
Chaveiro comum;
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Substituição de telhas;
Reparo em telefonia;
Reparo em bebedouro;
Reparo hidráulico;
Reparo elétrico.
IMPORTANTE: Para as segmentações de Academias, Clinicas e Consultórios, Estética e Beleza, Hotéis e Pousadas, Perfumaria,
Pet Shop e Clinicas Veterinárias, o segurado contará também com os seguintes serviços exclusivos:
ESTÉTICA E BELEZA;
Reparo hidráulico para cadeira lavatório;
Instalação de espelhos;
Instalação e montagem de prateleiras;
Reparo em cadeira para manicure (cirandinha)
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
CLINICAS E CONSULTÓRIOS
Reparo em compressor de ar
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
PERFUMARIA:
Instalação e montagem de prateleiras;
PET SHOP E CLINICAS VETERINÁRIA:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
ACADEMIAS:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
HOTÉIS E POUSADAS:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
34.2.1 LIMITE DE REEMBOLSO
Caso o segurado opte pelo reembolso, será necessária a anuencia expressa da seguradora quanto a autorização de reparo e
envio da nota fiscal contendo o endereço do local de risco descrição do serviço realizado, dados da empresa
prestadora de serviço ou dados do prestador quando pessoa física, sob pena de não realização do reembolso.
O limite máximo de reembolso relativo aos serviços desta cobertura ficará restrito ao montante estabelecido na Tabela de
Custo de Mão-de-Obra.
Na medida em que o serviço for utilizado, o valor do reembolso será automaticamente deduzido do Limite Máximo
de Indenização estipulado para este plano.
34.2.2 EXCLUSÃO DE REEMBOLSO
O segurado não terá direito, em qualquer hipótese, ao reembolso de gastos relativos a utilização de mão-de-obra
contratada e/ou executada por terceiros, sem a devida anuencia expressa da seguradora.
34.3 PLANO PRATA REDE REFERENCIADA
A seguradora garantirá a mão-de-obra necessária aos reparos emergenciais contratados,
neste
plano
exclusivamente aos imóveis segurados não podendo ser utilizado em outro lugar e respeitando o Limite Máximo de
Indenização de R$1.000,00 e serviços estabelecidos a seguir:
Chaveiro comum;
Substituição de telhas.
Reparos de telefonia;
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Reparos em porta de aço ondulada;
Vigia;
Reparo hidráulico;
Reparo elétrico;
Desentupimento;
Reparo em condicionador de ar;
Reparo em bebedouro.
IMPORTANTE: Para as segmentações de Academias, Clinicas e Consultórios, Estética e Beleza, Hotéis e Pousadas, Perfumaria,
Pet Shop e Clinicas Veterinárias, o segurado contará também com os seguintes serviços exclusivos:
ESTÉTICA E BELEZA;
Reparo hidráulico para cadeira lavatório;
Instalação de espelhos;
Instalação e montagem de prateleiras;
Reparo em cadeira para manicure (cirandinha)
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
CLINICAS E CONSULTÓRIOS;
Reparo em compressor de ar
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
PERFUMARIA:
Instalação e montagem de prateleiras;
PET SHOP E CLINICAS VETERINÁRIA:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
ACADEMIAS:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
HOTÉIS E POUSADAS:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
Os serviços são executados por prestadores Porto Seguro.
34.3.1 A medida que o serviço for utilizado, haverá automaticamente a redução do Limite Máximo de
Indenização estipulado para este plano, conforme Tabela de Reembolso/Custo de Mão-de-Obra.
Neste plano, o segurado não terá direito, em qualquer hipótese, ao reembolso de gastos relativos a utilização
de mão-de-obra contratada e/ou executada por terceiros.
A disponibilidade dos serviços pode variar de região para região conforme rede de atendimento existente para o local
do risco.
34.4 PLANO PRATA - LIVRE ESCOLHA
Fica a critério do segurado utilizar a rede credenciada ou contratar mão-de-obra particular. Quando contratado o
serviço particular a seguradora reembolsará os gastos de mão de obra respeitando o Limite Máximo de Indenização
de R$ 1.000,00 e serviços estabelecidos a seguir:
Chaveiro comum;
Substituição de telhas;
COMPREENSIVO EMPRESARIAL - Condições Gerais

366

Página: 49

CONDIÇÕES GERAIS

Reparos de telefonia;
Reparos em porta de aço ondulada;
Vigia;
Reparos hidráulicos;
Reparos elétricos;
Desentupimento;
Reparo em condicionador de ar;
Reparo em bebedouro.
IMPORTANTE: Para as segmentações de Academias, Clinicas e Consultórios, Estética e Beleza, Hotéis e Pousadas, Perfumaria,
Pet Shop e Clinicas Veterinárias, o segurado contará também com os seguintes serviços exclusivos:
ESTÉTICA E BELEZA;
Reparo hidráulico para cadeira lavatório;
Instalação de espelhos;
Instalação e montagem de prateleiras;
Reparo em cadeira para manicure (cirandinha)
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
CLINICAS E CONSULTÓRIOS;
Reparo em compressor de ar
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
PERFUMARIA:
Instalação e montagem de prateleiras;
PET SHOP E CLINICAS VETERINÁRIA:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
ACADEMIAS:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
HOTÉIS E POUSADAS:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
34.4.1 LIMITE DE REEMBOLSO
Caso o segurado opte pelo reembolso será a necessária a anuencia expressa da seguradora quanto a
autorização de reparo, descrição do serviço ou dados do prestador de serviços quando pessoa física, sob pena
de não realização do reembolso.
O limite máximo de reembolso relativo aos serviços desta cobertura ficará restrito ao montante estabelecido na Tabela de Custo
de Mão-de-Obra.
Na medida em que o serviço for utilizado, o valor do reembolso será automaticamente deduzido do Limite Máximo de
Indenização estipulado para este plano.
34.2.2 EXCLUSÃO DE REEMBOLSO
O segurado não terá direito, em qualquer hipótese, ao reembolso de gastos relativos a utilização de mão-de-obra
contratada e/ou executada por terceiros, sem a devida anuencia expressa da seguradora.
34.5 PLANO OURO REDE REFERENCIADA
A seguradora garantirá mão-de-obra necessária aos reparos emergenciais contratados nesta, plano exclusivamente aos imóveis
segurados, não podendo ser utilizado em outro lugar, e respeitando o Limite Máximo de Indenização de R$1.575,00
e serviços estabelecidos a seguir:
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Chaveiro comum;
Instalação de chave-tetra;
Troca de segredo das fechaduras;
Substituição de telhas;
Reparo em telefonia;
Reparo em central telefonica, interfones e porteiros eletronicos (sem imagem de vídeo);
Reparo em porta de aço ondulada;
Vigia;
Reparo hidráulicos;
Reparo elétricos;
Desentupimento;
Reparo em condicionador de ar;
Reparo em bebedouro;
Reparo em fogão a gás;
Reparos em forno micro-ondas
Reparos em refrigerador, geladeira e frigobar
Reparos em congelador (freezer)
Instalação de ventiladores de teto;
Porteiro substituto
Reparo em gesso (limitado a 2 m2);
Colocação de revestimento cerâmico (limitado a 2 m2);
Limpeza de caixa dágua de até 20.000 litros;
IMPORTANTE: Para as segmentações de Academias, Bares e Restaurantes, Clinicas e Consultórios, Estética e Beleza,
Hotéis e Pousadas, Perfumaria, Pet Shop e Clinicas Veterinárias, o segurado contará também com os seguintes serviços
exclusivos:
ESTÉTICA E BELEZA;
Reparo hidráulico para cadeira lavatório;
Instalação de espelhos;
Instalação e montagem de prateleiras;
Reparo em cadeira para manicure (cirandinha)
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
CLINICAS E CONSULTÓRIOS
Reparo em compressor de ar
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
PET SHOP E CLINICAS VETERINÁRIA:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
ACADEMIAS:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
HOTÉIS E POUSADAS:
Reparo em máquina de lavar roupa;
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Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
BARES E RESTAURANTES:
Reparo em fogão industrial a gás
PERFUMARIA:
Instalação e montagem de prateleiras;
Os serviços são executados por prestadores Porto Seguro.
34.5.1 A medida que o serviço for utilizado, haverá automaticamente a redução do Limite Máximo de
Indenização estipulado para este plano, conforme Tabela de Reembolso/Custo de Mão-de-Obra.
Neste plano, o segurado não terá direito, em qualquer hipótese, ao reembolso de gastos relativos a utilização
de mão-de-obra contratada e/ou executada por terceiros.
A disponibilidade dos serviços pode variar de região para região conforme rede de atendimento existente para o local
do risco.
34.6 PLANO OURO - LIVRE ESCOLHA
Fica a critério do segurado utilizar a rede credenciada ou contratar mão de obra particular. Quando contratado o
serviço particular, a seguradora reembolsará os gastos de mão de obra respeitando os Limites de Reembolso
mencionados na tabela do item 34.7, desde que realizada exclusivamente na empresa segurada não podendo ser utilizado em
outro lugar e respeitando o Limite Máximo de Indenização de R$ 1.575,00 e serviços estabelecidos a seguir:
Comum;
Instalação de chave-tetra;
Troca de segredo das fechaduras;
Substituição de telhas;
Chaveiro reparos de telefonia;
Reparo em central telefonica, interfones e porteiros eletronicos (sem imagem de vídeo);
Reparo em porta de aço ondulada;
Vigia;
Reparo hidráulico;
Reparo elétrico;
Desentupimento;
Reparo em condicionador de ar;
Reparo em bebedouro;
Reparo em fogão a gás;
Reparo em forno micro-ondas;
Reparo em refrigerador, geladeira e frigobar;
Reparo em congelador (freezer);
Instalação de ventiladores de teto;
Porteiro substituto;
Reparo em gesso (limitado a 2 m2);
Colocação de revestimento cerâmico (limitado a 2 m2);
Limpeza de caixa dágua de até 20.000 litros.
IMPORTANTE: Para as segmentações de Academias, Bares e Restaurantes, Clinicas e Consultórios, Estética e Beleza,
Hotéis e Pousadas, Perfumaria, Pet Shop e Clinicas Veterinárias, o segurado contará também com os seguintes serviços
exclusivos:
ESTÉTICA E BELEZA;
Reparo hidráulico para cadeira lavatório;
Instalação de espelhos;
Instalação e montagem de prateleiras;
Reparo em cadeira para manicure (cirandinha)
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
CLINICAS E CONSULTÓRIOS
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Reparo em compressor de ar
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
PET SHOP E CLINICAS VETERINÁRIA:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
ACADEMIAS:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
HOTÉIS E POUSADAS:
Reparo em máquina de lavar roupa;
Reparo em máquina de secar roupa;
Reparo em máquina lava e seca.
BARES E RESTAURANTES:
Reparo em fogão industrial a gás
PERFUMARIA:
Instalação e montagem de prateleiras;
34.6.1 LIMITE DE REEMBOLSO
Caso o segurado opte pelo reembolso, será necessária a anuencia expressa da seguradora quanto a autorização de reparo e
envio da nota fiscal, contendo o endereço do local de risco descrição do serviço realizado, dados da empresa
prestadora de serviço ou dados do prestador quando pessoa física, sob pena de não realização do reembolso.
O limite máximo de reembolso relativo aos serviços desta cobertura ficará restrito ao montante estabelecido na Tabela de Custo
de Mão-de-Obra.
Na medida em que o serviço for utilizado, o valor do reembolso será automaticamente deduzido do Limite Máximo
de Indenização estipulado para este plano.
34.6.2 EXCLUSÃO DE REEMBOLSO
O segurado não terá direito, em qualquer hipótese, ao reembolso de gastos relativos a utilização de mão-de-obra
contratada e/ou executada por terceiros, sem a devida anuencia expressa da seguradora.
34.7 TABELA DE REEMBOLSO / CUSTO DE MÃO-DE-OBRA
A tabela abaixo apresenta os valores a serem deduzidos do Limite Máximo de Indenização da cláusula contratada, conforme
utilização dos serviços, e o valor máximo a ser reembolsado quando previsto pelo plano e autorizado previamente pela
seguradora.
Reparo emergencial e limite de reembolso (R$)
Chaveiro Comum: 100,00
Instalação de Chave Tetra: 200,00
Troca de Segredo da Fechadura: 140,00
Substituição de Telhas: 180,00
Reparo em Telefonia: 120,00
Reparo em central telefonica, Interfone e porteiro eletronico (sem imagem de vídeo): 230,00 Reparo em Porta de Aço Ondulada:
200,00
Vigia: 50,00 por hora / Período máximo de 12 horas
Reparo Hidráulico: 120,00
Reparo Elétrico: 120,00
Desentupimento: 300,00
Reparo em Condicionador de Ar: 210,00
Reparo em Bebedouro: 100,00
Reparo em Congelador (Freezer): 120,00
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Reparo em Fogão a Gás: 120,00
Reparo em fogão industrial a gás: 180,00
Reparo em Forno Micro-ondas: 120,00
Reparo em Refrigerador, Geladeira e Frigobar: 120,00
Instalação de ventiladores de teto: 120,00
Porteiro Substituto: 50,00 por hora / Período máximo de 12 horas
Reparo em Gesso(até 2 m2): 150,00
Colocação de revestimento Cerâmico (até 2 m2): 150,00
Limpeza em caixa dágua de Até 20.000 litros: 300,00 (por caixa dágua)
Reparo em Compressor de Ar: 250,00
Reparo Hidráulico para Cadeira Lavatório: 120,00
Instalação de Espelhos: 120,00
Instalação e Montagem de Prateleiras: 120,00
Reparo de Cadeira para Manicure (Cirandinha): 120,00
Reparo em máquina de lavar roupa: 120,00
Reparo em máquina de secar roupa: 120,00
Reparo em máquina lava e seca: 200,00
34.8 DESCRIÇÃO DOS REPAROS EMERGENCIAIS
Abaixo, especificação do que cada serviço contempla dentro de cada atendimento.
Os serviços de reparos tem como objetivo reparar um dano gerado inesperadamente em equipamentos, mecanismos,
engrenagens, ramais hidráulicos, circuitos elétricos, dispositivos, usuais e básicos em uma empresa, não tendo caráter de
manutenção preventiva.
a) CHAVEIRO COMUM
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para abertura de portas, portões e porta de
aço, de fechadura simples e tetra. Reparo emergencial ou substituição de fechaduras de chave simples e tetra das portas de
acesso a empresa segurada em razão de arrombamento nas fechaduras, confecção de 01 (um) nova chave em caso de perda,
quebra ou roubo das chaves originais (desde que o segurado não possua cópias reservas).
Importante: Na hipótese de ser necessária a troca da fechadura, esta deverá ser compatível com o padrão
da fechadura anterior.
O atendimento limita-se a execução de até 03 (tres) itens, sob a mesma ordem de serviço. É de responsabilidade do
segurado a compra de peças, materiais e componentes específicos e necessários a execução dos serviços.
Exclusões
Ficam excluídos quaisquer serviços de reparo ou substituição de fechaduras para fins de estética; cópia de chaves a
partir das originais; reparos ou aberturas de fechaduras do tipo blindadas e de porta de aço com fechaduras fixadas
por solda do tipo cilindro, oval, monobloco; reparo ou abertura de fechaduras do tipo magnéticas, multiponto e que contenham
instalações elétricas; reparo de portas, portões ou portas de aço.
b) TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para a troca de segredo das
fechaduras de chave simples ou tetra, restringindo-se as portas ou portões que constituam acessos obrigatórios
ao interior da empresa segurada.
Importante: Neste atendimento, será fornecido gratuitamente 01 (uma) nova cópia da chave com o novo segredo
por fechadura. O atendimento limita-se a troca do segredo de até 03 (tres) fechaduras, sob a mesma odem de serviço.
É de responsabilidade do segurado a compra de peças, materiais e componentes específicos e necessários a
execução dos serviços.
Exclusões
Ficam excluídos quaisquer serviços de reparo ou substituição de fechaduras para fins de estética; cópia de chaves a partir
das originais; reparos ou aberturas de fechaduras do tipo blindadas e de porta de aço com fechaduras fixadas por solda
do tipo cilindro, oval, monobloco; reparo ou abertura de fechaduras do tipo magnéticas, multiponto e que contenham
instalações elétricas; reparo de portas, portões ou portas de aço.
c) INSTALAÇÃO DE FECHADURA/TRAVA TETRA
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para a instalação ou substituição de
fechaduras ou trava de chave-tetra em portas de madeira que constituam acessos obrigatórios ao interiorda
empresa segurada.
Importante: O atendimento limita-se a instalação de até 03 (tres) peças/unidades, sob a mesma ordem de serviço. É
de responsabilidade do segurado a compra de fechadura, trava de chave-tetra, peças, materiais e componentes específicos e
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necessários a execução dos serviços.
Exclusões
Ficam excluídos quaisquer serviços de reparo ou substituição de fechaduras para fins de estética;
cópia de chaves a partir das originais; reparos ou aberturas de fechaduras do tipo blindadas e de porta de aço
com fechaduras fixadas por solda do tipo cilindro, oval, monobloco; reparo ou abertura de fechaduras do
tipo magnéticas, multiponto e que contenham instalações elétricas; reparo de portas, portões ou portas de aço.
d) SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E CUMEEIRAS
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para a substituição de telhas e cumeeiras do tipo
cerâmica, cimento ou fibrocimento, do imóvel segurado, desde que ocasionadas por quebra ou deslocamento acidental.
Importante: O serviço limita-se a troca máxima de 20 (vinte) peças de telha cerâmica e/ou de cimento e no máximo
de 04 (quatro) peças de telha de fibrocimento por ordem de serviço. É de responsabilidade do segurado a compra
de peças, materiais e componentes específicos e necessários aos reparos.
O local do atendimento deve assegurar condições adequadas a segurança pessoal do técnico, conforme
parâmetros das Normas Técnicas de Segurança do Trabalho Trabalho em Altura.
Exclusões
Quando o o acesso se der apenas pelo lado externo da empresa segurado; reparos em cobertura de edifícios;
telhados com inclinação superior a 35%, além da substituição de telhas quando decorrente de vendaval e/ou ventos fortes
de qualquer espécie e/ou por chuva de granizo; reparos no madeiramento ou similar que constitua a estrutura de sustentação
do telhado; substituição ou reparos em calhas, forros e beirais pertencentes ao telhado do imóvel, além da substituição de
telhas do tipo translúcida, polietileno, fibra de vidro, fibra vegetal, fibrotex e metálica; reparos ou substituição de
cumeeiras quando exigirem fixação por chumbamento (cimento, argamassa).
e) REPAROS DE TELEFONIA
Garante exclusivamente a indenização referente a mão-de-obra necessária para:
(i) A primeira instalação de aparelhos telefonicos a partir da concessão da linha telefonica pela concessionária
local, que já deverá ter providenciado a ligação da linha em poste apropriado, pertencente ao terreno no qual a empresa
segurada está localizada.
(ii) Os reparos por distúrbios na linha, ocasionados pela ação de intempéries, mau contato ou ruptura da instalação,
desde que estejam compreendidos entre a ligação da concessionária (poste interno) e o ponto de entrada em que se
encontra instalado o aparelho telefonico no interior da empresa segurada.
Importante: Na hipótese da causa dos distúrbios ser atribuída ao aparelho telefonico do ponto principal, a Porto Seguro
fornecerá, a título gratuito, 01 (um) aparelho telefonico convencional.
É de responsabilidade do segurado a compra de peças, materiais e componentes específicos e necessários a execução
dos serviços.
Exclusões
Ficam excluídos dos serviços a ligação de extensões; averiguação de possíveis problemas percebidos a partir da
suposição de elevação da tarifa telefonica; os consertos de aparelhos telefonicos e fax e os consertos e/ou
instalação de mesas telefonicas, interfones, KS,PABX, modem ou similares.
f) REPAROS DE CENTRAL TELEFONICA, INTERFONES E PORTEIRO ELETRONICO (SEM IMAGEM DE VIDEO)
Garante exclusivamente a indenização referente a mão-de-obra necessária para reparos em decorrencia de distúrbios na linha
ocasionados pela ação de intempéries, mau contato ou ruptura da instalação e/ou programações dos ramais de: 01 (um) PABX
de pequeno porte (até 10 linhas);
Interfonia predial, e Porteiro Eletronico (sem imagem de vídeo).
Importante: O atendimento de Interfonia fica limitada a reparos e/ou programações dos ramais para até 03 (tres)
interfones prediais sob a mesma ordem de serviço, desde que pertencentes ao mesma empresa Segurada.
É de responsabilidade do segurado a compra de peças, materiais e componentes específicos e necessários a execução dos
serviços.
Exclusões
Ficam excluídos dos serviços para consertos e/ou instalação de aparelhos telefonicos, PABX, interfones, porteiro
eletronico, fax, mesas telefonicas, KS, modem, vídeo porteiro, CFTV (câmeras) ou similares, além da ligação de
extensões, troca de fiações e/ou cabos e averiguação de possíveis problemas percebidos a partir da suposição de elevação da
tarifa telefonica.
g) REPAROS EM PORTA DE AÇO ONDULADA
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para recarga de pressão ou mesmo troca das caixas
COMPREENSIVO EMPRESARIAL - Condições Gerais

372

Página: 55

CONDIÇÕES GERAIS

de mola da porta de aço ondulada, substituição em seu conjunto de trancas, travas e fechaduras e ainda a
lubrificação e limpeza dos trilhos e coluna de centro, desde que pertencente a empresa Segurada.
Importante: O atendimento limita-se a manutenção de 01 (uma) porta, sob a mesma ordem de serviço.
É de responsabilidade do segurado a compra de peças, materiais e componentes específicos e necessários aos reparos.
Exclusões
Ficam excluídos os serviços de reparos emergenciais em decorrencia de impacto de veículos terrestres ou aéreos ou roubo/furto;
reparos e/ou troca das lâminas e soleira dos trilhos metálicos, fitas laterais, eixo quebrado; substituição e/ou reparo
em coluna de centro e suporte do eixo (cavalete) e a execução de serviços em portas de aço automatizadas, além de
qualquer serviço de solda (serralheria) que venha ser necessário.
h) VIGIA
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra temporária para a permanencia de um
funcionário para a função de vigia, em decorrencia do imóvel que venha apresentar vulnerabilidade em queda
de muros, arrombamento e/ou danos a portas, portões e outras vias de acesso a empresa segurada.
Importante: a disponibilização do vigia ou o reembolso referente a contratação, limita-se a 01 (um) funcionário,
por um período máximo de 12h (doze horas) ininterruptas.
Exclusões
Ficam excluídos dos serviços a substituição de empregados para quaisquer outros cargos, atividades, serviços ou
tarefas, bem como a responsabilidade em aplicar treinamentos específicos para exercer a função específicas
exigidas pelo segurado.
i) REPAROS HIDRÁULICOS
Garante exclusivamente a indenização referente a mão-de-obra necessária para o
reparo
emergencial de
vazamentos de causas aparentes, como danos ocasionais ou ruptura súbita e acidental de tubulações, vazamento de
torneiras, sifões, cuba, conexões de chuveiros, misturadores, válvulas de descarga, caixa de descarga,bóia de caixa
dágua, registro de pressão, gaveta e esfera, conexões de ducha higienica, problemas com ar na tubulação de
água potável, desde que pertencentes a empresa segurada.
Importante: O atendimento é limitado para manutenção de até 03 (tres) dispositivos hidráulicos, sob a mesma ordem
de serviço. É de responsabilidade do segurado a compra de peças, materiais e componentes específicos e necessários aos
reparos.
Exclusões
Ficam excluídos os serviços de qualquer reparo proveniente de tubulações e conexões em cobre, ferro, PVC linha
roscável, PEX, PPR; e ainda o reparo por infiltrações de água a partir de pisos, lajes ou qualquer outra
infiltração da estrutura predial, reparos em equipamentos de pressurização; vazamentos em tubulações cerâmicas
(manilhas); vazamentos em tubulações de gás; limpeza, troca ou reparo de caixa dágua, cisterna; reparos em banheira de
hidromassagem ou similar e suas tubulações; reparos ou substituição por fins de estética de vasos, louças sanitárias
e metais(torneiras, misturadores), reparos em tubulações ou equipamentos pertencentes a piscinas, reparos em
aquecedores de água elétricos, a gás e ou solares e suas tubulações; reparos em prumadas (colunas de edifícios)
de águas frias, quentes, pluviais ou de esgotos; reparo que venha exigir a interrupção do fornecimento comum de água
ao imóvel segurado com ausencia de registro geral e o diagnóstico de vazamentos que não sejam de causas aparentes.
Excluídos reparos em tubulações que façam parte do sistema de combate a incendio (sprinklers, hidrantes ou
similares).
É de responsabilidade do segurado a indicação exata do local da ruptura da tubulação e do vazamento.
j) REPAROS ELÉTRICOS
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para o restabelecimento básico de energia
elétrica da empresa segurada, restringindo-se aos dispositivos elétricos, para campainhas, disjuntores, interruptores,
chaves, tomadas, bem como a troca de resistencias de duchas/chuveiros e torneiras elétricas, troca do chuveiro, desde que
compatível com o circuito elétrico, troca de lâmpadas/reatores eletronicos, substituição de sensores de presença e/ou
fotocélulas, desde que o não funcionamento desses dispositivos elétricos decorra de distúrbios originados no próprio
componente ou na rede elétrica pertencente empresa segurada.
Importante: O atendimento limita-se a manutenção de até 03 (tres) dispositivos elétricos, com exceção da lâmpada
que limita-se a manutenção de até 10 (dez) unidades, sob a mesma ordem de serviço. É de responsabilidade
do segurado a compra de peças, materiais e componentes específicos e necessários aos reparos.
Exclusões
Ficam excluídos dos serviços os reparos em portões elétricos, luminosos,
front-light,
back-light, alarmes,
interfones, porteiros eletronicos ou circuitos internos de segurança, elevadores, bombas dágua e antenas ou
cabos de televisão/TV por assinatura; reparos em aquecedores centrais do tipo elétricos, a gás e/ou solares
e suas instalações; reparos em pressurizadores; reparos em duchas/ chuveiros e/ou aquecedores blindados; reparo
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de danos localizados fora do terreno ou área não pertencente a empresa Segurada; reparos de todos e quaisquer danos
ocasionados direta ou indiretamente pela queda de raio; colocação de extensões; de substituição total ou parcial da
fiação condutora, bem como conversão de tensão (127V 220V 360V) entre tomadas ou qualquer reparo ou substituição por
fins de estética; reparos em prumada (colunas de edifícios) elétrica; quaisquer reparos em circuitos da rede elétrica
trifásica ou a seus equipamentos interligados.
k) DESENTUPIMENTO
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para o desentupimento
em
tubulação de esgoto de: pias, sifões, ralos, vasos sanitários, lavatórios, caixas de inspeção e/ou gordura, desde
que pertencentes e localizadas no terreno da empresa segurada.
Importante: Todas as caixas de inspeção e/ou de gordura devem ser indicadas pelo segurado ou responsável, sendo que as
caixas devem ser limitadas a distância máxima de 12(doze) metros de uma caixa para outra.
Exclusões
Ficam excluídos os serviços de desentupimento em decorrencia de alagamento e inundações provenientes da área
externa do local do risco ou do terreno onde está localizada a empresa segurada; tubulações de água potável
e/ou equipamentos pertencentes a piscina, banheira, hidromassagem ou similares;
desentupimento ou desobstrução em tubulações com deterioração, corrosão e/ou provenientes de detritos, argamassa,
areia e raízes;desentupimentos em tubulações de cerâmica (manilhas) ou de ferro;
limpeza de coletores e
reservatórios da água; limpeza e/ou conservação de fossa séptica; desentupimentos em prumadas (colunas de
edifícios) de água fria, quente, pluviai se esgoto.
Excluem-se dos serviços o reparo, acabamento e/ou calafetação do local ou tampa onde ocorreu a abertura/quebra para
realização do atendimento.
l) REPAROS DE CONDICIONADOR DE AR
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para o reparo em aparelhos
condicionadores de ar do tipo Janela e Split Hi-Wall de capacidade térmica máxima de até 30.000 BTU/h (unidade térmica
britânica), decorrentes de eventuais problemas mecânicos e elétricos, desde que pertencentes a empresa segurada.
Importante: O atendimento limita-se a manutenção de até 01 (uma) unidade interna (evaporador), instalado a uma altura e 01
(uma) unidade externa (condensador).
A manutenção do condicionador de ar somente será realizada se a sua instalação estiver de acordo com o
procedimento técnico do fabricante.
O equipamento deve estar instalado em local de fácil acesso a ser analisado pelo técnico com o intuito de não
comprometer a sua segurança e o aparelho deverá possuir assistencia técnica credenciada no Brasil.
É de responsabilidade da empresa segurada a compra de peças, materiais e componentes específicos e
necessários para a execução dos serviços. No caso de fornecimento do fluído refrigerante (gás) pelo prestador, o
responsável pela empresa segurada pagará o respectivo custo ao prestador.
Exclusões
Ficam excluídos dos serviços os reparos em controles remotos; qualquer tipo de acabamento (furação de
parede, forro, pintura, gesso); reparos na saída de dreno da unidade interna; instalação ou reinstalação do aparelho; reparos na
extensão da tubulação de fluído refrigerante e cabeamento elétrico;
manutenção em tubulações de alumínio; higienização de condicionadores de ar, reparos em condicionadores portáteis.
A Porto Seguro não se responsabiliza por danos/prejuízos causados aos bens do segurado, decorrentes do
vazamento de líquido do dreno e/ou vazamento de óleo das conexões e/ou tubulações, originado(s) pela instalação
incorreta dos condicionadores de ar.
m) REPAROS DE BEBEDOURO
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para reparo em bebedouros do tipo
pressão e galão que contenham sistema de refrigeração com compressor hermético (motor), realizando a substituições de
torneiras, mangueiras, compressor ou recarga de gás, desde que pertencentes a empresa Segurada.
Importante: O atendimento limita-se a execução de 01 (um) equipamento por ordem de serviço. É de
responsabilidade da empresa Segurada a compra de peças, materiais e componentes específicos necessários para que seja
retomado o funcionamento normal do equipamento. No caso de fornecimento do fluído refrigerante (gás) pelo
prestador, a Segurada pagará o respectivo custo ao prestador.
A Porto Seguro não se responsabiliza pela qualidade da água fornecida pela empresa de abastecimento e/ou
seu armazenamento em reservatórios.
Exclusões
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Ficam excluídos dos serviços reparos em equipamentos que não possuem assistencia técnica credenciada no Brasil, instalações,
reparos e/ou substituição de filtros, purificadores, instalação ou substituição de pé ou rodízio, limpeza interna e externa,
reparo em qualquer parte estética do equipamento, bem como qualquer reparo em equipamentos que contenham sistemas de
refrigeração com placa peltier.
n) REPAROS DE LINHA BRANCA - FOGÃO A GÁS, CONGELADOR (FREEZER), GELADEIRA, REFRIGERADOR, FRIGOBAR,
MICRO-ONDAS, MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, MÁQUINA DE SECAR ROUPA E MÁQUIAN LAVA E SECA.
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para reparos dos seguintes
equipamentos, de uso doméstico: Refrigeradores, Freezer e Frigobar, Fogão, e Forno de Micro-ondas, máquina
de lavar roupa, máquina de secar roupa, máquina lava e seca pertencentes a empresa segurada.
Nos serviços cobertos estão compreendidas as intervenções técnicas imprescindíveis ao restabelecimento do
funcionamento normal do equipamento, desde que os danos sejam decorrentes do desgaste natural dos seus
componentes elétricos, eletronicos e mecânicos. Todos os reparos somente serão realizados em conformidade com
as normas dos fabricantes.
Importante: O atendimento limita-se a execução dos serviços de 01 (um) equipamento por ordem de serviço.
É de responsabilidade do segurado a compra de peças, materiais e componentes específicos necessários para que seja
retomado o funcionamento normal do equipamento. No caso de fornecimento do fluído refrigerante (gás) pelo
prestador, o segurado pagará o respectivo custo ao prestador.
Exclusões
Ficam excluídos dos serviços a troca e/ou substituição de gabinetes, bandejas e outros componentes estéticos
que não impeçam o funcionamento normal do equipamento; reparos em equipamentos cuja assistencia técnica não está
credenciada no Brasil; ressarcimento de quaisquer danos causados direta ou indiretamente a alimentos, roupas em
geral e utensílios domésticos; instalação e/ou adequação das tubulações para ligação ou saída de gás; fornecimento
de gás e suas tubulações; reparos ou instalações de portas de vidro, reparos em expositores, instalação ou substituição
por compressor recondicionado; reparos em equipamentos fabricados para uso industrial e/ou comercial, reparos em adegas
climatizadas.
o) INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE TETO
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para a instalação de Ventilador de Teto na
empresa segurada, desde que a instalação tenha conduítes apropriados para a passagem das fiações condutoras,
as quais deverão ser compatíveis com o equipamento e a instalação já existente e estrutura sólida (laje) para
fixação.
Importante: Para garantir a instalação, as pás do ventilador de teto deverão estar em uma altura igual ou superior a
2,30 (dois metros e trinta centímetros) acima do piso e a uma distância mínima de 0,50 (cinquenta centímetros) da parede
ou móveis.
O atendimento limita-se a instalação de 01 (um) equipamento, sob a mesma ordem de serviço.
É de responsabilidade do segurado a compra de peças, materiais e componentes específicos e necessários a
execução dos serviços.
Exclusões
Ficam excluídos dos serviços a instalação de ventiladores em qualquer tipo de forro, estuque ou qualquer teto que não
apresente condições técnicas de sustentação; reparos no conjunto elétrico-mecânico, pás ou luminárias acopladas ao
equipamento; reparos ou substituição total ou parcial da fiação condutora e reparos em controles remotos.
p) PORTEIRO SUBSTITUTO
Garante exclusivamente a indenização referente a substituição temporária de funcionário do segurado, na função de
porteiro, que seja devidamente registrado sob o regime da C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho) e/ou o
reembolso do gasto referente a essa contratação, em decorrencia de acidente de trabalho ou invalidez temporária ocorrida no
exercício de suas funções.
Importante: A disponibilização do porteiro ou o reembolso referente a contratação, limita-se a 01 (um) funcionário, por
um período máximo de 12h (doze horas) ininterruptas.
É de responsabilidade da empresa Segurada, fornecer os seguintes documentos: atestado médico do funcionário afastado; cópia
da carteira profissional
página que comprove o contrato trabalhista com o segurado, bem como o relatório
médico com indicação do C.I.D. (Código Internacional de Doenças).
Exclusões
Ficam excluídos dos serviços a substituição de empregados para quaisquer outros cargos, atividades, serviços ou
tarefas, bem como a responsabilidade em aplicar treinamentos específicos para exercer a função específicas
exigidas pelo segurado. Substituição de estagiários, funcionários temporários e funcionários de terceiros.
q) REPAROS EM ACABAMENTOS FEITOS EM GESSO
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para reparos em forros de gesso
do tipo: drywall (acartonado) ou placas (gesso), pertencentes a empresa segurada, em decorrencia de quebra ou
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queda acidental ocorridas no interior do imóvel segurado. Será feita a reposição da área afetada sob o mesmo tipo
de forro de gesso limitado até 2m² (dois metros quadrados) e/ou até 4m (quatro metros) lineares de moldura de
gesso.
Importante: O atendimento limita-se a reposição do forro ou molduras de gesso, compreendendo a área de até 2m² ou
4m lineares de moldura sob a mesma ordem de serviço.
É de responsabilidade do segurado a compra de peças, materiais e componentes específicos e necessários para que
seja realizado o atendimento e acabamento.
Exclusões
Ficam excluídos dos serviços quaisquer reparos em paredes de gesso do tipo drywall (acartonado), forros de materiais
compostos em gesso e isolante acústico/térmico, reposição de sancas em gesso (detalhes ornamentais), instalação
ou reposição de iluminação, instalação ou adequação de reforços estruturais em forro ou paredes, atendimento para
acabamento/preparação em gesso, massa e/ou pintura da área total ou parcial, bem como instalação por fins de
estética ou reforma.
r) COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTOS CERAMICOS
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para reposição de revestimentos do tipo
cerâmico e/ou porcelanato com espessura até 8mm, em decorrencia de quebra ou queda acidental no interior da
empresa segurada. Será feita a reposição da área afetada sob o mesmo tipo de revestimento limitado até 2m²
(dois metros quadrados) seja piso ou parede.
Importante: O atendimento limita-se ao assentamento do revestimento em pisos ou paredes compreendendo a área de até 4m²
sob a mesma ordem de serviço.
É de responsabilidade do segurado a compra de revestimentos, materiais e componentes específicos e
necessários para que seja realizado o atendimento e acabamento.
Exclusões
Ficam excluídos dos serviços reposição de revestimentos como madeira, fórmicas, papel de parede, vidros e
espelhos, mármores, granitos ou similares, pisos laminados, revestimento em pastilhas ou ladrilhos, regularização de nível ou
prumo do revestimento existente, bem como reposição por fins de estética ou reformas do imóvel.
s) LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA/RESERVATÓRIO DE ATÉ 20.000L
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para a limpeza e higienização interna de
01 (uma) caixa d'água/reservatório com capacidade máxima de até 20.000 (vinte mil) litros pertencente a empresa
segurada.
Importante: Os serviços serão prestados em caixa d´água do tipo fibra de vidro, polietileno, fibrocimento, inox, e alvenaria.
Os serviços serão prestados mediante agendamento com antecedencia mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
O local onde se encontra a caixa dágua/reservatório deve possuir acesso interno ou externo adequado para execução do
serviço, como altura livre de 1,5m (um metro e meio) entre a tampa e o telhado/laje e área de tráfego de
1,5m (um metro e meio) de largura no entorno da caixa dágua/reservatório, bem como possuir escadas de acesso a
cobertura da caixa dágua/reservatório quando exposta ao tempo.
Na data de execução do serviço, a caixa dágua/reservatório deve possuir armazenado o mínimo volume de água
possível (aproximadamente 15 (quinze) centímetros de altura).
O interior da caixa d'água/reservatório e sua tampa não podem conter sinais de fissuras, trincas, deformações,
infiltrações ou vazamentos, deficiencia no revestimento de impermeabilização (resinas, mantas, etc) ou ausencia da
tampa.
Recomenda-se que a Limpeza e Higienização da caixa dágua/reservatório sejam realizadas no intervalo de cada 06
(seis) meses.
O serviço será liberado com a orientação ao responsável pela empresa segurada sobre o provável aumento no
consumo de água, pois a execução do serviço inevitavelmente envolve o esgotamento total da água
armazenada na caixa dágua/reservatório.
Exclusões
Ficam excluídos dos serviços a desmontagem/montagem parcial ou total das telhas existentes, bem como o
madeiramento ou estrutura de sustentação do telhado que interfira no acesso a caixa dágua/reservatório;
limpeza e higienização das tubulações, poço de recalque (reservatório subterrâneo); reparos e/ou troca das tubulações e
conexões, de registros e da caixa dágua/reservatório e a execução de serviços em locais cujo acesso esteja em desacordo com
as características acima.
t) REPAROS EM COMPRESSOR DE AR - ODONTOLÓGICO
Garante exclusivamente a indenização referente a mão-de-obra necessária para assistencia em compressores de ar de uso
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odontológico, pertencente ao consultório segurado, com capacidade máxima de 120lbs, em necessidades como troca
de óleo, substituição de correia, manometro, filtros, válvula de retenção, mangueiras entre o filtro de linha e
compressor em casos de vazamentos de ar, regulagem ou substituição de pressostato/automático e limpeza de
válvulas (drenagem).
Importante: O atendimento limita-se a execução de 01 (um) equipamento por ordem de serviço. É de
responsabilidade do segurado a compra de peças, materiais e componentes específicos necessários para que seja retomado o
funcionamento normal do equipamento.
Exclusões
Ficam excluídos dos serviços instalação de equipamentos, assistencia para equipamentos de uso industrial ou que não
tenham fins de uso odontológico, reparos e/ou instalação em mangueiras embutidas, recondicionamento de peças, motores e
cilindros (tambor).
u) REPAROS HIDRÁULICOS PARA CADEIRA LAVATÓRIO.
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para o reparo emergencial em cadeira
lavatório, pertencente a empresa segurada, decorrentes de vazamento de água proveniente de seus dispositivos
hidráulicos, podendo compreender a substituição de ducha de enxágue, flexíveis/engate, reparo de torneiras e
misturadores e troca da resistencia do aquecedor de água, desde que a estrutura da cadeira possua fácil acesso ao
ponto do vazamento.
Importante: O atendimento limita-se a execução de 01 (um) equipamento por ordem de serviço. É de
responsabilidade da empresa Segurada a compra de peças, materiais e componentes específicos necessários para que seja
retomado o funcionamento normal do equipamento.
Exclusões
Ficam excluídos dos serviços qualquer assistencia em sistema de regulagem pneumática ou sistema eletronico, desmontagem ou
instalação de cadeira, adequação de dispositivos de fornecimento ou aquecimento de água, reparo em pressurizadores, bem
como qualquer reparo estrutural e/ou estético da cadeira como tapeçaria, marcenaria, serralheria, pintura, recuperação de
fibras e resina.
v) INSTALAÇÃO DE ESPELHOS E MONTAGEM DE PRATELEIRAS
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para a fixação de até 03 (tres) itens, sob
a mesma ordem de serviço, dos seguintes tipos: prateleiras e/ou espelhos, desde que instalados exclusivamente em
paredes, pertencentes a empresa segurada, com até 3,00 (tres) metros de altura do piso.
Importante: A instalação dos itens indicados acima somente será realizada se a capacidade de carga da parede do
imóvel for adequada. A instalação de espelhos se limita na dimensão máxima de 1,20m x 1,20m e das prateleiras
até 1,20m de comprimento.
Para as paredes que contenham tubulações hidráulicas e elétricas o responsável pela empresa seguradoa deverá
fornecer a planta construtiva atualizada do imóvel para perfuração segura, a fim de evitar danos na tubulação existente.
É de responsabilidade do responsável a compra de peças, materiais e componentes específicos e necessários para a execução
dos serviços.
Exclusões
Ficam excluídos os serviços de desmontagem e/ou reinstalações em ambientes distintos do imóvel;
abertura, furação, fixação ou instalações gerais em forros; instalação de iluminação, cortinas, móveis e painéis, aparelhos
condicionadores de ar, televisores, eletro eletronicos/portáteis/domésticos e equipamentos esportivos; instalação e/ou fixação de
quaisquer objetos de valor comercial ou sentimental; realização de reforço estrutural em paredes, bem como sua
fixação por chumbamento em alvenarias (quebra e aplicação de concreto ou chumbadores químicos) e, ainda, não serão
realizadas perfurações em colunas estruturais de concreto.
A Porto Seguro e/ou os prestadores não se responsabilizam por eventuais danos decorrentes de perfurações realizadas em
local(is) por exigencia do responsável pela empresa segurada.
w) REPAROS DE CADEIRA PARA MANICURE (CIRANDINHA).
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para reparo emergencial em cadeiras do tipo
cirandinha (manicure), pertencentes a empresa segurada, podendo compreender a substituição de rodízios, corrediças,
puxadores e reaperto dos assentos e encostos.
Importante: O atendimento limita-se a execução de 01 (um) equipamento por ordem de serviço. É de
responsabilidade da empresa Segurada a compra de peças, materiais e componentes específicos necessários para que seja
retomado o funcionamento normal do equipamento.
Exclusões
Ficam excluídos dos serviços qualquer assistencia em sistema de regulagem pneumática, bem como qualquer reparo estrutural
e/ou estético da cadeira como tapeçaria, marcenaria, serralheria, pintura, recuperação de fibras e resina.
x) Reparo em Fogão Industrial
Garante exclusivamente a indenização referente a mão de obra necessária para reparos de fogão do tipo industrial
COMPREENSIVO EMPRESARIAL - Condições Gerais

377

Página: 60

APÓLICE DO RAMO
COMPREENSIVO EMPRESARIAL
CONDIÇÕES GERAIS

(gás GN-GLP), pertencentes a empresa Segurada, compreendendo as intervenções técnicas imprescindíveis ao
restabelecimento do funcionamento normal do equipamento, desde que os danos sejam decorrentes do desgaste
natural dos seus componentes elétricos e/ou mecânicos. Todos os reparos somente serão realizados em conformidade com as
normas dos fabricantes.
Importante: O atendimento limita-se a execução do serviço de 01 (um) equipamento por ordem de serviço.
É de responsabilidade da Segurada a compra de peças, materiais e componentes específicos necessários para que
seja retomado o funcionamento normal do equipamento.
Exclusões
Ficam excluídos serviços de instalação, manutenção ou adequação das tubulações para ligação ou saída de gás
ou até mesmo a conversão de gás (GN-GLP), reparo em fogão elétrico, troca e/ou substituição de gabinetes,
bandejas e outros componentes estéticos que não impeçam o funcionamento normal do equipamento; reparos em equipamentos
cuja assistencia técnica não está credenciada no Brasil.
34.9 OBSERVAÇÕES GERAIS (válidas para todas as coberturas de reparos emergenciais) a) A seguradora ficará isenta de
responsabilidade quando a inviabilidade do reparo se der em função da indisponibilidade ou atraso no
fornecimento de peças, quando submetidos as condições e normas de fabricação ou de mercado, presentes ou
futuras.
b) Estão compreendidos como reparos cobertos as intervenções técnicas imprescindíveis ao restabelecimento do funcionamento
normal do equipamento, desde que os danos sejam decorrentes do desgaste natural dos seus componentes elétricos, eletronicos
e mecânicos.
c) Estão excluídas: troca substituição de gabinetes, bandejas e outros componentes estéticos ou não, que não
impeçam o funcionamento normal do aparelho.
d) O serviço deverá ser acompanhado por uma pessoa maior de 18 anos, do contrário o prestador não
poderá realizar o atendimento.
e) Sempre que houver acionamento de algum serviço e o prestador for até o local do risco, haverá a redução
automática do limite de utilização, independente se a execução do serviço ocorreu ou não.
34.10 RETORNO E GARANTIA
a) Linha Branca
A garantia de mão de obra é de 90 (noventa) dias após o restabelecimento do funcionamento normal do
produto.
Importante: Garantia válida no primeiro atendimento e/ou complemento de peças (Retorno). Quaisquer paliativos
executados no produto com aprovação do segurado e/ou responsável terá 90 (noventa) dias de garantia após o
restabelecimento do funcionamento normal do produto.
- Validade do Diagnóstico de 20 dias e Reparo
O diagnóstico é válido por 20 (vinte) dias, período em que deverão ser providenciadas pelo segurado as peças
solicitadas. Findo este prazo, deverá ser solicitado um novo atendimento, o qual implicará na redução do limite
máximo de indenização.
O reparo só será realizado mediante o fornecimento integral das peças requisitadas no diagnóstico para o
segurado. É de responsabilidade do segurado a compra de peças, materiais e componentes específicos e necessários aos
reparos.
Todos os reparos somente serão realizados em conformidade com as normas do fabricante.
Não serão recondicionadas ou recuperadas peças ou componentes dos equipamentos.
Qualquer reparo no equipamento, durante o período de garantia de mão de obra, somente será executado se o
equipamento estiver no local de risco segurado.
Em caso de aparelhos, equipamentos ou componentes importados, os reparos a serem executados estarão restritos a prévia
análise técnica e a disponibilidade das peças no mercado.
Para utilização de peças recondicionadas deverá constar a prévia e formal autorização do segurado, no laudo
fornecido no momento do atendimento ao reparo emergencial, exceto compressores que não será admitida a
utilização de peças recondicionadas.
Caso constatado defeito das peças empregadas deverá ser solicitado outro atendimento, o qual implicará na redução
do limite máximo de indenização, visto que será considerado um novo atendimento. O atendimento está disponível 24 (vinte e
quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
O retorno deverá ser agendado para até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação do segurado.
O retorno por problemas no serviço executado observará o prazo de garantia de 90 (noventa) dias,
conforme Código de Defesa do Consumidor.
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Importante: Não será considerado retorno as solicitações de serviços a serem executados em qualquer outro
equipamento que não seja o reparado inicialmente, bem como quando o segurado, já atendido anteriormente, aciona os serviços
para obter uma segunda opinião. Nestas hipóteses o segurado deverá solicitar novo atendimento.
O segurado deverá solicitar novo atendimento na hipótese em que os serviços não forem executados em
decorrencia da ausencia do segurado ou Responsável no local de atendimento.
b) Coberturas Básicas
1) Os reparos executados para o serviço de desentupimento, exclusivamente para mão de obra, terá garantia
de 30(trinta) dias. Na ocorrencia de novo evento dentro desse prazo, porém não decorrente do serviço prestado
anteriormente, será considerado como um novo atendimento.
2) Os reparos executados para os demais serviços, exclusivamente a mão de obra, terão garantia de 90(noventa) dias.
Importante: Garantia válida no primeiro atendimento e/ou complemento de peças (Retorno). Quaisquer paliativos
executados no produto com aprovação do segurado e/ou responsável terá 90 (noventa) dias de garantia após o
restabelecimento do funcionamento normal do produto.
Na hipótese do segurado solicitar o retorno do prestador e o problema informado não decorrer do serviço executado,
a sua solicitação será considerada como novo atendimento, o qual não estará coberto pela garantia decorrente do serviço
prestado anteriormente.
- Validade do Diagnóstico de 20 dias e Reparo
O diagnóstico é válido por 20 (vinte) dias, período em que deverão ser providenciadas pelo segurado as peças
solicitadas. Findo este prazo, deverá ser solicitado um novo atendimento, o qual implicará na redução do limite
máximo de indenização.
O reparo só será realizado mediante o fornecimento integral das peças requisitadas no diagnóstico para o segurado. É
de responsabilidade do segurado a compra de peças, materiais e componentes específicos e necessários aos
reparos.
Todos os reparos somente serão realizados em conformidade com as normas do fabricante.
Não serão recondicionadas ou recuperadas peças ou componentes dos equipamentos.
Qualquer reparo no equipamento, durante o período de garantia de mão de obra, somente será executado se o
equipamento estiver no local de risco segurado.
Em caso de aparelhos, equipamentos ou componentes importados, os reparos a serem executados estarão
restritos a prévia análise técnica e a disponibilidade das peças no mercado.
Para utilização de peças recondicionadas deverá constar a prévia e formal autorização do segurado, no laudo
fornecido no momento do atendimento ao reparo emergencial, exceto compressores que não será admitida a
utilização de peças recondicionadas.
Caso constatado defeito das peças empregadas deverá ser solicitado outro atendimento, o qual implicará na redução
do limite máximo de indenização, visto que será considerado um novo atendimento. O atendimento está disponível 24 (vinte e
quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
O retorno deverá ser agendado para até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação do segurado.
O retorno por problemas no serviço executado observará o prazo de garantia de 90 (noventa) dias,
conforme Código de Defesa do Consumidor.
Importante: Não será considerado retorno as solicitações de serviços a serem executados em qualquer outro
equipamento que não seja o reparado inicialmente, bem como quando o segurado, já atendido anteriormente, aciona os serviços
para obter uma segunda opinião. Nestas hipóteses o segurado deverá solicitar novo atendimento.
O segurado deverá solicitar novo atendimento na hipótese em que os serviços não forem executados em
decorrencia da ausencia do segurado ou Responsável no local de atendimento.
34.11 COMUNICAÇÃO DO EVENTO
O segurado deverá comunicar a seguradora a ocorrencia dos eventos previstos nesta cobertura que somente serão indenizados
se ocorridos dentro do período de vigencia da apólice de seguros, para a qual a cobertura foi contratada.
O segurado deverá contatar a Central 24 horas de Atendimento, informando:
a) Número da apólice;
b) Local e número do telefone;
c) Descrição resumida da emergencia e tipo de ajuda que necessita.
O atendimento está disponível 24 horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
Em algumas localidades a visita da equipe técnica poderá ser realizada somente em horário comercial.
Consulte-nos através da Central de Atendimento 24 horas: Grande São Paulo 333-PORTO ou Demais Localidades 0800 727
8118.
Todos os reparos serão prestados exclusivamente no imóvel segurado, desde que não acarretem o descumprimento das
legislações de controle do silencio e regras dos condomínios.
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34.12 DESPESAS COM PEÇAS, MATERIAIS E COMPONENTES
A compra de peças, materiais e componentes específicos necessários aos reparos será de responsabilidade do segurado, que
deverá adquiri-los previamente ao atendimento a ser prestado.
34.13 DANOS AO CONTEUDO
Estão excluídos os danos ao conteúdo do imóvel e as perdas materiais, pessoais ou morais, causadas por
efeito ou consequencia direta ou indireta de um dos eventos cobertos nesta cobertura.
Excluídos também qualquer aplicação de acabamento fino após os reparos ao imóvel, tais como colocação de
azulejos, pisos, cerâmicas, pintura e revestimentos diversos.
34.14 PERDAS DE GARANTIAS
A utilização de mão-de-obra será executada apenas quando não estiver em vigor a garantia do fabricante, da
construtora ou de prestadora de serviço.
34.15 CANCELAMENTO DA COBERTURA
Ocorrerá pelo término da vigencia da apólice, cancelamento em qualquer tempo, motivo ou esgotamento do limite
de indenização.
.
PLANO DE SEGURO DE LUCROS
CESSANTES ESPECIFICO PARA O
SEGURO EMPRESA
PROCESSO SUSEP nº 15414.900021/2018-70
FEVEREIRO/2018
.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A aceitação de seguro estará sujeita a análise do risco.
O registro deste plano na Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou
recomendação a sua comercialização.
O segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por por meio do
número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
1. GLOSSÁRIO
Para efeito deste seguro, além do disposto na legislação civil pertinente ao Contrato de Seguro, entende-se:
ACEITAÇÃO: Ato de aprovação, pela seguradora, de proposta a ela submetida para a contratação do seguro.
AGRAVAMENTO DO RISCO: Circunstâncias que aumentam a intensidade ou a probabilidade da ocorrencia do risco
assumido pela seguradora quando da aceitação da proposta do contrato de seguro.
APÓLICE: Instrumento emitido pela seguradora em função da aceitação do risco, com base nos elementos contidos na
proposta, aceitando o risco e efetivando o contrato.
AVISO DE SINISTRO: Comunicação efetuada pelo segurado seja, através de formulário específico ou contato telefonico,
com a finalidade de dar conhecimento a seguradora da ocorrencia de um sinistro.
BENEFICIÁRIO: Pessoa física ou jurídica a qual é devida a indenização em caso de sinistro.
COBERTURA: Ato de a seguradora conceder ao segurado, após a análise, aceitação sobre o risco proposto;
cobertura de seguro; risco aceito.
COBERTURA BÁSICA: Garantias do seguro, de contratação obrigatória.
COBERTURAS ADICIONAIS: Garantias do seguro, de contratação opcional.
CONDIÇÕES GERAIS: Conjunto de cláusulas contratuais de um mesmo contrato de seguro
que estabelecem
obrigações e direitos, do segurado e da seguradora.
CONTRATO DE SEGURO: Instrumento que disciplina as condições do seguro; apólice de seguro.
CORRETOR DE SEGUROS: Profissional autonomo, pessoa física ou jurídica, legalmente autorizado a representar o segurado
e a intermediar a celebração de contratos de seguro entre a seguradora e as pessoas físicas ou entre a seguradora e
as pessoas jurídicas, de direito público ou privado. Na forma do Decreto-Lei nº 73/66, o corretor é o responsável por orientar
o segurado acerca das coberturas, obrigações e exclusões do contrato de seguro. A situação cadastral do corretor poderá ser
consultada no site www.susep.gov.br, com o número do registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
DESPESAS COM O SINISTRO: Compreende todos os gastos relativos a assistencia jurídica e outros gastos
necessários, efetuados pelo segurado, com o consentimento da seguradora, a fim de realizar a investigação, acordo
extrajudicial ou a defesa de qualquer reclamação. Também os eventuais gastos incorridos pela seguradora em nome do
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segurado com os mesmos objetivos citados.
DESPESAS FIXAS: Aquelas que o segurado ordinariamente teria feito para o exercício de suas atividades se não houvesse
queda de faturamento e/ou produção no estabelecimento e que continuarão a existir após a ocorrencia dos riscos cobertos, e
cuja obrigação de pagamento tiver sido gerada durante o período em que verificar a queda de faturamento.
DOLO: Ato consciente de má-fé em proveito próprio ou de terceiro, para induzir outrem a prática de um ato jurídico que
lhe é prejudicial.
ENDOSSO: Documento expedido pela seguradora, durante a vigencia da apólice, pelo qual ambos (seguradora e
segurado) acordam quanto a alteração de dados e/ou modificações das condições da apólice.
ESTELIONATO: Obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício
ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
EXTORSÃO: De acordo com o artigo 158 do Código Penal a extorsão é um delito de ordem moral, futura e incerta, no qual
a vítima é constrangida a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa para que outrem obtenha vantagem
economica, motivo pelo qual na extorsão deve haver para a vítima alguma possibilidade de opção. A extorsão pode
também ocorrer mediante sequestro ou de forma indireta (artigos 159 e 160 do Código Penal).
FRAUDE: Obtenção, para si para outrem, de vantagem ilícita, financeira ou material, em prejuízo alheio, mantendo ou
até induzindo alguém em erro, mediante ardil, artifício ou qualquer outro meio que possa enganar.
Iguala-se assim ao estelionato e ao dolo;
GASTOS ADICIONAIS: Indeniza as despesas extraordinárias ou adicionais que o segurado vier a ter em
consequencia de sinistro coberto por esta apólice, com a finalidade específica de reduzir o tempo de paralisação
de suas atividades, bem como para amenizar ou evitar o agravamento dos prejuízos.
GREVE: Ajuntamento de mais de 03 (tres) pessoas da mesma categoria ocupacional que se recusam a trabalhar ou a
comparecer onde os chama o dever.
IMPLOSÃO: Fenomeno físico, violento, que ocorre quando em um recipiente fechado a pressão interna é menor do que a
existente do lado externo e provoca a sua destruição.
INCÊNDIO: Entende-se por incendio o fogo descontrolado e inesperado sob a forma de chama, com capacidade de
propagação.
INDENIZAÇÃO: Contraprestação da seguradora ao segurado que, com a efetivação do risco (ocorrencia de evento previsto
no contrato), venha a sofrer prejuízos de natureza economica.
INDENIZAÇÃO INDIVIDUAL AJUSTADA: Distribuição do valor de indenização majoritariamente pelas coberturas que não
apresentam vínculos com outras apólices, reduzindo-se, assim, a parcela que cabe as coberturas que são concorrentes com
as existentes em outras apólices.
INSPEÇÃO DE RISCO: Inspeção feita por peritos para a verificação das condições do objeto do seguro.
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (L.M.G.): Limite de indenização garantido por evento, em uma apólice, decorrente da somatória
das coberturas envolvidas no sinistro.
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (L.M.I.): Limite fixado nos contratos de seguro, por cobertura, que representa o valor
máximo que a seguradora irá suportar em um risco determinado.
LOCAL DO RISCO: Instalações e dependencias situadas no mesmo terreno (exceto o próprio terreno, fundações e alicerces).
LOCK-OUT: Interrupção transitória das atividades empresariais por iniciativa de seus dirigentes, também conhecida como
greve dos patrões ou greve patronal.
LUCRO BRUTO: É a soma do lucro líquido com as despesas fixas ou, na falta do lucro líquido, é o valor das
despesas fixas menos os prejuízos decorrentes das operações do segurado.
LUCRO LIQUIDO: é o resultado diretamente gerado pelas atividades operacionais do segurado, antes da provisão para
imposto de renda e após a dedução de todas as despesas operacionais, inclusive depreciações, amortizações e despesas
financeiras líquidas (despesas financeiras menos receitas financeiras), não computados os resultados obtidos de
empresas controladas e coligadas, as receitas e despesas não operacionais e a atualização monetária do
balanço. Se porventura as receitas financeiras superarem as despesas financeiras, o excedente verificado será desprezado.
MOVIMENTO DE NEGÓCIOS: É o total das quantias pagas ou devidas ao segurado por mercadorias vendidas ou por
serviços prestados no curso das atividades do segurado nos locais mencionados na apólice.
MOVIMENTO DE NEGÓCIOS PADRÃO: É o Movimento de Negócios durante os mesmos meses do período da
indenização, no ano anterior ao evento.
NEGLIGÊNCIA: Ato do segurado em relação as suas obrigações ou bens, cuja decorrencia possa causar ou agravar os
prejuízos; falta de precaução.
OBJETO SEGURADO: é a designação genérica de qualquer interesse segurado, sejam coisas, pessoas, bens,
responsabilidades, obrigações, direitos e garantias;
PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS): Participação obrigatória, de responsabilidade do segurado,
decorrente dos sinistros previstos nas coberturas contratadas. Esse montante será calculado conforme o valor e/ou percentual
estabelecido na apólice de seguro.
PERCENTAGEM DE LUCRO BRUTO: É a relação percentual de Lucro Bruto sobre o Movimento de Negócios durante o
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último exercício financeiro anterior a data do evento.
PERIODO INDENITÁRIO: é o tempo previsto para a retomada das atividades do segurado. O início do período
indenitário coincide com a data da ocorrencia do sinistro e seu término ocorre: quando da reconstrução ou reparo do
bem sinistrado ou ainda, se ocorrer primeiro, na data em que terminar o tempo previsto e estabelecido na
apólice.
PREJUIZO: Qualquer dano ou perda que reduz na quantidade, qualidade ou interesse, o valor de um bem.
PRÊMIO: É a importância paga pelo segurado a seguradora em troca da transferencia do risco a que ela está exposta.
PRESCRIÇÃO: Perda do prazo para mover ação reclamando os direitos ou a extinção das obrigações previstas nos contratos,
em razão do decurso de tempo fixado na legislação vigente.
PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO: Forma de contratação do seguro na qual a seguradora, em caso de sinistro amparado pela
cobertura contratada, responde pelos prejuízos apurados, até o Limite Máximo de Indenização contratado.
Além disso, em nenhuma hipótese, aplica-se rateio nas indenizações devidas.
PRIMEIRO RISCO RELATIVO: Forma de contratação do seguro na qual o premio da cobertura contratada é ajustado em função
da relação entre Limite Máximo de Indenização/Valor em Risco Declarado. Além disso, quando da ocorrencia de
sinistro amparado pela cobertura contratada, a respectiva indenização é ajustada em função da relação entre Valor em Risco
Declarado e Valor em Risco Apurado. Não obstante, em quaisquer situações, a responsabilidade máxima da
seguradora estará limitada ao Limite Máximo de
Indenização
contratado.
PROPONENTE DO SEGURO: Pessoa, física ou jurídica, que pretende fazer o seguro, preenchendo e assinando uma
proposta.
PROPOSTA DE SEGURO: Documento mediante o qual o proponente expressa a intenção de contratar o Seguro,
manifestando pleno conhecimento e concordância com as regras estabelecidas nas respectivas Condições Gerais e Cláusulas
Particulares.
QUEDA DE MOVIMENTO DE NEGÓCIOS: É a diferença apurada entre o Movimento de Negócios Padrão e o
Movimento verificado durante o período indenitário.
RAMO DE ATIVIDADE: Segmento de mercado em que a empresa atua, e que determina o enquadramento do risco. O ramo
de atividade é declarado pelo segurado e discriminado na apólice.
RATEIO: Condição contratual que preve a possibilidade de o segurado assumir uma proporção da indenização do seguro
quando o valor segurado é inferior ao valor efetivo do bem segurado.
RECEITA BRUTA: receita bruta: é o valor das vendas líquidas da produção despachada aos clientes, menos os custos
de todas as matérias-primas, materiais e insumos usados na produção, deduzindo-se ainda os custos de transporte e, salvo
estipulação expressa, aqueles relativos a mão-de-obra direta e seus encargos, acrescidos de todas as outras receitas derivadas
de suas operações.
RECONSTRUÇÃO: Reposição do imóvel sinistrado com as mesmas características construtivas anteriores a
ocorrencia do evento.
REGULAÇÃO DE SINISTRO: Exame, das causas e circunstâncias do sinistro a fim de se caracterizar o risco
ocorrido e, em face dessas verificações, se concluírem sobre a sua cobertura, bem como se o segurado cumpriu todas as
suas obrigações legais e contratuais.
REINTEGRAÇÃO: Recomposição, do Limite Máximo de Indenização, referente o valor indenizado por sinistro.
RISCO: Evento futuro e incerto, de natureza súbita e imprevista, independente da vontade do segurado, cuja ocorrencia
pode provocar prejuízos de natureza economica.
SEGURADO: Pessoa física ou jurídica efetivamente aceita no seguro. Para este produto entende-se ainda como segurado,
estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços.
SEGURADORA: Pessoa jurídica legalmente constituída, que emite a apólice assumindo o risco de indenizar o
Beneficiário/segurado na ocorrencia de um dos eventos cobertos pelo seguro.
SEGURO: Contrato pelo qual uma das partes, se obriga, mediante cobrança de premio, a indenizar a outra, pela ocorrencia
de determinados eventos ou por eventuais prejuízos, previstos neste contrato.
SINISTRO: Ocorrencia de evento passível de cobertura e indenização, desde que previsto no contrato de seguro.
SUB-ROGAÇÃO: Transferencia de direitos de regresso do segurado para o segurador mediante a assinatura de Recibo
de Indenização, a fim de que possa agir em ressarcimento contra o terceiro causador do prejuízo por ele indenizado.
SUSEP: Superintendencia de Seguros Privados. Autarquia federal responsável pela regulação e fiscalização do mercado de
seguros.
TUMULTO: Ação de pessoas, com características de aglomeração, que perturbe a ordem pública através da prática
de atos predatórios, para cuja repressão não haja necessidade das forças armadas.
VALOR EM RISCO: O resultado apurado mediante a aplicação da Percentagem de Lucro Bruto ao valor total do
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movimento de negócios em número de meses igual ao do período indenitário estipulado na apólice, imediatamente anteriores ao
mes em que ocorreu o sinistro.
VALOR EM RISCO APURADO: Importância em dinheiro que corresponde ao valor total (Valor Atual) dos bens
segurados, existentes no local do seguro, no momento da ocorrencia de um eventual sinistro, apurado pela seguradora.
VALOR EM RISCO DECLARADO: Importância em dinheiro que corresponde ao valor total (Valor Atual) dos bens
segurados, existentes no local do seguro, no momento da contratação e declarado pelo segurado.
VIGÊNCIA DA APÓLICE: Prazo de duração do contrato de seguro, indicado na apólice.
2. AMBITO DE GEOGRAFICO
As condições deste contrato de seguro aplicam-se exclusivamente a danos ou prejuízos ocorridos e reclamados no Território
Nacional.
3. OBJETIVO DO SEGURO
Este seguro tem por objetivo garantir indenização pelos prejuízos resultantes da interrupção no movimento de negócios do
segurado, causada pela ocorrencia de eventos discriminados e amparados na apólice.
4.LOCAL DE RISCO
O Estabelecimento segurado é o conjunto de dependencias situadas em um mesmo terreno e que pertençam a uma única
empresa ou grupo empresarial (societário) a qual a empresa segurada faça parte, cujo endereço esteja expressamente
identificado na apólice e compreende:
Prédios, benfeitorias, seus anexos, instalações de força, luz, água bem como tudo que faça parte integrante de suas construções
EXCETO TERRENO, FUNDAÇÕES E/OU ALICERCES, BEM COMO OUTRAS DEPENDÊNCIAS QUE NÃO ESTEJAM
ESPECIFICADAS ACIMA.
4.1 EMPRESAS ABRANGIDAS PELO SEGURO
Este seguro destina-se a estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviço em plena atividade e/ou locados para
fins comerciais, desde que:
4.1.1 Estejam regulamentados e registrados pelos órgãos competentes devendo ser:
a) Empresas (Pessoa Jurídica) com CNPJ e Inscrição Estadual/Municipal;
b) Profissionais Liberais e ou autonomos (Pessoa Física), para os quais é permitida a contratação de seguro, sem
C.N.P.J. devendo, entretanto, ser fornecido o número do registro profissional, no respectivo Órgão competente e o nº do C.P.F.;
c) Proprietários de Imóveis destinados a locação (Pessoa Física), CUJA COBERTURA SERÁ RESTRITA AO PRÉDIO.
4.1.2 Sejam instalados em imóveis construídos integralmente com material incombustível, inclusive telhado ou em
construções que possuam Isopainel, DESDE QUE SEJA EXPRESSAMENTE INFORMADO A SEGURADORA ATRAVÉS
DO QUESTIONÁRIO DE RISCO E PAGO O DEVIDO PRÊMIO ADICIONAL.
4.2 EMPRESAS, ATIVIDADES E CONSTRUÇÕES NÃO ABRANGIDAS PELO SEGURO
4.2.1 Não estarão cobertos os imóveis com cobertura em lona, vinilona ou assemelhados, imóveis desativados, interditados/
embargados, bem como imóveis em construção, reconstrução, demolição, ou reforma (quando essa reforma obrigar o
segurado a desocupar temporariamente o local e/ou haja o comprometimento das instalações e segurança do risco). A
ocorrencia de qualquer uma dessas hipóteses durante a vigencia do seguro implicará na interrupção das coberturas.
5. EXCLUSÕES GERAIS
5.1 Este seguro não garante, em qualquer situação, os seguintes riscos e prejuízos decorrentes de:
a) Qualquer perda, destruição ou dano em quaisquer bens materiais ou qualquer prejuízo ou despesa emergente, qualquer
dano emergente e qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por,
resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou de contaminação pela radioatividade de qualquer
combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão de material nuclear. Para fins desta
exclusão, combustão abrangerá qualquer processo auto-sustentador de fissão nuclear;
b) Qualquer perda, destruição ou dano de responsabilidade legal direta ou
indiretamente
causados ou
contribuído por materiais de armas nucleares;
c) Atos de hostilidades ou de guerra, invasão, ato de inimigo estrangeiro, operações bélicas, guerra civil, rebelião,
insurreição, revolução, conspiração ou ato de autoridade militar ou usurpadores de autoridade ou atos de qualquer pessoa
que esteja agindo por parte de ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubada, pela força, do
Governo de jure ou "de facto ou a instigar a queda do mesmo por meio de atos de terrorismo ou subversão, nem cobre,
ainda, prejuízos direta ou indiretamente relacionados com ou para os quais próxima ou remotamente tenham contribuído,
motins, arruaças, greves, lock-out ou quaisquer outras perturbações de ordem pública;
d) Prejuízos ocasionados ou facilitados por dolo do segurado;
e) Despesas com a recomposição de restaurações artesanais, artísticas ou quaisquer tipos de trabalhos
especializados, pinturas, gravações, colocação de películas e inscrições em vidros;
f) Demoras de qualquer espécie ou perda de mercado;
g) Danos ocasionados pela negligencia do segurado para salvar e preservar seus bens durante ou depois da ocorrencia
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de qualquer evento coberto;
h) Danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, cabendo a seguradora comprovar com
documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a
natureza
do
atentado,
independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório a ordem
pública pela autoridade pública competente.
i) Operações de busca, recuperação e salvamento de objetos, bens ou pessoas após a ocorrencia de sinistros, bem como
operações de rescaldo.
j) Danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário
ou pelo representante legal, de um ou de outro;
k) Danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelos sócios controladores,
dirigentes, administradores legais, beneficiários e respectivos representantes legais;
l) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato e apropriação indébita;
m) Qualquer dano em decorrencia do abandono ao bem coberto pelo seguro.
n) Danos Estéticos.
o)Prejuízos decorrentes de odor, mau-cheiro e/ou quaisquer sensações olfativas.
p)Riscos decorrentes de usinas hidrelétricas.
q)Riscos decorrentes estação transmissora de energias e subestação.
r)Mão-de-obra ou qualquer outra despesa decorrente de eventos não cobertos.
s)Desarranjo e/ou defeito mecânico, desgaste natural pelo uso, deterioração gradativa, manutenção deficiente e/ou inadequada,
operações de reparo, ajustamento e serviços de manutenção dos bens/interesses garantidos, vício próprio, fim de vida útil,
defeito oculto, umidade, erosão, corrosão, ferrugem, oxidação, incrustação, fadiga, fermentação e/ou combustão natural ou
espontânea;
t)Quaisquer danos não materiais, tais como perdas e danos, perda de ponto, lucros cessantes, perda de mercado,
multas, juros e outros encargos financeiros, decorrentes do não cumprimento de qualquer contrato, e outros prejuízos indiretos,
ainda que resultante de um dos riscos garantidos, salvo se contratada a garantia adicional de Lucros Cessantes e desde que
o evento esteja amparado pela respectiva cobertura;
u) Confisco, nacionalização ou requisição por ordem de qualquer autoridade federal, estadual ou municipal, ou outras
autoridades, que possuam os poderes de facto ou de jure para assim proceder;
v)Este seguro não indeniza em hipótese alguma riscos garantidos por garantias adicionais não contratadas;
w)Construções cuja cobertura/telhado seja de sape, piaçava ou materiais similares, e seus respectivos conteúdos,
inclusive para empresas cuja atividade principal seja Hotel, Motel ou Pousada;
6. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO, LIMITE DE RESPONSABILIDADE
O segurado deverá informar o limite máximo de indenização para cada garantia contratada, de acordo com suas
necessidades e respeitando os limites de aceitação deste plano de seguro. Estes valores serão descritos na Especificação da
Apólice e representarão a responsabilidade máxima por sinistro a cargo da seguradora.
O segurado não poderá alegar excesso de Limite Máximo de Indenização em uma cobertura para compensar eventual
insuficiencia de outra.
7. LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA
A verba de cada garantia contratada para o Local de Risco por uma ou mais apólices representa o Limite Máximo de
Indenização por sinistro ou série de sinistro ocorridos durante a vigencia deste seguro.
8. FORMA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO
As garantias disponíveis poderão ser contratadas conforme segue:
8.1 COBERTURA BÁSICA
8.1.1 Quando o Limite Máximo de Indenização for inferior ou igual a R$10.000.000,00 (dez milhões) a
contratação será a primeiro risco absoluto.
8.1.2 Quando o Limite Máximo de Indenização for superior a R$10.000.000,00 (dez milhões) a contratação será a primeiro risco
relativo.
8.1.2.1 Cálculo de Rateio
Desta forma, em caso de sinistro amparado pela cobertura contratada, se o Valor em Risco Declarado para a presente
cobertura for inferior a 80% do Valor em Risco Apurado, o segurado participará proporcionalmente dos prejuízos, sendo as
indenizações calculadas conforme a seguir:
I = VRD-lcxP onde:
VRA-lc
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I = Indenização (limitada ao LMI)
VRD-lc= Valor em Risco Declarado referente a Cobertura de Lucros Cessantes .
P= Prejuízos Indenizáveis decorrentes de sinistro amparado por esta Cobertura .
VRA-lc= Valor em Risco Apurado referente a Cobertura de Lucros Cessantes .
8.2 COBERTURAS ADICIONAIS
Todas as coberturas adicionais são concedidas a Primeiro Risco Absoluto.
9. COBERTURA SIMULTANEA
9.1 Ocorrendo a mudança do estabelecimento segurado para outro local será admitida durante o período da mudança
a garantia dos prédios e bens situados nos dois locais, até o Limite Máximo de Indenização contratado, limitado ao período
máximo de 30 (trinta) dias consecutivos a partir da data de início da mudança e desde que o segurado tome
as seguintes providencias:
9.1.2 Comunique a seguradora o endereço do novo local e a data prevista para início e término da mudança.
9.1.3 Mantenha preservada a segurança de ambos os locais.
9.2 A seguradora emitirá um único endosso formalizando o novo local de risco, a partir da data do início da mudança ou
da data do protocolo da proposta de seguro se esta for posterior, com cobertura simultânea para o período da mudança.
Poderá haver cobrança ou restituição de premio, de acordo com a alteração efetuada.
9.3 Não estarão garantidas quaisquer perdas e danos decorrentes do transporte dos bens inclusive carga e descarga.
10. ACEITAÇÃO, RENOVAÇÃO E VIGÊNCIA DO SEGURO
10.1 A alteração/aceitação do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente,
seu representante ou por corretor de seguros habilitado.
10.2 A seguradora fornecerá ao proponente o protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a definição da
data e hora de seu recebimento.
10.3 A seguradora é reservado o direito de aceitar ou recusar o seguro, independentemente da ocorrencia de sinistro, até
15 dias da data de protocolo da proposta de seguro na Cia, mesmo tratando-se de renovação.
10.4 A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
10.5 A inexistencia de manifestação expressa da seguradora dentro do prazo de 15 dias contados do protocolo da proposta,
implicará na aceitação automática do seguro, salvo se ilícito o objeto do seguro ou se a seguradora provar que o
proponente agiu com culpa ou dolo.
10.6 A solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco ou da alteração da proposta,
poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto para aceitação, quando o segurado for Pessoa Física.
10.7 A solicitação de documentos complementares, poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto (15 dias), desde
que a sociedade seguradora indique fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do
risco, quando o segurado for Pessoa Jurídica.
10.8 No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco ou da alteração proposta, o
prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da
documentação.
10.9 Não havendo pagamento de premio no momento protocolo da proposta, o início de vigencia da cobertura deverá
coincidir com a data da aceitação da proposta ou com data distinta desde que expressamente acordada entre as partes.
10.10 A seguradora, neste caso, emitirá manifestação formal para tal aceitação. A data inicialmente informada pelo corretor de
seguros na proposta, não corresponde a prévia aceitação da seguradora.
10.11 Nos casos em que a proposta de seguro tenha sido recepcionada com adiantamento de valor para futuro
pagamento parcial ou total do premio, terão seu início de vigencia a partir da data de recepção da proposta pela
sociedade seguradora.
10.12 Se a proposta de seguro tiver sido recebida com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do
premio e for recusada dentro dos prazos previstos, a cobertura vigorará por mais dois dias úteis, contados a
partir da data da formalização da recusa.
10.13 No caso de não aceitação será encaminhado a carta informando o motivo da recusa. Caso já tenha ocorrido pagamento
de premio, os valores pagos serão devolvidos, atualizados a partir da data da formalização da recusa até a datada efetiva
restituição pela seguradora, pelo índice IPCA/IBGE.
10.14 O valor do adiantamento é devido no momento da formalização da recusa, devendo ser restituído ao
proponente, no prazo máximo de 10 dias corridos, integralmente ou deduzido da parcela pro rata temporis correspondente
ao período em que tiver prevalecido a cobertura.
10.15 Caso não ocorra a devolução do premio no prazo previsto, será aplicado juros de mora de 12% ao ano, a partir do
11º dia, sem prejuízo da sua atualização.
10.16 A atualização será efetuada com base na variação apurado entre o último índice publicado antes da data de
exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidação.
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10.17 No caso de extinção do índice pactuado, haverá substituição automática para aplicação do índice IPC/FIPE.
10.18 A renovação deste seguro não é automática. Portanto, caso haja intenção de renovar o seguro, é
necessário apresentação de nova proposta de seguro.
10.19 Este seguro permanecerá em vigor pelo prazo estipulado na apólice ou nos endossos e terão início e termino de
vigencia as 24 horas das datas indicadas para tal fim, cuja vigencia se inicia desde as vinte e quatro horas do dia em
que a proposta de seguro for protocolada na seguradora.
10.20 Se for recusada a proposta dentro do prazo previsto, a cobertura prevalecerá por mais 2 dias úteis, contados a
partir da formalização da recusa.
11. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES
11.1 O segurado que, na vigencia do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos
riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas as sociedades seguradoras envolvidas, sob pena
de perda de direito.
11.2 O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil, cuja indenização esteja
sujeita as condições deste contrato, será constituído pela soma das seguintes parcelas:
a) Despesas, comprovadamente, efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrencia de danos a terceiros, com o objetivo
de reduzir sua responsabilidade;
b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre as partes, nesta
última hipótese com a anuencia expressa das sociedades seguradoras envolvidas.
11.3 Da mesma maneira, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído
pela soma das seguintes parcelas:
a) Despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrencia do sinistro;
b) Valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de
minorar o dano ou salvar a coisa;
c) Danos sofridos pelos bens segurados.
11.4 A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado a
cobertura contratada.
11.5 Na ocorrencia de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses
contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as sociedades seguradoras
envolvidas deverá obedecer as seguintes condições:
11.5.1 Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente,
considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do segurado, limite máximo de indenização da cobertura
e cláusulas de rateio;
11.5.2 Será calculada a indenização individual ajustada de cada cobertura, na forma abaixo indicada:
a) Se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes as diversas coberturas
abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite máximo de garantia, a indenização individual de cada
cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo,
as indenizações individuais ajustadas relativas as coberturas que não apresentem concorrencia com outras apólices serão
as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O valor restante do limite
máximo de garantia da apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites
máximos de indenização destas coberturas.
b) Caso contrário, a indenização individual ajustada será a indenização individual, calculada de acordo com o item 11.5.1 deste
artigo.
11.5.3 Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices, relativas
aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o item 11.5.2 deste artigo;
11.5.4 Se a quantia a que se refere o item 11.5.3 deste artigo for igual ou inferior ao prejuízo vinculado a cobertura
concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com a respectiva
indenização individual ajustada,
assumindo o segurado a responsabilidade pela diferença, se houver;
11.5.5 Se a quantia estabelecida no item 14.5.3 for maior que o prejuízo vinculado a cobertura concorrente, cada sociedade
seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente a razão entre a respectiva indenização
individual ajustada e a quantia estabelecida naquele subitem.
11.6 A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada sociedade
seguradora na indenização paga.
11.7 Salvo disposição em contrário, a sociedade seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização
ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, as demais
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participantes.
12. ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS
12.1 Os limites máximos de indenização, premios e outros valores descritos neste contrato, estão expressos em REAIS e não
serão atualizados ou corrigidos
monetariamente por qualquer índice do mercado, salvo se novas regras forem decretadas pelo Governo Federal.
12.2 O segurado, a qualquer tempo, poderá protocolar nova proposta ou solicitar emissão de endosso para alteração
do limite da garantia contratualmente previsto ficando a critério da sociedade seguradora sua aceitação e alteração do
premio quando couber.
13. PAGAMENTO DE PRÊMIO
13.1 A data limite para pagamento do premio não poderá ultrapassar o trigésimo dia da emissão da apólice, endosso,
da fatura ou da conta mensal, do aditivo de renovação ou endossos dos quais resulte aumento do premio.
13.2 Coincidindo a data limite com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do premio poderá ser efetuado
no primeiro dia útil subsequente.
13.3 Para efeito de cobertura nos seguros custeados através de parcelamento de premios, no caso de não
pagamento de uma das parcelas, subsequentes a primeira, o prazo de vigencia da cobertura será ajustado em função do
premio efetivamente pago, tomando-se por base a Tabela de Prazo Curto, inclusive quando a forma de pagamento escolhida
pelo segurado for através do cartão da Porto Seguro, ocasião em que a seguradora alterará a forma de pagamento
substituindo-a por boleto bancário, o qual será enviado ao endereço indicado pelo segurado, em tempo hábil, para
pagamento.
13.3.1 TABELA DE PRAZO CURTO
Relação a ser aplicada sobre a
% DO PRÊMIO
vigencia original para obtenção de
prazo em dias
15/365
13
30/365
20
45/365
27
60/365
30
75/365
37
90/365
40
105/365
46
120/365
50
135/365
56
150/365
60
165/365
66
180/365
70
195/365
73
210/365
75
225/365
78
240/365
80
255/365
83
270/365
85
285/365
88
300/365
90
315/365
93
330/365
95
345/365
98
365/365
100
13.3.2 Para prazos não previstos na tabela constante do item 12.3.1 deste artigo, deverá ser utilizado percentual
correspondente ao prazo imediatamente superior.
13.4 O documento de cobrança será enviado ao endereço indicado pelo segurado, ou ao seu representante ou, ainda,
quando houver solicitação expressa de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedencia
mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação a data do respectivo vencimento 13.5 A seguradora informará ao segurado ou ao
seu representante legal, por meio de comunicação escrita, o novo prazo de vigencia ajustado.
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13.6 O segurado poderá restabelecer os efeitos da apólice, pelo período inicialmente contratado, desde que retome o
pagamento do premio devido, dentro do prazo estabelecido no subitem 13.3.1, acrescido dos juros demora previstos na
proposta e na apólice de seguro.
13.7 Ao término do prazo estabelecido na tabela de prazo curto, sem que haja o restabelecimento facultado, a apólice ficará
cancelada, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.
13.8 Ultrapassado o novo prazo de vigencia ajustado previsto no item 13.3.1, a seguradora poderá autorizar a reativação da
cobertura, mediante a realização de nova análise do risco.
13.9 Fica proibido o cancelamento do contrato de seguro cujo premio tenha sido pago a vista, mediante
financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o segurado deixar de pagar o
financiamento.
13.10 A falta do pagamento do premio da primeira parcela ou do premio a vista implicará o cancelamento da apólice.
13.11 Caso o segurado antecipe o pagamento do premio fracionado, total ou parcialmente, será efetuada a redução
proporcional dos juros pactuados.
13.12 Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do premio a vista ou de qualquer uma das suas
parcelas, sem que tenha sido efetuado, o direito a indenização não ficará prejudicado.
13.12.1 Havendo o cancelamento do contrato de seguro, as parcelas a vencer dos premios serão deduzidas do valo da
indenização, excluindo o adicional de parcelamento.
13.13 O pagamento de indenização somente será efetuado caso o premio esteja sendo pago em seus respectivos
vencimentos. As eventuais parcelas a vencer, a qualquer título, serão exigidas integralmente por ocasião do pagamento da
indenização, excluindo o adicional de parcelamento.
14. FORMAS DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
14.1 O pagamento da indenização será efetuado mensalmente mediante a comprovação das Despesas Fixas
efetivamente realizadas e perda de lucro líquido respeitando o informado no Item Apuração dos Prejuízos até o término
da reconstrução e/ou reparo do imóvel sinistrado ou pelo período da indenização máximo de até 12 (doze) meses, o que
primeiro ocorrer.
Nos casos de sinistro coberto pela apólice a seguradora indenizará o segurado em moeda corrente, sempre
respeitando o Limite Máximo de Indenização, descontando a
Participação
Obrigatória
do
Segurado.
15. OBRIGAÇÕES GERAIS DO SEGURADO
15.1 Comunicar a seguradora imediatamente, logo após o conhecimento do fato causador dos prejuízos
indenizáveis por este seguro, a seguradora pelo meio mais rápido ao seu alcance, sem prejuízo da comunicação escrita;
15.2 Comunicar imediatamente a seguradora o recebimento de qualquer citação, carta ou documento que se relacione
com a responsabilidade civil do segurado, bem como encaminhar com urgencia tais documentos para a seguradora;
15.3 Registrar a ocorrencia do sinistro junto as autoridades competentes, e for o caso;
15.4 Fornecer a seguradora todas as informações sobre as circunstâncias relacionadas ao sinistro;
15.5 Dar ciencia a seguradora, da contratação, cancelamento ou rescisão de qualquer outro seguro que contemple
coberturas identicas aquelas previstas neste contrato;
15.6 Tomar todas as providencias ao seu alcance para proteger os bens segurados e/ou evitar a agravação dos prejuízos;
15.7 Preservar todos os bens atingidos pelo sinistro e passiveis de reaproveitamento, pois depois de indenizados,
passam automaticamente á propriedade da seguradora;
15.8 Conservar todos os indícios e vestígios deixados no local e nos bens segurados, enquanto for necessário para
constatação e apuração da seguradora;
15.9 Apresentar todas as provas da ocorrencia do sinistro, da existencia e quantidade dos bens ou valores além dos
livros ou registros comerciais exigidos por Lei, bem como toda a documentação exigível e indispensável a
comprovação dos prejuízos.
15.10 Não iniciar a reparação dos danos sem prévia concordância da seguradora, salvo se para atender interesse
público ou para evitar a agravação dos prejuízos.
16. SINISTROS
16.1 A partir do cumprimento de todas as exigencias por parte do segurado e entrega de todos os documentos
solicitados, a seguradora efetuará a liquidação do sinistro no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
16.2 Havendo cobertura securitária e expirado o prazo de 30 (trinta) dias, desde que o segurado tenha entregado
todos os documentos solicitados pela seguradora e necessários a liquidação do sinistro, o valor da indenização será
atualizado pelo IPCA/IBGE, a partir da data da ocorrencia do sinistro.
16.3 O não pagamento da indenização no prazo previsto implicará na aplicação de juros de mora de 12% ao ano, a partir do
31º dia, sem prejuízo da sua atualização.
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16.4 A atualização será efetuada com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de
exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidação.
16.5 No caso de extinção do índice pactuado haverá substituição automática para aplicação do índice IPC/FIPE.
16.6 O pagamento de valores relativos a atualização monetária e juros moratórios serão calculados
independente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.
16.7 Correrão, obrigatoriamente, por conta da sociedade seguradora, até o limite máximo de indenização fixado no contrato:
a) As despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrencia de um sinistro;
b) Os valores referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de
evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa;
16.8 Poderá a seguradora exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos
ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo
devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura de inquérito, que porventura tiver sido instaurado.
16.9 No caso da ocorrencia de sinistro envolvendo a cobertura de subtração de valores, o segurado se obriga a tomar
todas as providencias para a reconstituição e/ou substituição dos títulos sinistrados ou fornecer a seguradora os documentos
necessários para este fim.
16.10 Para fins de indenização e mediante acordo entre as partes poderá ocorrer a reposição ou reparo do bem a coisa,
quando couber. Na impossibilidade de reposição da coisa, a época da liquidação, a indenização devida será paga em
dinheiro.
16.11 Documentos necessários em caso de sinistro:
Em função do sinistro poderão ser solicitados os seguintes documentos:
a) Carta do segurado comunicando a ocorrencia do sinistro em qualquer das coberturas contratadas;
b) Boletim de Ocorrencia, quando necessário e imprescindível para a liquidação do sinistro;
c) Cópia do Contrato Social da Empresa e/ou Estatuto da Empresa;
d) Documentos contábeis e fiscais dos últimos tres anos;
e) Comprovante das despesas fixas do Estabelecimento segurado: folha salarial, aluguel, contas de consumo, impostos,
entre outros.
f) Comprovantes de Despesas em sinistros sobre a Cobertura de Lucros Cessantes;
g) Carta com indicação do banco, agencia e conta corrente, exclusivamente do segurado, para crédito do valor da
indenização na ocorrencia de sinistros em qualquer das coberturas contratadas;
16.11.1 Quando Pessoa Física, apresentar também:
-Cópia do R.G. ou documento de identificação;
-Cópia do C.P.F.;
-Cópia do comprovante de Residencia.
16.11.2 Quando Pessoa Jurídica, apresentar também:
-Cópia do Cartão do C.N.P.J.
-Cópia do Contrato Social e respectivas alterações.
16.11.3 Outros documentos poderão ser solicitados em função do sinistro, tipo de bens sinistrados e coberturas
contratadas.
16.11.4 Em caso de solicitação de novos documentos, mediante dúvida fundada e justificável, a contagem do prazo
para liquidação do sinistro será suspensa, reiniciando-se a partir da entrega do
documento solicitado e
contando-se o prazo já decorrido.
17. APURAÇÃO DOS PREJUIZOS
A cobertura concedida por esta Garantia abrange a perda de Lucro Bruto em consequencia de redução do Movimento de
Negócios e a realização de gastos adicionais
efetuados para evitar ou atenuar essa redução, nas circunstâncias abaixo referidas. As indenizações, sujeitas as
condições desta apólice serão o resultado das seguintes apurações:
a) Com referencia a Perda de Lucro Bruto- A importância resultante da aplicação da Percentagem de Lucro Bruto Queda de
Movimento de Negócios, decorrente do evento coberto.
b) Com referencia aos Gastos Adicionais- Aqueles que, pelo fato de terem sido efetuados, tenham evitado ou atenuado a
redução do Movimento de Negócios, durante o período indenitário. Em qualquer caso, a importância correspondente a esses
gastos não deverá exceder, em hipótese alguma, a importância resultante da aplicação da Percentagem de Lucro Bruto, a
redução assim evitada.
17.1 Tendencia dos Negócios e Ajustamentos
Para apuração dos valores indenizáveis deverá ser realizado os ajustamentos necessários considerando a tendencia de
continuidade das atividades do negócio, suas variações e conjunturas economicas e mercadológicas que afetaram a atividade da
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empresa antes ou depois do sinistro de modo que os dados ajustados representem o resultado que a empresa alcançaria se
o evento não tivesse ocorrido.
17.2 Atividade em outros locais
Quaisquer atividades que, por força de evento coberto por esta Apólice, forem desenvolvidas pelo segurado ou por terceiros
agindo em seu nome ou por sua conta em outros locais durante o período indenizatório, em proveito do segurado,
serão levadas em consideração na apuração do movimento de negócio ao longo desse período.
18. POS PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO
18.1 Em cada sinistro ocorrido nas coberturas contratadas, o segurado terá uma Participação Obrigatória, estipulada em
unidade de tempo, conforme estabelecido na apólice.
19. REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
19.1 Os valores indenizados serão deduzidos do Limite Máximo de Indenização da respectiva cobertura, a partir da data do
sinistro, não sendo cabível qualquer devolução de premio ao segurado.
19.2 A reintegração do Limite Máximo de Indenização não é automática. É permitida, entretanto, mediante solicitação
formal do segurado, anuencia da seguradora e pagamento de premio, a recomposição do Limite Máximo de Indenização
referente a essa redução.
19.3 A recomposição do Limite Máximo de Indenização somente será considerada para sinistros posteriores se, por ocasião
destes o segurado já tiver protocolado na seguradora a solicitação formal de reintegração.
20. PREJUIZOS INDENIZÁVEIS
São indenizáveis, até os respectivos Limites Máximos de Indenização, fixados para as coberturas contratadas, os seguintes
prejuízos ocasionados aos bens segurados:
c) Danos materiais diretamente resultantes dos riscos garantidos;
d) Danos materiais e despesas decorrentes das providencias tomadas para prevenir ou diminuir os prejuízos resultantes dos
riscos garantidos por este Seguro, para salvaguardar os bens sinistrados e para desentulho do local;
c) Danos materiais decorrentes da impossibilidade de remoção ou proteção dos salvados, por motivo de força maior.
21. PERDA DE DIREITOS
21.1 Se o segurado, seu representante legal, ou seu corretor de seguros, fizer declarações inexatas ou omitir
circunstâncias que possam influenciar na aceitação da proposta ou no valor do premio, ficará prejudicado o
direito a indenização, além de estar o segurado obrigado ao pagamento do premio vencido.
21.2 Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, a sociedade seguradora poderá:
21.2.1 Na hipótese de não ocorrencia do sinistro:
a) Cancelar o seguro, retendo, do premio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido;
b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de premio cabível.
21.2.2 Na hipótese de ocorrencia de sinistro sem indenização integral:
a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, retendo, do premio originalmente pactuado, acrescido da diferença
cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; ou b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença
de premio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.
21.2.3 Na hipótese de ocorrencia de sinistro com indenização integral, cancelar o seguro, após o pagamento
da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de premio cabível.
21.3 Além dos casos previstos em lei ou neste seguro, a seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente
desta apólice se:
a) O segurado não observar ou descumprir quaisquer das cláusulas deste seguro;
b) O sinistro for devido a atos ilícitos, dolosos e/ou culpa grave, equiparável ao dolo, praticados pelo segurado, pelo
beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro e/ou quando praticados pelos sócios controladores, dirigentes,
administradores legais, beneficiários e respectivos representantes legais seja do segurado ou de seus empregados, bem
como se a reclamação do mesmo for fraudulenta ou de má-fé;
c) O segurado deixar de comunicar qualquer alteração ocorrida durante a vigencia que implique em modificação neste seguro
e/ou pagamento adicional de premio;
d) O segurado fizer declarações falsas, inexatas ou omissas, ou por qualquer meio procurar obter benefícios ilícitos deste
seguro;
e) Efetuar qualquer modificação ou alteração no Estabelecimento segurado ou no ramo de atividade, que resultem
na agravação do risco para a seguradora, sem sua prévia e expressa anuencia, ou aquelas que impliquem em cobrança
adicional de premio;
f) Por ocasião do sinistro for constatado enquadramento em desacordo com os critérios mencionados nestas Condições
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Gerais;
g) O segurado agravar intencionalmente o risco.
h) Sem prejuízo das demais condições que a este respeito constarem da Apólice ou em lei, o segurado perderá o direito a
indenização, total ou parcialmente, se, deliberada ou ardilosamente, ou ainda por negligencia, não reiniciar suas
atividades normais, ou não manifestar clara e inquestionável intenção de faze-lo, em tempo razoável, ainda que em outro local.
21.4 O segurado está obrigado a comunicar a sociedade seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o
risco coberto, sob pena de perder o direito a indenização, se ficar comprovado que omitiu de má-fé.
21.5 A sociedade seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de
agravação do risco, poderá dar-lhe ciencia, por escrito, de sua decisão de cancelar o contrato ou, mediante acordo entre as
partes, restringir a cobertura contratada.
21.6 O cancelamento do contrato só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença do
premio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.
21.7 Na hipótese de continuidade do contrato, a sociedade seguradora poderá cobrar a diferença de premio cabível.
21.8 Sob pena de perder o direito a indenização, o segurado comunicará o sinistro a sociedade seguradora, assim que
tiver conhecimento, e adotará as providencias imediatas para minorar as suas consequencias.
22. SUB-ROGAÇÃO
Efetuado o pagamento da indenização, cujo recebido valerá como instrumento de cessão, a seguradora ficará sub-rogada
até o valor da indenização paga em todos os direitos e ações que competirem ao segurado contra aqueles que, por
ato, fato ou omissão, tenham causado prejuízos indenizados pela seguradora ou para eles concorrido, obrigando-se o
segurado a facilitar e disponibilizar os meios necessários ao exercício desta sub-rogação.
22.1 Salvo dolo do segurado, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado por seu conjuge, seus
descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.
22.2 É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos vinculados a
sub-rogação.
23. RESCISÃO E CANCELAMENTO DO SEGURO
23.1 Este seguro poderá ser cancelado/rescindido integralmente a qualquer tempo, mediante acordo entre as partes,
ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade, e ainda:
23.1.1 Por iniciativa do segurado, desde que obtida a concordância da seguradora, que reterá o premio calculado
de acordo com a tabela de prazo curto. Para os prazos não previstos na tabela, deverá ser aplicado percentual
correspondente ao prazo imediatamente inferior;
23.1.2 Por iniciativa da seguradora, onde esta reterá do premio recebido a parte proporcional ao tempo decorri 23.1.3
Automaticamente e de pleno direito independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, sem
qualquer restituição de premio ou impostos, quando ocorrerem situações previstas na cláusula Perda de Direitos;
23.1.4 O segurado ou seus prepostos praticarem atos ilícitos ou dolo, simulando, provocando, ou agravando as consequencias
do sinistro, para obter benefícios deste Seguro;
23.2 Os valores devidos a título de devolução do premio sujeitam-se a atualização monetária pelo IPCA/IBGE a partir da
data de recebimento da solicitação de cancelamento/rescisão ou da data do efetivo cancelamento/rescisão, se o mesmo ocorrer
por iniciativa da seguradora.
23.3 Caso não ocorra a devolução do premio no prazo máximo de 10 dias corridos, a contar do pedido de
cancelamento/rescisão, implicará na aplicação de juros de mora de 12% ao ano, a partir do 11º dia, sem prejuízo
da sua atualização.
23.4 No caso de extinção do índice pactuado haverá substituição automática para aplicação do índice IPC/FIPE.
24. INSPEÇÃO DE RISCO
A seguradora se reserva o direito de realizar previamente a emissão da apólice, ou durante a vigencia do contrato, a
inspeção do local e dos objetos que se relacionem com o seguro, para averiguação de fatos ou circunstâncias que
porventura impossibilitem a aceitação do seguro ou a sua continuidade, ou ainda identificar as necessidades adicionais de
segurança do local do risco. O segurado deverá facilitar a seguradora, a execução de tal medida, proporcionando as
provas e os esclarecimentos solicitados.
25. FORO
Deve ser estabelecido que as questões judiciais entre o segurado e a sociedade seguradora serão processadas no foro do
domicilio do segurado. Na hipótese de inexistencia de relação de hipossuficiencia entre as partes, será válida a eleição de
foro diverso do domicílio do segurado.
26. SEGUROS MAIS ESPECIFICOS
Considera-se seguro mais específico aquele que melhor individualiza ou situa o bem segurado e este
responderá em primeiro lugar (até esgotar o limite máximo de indenização da cobertura sinistrada) e, caso este limite
não seja suficiente, o seguro menos específico responderá complementarmente.
27. PRESCRIÇÃO
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Decorridos os prazos estabelecidos pelo Código Civil, opera-se a prescrição.
28. ENCARGOS DE TRADUÇÃO
Eventuais encargos de tradução referentes a reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão a cargo da sociedade
seguradora.
29. RISCOS COBERTOS E EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Contratação obrigatória de uma das coberturas básica a seguir:
29.1 COBERTURA BÁSICA - LUCROS CESSANTES
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, as perdas de Lucro Bruto do estabelecimento segurado, (constituído
pela soma do Lucro Líquido e Despesas Fixas), na proporção da queda de faturamento e/ou produção ocorrida,
em decorrencia de sinistro coberto, em um dos seguintes eventos amparados no plano compreensivo Empresa:
f) Da ocorrencia de incendio, explosão, implosão ou fumaça, no estabelecimento segurado;
g) Da sua interdição ou do logradouro onde o mesmo funcione, desde que determinada por autoridade
competente, em razão de incendio, explosão ou fumaça ocorridos na vizinhança;
h) Da ocorrencia de incendio, explosão ou fumaça em outros locais pertencentes ao segurado e mencionados na apólice,
desde que possuam relação direta com o faturamento da empresa segurada.
Importante: Este evento será passível de indenização quando o local sinistrado possuir uma apólice garantindo os danos
materiais contra incendio, explosão, fumaça ou queda de raio, e que os prejuízos causados por estes eventos sejam
indenizáveis na cobertura Básica;
i) Queda de Raio (somente os danos físicos causados ao estabelecimento segurado pelo impacto da queda do raio dentro do
terreno do imóvel segurado).
j) Explosão, exceto quando se tratar de Indústria Química, seus depósitos e demais dependencias.
29.1.3. Se o segurado decidir por não prosseguir com as atividades usuais da empresa, por qualquer motivo, ainda que
em local diferente do citado na apólice, o pagamento da indenização será interrompido.
29.1.4 Além dos eventos previstos acima, e tendo o segurado pago os respectivos premios adicionais, poderá garantir a
perda do Lucro Bruto decorrentes dos eventos relacionados a seguir e desde que sejam contratadas e amparadas nas
respectivas garantias adicionais do Plano compreensivo Empresa de:
a) Danos Elétricos (causados também pela Queda de Raio);
b) Vendaval/Fumaça;
c) Tumultos.
29.1.5 A contratação de coberturas para os eventos descritos no item acima será feita através de clausula particular em
conjunto e utilizará o mesmo Limite Máximo de Indenização contratado na apólice.
29.1.6 A cobertura ficará condicionada a solicitação expressa do segurado e anuencia da seguradora.
29.1.7 Coberturas Especiais
Exclusivamente para as atividades Bar, Botequim, Lanchonete, Pastelaria, Salão de Buffet, Padarias, Confeitarias,
Restaurantes, Choperias, Churrascarias, Pizzaria, Sorvete (Loja/Depósito), Cozinha Industrial, Massas Alimentícias, Rotisserie,
Consultório/ Clínica Médica ou Dentária, Cabeleireiro, Salão de Beleza e/ou Estética, Perfumaria, Pet Shop e Clínica
Veterinária, além dos eventos citados na descrição da presente cobertura, estarão amparados ainda:
Reembolso das despesas relativas a Perda do Ponto Comercial, limitado a 10% do LMI contratado, quando
decorrente de evento coberto em Lucros Cessantes, desde que comprovada a impossibilidade total de permanencia no imóvel.
29.1.7.1 EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA ESPECIAL
Permanecem válidas todas as exclusões previstas nestas Condições Gerais.
29.1.8 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
a) Pis e Cofins.
29.2 COBERTURA BÁSICA - DESPESAS FIXAS
Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, as Despesas Fixas do Estabelecimento segurado, na proporção
da queda de faturamento e/ou produção ocorrida, em decorrencia de sinistro coberto, em um dos seguintes eventos
amparados no plano compreensivo Empresa:
a) Da ocorrencia de incendio, explosão ou fumaça, no estabelecimento segurado;
b) Da sua interdição ou do logradouro onde o mesmo funcione, desde que determinada por autoridade
competente, em razão de incendio, explosão ou fumaça ocorridos na vizinhança;
c) Da ocorrencia de incendio, explosão ou fumaça em outros locais pertencentes ao segurado e mencionados na apólice,
que possuam relação direta com o faturamento da empresa segurada. Importante: Este evento será passível de
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indenização quando o local sinistrado possuir uma apólice garantindo os danos materiais contra incendio, explosão, fumaça
ou queda de raio, e que os prejuízos causados por estes eventos sejam indenizáveis na cobertura Básica;
d) Queda de Raio (somente os danos físicos causados ao estabelecimento segurado pelo impacto da queda do raio dentro do
terreno do imóvel segurado).
e) Explosão, exceto quando se tratar de Indústria Química, seus depósitos e demais dependencias.
29.2.3 Se o segurado decidir por não prosseguir com as atividades usuais da empresa, por qualquer motivo, ainda que
em local diferente do citado na apólice, o pagamento da indenização será interrompido.
29.2.4 Além dos eventos previstos acima, e tendo o segurado pago os respectivos premios adicionais, poderá garantir a
perda das Despesas Fixas decorrentes dos eventos relacionados a seguir e desde que sejam contratadas as
respectivas garantias adicionais do Plano compreensivo Empresa de:
a) Danos Elétricos (causados também pela Queda de Raio);
b) Vendaval/Fumaça, exceto Impacto de Veículos e Queda de Aeronaves;
c) Tumultos.
29.2.5 A contratação de coberturas para os eventos descritos no item acima será feita através de clausula particular em
conjunto e utilizará o mesmo Limite Máximo de Indenização contratado na apólice.
29.2.6 A cobertura ficará condicionada a solicitação expressa do segurado e anuencia da seguradora.
29.2.7 Coberturas Especiais
Exclusivamente para as atividades Bar, Botequim, Lanchonete, Pastelaria, Salão de Buffet, Padarias, confeitarias,
Restaurantes, Choperias, Churrascarias, Pizzaria, Sorvete (Loja/Depósito), Cozinha Industrial, Massas Alimentícias e Rotisserie,
Consultório/Clínica Médica ou Dentaria, Cabeleireiro, Salão de Beleza e/ou Estética, Perfumaria, Pet Shop e Clínica Veterinária,
além dos eventos citados na descrição da presente cobertura, estarão amparados ainda:
Reembolso das despesas relativas a Perda do Ponto Comercial, limitado a 10% do LMI contratado, quando
decorrente de evento coberto em Despesas Fixas, desde que comprovada a impossibilidade total de permanencia no imóvel.
29.2.7.1 EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA ESPECIAL
Permanecem válidas todas as exclusões previstas nestas Condições Gerais.
29.2.8 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
a) Pis e Cofins.
30. COBERTURAS ADICIONAIS
30.1 DESPESAS COM INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL
Riscos Cobertos
Fica entendido e acordado que, tendo o segurado pago o correspondente premio adicional, a presente cobertura garante ao
segurado, se tiver de mudar em caráter definitivo para outro local em decorrencia de sinistro coberto por esta apólice,
até o limite máximo de indenização determinado para esta garantia, as despesas decorrentes de:
a) Obras de adaptação;
b) Colocação de vitrinas, balcões, armações e outras instalações;
c) Fundo de comércio que tiver que pagar para obtenção de um novo ponto, equivalente ao sinistrado;
d) Fretes para mudança.
30.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Permanecem válidas as exclusões previstas na cláusula EXCLUSÕES GERAIS, das Condições Gerais do plano de
seguro Empresa.
30.3 Documentos em Caso de Sinistro
Além dos documentos citados no subitem 16.11 - Documentos necessários em caso de sinistro das Condições Gerais
do seguro Empresa, o segurado deverá encaminhar:
a) Balanço Patrimonial dos últimos tres anos;
b) Balancete de Verificação do período do sinistro;
c) Comprovante das despesas fixas do estabelecimento segurado: folha salarial, aluguel, contas de consumo, impostos, entre
outros.
Outros documentos complementares poderão ser solicitados em função do evento. Em caso de solicitação de novos
documentos, mediante dúvida fundada e justificável, a contagem do prazo para liquidação do sinistro será interrompida,
reiniciando-se a partir da entrega do documento solicitado e contando-se o prazo já decorrido.
31 Ratificação
Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais do Seguro Empresa, que não tenham sido alterados ou
revogados pela presente garantia adicional.
31.1 A contratação desta garantia adicional está condicionada a contratação da Garantia Básica do Plano de Seguro
Empresa.
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CONDIÇÕES GERAIS PORTO SEGURO
CONDIÇÕES GERAIS PORTO RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL
VERSÃO OUTUBRO 2016
PROCESSO Nº15414.900596/2013-88
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A aceitação de seguro estará sujeita a análise do risco.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua
comercialização.
O Segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio
do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
1. GLOSSÁRIO
ACEITAÇÃO: Ato de aprovação de proposta submetida a Seguradora para a contratação de seguro.
ACIDENTE: Qualquer evento danoso que ocorra de forma súbita, imprevista e exterior a vítima ou a coisa atingida,
não necessariamente provocando morte, sequelas permanentes ou perda total.
ACIDENTE PESSOAL: Evento danoso, caracterizado por causar exclusivamente danos corporais, e ocorrer satisfazendo a todas as
seguintes circunstâncias:
a) Dá-se em data perfeitamente conhecida;
b) Manifesta-se de forma súbita e violenta, agindo sobre o corpo da pessoa vitimada exclusivamente a partir do
exterior;
c) Não é provocado intencionalmente pela própria pessoa vitimada;
d) É a única causa dos danos corporais;
e) Provoca a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, da vítima, ou torna necessário, para a mesma,
submeter-se a tratamento médico.
ADESÃO: Quase todos os contratos de seguro são contratos de adesão, porque suas condições são padronizadas, e o
Segurado simplesmente adere ao contrato. Existem contratos com condições específicas, elaboradas para um único
Segurado, denominados "seguros singulares".
ADITIVO: Disposições complementares, acrescentadas a uma apólice já emitida, modificando-a de alguma forma.
Entre as possibilidades, citamos: alterações na cobertura, cobrança de premio adicional,
e prorrogação do
período de vigencia. O ato que formaliza a inclusão do aditivo na apólice é denominado endosso. O termo
endosso também é empregado no mesmo sentido de aditivo.
AGENTE: Representante da Seguradora, autorizado pela mesma a intermediar operações de seguro diretamente com o Segurado
interessado. Pode ser pessoa física ou jurídica. De acordo com o artigo 775 do Código Civil, o agente
autorizado é um representante da Seguradora, respondendo esta solidariamente pelos atos daquele.AGRAVAÇÃO DE RISCO:
Deterioração das circunstâncias que influenciaram a avaliação original de um risco: aumento de sua probabilidade de
vir a ocorrer e/ou expectativa de ampliação dos danos em caso de sinistro.APÓLICE: É o contrato do seguro, no qual
constam os dados do segurado, além das coberturas, das condições gerais, especiais e particulares que identificam
o risco e o patrimonio segurado.
APÓLICE A BASE DE OCORRÊNCIA: É aquela que tem por objeto o pagamento e/o reembolso das quantias devidas ou pagas
a Terceiros pelos Segurado, a título de reparação de danos, estipulada por Tribunal Civil ou por acordo aprovado
pela Porto Seguro, desde que os danos tenham ocorrido durante o Período de Vigencia do Seguro e o Segurado
Pleiteie a garantia durante o período de vigencia do Seguro ou nos prazos prescricionais em vigor.
ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO (transcrição): "Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela
solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo."
ATO ILICITO/ATO DANOSO: Ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudencia, que viole direito e cause
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (artigo 186 do Código Civil). Sinonimo: "Ato Danoso".
ATO (ILICITO) CULPOSO: Ações ou omissões involuntárias, que violem direito e causem dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral, decorrentes de negligencia ou imprudencia do responsável, pessoa ou empresa.
Observação: o comportamento negligente ou imprudente, em si, sem que dele resulte dano, não é um ato
ilícito culposo. Este é cometido, se, involuntariamente, como consequencia direta de negligencia ou imprudencia, for
violado direito e/ou causado dano.
ATO (ILICITO) DOLOSO: Ações ou omissões voluntárias, que violem direito e/ou causem dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral.
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AVISO DE SINISTRO: É a comunicação específica de um dano corporal ou material, a que o segurado é obrigado a fazer a
Porto Seguro com a finalidade de dar conhecimento imediato a mesma da ocorrencia do sinistro, informando o dia, a hora, as
circunstâncias da ocorrencia, etc., visando evitar ou minimizar a extensão dos prejuízos.
BENEFICIÁRIO: É a pessoa física ou jurídica designada pelo segurado na apólice, para receber a indenização, por ventura
devida, no caso da ocorrencia do evento coberto (sinistro).
BENS CORPÓREOS, MATERIAIS OU TANGIVEIS: As coisas que pertencem a uma pessoa física ou jurídica. As
disponibilidades financeiras concretas, como dinheiro, créditos, ou valores mobiliários, NÃO são bens corpóreos. Mas
pedras e metais preciosos, ou jóias, se materialmente existentes, são bens tangíveis daquele que tem a sua propriedade.
O corpo humano se vivo, não é bem material.
Ver a definição de "Coisa".
BENS INCORPÓREOS, IMATERIAIS OU INTANGIVEIS: Direitos que possuem valor economico e que são objeto de propriedade.
Estão incluídas nesta definição as disponibilidades financeiras concretas, como créditos, dinheiro ou valores mobiliários.
BOA FÉ: No contrato de seguro, é o procedimento absolutamente honesto que tem o Segurado e a Seguradora, agindo
ambos com total transparencia, isentos de vícios, e convictos de que agem de acordo com a lei.
CANCELAMENTO (DE SEGURO OU DE COBERTURA): Dissolução antecipada do contrato de seguro, em sua totalidade, por
determinação legal, acordo, perda de direito ou inadimplencia do Segurado, esgotamento do Limite Máximo de
Garantia da Apólice, ou parcialmente, em relação a uma determinada cobertura, por acordo ou exaurimento do
Limite Agregado da mesma. O cancelamento do seguro, total ou parcial, por acordo das partes, denomina-se
rescisão.
CLÁUSULA: Em sentido estrito, é a denominação dada a cada um dos artigos ou disposições de um contrato. No caso de
seguros, utiliza-se o termo para fazer referencia a um grupo de disposições, normalmente reunidas sob um
título, que estipulam as regras relativas a um particular aspecto do contrato, como, por exemplo, "Cláusula de
Pagamento do Premio" ou "Cláusula de Concorrencia de Apólices".
COBERTURA: Ato da Porto Seguro em conceder ao Segurado, após a análise, aceitação sobre o risco proposto; cobertura de
seguro; risco aceito.
CONCORRÊNCIA DE APÓLICES: Coexistencia de várias apólices, cobrindo os mesmos riscos.
CONDIÇÕES ESPECIAIS: Conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de
seguro, que eventualmente alteram as condições gerais.
CONDIÇÕES GERAIS: Conjunto das cláusulas comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que
estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
CONDIÇÕES PARTICULARES: Conjunto de cláusulas que alteram as Condições Gerais e/ou Especiais de um plano de
seguro, modificando ou cancelando disposições já existentes, ou,
ainda, introduzindo novas disposições e
eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura.
CONTRATO DE SEGURO: Contrato em que uma parte (sociedade seguradora) se obriga, mediante recebimento de um premio, a
pagar a outra parte (segurado), ou a terceiros beneficiários, determinada quantia, caso ocorra evento futuro préestabelecido no mencionado contrato.
CORRETOR DE SEGUROS: Intermediário pessoa física ou jurídica, legalmente autorizado a representar os
Segurados, a angariar e a promover contratos de seguro entre as Seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado. Na forma da Legislação vigente, o corretor é responsável por orientar os Segurados sobre as
coberturas, obrigações e exclusões do Contrato de Seguro.
CULPA: Na Responsabilidade Civil, os atos ilícitos praticados por outrem ou por aqueles pelos quais é o mesmo
responsável, são classificados como dolosos ou culposos. Os atos ilícitos culposos estão associados a um
comportamento negligente ou imprudente. Nestes casos, diz-se que há culpa em sentido estrito ("stricto sensu"). Em sentido
amplo ("lato sensu"), diz-se que o responsável por um ato ilícito agiu com culpa, ou tem culpa, independente de seu
ato ter sido doloso ou culposo. Portanto, no sentido amplo, culpa tem dois significados: dolo, ou culpa no sentido estrito.
CULPA GRAVE: Conceito utilizado nos tribunais civis quando o dano poderia ser evitado, é equiparável ao dolo,
sendo motivo de perda de direito por parte do Segurado.
DANO: É o prejuízo sofrido pelo segurado, indenizável ou não, de acordo com as condições de sua apólice.
DANO CORPORAL: Acidente súbito, causador de lesão física que, por si só e independente de toda e
qualquer outra causa, tenha como consequencia direta uma lesão corporal, podendo levar a morte ou invalidez
permanente, total ou parcial, inclusive de órgão ou membro que torne necessário tratamento médico, não
compreendendo danos morais.
DANO ESTÉTICO: Qualquer dano físico/corporal causado a pessoas que embora não acarrete sequelas que interfiram no
funcionamento do organismo implique redução ou eliminação dos padrões de beleza ou de estética. DANO
MATERIAL: Qualquer dano físico a propriedade tangível, inclusive todas as perdas materiais relacionadas com o uso
dessa propriedade.
DANO MORAL: Ofensa ou violação que, mesmo sem ferir ou causar estragos aos bens patrimoniais de uma pessoa, ofenda
aos seus princípios e valores de ordem moral, tais como os que se referem a sua liberdade, a sua honra,
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aos seus sentimentos, a sua dignidade e/ou a sua família. Em contraposição ao patrimonio material, tudo aquilo
que não seja suscetível de valor economico, ficando a cargo do Juiz no processo o reconhecimento da existencia de
tal dano, bem como a fixação de sua extensão e eventual reparação devendo ser sempre caracterizado como
uma punição que se direciona especificamente contra o efetivo causador dos danos.
DESPESAS DE CONTENÇÃO DE SINISTRO (EMERGENCIAIS): São aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada
de medidas imediatas ou ações emergenciais para evitarem o sinistro iminente e que seria coberto pelo
presente contrato de seguro, a partir de um incidente ou perturbação do funcionamento das instalações
seguradas, sem as quais os eventos cobertos e descritos na presente apólice seriam inevitáveis ou ocorreriam de
fato; condicionada qualquer situação aos exatos termos das coberturas básicas constantes deste contrato de seguro.
DESPESAS DE SALVAMENTO: São aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações
emergenciais, após a ocorrencia de um sinistro coberto pelo presente contrato de seguro, de modo a minorar-lhe as
consequencias, evitando a propagação dos riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou interesses descritos nesta
apólice.
DOLO: Artifício fraudulento empregado pelo segurado para obrigar a Porto Seguro a algo que não assumiu.
E a vontade deliberada de produzir o dano. Assim como a culpa grave é risco excluído de qualquer
contrato de seguro.
EMPREGADO: Pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao Segurado, sob dependencia deste
e mediante salário, na forma estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho.
ENDOSSO OU ADITIVO: Documento emitido pela Porto Seguro durante a vigencia do contrato, que promove alterações,
correções, inclusões, nos dados constantes na apólice. Sua emissão e autenticação ficam a cargo do segurador.
Este documento, sempre que emitido, torna-se parte integrante da apólice.
ESTIPULANTE: Pessoa física ou jurídica que contrata seguro por conta de terceiros. Pode, eventualmente, assumir a condição de
beneficiário, equiparar-se ao segurado nos seguros obrigatórios ou de mandatário do segurado nos seguros facultativos.
ESTRUTURA TEMPORÁRIA: Trata-se de estruturas montadas especialmente para a realização do Evento Segurado e que serão
desmontadas ao término do mesmo, como: marquises, galpões de vinilona, coberturas diversas, tendas, lonas de circo, lonas de
vinil, pavilhões em estrutura de alumínio, barracas, toldos, arquibancadas temporárias, coberturas em policarbonato, coberturas
infláveis, estruturas metálicas, decorativa, de iluminação, áudio e vídeo temporárias.
ESPETÁCULO PIROTÉCNICO: Trata-se da técnica de fins artísticos de utilizar o fogo e/ou explosivos e fogos de
artifício, a fim de entreter o público. Realiza a ignição, a fim de entreter o público. Realiza a ignição de fogos de artifício
das classes C ou D.
Evento Segurado: Acontecimento com data programada, envolvendo profissionais responsáveis por sua realização, espectadores e
pessoas designadas.
Expositor do Evento: Pessoa física ou jurídica que expõe seus produtos e/ou serviços em um espaço disponibilizado pelo
Organizador do Evento.
EXTORSÃO: De acordo com o artigo 158 do Código Penal a extorsão é um delito de ordem moral, futura e
incerta, no qual a vítima é constrangida a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa para que
outrem obtenha vantagem economica, motivo pelo qual na extorsão deve haver para a vítima alguma possibilidade de opção. A
extorsão pode também ocorrer mediante sequestro ou de forma indireta (artigos 159 e 160 do Código Penal).
FATO GERADOR: Qualquer acontecimento que produza danos, garantidos pelo seguro, e atribuídos, por terceiros pretensamente
prejudicados, a responsabilidade do Segurado.
FOGOS DE ARTIFICIO: São dispositivos pirotécnicos que produzem efeitos sonoros ou visuais para fins de festividade.
FORO (o): No contrato de seguro, refere-se a localização do órgão do poder judiciário a ser acionado em caso
de litígios oriundos do contrato; jurisdição, alçada. Sinonimo: fórum.
FRANQUIA: É a importância que fica sob a responsabilidade do segurado, caso ocorra um sinistro.
É um valor inicial da Importância Segurada assumido pelo segurado, que pode ser complementado por uma participação
obrigatória nos prejuízos que vierem a ocorrer.
FRAUDE: Obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, financeira ou material, em prejuízo alheio,
mantendo ou até induzindo alguém em erro, mediante ardil, artifício ou qualquer outro meio que possa enganar.
Iguala-se assim ao estelionato e ao dolo.
IMPRUDÊNCIA: Definição do ato praticado sem cautela, ou de forma imoderada, ou, ainda, desprovido da
preocupação de evitar erros ou enganos. Se, em decorrencia da ação (ou omissão) imprudente, for, involuntariamente, violado
direito e causado dano, o responsável terá cometido um ato ilícito culposo. A ação (ou omissão) imprudente, que
não causa danos, não é ato ilícito. Como exemplos de ações imprudentes podemos citar: dirigir, a noite, com faróis
apagados ou deficientes, ou carregar um caminhão com carga de peso superior ao limite máximo legal.
INDENIZAÇÃO: É a reparação devida ao segurado ou a seus beneficiários, pela Porto Seguro, no caso da ocorrencia de
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sinistro amparado pela apólice.
INSPEÇÃO PRÉVIA: Feita por peritos habilitados, de modo a qualificar e quantificar os potenciais danos ou
prejuízos que podem ser sofridos pelo objeto segurado.
INVALIDEZ PERMANENTE (PARCIAL): É a diminuição da capacidade de trabalho em relação a atividade laborativa que exercia
quando da época do acidente, sem perspectiva de reabilitação completa.
INVALIDEZ PERMANENTE (TOTAL): É a impossibilidade de o empregado retomar a atividade laborativa que
exercia quando da época do acidente, sem perspectiva de reabilitação.
LIMITE AGREGADO: É o valor total máximo indenizável por cobertura no contrato de seguro, considerada a soma
de todas as indenizações e demais gastos ou despesas relacionados aos sinistros ocorridos, sendo previamente
fixado e estipulado como o produto do limite máximo de indenização por um fator superior ou igual a um.
Os limites agregados estabelecidos para coberturas distintas são independentes, não se somando nem se comunicando.
LIMITE DE RESPONSABILIDADE: No Seguro de Responsabilidade Civil, há, em geral, dois limites de responsabilidade para cada
cobertura contratada, o Limite Máximo de Indenização e o Limite Agregado.
O primeiro corresponde a indenização máxima a que se obriga a Seguradora no caso de sinistro, ou série
de sinistros, com o mesmo fato gerador, abrigados pela cobertura. O segundo representa o total máximo
indenizável quando se consideram todos os sinistros ocorridos independentemente, garantidos pela mesma cobertura. Ver
"Limite Agregado". Há, ainda, a possibilidade (opcional) de estipulação do Limite Máximo de Garantia da Apólice, a
ser aplicado no caso de sinistro garantido por mais de uma das coberturas contratadas.
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE (LMG): Limite máximo de indenização garantido por uma apólice, em função da
ocorrencia de um ou mais sinistros durante a vigencia do seguro, abrangendo uma ou mais coberturas
contratadas.
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA CONTRATADA (LMI): É o limite máximo de responsabilidade da Porto
Seguro, por cobertura, relativo a reclamação, ou série de reclamações decorrentes do mesmo Fato Gerador. Os limites
máximos de indenização estabelecidos para coberturas distintas são independentes, não se somando nem se comunicando.
LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS: Processo de pagamento de indenização, ao segurado ou a seus beneficiários.
LOCK-OUT: Paralisação dos serviços ou atividades de uma empresa ou empresas de atividades afins, por determinação de seus
administradores ou do sindicato patronal respectivo.
MÁ FÉ: Agir de modo contrário a lei ou ao direito, fazendo-o propositadamente. Dolo.
NEGLIGÊNCIA: Omissão, descuido ou desleixo no cumprimento de encargo ou obrigação. Se, decorrente da negligencia, e de
forma involuntária houver violação de direito e for causado dano, o responsável terá cometido ato ilícito culposo.
OCORRÊNCIA: Acontecimento, circunstância. No jargão de seguros, usa-se as vezes como sinonimo de evento danoso, sinistro
ou, ainda, agravação de risco.
ORGANIZADOR DO EVENTO: Pessoa física ou jurídica responsável pela realização do evento, cabendo-lhe a efetivação de todos
os contratos necessários para seu acontecimento, inclusive a contratação do Seguro. São considerados organizadores as
agencias de
eventos,
os
patrocinadores, os centros de exposições, os anfitriões para os casos de festas
comemorativas e os demais promotores.
PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO: Participação obrigatória, de responsabilidade do Segurado, decorrente dos
sinistros previstos nas coberturas contratadas. Esse montante será calculado conforme o valor e/ou percentual
estabelecido na apólice de seguro.
PARTICIPANTE / PESSOA DESIGNADA: Pessoa ou grupo de pessoas caracterizadas como atração do evento.
PERDAS E DANOS: Abrange todas as espécies de danos que podem ser causados ao terceiro prejudicado, em consequencia
de ato ou fato pelo qual a Porto Seguro é responsável.
PRÊMIO: Valor pago pelo Segurado a Porto Seguro para que esta assuma os riscos previstos e contratados na apólice de
seguro.
PRÊMIO ADICIONAL: Valor pago pelo Segurado quando da contratação de uma cobertura adicional e/ou ampliação do período
de cobertura inicialmente contratado.
PREPOSTO: É o representante da empresa que conhece os fatos e tem a capacidade de argumentar, defender ou esclarecer
os assuntos tratados.
PRESCRIÇÃO: Perda do prazo para mover ação que reclame os direitos ou a extinção das obrigações previstas nos contratos,
em razão do decurso de tempo fixado na legislação vigente.
PREJUIZO: Qualquer dano ou perda que reduz na quantidade, qualidade ou interesse, o valor de um bem.
PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO: É o tipo de contratação de seguro em que a Porto Seguro responde pelos prejuízos cobertos
realmente verificados, até o limite da importância segurada.
PROPONENTE: Pessoa física ou jurídica que tendo interesse segurável propõe a Porto Seguro, a aceitação do
seguro, apresentando-lhe a proposta de seguro, devidamente preenchida e assinada.
PROPOSTA DE SEGURO: Documento mediante o qual o proponente expressa a intenção de contratar o Seguro, manifestando
pleno conhecimento e concordância com as regras estabelecidas nas respectivas Condições Gerais.
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PRÓ-RATA TEMPORIS: É um método utilizado para calcular o premio de seguro com base nos dias de vigencia do contrato
quando este for realizado por período inferior a 1 (um) ano e sempre que não cabível o cálculo do premio
de acordo com a Tabela de Prazo Curto.
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO: Formulário preenchido pelo proponente do seguro de modo claro, preciso e sem
omissões, no qual são fornecidas informações sobre o risco que a Seguradora irá assumir. Este documento é parte integrante
da proposta de seguro.
REGULAÇÃO DE SINISTROS: É o processo de apuração dos prejuízos e demais elementos que influem no cálculo da
indenização devida ao segurado e no direito do mesmo a essa indenização.
REINTEGRAÇÃO: Recomposição, doo Limite Máximo de Indenização, diante de um valor pago em decorrencia de sinistro.
RESCISÃO: Anulação ou cancelamento do contrato de seguro por algum motivo específico.
RISCO: Evento futuro incerto, de natureza súbita e imprevista, independente da vontade do segurado, cuja
ocorrencia pode provocar prejuízos de natureza economica.
RISCO EXCLUIDO: Evento previsto nas condições gerais que não é abrangido pela cobertura contratada, não
gerando, portanto, nenhuma obrigação para a Seguradora.
SALVADOS: São os bens que, indenizados pela Porto Seguro, passam a ser de propriedade desta, por direito subrogatório.
SEGURADO: É a pessoa física ou jurídica perante a qual o segurador assume a responsabilidade dos riscos previstos
no contrato de seguro.
SEGURADORA: A Porto Seguro, que emite a apólice e assume a cobertura dos riscos de acordo com as
condições do seguro contratado.
SERVIÇOS PROFISSIONAIS: são aqueles prestados por pessoas com conhecimento ou treinamento técnico
especializado, habilitadas por órgãos competentes, de âmbito nacional, e geralmente denominadas profissionais liberais; por
exemplo, advogados, arquitetos, auditores, contadores, corretores de seguros, dentistas, diretores e administradores de
empresas, enfermeiros, engenheiros, farmaceuticos, fisioterapeutas, médicos,notários e profissionais de cartórios, veterinários, e
outros profissionais com características similares.
SINDICO: Pessoa legalmente eleita para administrar, zelar ou defender os interesses de uma associação ou de uma
classe.
SINISTRO: É a concretização do risco, cujas consequencias são cobertas financeiramente pela apólice contratada
(o conjunto de danos corporais e materiais resultantes de um mesmo acontecimento constitui um único sinistro, para
efeito de cobertura e indenização).
SUB-ROGAÇÃO: Após receber qualquer indenização, o Segurado passa automaticamente para a Porto Seguro seus direitos de
reaver dos responsáveis, se houver.
SUBTRAÇÃO: Apropriação, fraudulenta ou dolosa, de coisa alheia, cometida mediante destruição ou rompimento de obstáculo,
utilização de chaves falsas ou semelhantes, desde que se verifiquem vestígios dessa subtração, ou ainda, cometida
mediante ameaça direta ou emprego de violencia contra sócios ou empregados.
SUSEP (Superintendencia de Seguros Privados): É o órgão de controle e fiscalização do mercado segurador brasileiro.
SUBTRAÇÃO: Apropriação, fraudulenta ou dolosa, de coisa alheia, cometida mediante destruição ou rompimento de obstáculo,
utilização de chaves falsas ou semelhantes, desde que se verifiquem vestígios dessa subtração, ou ainda, cometida
mediante ameaça direta ou emprego de violencia contra sócios ou empregados.
TABELA DE PRAZO CURTO: É a tabela que contém os percentuais utilizados para se calcular o período de
seguro feito por prazo inferior a um ano. As condições do prazo curto implicam em um premio proporcionalmente maior que o
pró-rata temporis.
TERCEIRO: Qualquer pessoa que para efeito de cobertura não tenha relação de parentesco com o segurado e nenhum tipo
de relacionamento ou dependencia economico - financeira com ele. Terceiro também pode ser todo aquele que
causar dano e contra qual a Porto Seguro exercerá o seu direito de sub-rogação independentemente de
qualquer relação de parentesco ou dependencia economica.
TUMULTO: Ação de pessoas, com características de aglomeração, que perturbe a ordem pública através da
prática de atos predatórios, para cuja repressão não haja necessidade das forças armadas.
VANDALISMO: Destruição do que é respeitável por sua tradição, antiguidade ou beleza.
VIGÊNCIA DA APÓLICE: Período de tempo que determina a data de início e de término do contrato do
seguro.
2. AMBITO GEOGRÁFICO
As disposições deste contrato de seguro aplicam-se exclusivamente a danos e/ou prejuízos ocorridos e reclamados
no Território Brasileiro.
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3. OBJETO DO SEGURO E RISCOS COBERTOS
O presente seguro tem por objetivo garantir, desde que o segurado seja responsável civilmente em sentença judicial
transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela Porto Seguro, até o Limite Máximo
da Importância Segurada definida em cada cobertura contratada, o reembolso das quantias despendidas pelo
Segurado para reparação dos danos materiais e/ou corporais, bem como das despesas decorrentes
das ações emergenciais empreendidas para tentar evitar ou minorar os danos, desde que obedecidas as
disposições a seguir e que:
a) Tenham sido plenamente atendidas todas as disposições específicas das Condições Especiais;
b) Os danos tenham ocorridos durante a vigencia deste contrato;
c) O valor da reparação haja sido fixado por sentença judicial, transitada em julgado, exarada em ação de
responsabilidade civil contra o Segurado, ou por acordo, entre este e o(s) terceiro(s) prejudicado(s), com a anuencia da
Seguradora;
d) As despesas, realizadas pelo Segurado ao empreender ações emergenciais para tentar evitar e/ou minorar
os danos causados a terceiros, desde que tenham sido comprovadas, ou, na ausencia de comprovantes, confirmadas por vistoria
e/ou perícia técnica efetuada pela Porto Seguro; e e) A soma do valor da reparação com as despesas informadas na alínea d),
não exceda, na data de liquidação do sinistro, o valor então vigente do Limite Máximo de Indenização.
3.1 Se o dano a terceiro tiver por fato gerador um evento contínuo, repetido ou ininterrupto, e não havendo concordância entre
o segurado e a Porto Seguro sobre o dia em que o mesmo ocorreu, fica estipulado que:
a) O Dano Corporal será considerado como ocorrido no dia em que, pela primeira vez, o reclamante tiver
consultado médico especializado a respeito daquele dano;
b) O Dano Material será considerado como ocorrido no dia em que a existencia do mesmo ficou evidente para o
reclamante, ainda que a sua causa não fosse conhecida.
3.2 É obrigatória a contratação de Cobertura Básica.
3.2.1 Mediante o pagamento de premio adicional poderá ser contratada também, as coberturas adicionais, desde que
inerente a atividade desenvolvida pelo Segurado.
3.3 Os limites máximos de indenização das coberturas, básicas ou adicionais, são independentes, não se somando, nem se
comunicando.
3.4 Atendidas as disposições deste seguro, o Segurado terá direito a garantia, ainda que os danos decorram
de:
a) Atos ilícitos, culposos ou dolosos, praticados por empregados do Segurado, ou, ainda, por pessoas a eles
assemelhadas;
b) Atos ilícitos culposos, praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro, se o
Segurado for pessoa física, exceto no caso de culpa equiparável a atos ilícitos dolosos;
c) Atos ilícitos culposos, praticados pelos sócios controladores, dirigentes, administradores, beneficiários e respectivos
representantes, se o Segurado for pessoa jurídica, exceto no caso de culpa equiparável a atos ilícitos dolosos.
4 EXCLUSÕES GERAIS
4.1 NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTE SEGURO AS QUANTIAS DEVIDAS E/OU AS DESPENDIDAS, PELO SEGURADO,
PARA REPARAR, EVITAR E/OU MINORAR DANOS, DE QUALQUER ESPÉCIE, DECORRENTES:
a) Atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro; se o
Segurado for pessoa jurídica, a exclusão se aplica aos sócios controladores da Empresa Segurada, aos seus
dirigentes e administradores, aos beneficiários, e também aos respectivos representantes;
b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo
representante, de um ou de outro, quando Segurado Pessoa Física;
c) Atos de hostilidade, operações bélicas, guerra, guerra civil, guerra química e/ou bacteriológica, atos de
terrorismo, pirataria, tumulto, arruaça, greve, "lock-out", conspiração, subversão, rebelião, insurreição, manifestações
políticas, convulsões sociais, guerrilha, confisco, nacionalização, revolução, e, em geral, toda e qualquer consequencia
desses eventos, inclusive vandalismo, saques e pilhagens;
d) Detonação de minas, torpedos, bombas, granadas e outros engenhos de guerra;
e) Campos eletromagnéticos e/ou de radiação eletromagnética;
f) Radiações ionizantes ou de quaisquer outras emanações havidas na produção, transporte, utilização e/ou neutralização de
materiais físseis e seus resíduos e em quaisquer eventos decorrentes de energia nuclear, com fins pacíficos ou
bélicos;
g) Uso, pacífico ou bélico, de energia nuclear;
h) Arresto, sequestro, detenção, embargo, penhora, ocupação, apreensão, confisco, nacionalização, destruição ou
requisição, ordenados por quaisquer autoridades, de fato ou de direito, civis ou militares;
i) Descumprimento, por parte do Segurado, de obrigações trabalhistas, sejam contratuais ou legais, referentes a
Seguridade Social, seguro obrigatório de acidentes de trabalho, pagamento de salários e similares;
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j) Reclamações relacionadas com doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares;
k) Reclamações decorrentes de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez permanente;
l) Descumprimento de obrigações assumidas pelo Segurado, em contratos e/ou convenções;
m) Responsabilidade a que se refere o artigo 618 do Código Civil Brasileiro (V. glossário);
n) Existencia, do uso e/ou da conservação de aeronaves e/ou aeroportos, heliportos e/ou helipontos, embarcações,
portos, cais e/ou atracadouros de propriedade do Segurado ou por este administrado, controlados, arrendados
e/ou alugados;
o) Ação de bolores, fungos ou bactérias, dentro ou fora dos estabelecimentos especificados na apólice incluindo
conteúdos; esta exclusão não se aplica aos fungos ou bactérias inerentes a composição de qualquer produto alimentar;
p) Circulação de veículos terrestres que estejam eventualmente a seu serviço;
q) Desaparecimento, extravio, furto ou roubo de dinheiro, cheques, livros comerciais, títulos, ações, escrituras públicas
ou particulares, contratos, manuscritos, projetos, plantas, debuxos, modelos e moldes selos, estampilhos, bem como
quaisquer documentos que represente valores, porém estarão garantidos os bens tangíveis quando contratada cobertura específica;
r) Guarda ou custódia, do transporte, do uso ou da movimentação de bens tangíveis, de documento e/ou valores de terceiros,
em poder do Segurado;
s) Manipulação e/ou execução de trabalhos em bens tangíveis, de documentos e/ou valores de terceiros em poder do Segurado;
t) Poluição, contaminação ou vazamento;
u) Ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica), de fatores ambientais presentes nas instalações do Segurado, tais como
temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações, gases e vapores;
v) Distribuição e/ou comercialização ilegal de quaisquer bens;
w) Distribuição e/ou comercialização de produtos com prazo de validade vencido;
x) Utilização inadequada de produtos em virtude de propaganda enganosa, recomendações e/ou informações erroneas fornecidas
ao terceiro prejudicado;
y) Substituição parcial ou integral de produtos, bem como da sua retirada do mercado;
z) Uso não autorizado de patentes ou marcas registradas pertencentes a terceiros;
aa) Violação de direitos autorais;
bb) Prestação de serviços sem a devida autorização ou licença, emitida por autoridades e/ou órgãos
competentes;
cc) Quebra de sigilo profissional;
dd) Uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais ainda não aprovados pelos órgãos
competentes, governamentais ou não;
ee) Atividades e/ou de comércio eletronico do Segurado, relacionados a world wide web, da transferencia eletronica de dados,
de falhas de provedores, internet, extranet, intranet e tecnologias similares, do uso de computadores e/ou de programas de
computação, nesta última hipótese particularmente aqueles utilizados e/ou desenvolvidos pelo Segurado para proteger, de
ações invasivas, o seu sistema de informatização;
ff) Assédio, abuso ou violencia sexual e/ou moral;
gg) Acusações de calúnia, injúria e/ou difamação;
hh) Apropriação indébita bem como roubo ou furto praticado por, ou em conivencia com qualquer preposto do segurado;
ii) Operações em geral, em plataformas e/ou equipamentos offshore;
jj) As quantias pagas para reparar danos genéticos, bem como danos causados por asbestos, sílica, mofo,
talco asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia formaldeído, sílica, contraceptivos em geral, mofo e derivados, chumbo,
bisphenol a (bpa), éter metil butil terciário (mtbe), campos e/ou radiação eletromagnética (emf) e bifenilapoliclorada (pcb);
bem como vacina para gripe suína, gripe aviária, dispositivo intrauterino (diu), danos resultantes de hepatite B ou
síndrome de deficiencia imunológica adquirida ("aids"), síndrome de alcoolismo fetal, encefalopatia asbestiforme transmissível
(tse), organismos geneticamente modificados (organismos transgenicos), e danos a saúde causados pelo uso de
bebidas alcoólicas, fumo, tabaco ou derivados;
kk) Trincas, rachaduras e fissuras em imóveis, construções e/ou edificações;
ll) Danos causados pelo fabricante do material utilizado na obra, decorrentes da montagem, fórmulas, fabricação,
manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua utilização e riscos;
mm) De qualquer tipo de extorsão;
nn) Danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado,
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pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro;
oo) Danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelos sócios
controladores, dirigentes, administradores legais, beneficiáriose respectivos representantes legais.;
pp) Qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal, direta ou indiretamente, causados por, material de
armas nucleares;
qq) Falta de apoio financeiro de qualquer tipo;
rr) Circulação de veículos terrestres fora dos locais de propriedade do Segurado ou por ele alugados ou controlados.
Além disso, não estão garantidos os danos relacionados com a existencia, o uso e a conservação de aeronaves e aeroportos ;
ss) Danos causados aos locais ocupados pelo segurado, ou a seu conteúdo, quando tais danos forem
inerentes ao uso do local, como, por exemplo, o desgaste do piso, dos móveis, das instalações sanitárias;
tt) Feiras Livres ou varejões.
uu) Danos causados pelo manuseio, uso, ou imperfeição de produtos fabricados, vendidos, negociados ou distribuídos
pelo Segurado, depois de entregues a terceiros, definitiva ou provisoriamente, e fora dos locais ocupados ou controlados pelo
Segurado;
vv) Prestação de serviços profissionais a terceiros, como serviços médicos ou odontológicos, ou ainda, de enfermagem,
advocacia, engenharia, arquitetura, auditoria, contabilidade e processamento de dados.
4.2 NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTE SEGURO AS QUANTIAS DEVIDAS E/OU AS DESPENDIDAS, PELO SEGURADO,
PARA REPARAR PREJUIZOS FINANCEIROS E/OU PERDAS FINANCEIRAS, INCLUSIVE LUCROS CESSANTES, CAUSADOS A
TERCEIROS, AINDA QUE DECORRENTES DE DANOS MATERIAIS E/OU CORPORAIS COBERTOS PELO PRESENTE
CONTRATO, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO NAS CONDIÇÕES ESPECIAIS.
4.3 ESTE CONTRATO NÃO INDENIZA, NEM REEMBOLSA:
a) As multas impostas ao segurado bem como as despesas de qualquer natureza, relativas a ações ou
processos criminais;
b) Os danos de qualquer espécie, causados ao Segurado, seus ascendentes, descendentes e conjuge, bem como
a quaisquer parentes que com ele residam ou que dele dependam economicamente; no caso de pessoas jurídicas, a exclusão
abrange o Segurado, os sócios controladores, os seus dirigentes e os administradores, os beneficiários, e, ainda,
os respectivos representantes;
c) Qualquer tipo de ação de regresso, contra o Segurado, promovida por órgãos governamentais;
d) Os danos ecológicos ou ambientais de qualquer natureza;
e) Os danos, causados a terceiros, decorrentes de ações e/ou omissões praticadas, durante o exercício de suas
funções, por diretores, administradores, conselheiros e/ou representantes legais do Segurado, quando este for pessoa
jurídica;
f) Os danos de qualquer espécie causados a animais;
g) Os danos de qualquer espécie causados aos estabelecimentos pertencentes, ocupados, alugados
ou
arrendados pelo Segurado, e respectivos conteúdos;
h) Os danos de qualquer espécie causados as, instalações, aos bens de propriedade do Segurado, sócios
controladores da empresa, diretores ou administradores, ou aos equipamentos sendo estes próprios, arrendados
ou financiados;
i) Dinheiro, cheques, livros comerciais, títulos, ações e quaisquer documentos que representem valores, escrituras
públicas ou particulares, contratos, manuscritos, projetos, plantas, debuxos, modelos e moldes, selos e estampilhos;
j) Bens de terceiros em poder do Segurado para guarda ou custódia, transporte, uso, manipulação ou execução
de quaisquer trabalhos, salvo os bens garantidos pelas coberturas adicionais específicas;
k) Jardins, árvores ou qualquer tipo de plantação;
l) Quaisquer custos referentes a revisões de projetos ou alterações de modos de execução;
m) Os danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparáveis ao dolo praticado pelo Segurado
e/ou sócios, controladores, dirigentes, administradores legais, beneficiários e respectivos representantes legais;
n) Os danos relacionados com radiações ionizantes ou energia nuclear.
o) Quaisquer perdas resultantes do descumprimento a legislação em vigor, de mandato, tribunal ou órgão regulador
de qualquer que seja a jurisdição.
p) Atos de sabotagem;
q) Falta de apoio financeiro de qualquer tipo.
r) Indenização, quando existir entre o Segurado e o terceiro reclamante, participação acionária, ou por cota, até o nível de
pessoas físicas que, isoladamente ou em conjunto, exercem ou tenham possibilidade de exercer controle comum
da empresa segurada e da empresa reclamante.
4.4 ESTE CONTRATO NÃO INDENIZA, NEM REEMBOLSA, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO, NAS CONDIÇÕES
ESPECIAIS:
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a) Os danos materiais causados a bens de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados,
ainda que a serviço do Segurado;
b) Os danos corporais sofridos pelos empregados, prepostos, estagiários, bolsistas e terceiros contratados, ainda que a serviço
do Segurado;
c) Os danos morais, ainda que decorrentes de danos corporais e/ou materiais cobertos pelo seguro, exceto
quando contratada cobertura específica de Danos Morais;
d) Os danos relacionados a prestação de serviços profissionais a terceiros; (v. glossário);
e) Os danos sofridos pelos participantes de competições e jogos esportivos, promovidos ou patrocinados pelo
Segurado, durante a realização dos mesmos, quando inerentes a tais atividades;
f) Os danos de qualquer espécie, causados a terceiros, decorrentes de incendio e/ou explosão, cuja
responsabilidade seja imputada ao Segurado;
g) Os danos de qualquer espécie, causados a terceiros, decorrentes da circulação de veículos terrestres, quando estes
veículos pertençam ao Segurado ou sejam por ele alugados ou arrendados ("leasing") para uso em suas atividades.
h) Erros, omissões e/ou erros de projetos;
i) Danos decorrentes de falhas profissionais, entendendo-se por serviços profissionais, aqueles prestados por pessoas com
conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitadas por órgãos competentes, no âmbito nacional, e geralmente
denominadas profissionais liberais, por exemplo: advogados, arquitetos, auditores, corretores de seguros, contadores,
dentistas,
diretores
e
administradores de empresas, enfermeiros, farmaceuticos, fisioterapeutas, médicos, notários e
profissionais de cartórios, veterinários etc;
j) Desmoronamento, maremotos, alagamento, inundação, enchentes, infiltração, terremoto ou tremor de terra, erupção vulcânica,
vendaval ou qualquer outra convulsão da natureza;
k) Danos causados pelo fornecimento de bebidas e comestíveis;
l) Construção, demolição, reconstrução e/ou alteração estrutural de imóveis em geral, bem como de qualquer
tipo de obra, inclusive instalações e montagens;
m) Prédios e construções locadas;
n) Danos causados a terceiros pela utilização, armazenamento e transporte de fogos de artifício;
o) Reclamações decorrentes da execução de quaisquer serviços prestados por empresas terceirizadas e/ou sub-contratadas pelo
Segurado;
4.5 SE O SEGURADO E O TERCEIRO PREJUDICADO FOREM PESSOAS JURIDICAS, NÃO CABERÁ QUALQUER
INDENIZAÇÃO POR ESTE SEGURO SE, ENTRE OS MESMOS, EXISTIR PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA OU POR COTAS, ATÉ
AO NIVEL DE PESSOAS FISICAS, QUE ISOLADAMENTE OU EM CONJUNTO, EXERÇAM OU POSSAM EXERCER O
CONTROLE COMUM DAS DUAS EMPRESAS.
5. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO E LIMITE DE RESPONSABILIDADE
5.1 O Limite Máximo de Indenização constante deste contrato de seguros representa o Limite Máximo de Responsabilidade da
Porto Seguro por sinistro, assim como o total máximo indenizável por este contrato de seguro.
5.2 Todos os prejuízos decorrentes de um mesmo evento serão considerados como um único sinistro, qualquer que seja o
número de reclamantes.
5.3 No caso de apólices prevendo limites segurados distintos por cobertura, fica entendido e acordado que, se um
único evento vier a atingir mais de uma dessas coberturas, a responsabilidade máxima da Porto Seguro no evento não
poderá ultrapassar o valor equivalente a uma vez o maior limite segurado.
5.4 LIMITE AGREGADO
5.4.1 O Limite Máximo de Indenização, constante deste contrato, para cada cobertura, representa o limite
máximo de responsabilidade da Seguradora, por sinistro ou serie de sinistro resultantes de um mesmo evento;
5.4.2 O Limite Agregado corresponderá ao total máximo indenizável pelo contrato, considerando a soma de todas
as indenizações e demais gastos e/ou despesas relacionadas aos sinistros ocorridos durante a vigencia da
Apólice.
5.4.3 Este seguro será contratado a Risco Absoluto, isto é, sem aplicação de rateio;
5.4.4 É vedada a reintegração do Limite Máximo de Indenização quando da ocorrencia de sinistros cobertos;
5.4.5 O Limite Máximo de Indenização para cada cobertura deste seguro e o Limite Agregado corresponderão
respectivamente aos valores determinados na Apólice;
5.4.6 Mesmo havendo a previsão de o Limite Agregado ser superior ao Limite Máximo de Indenização, o limite máximo
de indenização por sinistro, continua sendo o limite máximo de responsabilidade da Seguradora, por reclamação ou série
de reclamações resultantes de um mesmo evento;
5.4.7 As despesas e/ou demais gastos com o sinistro indenizável por este contrato, bem como as despesas efetuadas
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pela Segurado com objetivo de evitar o sinistro minorar o dano ou salvar a coisa estai incluídas no Limite Máximo de
Indenização;
5.4.8 Ocorrerá o cancelamento automático da Apólice quando a soma das indenizações e demais gastos e/ou
despesas amparadas pelo seguro atingir o Limite Agregado;
5.4.9 É vedada a reintegração do limite máximo de indenização quando da ocorrencia de sinistros cobertos, não podendo o
montante das indenizações ultrapassar o Limite Agregado da Apólice;
5.4.10 Na hipótese de aumento do Limite Máximo de Indenização, de inclusão ou exclusão de coberturas, ou
mesmo em sua renovação, o novo limite prevalecerá, integralmente, durante a vigencia da Apólice e a respectiva
data retroativa, se houver, inclusive para as reclamações relativas a sinistros já ocorridos e que não sejam de
conhecimento do Segurado;
5.4.11 A simples solicitação por parte do Segurado não caracteriza a aceitação pela Seguradora. A alteração
do Limite Máximo de Indenização somente será considerada efetuada após manifestação expressa da Seguradora.
6 FORMA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO E OPÇÃO DE GARANTIA
Salvo menção em contrário nas Condições Especiais, este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, ou seja, os
prejuízos serão indenizados até Limite Máximo de Indenização fixado na apólice.
7 ACEITAÇÃO, RENOVAÇÃO E VIGÊNCIA DO SEGURO
7.1 Alteração/aceitação do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente,
seu representante ou por corretor de seguros habilitado, exceto quando a contratação se der por meio de bilhete.
7.2 A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
7.3 A Porto Seguro fornecerá ao proponente o protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a
indicação da data e hora de seu recebimento.
7.4 A Porto Seguro é reservado o direito de aceitar ou recusar o seguro, independentemente da ocorrencia de sinistro,
até 15 dias da data de protocolo da proposta de seguro na Cia, mesmo tratando-se de renovação.
7.5 A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
7.6 A inexistencia de manifestação expressa da Porto Seguro dentro do prazo de 15 dias contados do
protocolo da proposta implicará na aceitação automática do seguro, salvo se ilícito o objeto do seguro ou se a
Porto Seguro provar que o proponente agiu com culpa ou dolo.
7.7 A solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco ou da alteração da proposta,
poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto para aceitação, quando o Segurado for Pessoa Física.
7.8 A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto (15 dias), desde
que a Porto Seguro indique fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação
do risco, quando o Segurado for Pessoa Jurídica.
7.9 No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco ou da
alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a
entrega da documentação.
7.10 Não havendo pagamento de premio quando do protocolo da proposta, o início de vigencia da cobertura deverá
coincidir com a data da aceitação da proposta ou com data distinta desde que expressamente acordada entre
as partes.
7.11 A Porto Seguro, neste caso, emitirá manifestação formal para tal aceitação. A data inicialmente informada
pelo corretor de seguros na proposta, não corresponde a prévia aceitação da seguradora.
7.12 Nos casos em que a proposta de seguro tenha sido recepcionada com adiantamento de valor para futuro
pagamento parcial ou total do premio, terão seu início de vigencia a partir da data de recepção da proposta pela Porto
Seguro.
7.13 Se a proposta de seguro tiver sido recebida com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do
premio e for recusada dentro dos prazos previstos, a cobertura vigorará por mais dois dias úteis, contados a partir da data
da formalização da recusa.
7.14 No caso de não aceitação, a proposta de seguro será devolvida juntamente com carta informando o motivo
da recusa. Caso já tenha havido pagamento de premio, os valores pagos serão devolvidos, atualizados a partir da data da
formalização da recusa até a data da efetiva restituição pela Porto Seguro, pelo índice IPCA/IBGE.
7.15 O valor do adiantamento é devido no momento da formalização da recusa, devendo ser restituído ao
proponente, no prazo máximo de 10 dias corridos, integralmente ou deduzido da parcela pro rata temporis correspondente
ao período em que tiver prevalecido a cobertura.
7.16 Caso não ocorra a devolução do premio no prazo previsto, será aplicado juros de mora de 12% ao ano,
a partir do 11º dia, sem prejuízo da sua atualização.
7.17 A atualização será efetuada com base na variação apurado entre o último índice publicado antes da data de
exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidação.
7.18 No caso de extinção do índice pactuado, haverá substituição automática para aplicação do índice IPC/FIPE.
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7.19 A renovação deste seguro não é automática. Portanto, caso haja intenção de renovar o seguro, é
necessário apresentação de nova proposta de seguro.
7.20 Este seguro permanecerá em vigor pelo prazo estipulado na apólice ou nos endossos e terão início e termino
de vigencia as 24 horas das datas indicadas para tal fim, cuja vigencia se inicia desde as vinte e quatro horas do dia
em que a proposta de seguro for protocolizada na Porto Seguro.
8 TRANSFERÊNCIA DO SEGURO
O Segurado deve comunicar, prévia e formalmente, tal fato a Porto Seguro para que ela analise se aceitará a
transferencia do seguro. Caso a comunicação não ocorra, poderá haver a perda de indenização e o
cancelamento da apólice.
9 CONCORRÊNCIA DE APÓLICES
9.1 O segurado que, na vigencia do contrato, pretender obter novo seguro sobre o mesmo bem e contra os
mesmos riscos, deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas as sociedades Seguradoras envolvidas, sob
pena de perda de direito.
9.2 O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil, cuja indenização
esteja sujeita as disposições deste contrato, será constituído pela soma das seguintes parcelas:
a) Despesas, comprovadamente, efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrencia de danos a terceiros, com o objetivo
de reduzir sua responsabilidade;
b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre as
partes, nesta última hipótese com a anuencia expressa das sociedades Seguradoras envolvidas.
9.3 De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será
constituído pela soma das seguintes parcelas:
a) Despesas de salvamento, comprovadamente efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrencia do
sinistro;
b) Valor referente aos danos materiais, comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa
de minorar o dano ou salvar a coisa;
c) Danos sofridos pelos bens segurados.
9.4 A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado a
cobertura considerada.
9.5 Na ocorrencia de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses
contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as sociedades Seguradoras
envolvidas deverá obedecer as seguintes disposições:
9.5.1 A indenização individual de cada cobertura será calculada como se o respectivo contrato fosse o único
vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do segurado, limite máximo de indenização da
cobertura e cláusulas de rateio;
9.5.2 A indenização individual ajustada de cada cobertura será calculada na forma indicada a seguir:
a) Se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes as diversas
coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite máximo de garantia, a indenização individual
de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito
deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas as coberturas que não apresentem concorrencia com
outras apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O
valor restante do limite máximo de garantia da apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os
prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas;
b) Caso contrário, a indenização individual ajustada será a indenização individual, calculada de acordo com o subitem
9.5.1 deste artigo.
9.5.3 Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices,
relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com item 9.5.2 alínea b);
9.5.4 Se a quantia a que se refere ao item 9.5.3 for igual ou inferior ao prejuízo vinculado a cobertura concorrente,
cada Sociedade Seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o
segurado a responsabilidade pela diferença, se houver;
9.5.5 Se a quantia estabelecida no item 9.5.3 for maior que o prejuízo vinculado a cobertura concorrente, cada
Sociedade Seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente a razão entre a respectiva
indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele item.
9.6 A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada
Sociedade Seguradora na indenização paga.
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9.7 Salvo disposição em contrário, a Sociedade Seguradora que tiver participado com a maior parte da
indenização ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, as
demais participantes.
10 ATUALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATADOS
10.1 Os limites máximos de indenização, premios e outros valores descritos neste contrato, estão expressos em REAIS e
não serão atualizados ou corrigidos monetariamente por qualquer índice do mercado, salvo se novas regras forem
decretadas pelo Governo Federal.
10.2 O Segurado, a qualquer tempo, poderá subscrever nova proposta ou solicitar emissão de endosso, para
alteração do limite da garantia contratualmente previsto ficando a critério da Porto Seguro sua aceitação e
alteração do premio quando couber. As alterações ocorridas durante a vigencia da apólice devem ser
comunicadas por escrito a Porto Seguro que emitirá endosso formalizando as solicitações, ficando a critério da
Porto Seguro sua aceitação e podendo gerar ou não, cobrança adicional de premio, quando couber.
11. PAGAMENTO DE PRÊMIO
11.1 A data-limite para pagamento do premio (integral ou parceladamente) não poderá ultrapassar a data indicada
nos instrumentos de cobrança o trigésimo dia da emissão da apólice, endosso, da fatura ou da conta mensal, do
aditivo de renovação ou endossos dos quais resulte aumento do premio.
11.2 A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao segurado ou seu representante ou, ainda,
por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedencia mínima de 5
(cinco) dias úteis, em relação a data do respectivo vencimento.
Quando a data-limite coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do premio poderá
ser efetuado no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário.
11.3 Para efeito de cobertura nos seguros custeados através de fracionamento de premios, no caso de não pagamento de uma
das parcelas, subsequentes a primeira, o prazo de vigencia da cobertura será ajustado em função do premio
efetivamente pago, tomando-se por base a Tabela de Prazo Curto, inclusive quando a forma de pagamento
escolhida pelo Segurado for através do cartão da Porto Seguro, ocasião em que a Porto Seguro alterará a
forma de pagamento substituindo-a por boleto bancário o qual será enviado ao endereço indicado pelo
Segurado observada a antecedencia mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação a data do respectivo vencimento.
11.3.1 TABELA DE PRAZO CURTO
TABELA DE PRAZO CURTO
Relação a ser aplicada sobre a
% DO PRÊMIO.
vigencia original para obtenção de prazo em dias
15/365
13
30/365
20
45/365
27
60/365
30
75/365
37
90/365
40
105/365
46
120/365
50
135/365
56
150/365
60
165/365
66
180/365
70
195/365
73
210/365
75
225/365
78
240/365
80
255/365
83
270/365
85
285/365
88
300/365
90
335/365
93
330/365
95
345/365
98
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365/365
100
11.3.2 Para percentuais não previstos na tabela constante do item 11.3.1 deste artigo, deverá ser utilizado percentual
imediatamente superior.
11.4 A Porto Seguro informará ao Segurado ou ao seu representante legal, por meio de comunicação
escrita, o novo prazo de vigencia ajustado.
11.5 O Segurado poderá restabelecer os efeitos da apólice, pelo período inicialmente contratado, desde que retome o
pagamento do premio devido, dentro do prazo estabelecido no subitem 11.3, acrescido dos juros de mora previstos
na proposta e na apólice de seguro.
11.6 Ao término do prazo estabelecido na Tabela de Prazo Curto, sem que haja o restabelecimento facultado, a apólice ficará
cancelada, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.
11.7 Ultrapassado o novo prazo de vigencia ajustado previsto no item 11.3, a Porto Seguro poderá autorizar a reativação da
cobertura, mediante a realização de nova análise do risco.
11.8 Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo premio tenha sido pago a vista, mediante
financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o Segurado deixar de pagar o
financiamento.
11.9 A falta do pagamento do premio da primeira parcela ou do premio a vista implicará o cancelamento da apólice.
11.10 Caso o Segurado antecipe o pagamento do premio fracionado, total ou parcialmente, será efetuada a redução
proporcional dos juros pactuados.
11.11 Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do premio a vista ou de qualquer uma das suas
parcelas, sem que tenha sido efetuado, o direito a indenização não ficará prejudicado.
11.12 Havendo o cancelamento do contrato de seguro, as parcelas vincendas dos premios serão deduzidas do valor
da indenização, excluindo o adicional de fracionamento.
11.13 O pagamento de indenização somente será efetuado caso o premio esteja sendo pago em seus respectivos vencimentos.
As eventuais parcelas vincendas, a qualquer título, serão exigidas integralmente por ocasião do pagamento da indenização,
excluindo o adicional de fracionamento.
11.14 As eventuais parcelas vincendas, a qualquer título, serão exigidas integralmente por ocasião do pagamento da
indenização, excluindo o adicional de fracionamento.
11.15 Os valores devidos a título de devolução do premio, em razão do recebimento de premio indevidamente, sujeitam-se a
atualização monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data do recebimento do premio.
11.15.1 No caso de extinção do índice pactuado, haverá substituição automática para aplicação do índice IPC/FIPE.
12 OBRIGAÇÕES GERAIS DO SEGURADO
12.1 Em caso de sinistro coberto por esta Apólice, o Segurado, seus empregados e agentes se obrigam a cumprir
as seguintes disposições:
a) Comunicar a Porto Seguro imediatamente, logo após o conhecimento do fato causador dos prejuízos
indenizáveis por este seguro ou da ocorrencia de qualquer fato de que possa advir responsabilidade civil, pelo meio mais
rápido ao seu alcance, sem prejuízo da comunicação escrita;
b) Comunicar imediatamente a Porto Seguro o recebimento de qualquer citação, carta ou documento que se relacione
com a responsabilidade civil do Segurado, bem como encaminhar com urgencia tais documentos para a Porto
Seguro;
c) Registrar a ocorrencia do sinistro junto as autoridades competentes se for o caso;
d) Fornecerá Porto Seguro todas as informações sobre as circunstâncias relacionadas ao evento;
e) A tomar todas as providencias consideradas inadiáveis e ao seu alcance, para tentar evitar e/ou minorar os danos
causados a terceiros;
f) Em caso de sinistro, a dar assistencia a Porto Seguro, a fazer o que lhe for possível e permitir a prática de todo e
qualquer ato lícito necessário, ou considerado indispensável por aquela, com a finalidade de sustar, remediar ou sanar falhas ou
inconvenientes, cooperando espontaneamente e de boa vontade para a solução correta dos litígios;
g) A dar ciencia, a Porto Seguro, da contratação, cancelamento ou rescisão de qualquer outro seguro que contemple
coberturas identicas aquelas previstas neste contrato; e
h) A zelar e a manter em bom estado de conservação, segurança e funcionamento dos bens de sua propriedade e posse,
relacionados com a garantia contratada, capazes de causar danos a terceiros, comunicando a Porto Seguro, por
escrito, qualquer alteração que venham a sofrer os referidos bens;
i) Correrão por conta exclusiva do Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas medidas.
13 SINISTROS
13.1 O pagamento da indenização decorrente de sinistro coberto por este seguro corresponderá ao valor dos
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prejuízos indenizáveis causados aos bens cobertos, descontando a depreciação e a Participação Obrigatória do
Segurado, quando houver, respeitando sempre o Limite Máximo de Indenização contratado para cada cobertura.
A Porto Seguro indenizará o Segurado, nos casos de sinistro coberto pela apólice, mediante acordo entre as partes,
optando por uma das seguintes formas:
a) Indenização em moeda corrente;
b) Substituição do bem por outro equivalente. Não sendo possível a substituição, a indenização será em moeda
corrente;
c) Autorização do conserto do bem, indenizando ao Segurado o valor dos reparos.
13.1.1 Se danos múltiplos ou sucessivos forem causados a terceiros, decorrentes de um mesmo fato gerador, produzindo
várias reclamações, e, em consequencia destas o Segurado reivindicar diversas vezes a garantia, sempre amparado na
mesma cobertura, todos os pleitos considerados procedentes se constituirão em um único sinistro.
13.1.2 Se os danos materiais e/ou corporais ocorrerem em data incerta, em consequencia de fato gerador cuja manifestação
tenha se dado de forma intermitente, periódica, ou contínua, fica estipulado, salvo acordo entre o Segurado e a Porto
Seguro, que:
a) A data de ocorrencia de um dano corporal será aquela em que, pela primeira vez, o mesmo tiver sido
diagnosticado por médico especializado, quando consultado pelo terceiro prejudicado;
b) A data de ocorrencia de um dano material será aquela em que o mesmo tiver ficado evidente para o
terceiro prejudicado, mesmo que desconhecendo a sua causa.
13.1.3 Se a soma da reparação e das despesas, aludidas nas alíneas (c) e (d), do item 3
OBJETO DO
SEGURO E RISCOS COBERTOS, excederem, na data de liquidação do sinistro, o valor vigente do Limite
Máximo de Indenização, o excesso não competirá a este seguro.
13.1.4 Qualquer acordo, judicial ou extrajudicial, com o terceiro prejudicado, seus beneficiários e/ou herdeiros, só será
reconhecido pela Porto Seguro se houver tido a sua prévia anuencia.
13.1.5 Na hipótese de o Segurado recusar acordo recomendado pela Porto Seguro e aceito pelo terceiro
prejudicado, fica desde já estipulado que a Porto Seguro não responderá por quantias que excedam aquela pela qual
o sinistro seria liquidado com base naquele entendimento.
13.2 A Porto Seguro efetuará o pagamento e/ou o reembolso a que estiver obrigada, em moeda nacional, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a recepção definitiva, contra recibo ou protocolo, dos documentos solicitados ao
Segurado.
13.2.1 Na hipótese de a Porto Seguro, tendo dúvidas fundamentadas, exigir novos documentos ou esclarecimentos ao
Segurado, a contagem do prazo acima previsto será suspensa, sendo reiniciada a partir do dia útil subsequente
ao da recepção, contra recibo ou protocolo, da documentação e/ou informação adicional solicitada.
13.2.2 Se houver reparação, devida pelo Segurado, compreendendo pagamento em dinheiro e prestação de
renda ou pensão, a Porto Seguro, dentro do limite de responsabilidade previsto no item 5
LIMITE MÁXIMO DE
INDENIZAÇÃO E LIMITE DE RESPONSABILIDADE pagará preferencialmente a parte em dinheiro, respeitado, na data de
liquidação do sinistro, o vigente Limite Máximo de Indenização.
13.2.3 Na hipótese do subitem 13.2.2, respeitado o limite nele aludido, se a Porto Seguro tiver que contribuir também para a
renda, ou pensão, poderá faze-lo mediante o fornecimento ou a aquisição de títulos de renda fixa em seu
próprio nome, cujos rendimentos serão inscritos em favor dos terceiros com direito a recebe-los, com cláusula
estipulando que, cessada a obrigação, tais títulos reverterão ao patrimonio da Porto Seguro.
13.3 As indenizações consideradas por este seguro estão sujeitas a atualização monetária, desde a data do efetivo
dispendio por parte do Segurado e/ou desde a data da condenação deste por tribunal civil, até a data correspondente a 30
(trinta) dias antes da data de liquidação do sinistro, pela variação positiva de índice pactuado entre as partes, na base "pro
rata die".
13.3.1 No caso de extinção do índice pactuado, haverá substituição automática para aplicação do índice IPC/FIPE.
13.3.2 O pagamento dos valores relativos a parcela de atualização monetária será feito independentemente de notificação ou
interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.
13.3.3 No caso de a Porto Seguro deixar de efetuar algum pagamento e/ou reembolso até o fim do prazo máximo previsto no
subitem 13.2, desde que o segurado tenha entregado todos os documentos solicitados pela Porto Seguro e necessários a
liquidação do sinistro, o valor da indenização será atualizado monetariamente pela variação positiva do IPCA/IBGE (Indice de Preços ao Consumidor Amplo) a partir da data de ocorrencia do evento
13.3.4 O não pagamento da indenização no prazo previsto implicará na aplicação de juros de mora de 12% ao ano, a partir
do 31º dia, sem prejuízo da sua atualização.
13.4 Tendo ocorrido evento com possibilidade de resultar em reivindicação da garantia, o Segurado prestará a
Porto Seguro, todas as informações e os esclarecimentos necessários para a determinação da causa, natureza e
extensão dos danos causados, colocando, a disposição da Porto Seguro, os seguintes documentos, sem prejuízo de outros
previstos neste contrato e/ou na legislação de seguros em vigor:
a) Relatório detalhado sobre o evento;
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b) O registro oficial da ocorrencia e, caso realizadas, as perícias locais;
c) Os depoimentos de testemunhas, se houver; e
d) Os comprovantes das quantias devidas e/ou despendidas ao tentar evitar e/ou minorar os danos, quando
tais ações tiverem sido empreendidas.
13.5 Após avaliação dos documentos acima elencados, a Porto Seguro poderá, no caso de dúvidas fundamentadas, solicitar
outros documentos que se façam necessários a regulação e a liquidação do sinistro, e, também, na ausencia de
comprovantes das despesas efetuadas, pelo Segurado, durante as ações emergenciais empreendidas para tentar evitar e/ou
minorar os danos, realizar vistoria e/ou perícia técnica para confirmá-las.
13.6 Os danos aludidos no subitem 13.1 são das espécies material e/ou corporal, salvo disposição em contrário
nas Condições Especiais.
14 PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO
Em cada sinistro ocorrido nas coberturas contratadas, o segurado terá uma Participação Obrigatória, quando
aplicável, de acordo com o valor estabelecido na especificação da apólice de seguro.
15 PERDA DE DIREITO
15.1 SOFRERÁ A PERDA DO DIREITO AO SEGURO O SEGURADO, SEU REPRESENTANTE LEGAL, OU SEU CORRETOR
DE SEGUROS QUANDO:
a) Fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do
premio, além de estar obrigado ao pagamento do premio vencido;
b) Se recusar a apresentar os livros comerciais e/ou fiscais, escriturados e regularizados de acordo com a legislação em
vigor, bem como toda e qualquer documentação que seja exigida e indispensável a comprovação da reclamação de indenização
apresentada ou para levantamento dos prejuízos;
c) Agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.
d) Não comparecer nas audiencias designadas ou deixar de apresentar qualquer defesa ou recurso, sem a prévia anuencia
expressa da Porto Seguro, ou ainda, se ocorrer a revelia.
15.2 SE A INEXATIDÃO OU A OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES NÃO RESULTAR DE MÁ-FÉ DO SEGURADO, A PORTO
SEGURO PODERÁ:
15.2.1 Na hipótese de não ocorrencia do sinistro:
a) Cancelar o seguro, retendo, do premio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido;
ou
b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de premio cabível.
15.2.2 Na hipótese de ocorrencia de sinistro sem indenização integral:
a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, retendo, do premio originalmente pactuado, acrescido
da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; ou b) Permitir a continuidade do seguro,
cobrando a diferença de premio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.
15.2.3 Na hipótese de ocorrencia de sinistro com indenização integral, cancelar o seguro, após o pagamento
da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de premio cabível. Além dos casos previstos
em lei ou neste seguro, a Porto Seguro ficará isenta de qualquer obrigação decorrente desta apólice se:
a) O Segurado inobservar ou descumprir qualquer das cláusulas deste seguro;
b) O sinistro for devido a dolo do Segurado ou se a reclamação do mesmo for fraudulenta ou de má-fé;
c) Deixar de comunicar qualquer alteração ocorrida durante a vigencia que implique em modificação neste
seguro e/ou pagamento adicional de premio;
d) O Segurado fizer declarações falsas, inexatas ou omissas, ou por qualquer meio procurar obter benefícios
ilícitos deste seguro;
e) Efetuar qualquer modificação ou alteração no risco/objeto do seguro ou a sua utilização que resultem na agravação do risco
para a Porto Seguro, sem sua prévia e expressa anuencia, ou aquelas que impliquem em cobrança adicional de premio;
f) Por ocasião do sinistro for constatado enquadramento em desacordo com os critérios mencionados nestas
Condições Gerais.
15.4 O Segurado está obrigado a comunicar a Porto Seguro, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o
risco coberto, sob pena de perder o direito a indenização, se ficar comprovado que silenciou de má-fé.
15.5 A Porto Seguro, desde que o faça-nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, poderá
dar-lhe ciencia, por escrito, de sua decisão de cancelar o contrato ou, mediante acordo entre as partes, restringir
a cobertura contratada.
15.6 O cancelamento do contrato só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença do
premio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.
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15.7 Na hipótese de continuidade do contrato, a Porto Seguro poderá cobrar a diferença de premio cabível.
15.8 Sob pena de perder o direito a indenização, o Segurado participará o sinistro a Porto Seguro, tão logo tome
conhecimento, e adotará as providencias imediatas para minorar as suas consequencias.
15.9 Além dos demais casos previstos em lei quanto, o Segurado perderá o direito a garantia se:
a) Deixar de cumprir qualquer obrigação convencionada neste seguro;
b) Procurar obter benefícios ilícitos do seguro;
c) Dificultar qualquer exame ou diligencia, necessários para a ressalva de direitos em relação a terceiros, ou para a
avaliação de danos, em caso de sinistro;
d) Não observar as determinações das autoridades competentes, no que se refere as medidas de segurança e prevenção de
acidentes, especialmente, porém não exclusivamente, todas aquelas destacadas nas Condições Especiais.
16 DEFESA EM JUIZO CIVIL
16.1 Fica o Segurado condicionado de informar a Porto Seguro sobre qualquer ação civil (ou penal), vinculada
a danos cobertos por esse seguro, que for proposta contra si ou seu preposto. A Porto Seguro serão remetidas
cópias das notificações ou de quaisquer outros documentos recebidos.
16.1.1 Em tais casos, o Segurado (ou seu preposto) ficará obrigado a constituir, para a defesa judicial ou extrajudicial de
seus direitos, procurador ou advogado, exceto nos casos em que a lei dispensar tal nomeação.
16.2 Fica facultado a Porto Seguro intervir na ação, na qualidade de assistente, e dirigir os entendimentos em qualquer
fase da negociação e procedimento.
16.3 É vedado ao Segurado transigir, pagar ou tomar outras providencias que possam influir no resultado das
negociações ou litígios, em especial reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, salvo se tiver a anuencia
expressa da Porto Seguro.
16.4 A Porto Seguro indenizará também, quando contratualmente previstodado, as custas judiciais e os honorários
do advogado ou procurador, nomeado(s) pelo Segurado, até o valor do Limite Máximo de Indenização fixado para essa
cobertura, observada, quando for o caso, a eventual proporção na responsabilidade pela indenização principal.
16.4.1 A Porto Seguro reembolsará as custas judiciais e os honorários do(s) advogado(s) de defesa do reclamante,
somente quando o pagamento advenha de sentença judicial ou acordo autorizado pela Porto Seguro, e até o
valor da diferença, caso positiva, entre o Limite Máximo de Indenização da cobertura invocada, e a soma da
quantia pela qual o Segurado for civilmente responsável, com o reembolso de despesas emergenciais
contempladas pela cobertura.
16.4.2 Se o Segurado e a Porto Seguro nomearem advogados diferentes, na hipótese de não ter sido
contratualmente previsto o reembolso das custas judiciais e dos honorários do(s) advogado(s) de defesa do Segurado,
cada parte assumirá, individualmente, os gastos integrais pelas contratações respectivas.
17 SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS
Efetuado o pagamento da indenização, cujo recibo valerá como instrumento de cessão, a Porto Seguro ficará
sub-rogada até o valor da indenização paga em todos os direitos e ações que competirem ao Segurado
contra aqueles que, por ato, fato ou omissão, tenham causado os prejuízos indenizados pela Porto Seguro ou
para eles concorrido, obrigando-se o Segurado a facilitar e disponibilizar os meios necessários ao exercício desta
sub-rogação. Restará ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extingam, em prejuízo do segurador, os
direitos vinculados a sub-rogação.
17.1 O Segurado não pode praticar qualquer ato que venha a prejudicar o direito de sub-rogação da Porto Seguro
nem fazer acordo ou transação com terceiros responsáveis pelo sinistro, salvo prévia e expressa autorização da Porto
Seguro.
17.2 Salvo dolo do Segurado, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado por seu conjuge, seus
descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins, ou ainda, por seus empregados, prepostos, ou pessoas
pelas quais o mesmo for civilmente responsável.
18 RESCISÃO E CANCELAMENTO DO SEGURO
18.1 RESCISÃO POR INICIATIVA DO SEGURADO
18.1.1 O contrato poderá ser rescindido por iniciativa do Segurado, a qualquer tempo, desde que obtida a concordância
da Seguradora.
18.1.2 A Seguradora reterá, além das taxas/impostos pagos com a contratação, o premio calculado de acordo
com a Tabela de Prazo Curto, da tarifa em vigor.
18.1.3 Para os dias não previstos na Tabela de Prazo Curto, deverá ser utilizado o percentual do item
imediatamente inferior para a retenção do premio devido. Esse percentual será aplicado sobre o premio líquido da
apólice. Para os seguros com vigencia diferente de um ano, o prazo em dias, previsto na Tabela de Prazo Curto, será
adaptado proporcionalmente ao período contratado.
18.1.4 Os valores devidos a título de devolução do premio, em razão de rescisão motivada pelo Segurado, sujeitam-se
a atualização monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data da solicitação.
COMPREENSIVO EMPRESARIAL - Condições Gerais

409

Página: 92

APÓLICE DO RAMO
COMPREENSIVO EMPRESARIAL
CONDIÇÕES GERAIS

18.1.5 Extinto o índice pactuado, será considerado, para efeito do cálculo da atualização monetária, o índice que vier a
substituí-lo.
18.2 RESCISÃO POR INICIATIVA DA SEGURADORA
18.2.1 O contrato poderá ser rescindido por iniciativa da Seguradora, a qualquer tempo, desde que obtida a concordância
do Segurado.
18.2.2 A Seguradora poderá rescindir o contrato, a qualquer tempo e de forma imediata, quando constatar qualquer
omissão ou inexatidão dos dados da proposta, da ficha de informações ou de quaisquer documentos solicitados para
fins de aceitação e/ou comprovação de prejuízos, resultantes de má-fé, além de qualquer ato, praticado pelo Segurado, seu
Beneficiário, ou Representante Legal, que tenha agravado o risco coberto pela apólice, hipótese em que ficará o Segurado
obrigado ao pagamento do premio vencido.
18.2.3 Na hipótese de a inexatidão ou omissão não derivar de má-fé do Segurado, Beneficiário ou Representante Legal, a
Seguradora poderá rescindir o contrato de seguro, retendo, do premio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao
tempo decorrido, observado o disposto no item 15 e seus subitens.
18.2.4 Os eventuais valores devidos a título de devolução do premio, em razão de rescisão motivada pela Seguradora,
sujeitam-se a atualização monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data do efetivo cancelamento do contrato.
18.2.5 Extinto o índice pactuado, será considerado, para efeito do cálculo da atualização monetária, o índice que vier
a substituí-lo.
18.2.6 A não-devolução no prazo anteriormente previsto implicará a aplicação de juros de mora de 12% ao ano,
a partir do 11º dia útil subsequente a data da emissão do cancelamento mencionada no endosso.
18.2.7 Na hipótese de cientificação do agravamento ou modificação do risco, realizada.
19 INSPEÇÕES
A Porto Seguro se reserva o direito de proceder previamente a emissão da apólice, ou durante a vigencia do
contrato, a inspeção dos objetos que se relacionem com o seguro, para averiguação de fatos ou
circunstâncias que porventura impossibilitem a aceitação do seguro ou a sua continuidade, ou ainda identificar
as necessidades adicionais de medidas ou dispositivos para segurança/preservação do objeto Segurado.
20 FORO
Fica estabelecido o Foro do domicílio do Segurado.
21 SEGUROS MAIS ESPECIFICOS
Considera-se seguro mais específico aquele que melhor individualiza ou situa o bem segurado e este
responderá em primeiro lugar (até esgotar o limite máximo de indenização da cobertura sinistrada) e, caso este
limite não seja suficiente, o seguro menos específico responderá complementarmente.
22 PRESCRIÇÃO
Decorridos os prazos estabelecidos pelo Código Civil, opera-se a prescrição.
23. ENCARGOS DE TRADUÇÃO
Eventuais encargos de tradução referentes a reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão a cargo da
sociedade seguradora.
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EMPRESARIAL
1. COBERTURA BÁSICA
Considera-se risco coberto a Responsabilidade Civil do Segurado, caracterizada na forma do item 3 OBJETO
DO SEGURO das Condições Gerais, relativas as reparações por danos involuntários, materiais e/ou corporais
inclusive despesas médico-hospitalares e odontológicas e funerárias, causados a terceiros decorrentes de:
a) Negligencia e imprudencia, do Segurado e seus empregados, quando a seu serviço, ocorridos durante a vigencia
deste seguro e que sejam causados por atividades desenvolvidas dentro do Estabelecimento Segurado, inerentes
ao seu ramo de negócios;
b) Existencia, uso e conservação do estabelecimento segurado;
c) Existencia e conservação de painéis de propaganda, letreiros, anúncios luminosos e antenas, existentes e pertencentes
ao estabelecimento segurado.
1.1 Estarão amparados também:
a) As custas judiciais do foro civil e os honorários de advogados nomeados pelo Segurado, desde que o
evento, que culminou com o ingresso da ação judicial em face do Segurado, bem como o pedido do
terceiro na demanda, estejam amparados pelo presente seguro.
1.2 Coberturas Especiais
1.2.1 Exclusivamente para as atividades Bar, Botequim, Lanchonete, Pastelaria, Salão de Buffet, Padarias, Confeitarias,
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Restaurantes, Choperias, Churrascarias, Pizzaria, Sorvete (Loja/Depósito), Cozinha Industrial, Massas Alimentícias e Rotisserie,
Escola de Ensino Fundamental, Médio e Creches, Universidade, Faculdade, Profissionalizante, Técnico, Idiomas, Curso
Preparatório, Auto Escola e Escola de Informática, Academia de ginástica, dança, luta, escola de natação ou
esportes, Hotéis, Motéis e Pousadas, além dos eventos citados na descrição da presente cobertura, estarão amparados
ainda:
Danos causados pelo fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo no local de risco e fora dele.
1.2.1.1 Limite Máximo de Indenização:
O limite máximo de indenização será de 25% da verba de Responsabilidade Civil contrata na apólice com
máximo de R$ 100.000,00.
1.2.1.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA ESPECIAL
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Responsabilidade Civil, estarão
excluídos ainda:
a) Fornecimento de produtos fora do prazo de validade;
b) Desaparecimento, extravio, furto e roubo de bens e valores próprios ou de terceiros;
c) Multa decorrente de descumprimento de contrato, seja por causa de qualquer natureza;
d) Danos decorrentes de falha profissional;
e) Danos causados pelo manuseio, uso ou defeito de mercadorias.
1.2.2 Exclusivamente para as atividades Escola de Ensino Fundamental, Médio e Creches, Universidade, Faculdade,
Profissionalizante, Técnico, Idiomas, Curso Preparatório, Auto Escola e Escola de Informática, Academia de ginástica,
dança, luta, escola de natação ou esportes, Hotéis, Motéis e Pousadas, além dos eventos citados na descrição
da presente cobertura, estarão amparados ainda:
Danos decorrentes das atividades educacionais ou recreativas promovidas pelo segurado fora do estabelecimento de ensino
especificado neste contrato.
1.2.2.1 Limite Máximo de Indenização:
O limite máximo de indenização será x de 50% da verba de Responsabilidade Civil contrata na apólice com
máximo de R$200.000,00.
1.2.2.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA ESPECIAL
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Responsabilidade Civil, estarão
excluídos ainda:
a) Danos resultantes de acidentes com veículos, exceto aqueles ocorridos com veículos terrestres não motorizados
e barcos a remo, bem como veleiros de até 7 metros de comprimento.
1.2.3 Exclusivamente para as atividades Pet Shop e Clínica Veterinária, além dos eventos citados na descrição
da presente cobertura, estarão amparados ainda:
Reembolso de despesas médico-veterinárias decorrentes exclusivamente de danos involuntários corporais, causados aos
animais domésticos de terceiros em poder do segurado, em consequencia de cuidados de banho e/ou tosa no
local de risco e translado do animal entre o estabelecimento segurado até o destino e vice-versa, durante o
translado faz-se necessário o uso de caixa de transporte individual.
1.2.3.1 Para efeito desta Garantia ficam válidas as seguintes definições:
a) Entende-se como animais domésticos apenas cães e gatos.
b) Em caso de morte do animal será reembolsado o valor dispendido na aquisição de outro animal da
mesma raça e porte, incluindo o pedigree, caso possua. Para animais sem raça definida (SRD) a indenização ficará limitada a
R$500,00 (quinhentos reais).
c) Estarão amparados também as despesas funerárias.
1.2.3.1 EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA ESPECIAL
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Responsabilidade Civil, estarão excluídos ainda:
a) Translado que seja efetuado por veículos que não sejam de propriedade do estabelecimento segurado e/ou de
seus sócios;
b) Translado que efetuado por funcionários ou prestadores que não tenham vínculo empregatício com o segurado.
c) Dano moral e/ou estético, mesmo que decorrente de evento coberto;
d) Dano corporal ocorrido durante cirurgia, procedimentos cirúrgicos, exames invasivos ou similares;
e) Danos causados por erro profissional do veterinário no trato dos animais;
f) O valor sentimental do proprietário pelo animal
1.2.4 Exclusivamente para as atividades Hotéis, Motéis e Pousadas:
a) Danos causados por ataques de animais pertencentes ao segurado e dentro do local de risco citado na
apólice;
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b) Danos ocasionados por ataques de insetos nas dependencias do segurado;
c) Danos causados por prática de esportes no local segurado, desde que supervisionado por profissionais habilitados,
que tenham vínculo empregatício e/ou contrato de prestação de serviços com o segurado.
1.2.4.1 EXCLUSÕES ESPECIFICAS DA COBERTURA ESPECIAL
Permanecem válidas todas as exclusões previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Responsabilidade Civil Empresa.
1.3 O Segurado deverá, obrigatoriamente, informar a Seguradora sobre qualquer ação judicial que venha a sofrer,
além de remeter cópia da documentação judicial, juntamente com o contrato de honorários do advogado nomeado
para sua defesa. Em caso de falta de informação sobre a ação judicial, celebração de acordo sem anuencia
da seguradora e/ou ocorrencia de revelia, a Seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações decorrentes desta apólice.
1.4 A Seguradora poderá intervir na ação na qualidade de assistente.
1.5 AO CONTRÁRIO DO QUE DISPÕEM NO ITEM EXCLUSÕES GERAIS ESTARÃO GARANTIDAS AINDA:
a) Os danos sofridos pelos participantes de eventos promovidos pelo Segurado e quando inerentes a sua atividade,
durante a realização dos mesmos e desde que dentro do Local de Risco. Para as apólices que possuam Cláusula
Particular específica, iremos amparar também eventos realizados fora do Local de Risco.
b) Os danos de qualquer espécie, causados a terceiros, decorrentes de incendio e/ou explosão, cuja
responsabilidade seja imputada ao Segurado, exceto as mercadorias de terceiros sob responsabilidade do segurado.
1.6 Para efeito desta Garantia ficam válidas as seguintes definições:
a) Danos materiais a terceiros: São os valores que o segurado for obrigado a indenizar em razão de danos materiais
causados a terceiros.
b) Danos corporais a terceiros: Compreende as indenizações que o segurado for obrigado a pagar, em
decorrencia de acidente involuntário causado a terceiro.
1.7 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Responsabilidade Civil, estarão
excluídos ainda:
a) Multas e fianças, bem como quaisquer despesas relativas a ações ou processos criminais;
b) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de dano corporal e/ou dano material, sofridos pelo
reclamante e cobertos pelo presente contrato;
c) Danos causados pelo manuseio, uso ou defeito de mercadorias, comestíveis, bebidas e produtos fabricados, vendidos,
alugados, cedidos, aplicados e/ou distribuídos pelo Segurado, depois de entregues a terceiros e ocorridos fora do
Estabelecimento Segurado;
d) Danos causados pela distribuição e/ou fornecimento de comestíveis e bebidas, ainda que dentro do
Estabelecimento Segurado;
e) Danos decorrentes de falha profissional. Entende-se por serviços profissionais aqueles prestados por pessoas com
conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitadas por órgãos competentes, de âmbito nacional e
geralmente denominados profissionais liberais, por exemplo: advogados, arquitetos, auditores, corretores de seguros,
contadores, dentistas, diretores e administradores de empresas, enfermeiro, engenheiros, farmaceuticos, fisioterapeutas,
médicos, notários e profissionais de cartórios, veterinários, etc.
f) Danos decorrentes da má conservação do Estabelecimento Segurado;
g) Danos decorrentes de competições e jogos de qualquer natureza;
h) Danos decorrentes de fenomenos da natureza, tais como: tornado, queda de granizo e tempestade;
i) Danos decorrentes de operações de carga e descarga e/ou içamento e descida;
j) Não comparecimento em audiencia designada, falta de apresentação de defesa por parte do segurado e/ou
ocorrencia de revelia;
k) Desaparecimento, extravio, subtração ou danos causados a bens, mercadorias, objetos e veículos de terceiros,
inclusive em poder do Segurado, para guarda, custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de qualquer trabalho;
l) Responsabilidades assumidas por contratos ou convenções, bem como os danos consequentes de seu não
cumprimento;
m) Danos causados por e decorrentes de contaminação, umidade, infiltração e poluição de qualquer natureza;
n) Danos decorrentes da inobservância de normas relativas a atividade desenvolvida no Estabelecimento Segurado,
no que digam respeito a sua segurança e de seus usuários;
o) Danos resultantes de dolo do Segurado e/ou seus prepostos;
p) Quaisquer danos causados a veículos quando em locais de propriedade, alugados ou controlados pelo
Segurado, inclusive quando localizados em áreas comuns de edifícios em condomínio;
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q) Quaisquer danos a veículos decorrentes da circulação de veículos terrestres fora dos locais de propriedade, alugados ou
controlados pelo Segurado, inclusive a circulação em áreas comuns de edifícios em condomínio;
r) Danos materiais e corporais aos empregados do segurado, relacionados ao trabalho tais como: lesões por esforços
repetitivos (LER), doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT);
s) Prejuízos decorrentes de ação trabalhista;
t) Danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados por empregados
do segurado, ou ainda, por pessoas a ele assemelhadas.
u) Instalação e montagem, entregas de mercadorias, assistencia técnica, bem como qualquer prestação de serviços e
atividades em geral realizadas em locais ou recintos de propriedade de terceiros ou por estes controlados ou utilizados;
v) Subtração de Bens de terceiros, funcionários, prestadores de serviços e/ou freelancers;
w) Danos morais, salvo se ofertado a cobertura adicional pela seguradora contratada pelo segurado.
1.8 Ratificação
Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais do Seguro Empresa, que não tenham sido alterados ou
revogados pela presente garantia adicional.
1.8.1 A contratação desta garantia adicional está condicionada a contratação da Garantia Básica do Plano de Seguro
Empresa.
1.9 DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
1.9.1 Ratificam-se as Condições Gerais, exceto as disposições que conflitarem com as presentes Condições Especiais,
hipótese em que estas prevalecerão sobre aquelas.
1.9.2 Estas Condições Especiais podem ser modificadas por disposições estipuladas nas Condições Particulares.
2. COBERTURAS ADICIONAIS
2.1 RESPONSABILIDADE CIVIL DO SINDICO
2.1.1 Riscos Cobertos
Quando ofertada e contratada esta garantia, considera-se risco coberto a Responsabilidade Civil do Segurado,
caracterizada na forma do item 3 OBJETO DO SEGURO das Condições Gerais, sobre danos involuntários materiais e/ou
corporais inclusive despesas medico hospitalares e odontológicas, causados a terceiros quando decorrente de evento
coberto, durante a vigencia deste seguro, decorrente de falha de gestão cometidas exclusivamente no exercício de
sua função de sindico do condomínio.
2.1.2 Entende-se por "falha de gestão" o descumprimento de obrigações funcionais, negligencia, erros ou omissões
cometidas pelo segurado no estrito exercício de suas funções de sindico e dos quais resultem danos aos
condominos ou a terceiros.
2.1.3 Estarão garantidas as custas judiciais do foro civil e os honorários de advogados nomeados pelo Segurado,
desde que o evento, que culminou com o ingresso da ação judicial em face do Segurado, bem como o pedido
do terceiro na demanda, estejam amparados pelo presente seguro.
2.1.4 O Segurado deverá, obrigatoriamente, informar a Seguradora sobre qualquer ação judicial que venha a sofrer, além
de remeter cópia da documentação judicial, juntamente com o contrato de honorários do advogado nomeado para sua
defesa. Em caso de falta de informação sobre a ação judicial, celebração de acordo sem anuencia da seguradora
e/ou ocorrencia de revelia, a Seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações decorrentes desta apólice.
2.1.5 A Seguradora poderá intervir na ação na qualidade de assistente.
2.1.6 Esta cobertura aplica-se exclusivamente aos estabelecimentos comerciais denominados SHOPPING CENTER.
2.1.7 AO CONTRÁRIO DO QUE DISPÕEM NO ITEM EXCLUSÕES GERAIS ESTARÃO GARANTIDAS AINDA:
Os danos de qualquer espécie, causados a terceiros, decorrentes de incendio e/ou explosão, quando
decorrente de falha de gestão cometidas exclusivamente no exercício de sua função de síndico do condomínio.
2.1.8 EXCLUSÕES ESPECIFICAS:
Além das demais exclusões previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro de Responsabilidade Civil,
esta garantia não indenizará os prejuízos decorrentes de:
a) danos decorrentes de fenomenos da natureza, tais como: tornado, queda de granizo, tempestade;
b) quaisquer multas impostas ao segurado em decorrencia de ato(s) do Sindico;
c) qualquer perda sofrida pelo condomínio ou por terceiros, que implique para o Sindico, em vantagem ou lucro
não autorizado por Lei;
d) qualquer ganho ou vantagem indevidos, obtidos pelo Sindico no exercício de suas funções, inclusive na hipótese de
remunerações recebidas indevidamente, sem o prévio consentimento do condomínio, quando cabível;
e) insolvencia, calúnia ou difamação;
f) desaparecimento, extravio, subtração ou danos causados a bens de terceiros, inclusive a veículos, para guarda ou
custódia ou transporte, uso ou manipulação ou execução de qualquer trabalho;
g) extravio, roubo ou furto de valores em poder do sindico ou do condomínio;
COMPREENSIVO EMPRESARIAL - Condições Gerais

413

Página: 96

APÓLICE DO RAMO
COMPREENSIVO EMPRESARIAL
CONDIÇÕES GERAIS

h) perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, não decorrentes de dano corporal e/ou dano material, sofridos pelo
reclamante e cobertos pelo presente contrato;
i) alugueis;
j) falhas ou omissões relativas a contratação ou manutenção de seguros, planos de benefícios, de pensão ou pecúlio;
k) sinistros cobertos total ou parcialmente por outro tipo de seguro que não o de Responsabilidade Civil de Síndicos de
Imóveis em Condomínio;
l) quaisquer danos decorrentes de desmoronamento total ou parcial do edifício segurado;
m) danos morais;
n) extorsão de acordo com o artigo 158 do Código Penal, extorsão mediante sequestro e extorsão indireta, definidas
conforme Artigos 159 e 160 do Código Penal;
o) for acionado judicialmente e deixar de comparecer nas audiencias designadas e/ou elaborar defesa nos prazos de
previstos em lei ou não estiver devidamente representado no processo judicial, ocasionando a revelia, nos casos em
que envolvam os riscos cobertos;
2.1.9 DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
Ratificam-se as Condições Gerais, exceto as disposições que conflitarem com as presentes Condições Especiais,
hipótese em que estas prevalecerão sobre aquelas.
2.1.9.1 Estas Condições Especiais podem ser modificadas por disposições estipuladas
nas
Condições
Particulares.
2.2 RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CONCESSIONARIA
(Exclusiva para a Atividade - Concessionária)
2.2.1 Riscos Cobertos
Considera-se risco coberto a Responsabilidade Civil do Segurado, caracterizada na forma do item 3 OBJETO
DO SEGURO das Condições Gerais, por danos involuntários materiais e/ou corporais inclusive despesas medico
hospitalares e odontológicas quando decorrente de evento coberto, causados a terceiros, exclusivamente decorrentes de:
a) Existencia, uso e conservação do estabelecimento segurado;
b) Operações comerciais e/ou industriais, desenvolvidas dentro do Estabelecimento Segurado, inerentes ao seu ramo
de atividade;
c) Existencia e conservação de painéis de propaganda, letreiros, anúncios luminosos e antenas, pertencentes ao estabelecimento
segurado.
2.2.2 Estarão garantidas as custas judiciais do foro civil e os honorários de advogados nomeados pelo Segurado,
desde que o evento, que culminou com o ingresso da ação judicial em face do Segurado, bem como o pedido
do terceiro na demanda, estejam amparados pelo presente seguro.
2.2.3 O Segurado deverá, obrigatoriamente, informar a Seguradora sobre qualquer ação judicial que venha a sofrer, além
de remeter cópia da documentação judicial, juntamente com o contrato de honorários do advogado nomeado para sua
defesa. Em caso de falta de informação sobre a ação judicial, celebração de acordo sem anuencia da seguradora
e/ou ocorrencia de revelia, a Seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações decorrentes desta apólice.
2.2.4 A Seguradora poderá intervir na ação na qualidade de assistente.
2.2.5 AO CONTRÁRIO DO QUE DISPÕEM NO ITEM EXCLUSÕES GERAIS ESTARÃO GARANTIDAS AINDA:
Os danos de qualquer espécie, causados a terceiros, decorrentes de incendio e/ou explosão, cuja responsabilidade seja imputada
ao Segurado.
2.2.6 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das demais exclusões previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro de Responsabilidade Civil, esta
garantia não indenizará os prejuízos decorrentes de:
a) Desaparecimento, extravio, subtração ou danos causados a bens, mercadorias, objetos e veículos de terceiros,
inclusive em poder do Segurado, para guarda, custódia, transporte, uso, manipulação ou execução de qualquer trabalho;
b) Responsabilidades assumidas por contratos ou convenções, bem como os danos consequentes de seu não
cumprimento;
c) Danos causados por e decorrentes de contaminação, umidade, infiltração e poluição de qualquer natureza;
d) Perdas financeiras, inclusive lucros cessante, não decorrentes de dano corporal e/ou dano material, sofridos pelo
reclamante e coberto pelo presente contrato;
e) Danos causados pelo manuseio, uso ou defeito de mercadorias, comestíveis, bebidas e produtos fabricados, vendidos,
alugados, cedidos, aplicados e/ ou distribuídos pelo Segurado, depois de entregues a terceiros e ocorridos fora do(s)
Estabelecimento(s) Segurado(s);
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f) Danos causados pela distribuição e/ou fornecimento de comestíveis e bebidas, ainda que dentro do(s)
Estabelecimento(s) Segurado(s);
g) Danos decorrentes de má conservação do Estabelecimento Segurado;
h) Danos decorrentes da inobservância de normas relativas a atividade desenvolvida no Estabelecimento Segurado,
no que digam respeito a sua segurança e de seus usuários;
i) Danos decorrentes de fenomenos da natureza, tais como: tornado, queda de granizo, tempestade;
j) Danos resultantes de dolo do Segurado e/ou seus prepostos;
k) Danos decorrentes de operações de carga e descarga e/ou içamento e descida;
l) Danos causados a veículos quando em locais de propriedade, alugados ou controlados pelo Segurado, inclusive
quando localizados em áreas comuns de edifícios em condomínio e danos decorrentes da circulação de veículos terrestres fora
dos locais de propriedade, alugados ou controlados pelo Segurado, inclusive a circulação em áreas comuns de edifícios
em condomínio;
m) Danos materiais e corporais aos empregados do segurado, relacionados ao trabalho tais como: lesões por
esforços repetitivos (LER), doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT);
n) Prejuízos decorrentes de ação trabalhista;
o) Não comparecimento em audiencia designada, falta de apresentação de defesa por parte do segurado e/ou
ocorrencia de revelia;
p) Danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados por
empregados do segurado, ou ainda, por pessoas a ele assemelhadas;
q) Instalação e montagem, entregas de mercadorias, assistencia técnica, bem como qualquer prestação de serviços e
atividades em geral realizadas em locais ou recintos de propriedade de terceiros ou por estes controlados ou utilizados;
r) Subtração de bens de terceiros, funcionários, prestadores de serviços e/ou freelancers;
s) Prejuízos relacionados com serviços de prestação de socorro mecânico, fora das dependencias do segurado;
t) Danos causados a terceiros por exposição de veículos, quando içados por guindaste;
u) Danos ou prejuízos decorrentes de manutenção ou guarda de veículos em locais inadequados e/ou má
conservação;
v) Prejuízos pecuniários ou de qualquer outra natureza, decorrentes da demora na entrega do veículo;
w) Danos aos veículos que resultem da insuficiencia ou defeituosa execução de quaisquer serviços neles executados;
y) Danos causados ao veículo quando houver interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades;
z) Danos materiais e/ou corporais causados por veículos conduzidos pelo segurado, sócios e/ou diretores.
aa) Danos causados aos veículos de terceiros que estejam sob a guarda do Segurado.
2.2.7 DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
Ratificam-se as Condições Gerais, exceto as disposições que conflitarem com as presentes Condições Especiais,
hipótese em que estas prevalecerão sobre aquelas.
Estas Condições Especiais podem ser modificadas por disposições estipuladas nas Condições Particulares.
2.3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR
2.3.1 Riscos Cobertos
Considera-se risco coberto a Responsabilidade Civil do Segurado, caracterizada na forma do item 3 OBJETO DO
SEGURO das Condições Gerais, sobre danos corporais e despesas médicas-hospitalares quando decorrente de evento coberto
causados a seus empregados e prepostos, resultantes de acidente súbito e inesperado, quando a serviço do
Segurado ou durante o percurso de ida e volta do trabalho, sempre que a viagem for realizada por veículo contratado
pelo mesmo.
2.3.1.1 Estarão amparados também danos físicos acidentais a objetos de empregados ocorridos exclusivamente dentro do
Estabelecimento Segurado.
2.3.1.2 Estarão garantidas as custas judiciais do foro civil e os honorários de advogados nomeados pelo Segurado,
desde que o evento, que culminou com o ingresso da ação judicial em face do Segurado, bem como o pedido
do terceiro na demanda, estejam amparados pelo presente seguro.
2.3.1.3 O Segurado deverá, obrigatoriamente, informar a Seguradora sobre qualquer ação judicial que venha a sofrer, além
de remeter cópia da documentação judicial, juntamente com o contrato de honorários do advogado nomeado para sua
defesa. Em caso de falta de informação sobre a ação judicial, celebração de acordo sem anuencia da seguradora
e/ou ocorrencia de revelia, a Seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações decorrentes desta apólice.
2.3.1.4 A Seguradora poderá intervir na ação na qualidade de assistente.
Importante: Salienta-se que o reembolso independe do pagamento, pela Previdencia Social, das prestações por acidentes de
trabalho previstas na Lei 8.213, de 24/07/91.
2.3.2 AO CONTRÁRIO DO QUE DISPÕEM NO ITEM EXCLUSÕES GERAIS ESTARÃO GARANTIDAS AINDA:
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Os danos de qualquer espécie, causados a empregados e prepostos, decorrentes de incendio e/ou explosão, cuja
responsabilidade seja imputada ao Segurado.
2.3.3 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das demais exclusões previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro de Responsabilidade Civil, esta
garantia não indenizará os prejuízos decorrentes de:
a) Reclamações resultantes do não cumprimento de obrigações trabalhistas relativas a seguridade social, seguros de
acidentes do trabalho, pagamento de salários e similares;
b) Reclamações relacionadas com doença profissional, doença do trabalho ou similar;
c) Os danos relacionados com radiações ionizantes ou energia nuclear, salvo convenção em contrário; e d)
Reclamações decorrentes de ações de regresso contra o Segurado, promovidas pela Previdencia Social.
e) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes não decorrentes de dano corporal e/ou dano material, sofridos pelo
reclamante e cobertos pelo presente contrato;
2.3.4 OUTRAS DISPOSIÇÕES
A presente garantia dar-se-á exclusivamente durante a vigencia desta apólice.
2.3.5 DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
Ratificam-se as Condições Gerais, exceto as disposições que conflitarem com as presentes Condições Especiais,
hipótese em que estas prevalecerão sobre aquelas.
Estas Condições Especiais podem ser modificadas por disposições estipuladas nas Condições Particulares.
2.4 RESPONSABILIDADE CIVIL - RISCOS CONTIGENTES VEICULOS TERRESTRES MOTORIZADOS 2.4.1 Riscos Cobertos
Considera-se risco coberto a Responsabilidade Civil do Segurado, caracterizada na forma do item 3 OBJETO DO
SEGURO das Condições Gerais, sobre:
a) Reparações por danos materiais e/ou corporais involuntários, quando decorrente de evento cobertos causados a
terceiros, em razão de acidentes com a circulação de veículos, quando comprovadamente a serviço eventual do
Segurado. Esta garantia só se aplicará em proteção dos interesses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em
benefício dos proprietários dos citados veículos.
b) Estarão garantidas as custas judiciais do foro civil e os honorários de advogados nomeados pelo Segurado, desde que o
evento, que culminou com o ingresso da ação judicial em face do Segurado, bem como o pedido do
terceiro na demanda, estejam amparados pelo presente seguro
c) O Segurado deverá, obrigatoriamente, informar a Seguradora sobre qualquer ação judicial que venha a sofrer, além
de remeter cópia da documentação judicial, juntamente com o contrato de honorários do advogado nomeado
para sua defesa. Em caso de falta de informação sobre a ação judicial, celebração de acordo sem anuencia da
seguradora e/ou ocorrencia de revelia, a Seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações decorrentes desta apólice.
d) A Seguradora poderá intervir na ação na qualidade de assistente.
2.4.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das demais exclusões previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro de Responsabilidade Civil, esta
garantia não indenizará as reclamações decorrentes de acidentes causados por:
a) Veículos de propriedade do próprio segurado, seus ascendentes, descendentes e conjuge, bem como a
quaisquer parentes que com ele residam ou dele dependam economicamente e ainda os causados aos sócios
controladores da empresa segurada, seus diretores ou administradores;
b) Veículos de empregados quando a utilização de tais veículos for condição inerente ao exercício de suas funções:
c) Veículos vinculados contratualmente ao Segurado, sob forma expressa ou tácita;
d) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes não decorrentes de dano corporal e/ou dano material, sofridos pelo
reclamante e cobertos pelo presente contrato;
e) Desaparecimento inexplicável e simples extravio;
f) Estelionato e/ou apropriação indevida.
2.4.3 DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
Ratificam-se as Condições Gerais, exceto as disposições que conflitarem com as presentes Condições Especiais,
hipótese em que estas prevalecerão sobre aquelas.
Estas Condições Especiais podem ser modificadas por disposições estipuladas nas Condições Particulares.
2.5. DANOS MORAIS
2.5.1 Riscos Cobertos
COMPREENSIVO EMPRESARIAL - Condições Gerais
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Quando ofertada e contratada esta garantia, a Seguradora reembolsará os valores que o segurado vier a ser
responsabilizado civilmente, por sentença judicial transitada e julgado ou acordo com expressa anuencia da Seguradora, por
danos morais decorrentes diretamente de danos corporais e/ou materiais causados a terceiros, garantidos EXCLUSIVAMENTE
pela apólice através da cobertura de Responsabilidade Civil.
2.5.2 EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das exclusões previstas nas Condições Gerais do Plano de Seguro Responsabilidade Civil, estarão excluídos ainda:
a) danos morais cujo nexo causal não estejam relacionados a danos materiais e/ou corporais garantidos pelo presente
seguro;
2.6. RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES CARGA E DESCARGA
2.6.1. Exclusivamente para apólices de conteúdo de Boxes nas dependencias de Self Storage.
Quando ofertada e contratada a Cobertura de Responsabilidade Civil Operações Carga e Descarga, garante ao segurado até o
Limite Máximo de Indenização contratado, o reembolso das quantias pelas quais o mesmo vier a ser responsável
civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora, relativas
as reparações relacionados a acidentes ocorridos no local de risco especificado na apólice, por danos involuntários,
materiais e/ou corporais, causados a terceiros em decorrencia de:
Operações de carga e descarga e/ou içamento e descida dos bens armazenados no local de risco;
2.6.2. EXCLUSÕES ESPECIFICAS
Além das Exclusões Gerais previstas nas Condições Gerais do Seguro Empresarial e de Responsabilidade Civil,
estarão excluídos ainda:
a) Acidentes causados por serviços relacionados com a conservação e/ou manutenção executados dentro do box
especificado na apólice como local de risco;
b) Quaisquer danos a veículos.
2.7 DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais do Seguro Empresa, que não tenham sido alterados ou
revogados pela presente garantia adicional.
SAC: 0800 727 2765 (informações, reclamações e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com
deficiência auditiva) Solicitação de serviços /sinistro: 3366 3110 (Grande São Paulo) - 0800 727 8118 (Demais localidades)
Ouvidoria: 0800 727 1184
Site: www.portoseguro.com.br
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CNPJ 61.198.164/0001-60 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Central 24 Horas de Atendimento, nos telefones SAC: 0800 727 2765
(informação, reclamação e cancelamento) 0800 727 8736 (atendimento exclusivo
para deficientes auditivos) Solicitação de serviços/sinistro: 3366-3110 (Gde. São
Paulo) 0800 727 8118 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800 727 1184
Código de registro junto à SUSEP 05886
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Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 27/11/2018 até as 24 horas do dia 27/11/2019 As coberturas desta apólice
foram contratadas com as condições vigentes em: 28/10/2018 Processo SUSEP Nº 15414.002287/2005-31, 15414.900596/2013-88
DADOS DO SEGURADO
NOME

ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO SAMAS
RG / RNE / DOCUMENTO DE CLASSE

DATA EXPEDIÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR/UF

CPF/CNPJ

67.848.994/0001-71
ENDEREÇO

BAIRRO

AV TIRADENTES 676 E 696

LUZ

CIDADE

ESTADO

SAO PAULO

SP

CEP

01102-000
DADOS DO DESTINATÁRIO

FIANCA FACIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA
R HERVAL, 356
SAO PAULO - SP
03062-000

27EMP
02032700376001

C
S8BO1J FIANCA FACIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: FIANCA FACIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 100%
SUSEP PORTO: S8BO1J
UNIDADE OPERACIONAL: PORTO RAMOS ELEMENTARES
E-MAIL: UNIONCORP@UNIONCORP.COM.BR

TELEFONE: 011 33860500
SUSEP OFICIAL: 1020144423

DADOS DO SEGURO

LOCAL DO RISCO: AV TIRADENTES,676 - E 696 - LUZ - SAO PAULO - SP - CEP : 01102-000
OUTROS SEGUROS: NÃO
RAMO DE ATIVIDADE:
668 - IGREJAS/MOSTEIROS/CONVENTOS
CLASSE DE EXPERIÊNCIA: 5
VALOR EM RISCO DECLARADO: 3.500.000,00
COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA(VALORES EM REAIS)

COBERTURAS
INCENDIO, EXPLOSAO E FUMACA
DANOS ELETRICOS
PERDA DE ALUGUEL
TUMULTOS
RESPONSABILIDADE CIVIL
IMPACTO VEIC E QUEDA DE AERONAVES
VENDAVAL SEM IMPACTO DE VEíCULOS

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
3.500.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

PRÊMIO LÍQUIDO
1.668,46
712,86
53,46
115,11
152,75
69,27
152,75

DESCONTOS OU AGRAVAMENTOS

DESCONTO PARCELA UNICA
DESCONTO POR AGRUPAMENTO
PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Será deduzido da indenização, a título de participação do segurado em cada sinistro, a quantia equivalente a:
INCENDIO, EXPLOSAO E FUMACA
P.O.S. não contratada
DANOS ELETRICOS
10% das indenizações, com mínimo de R$ 900.00.
PERDA DE ALUGUEL
Não há
TUMULTOS
Não há
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10% das indenizações, com mínimo de R$ 500.00.
IMPACTO VEIC E QUEDA DE AERONAVES
10% das indenizações, com mínimo de R$ 1500.00.
VENDAVAL SEM IMPACTO DE VEíCULOS
10% das indenizações, com mínimo de R$ 1000.00.
PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

Prêmio Tarifário
Desconto
Serviços Emergenciais
Prêmio Líquido
Adicional de Fracionamento
Custo de Emissão
IOF
Preço Total do Seguro
Taxa de Juros ao mês %
Taxa de Reativação
Havendo inadimplência o pagamento só

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR DA PARCELA
VENCIMENTO
TIPO DE PAGAMENTO
2.924,65
1
3.249,10
03/12/2018
RECEBIMENTO-BOLETO
305,48
406,64
3.025,80
0,00
0,00
223,30
3.249,10
0,00
0,00
poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO

IMPORTANTE: Declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão na perda de indenização e cancelamento da apólice, conforme
itens 17 e 19 das Condições Gerais.
Houve sinistro no local nos ultimos 12 meses : NAO
O risco possui Isopainel em sua construções : Não
Possui seguros vigentes para o mesmo local de risco : Não
O imóvel possui um programa contínuo de reuso , reaproveitamento ou uso eficiente de água : Não
SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA O LOCAL DE RISCO

PLANO COMPACTO - GRATUITO LIVRE ESCOLHA
Guarda da Residência(S)
Cobertura Provisória de Telhados(S)
PLANO OURO - REDE REFERENCIADA
Encanador(E)
Desentupimento(E)
Reparos de Telefonia(E)
Reparos de Congelador (Freezer)(E)
Reparos de Forno Microondas(E)
Reparos ar condicionado(E)
Vigia(E)
Porteiro Substituto(E)
Limpeza de Caixa D'Água até 20.000 Litros(E)
Reparos em Acabamentos Feito em Gesso(E)
Instalação de fechadura/trava tetra(E)

Quantidade de utilizações: 2 por serviço
Limpeza(S)
Cob.prov.Portas,Janelas,Divisas e Vitrine(S)
Limite Máximo de Indenização R$ 1575.00
Eletricista(E)
Substituição de Telhas e cumeeiras(E)
Reparos em Geladeira, frigobar(E)
Reparos de fogão, cook top e forno, a gás(E)
Instalação de Ventilador de Teto(E)
Reparos em Porta de Aço Ondulada(E)
Reparos em Bebedouro(E)
Central telefonica, interfones(E)
Reparos em Revestimentos Cerâmicos(E)
Chaveiro Comum(E)
Troca de Segredo das Fechaduras(E)
CLÁUSULAS BENEFICIÁRIAS

Em caso de sinistro atingindo os bens especificados, a indenização devida será paga ao beneficiário previsto nesta cláusula e o
custo unitário PINI de edificações será utilizado como base para apuração do Limite Máximo de Indenização de Edifício.
BENEFICIÁRIO(S): RECOLHIMENTO DE NOSSA SENHORA DA LUZ - CNPJ: 62.955.182/0001-01
VALOR EDIFICIO: R$ 3.500.000,00
VALOR CONTEUDO: R$ 0,00
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
3.500.000,00
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
0,00
BEM DO BENEFICIÁRIO: Edificio
CLÁUSULA DE ADMISSÃO POR TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

TRANSMISSÃO ELETRÔNICA EM 27/11/2018 às 11:25
A presente apólice foi emitida eletronicamente conforme solicitação feita em nome do Segurado pelo Corretor de seguros acima
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CLÁUSULA DE ADMISSÃO POR TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

mencionado.
- os valores das coberturas, franquias, prêmios e demais condições, foram estabelecidos na transmissão eletrônica de
dados, cuja data e hora estão registradas em campo próprio desta apólice.
- os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do Proponente e do Corretor, seu representante legal
neste contrato de seguro.
- É permitido ao segurado, caso não concorde com as condições da proposta do seguro e/ou da apólice e queira desistir do
contrato, solicitar o cancelamento dentro de 07(sete) dias corridos a contar do início da vigência do seguro, desde que nenhum
serviço ou garantia contratada tenham sido utilizadas. Terá ainda o direito à devolução de eventual parcela já paga, acrescido
da atualização monetária pelo IPCA.
CLÁUSULAS PARTICULARES

IA - Construções Isopainel Incêndio
Fica entendido e acordado que conforme descrito no item Empresas Abrangidas pelo Seguro das condições gerais, caso seja
constatado que no local de risco possua construção em Isopainel ou "painel sanduíche" constituído por chapas metálicas
unidas por um material isolante, será cobrado prêmio adicional e participação obrigatória, considerando o Limite
Máximo de Indenização contratado para a cobertura de Incêndio, Explosão e Fumaça, conforme segue: 10% das indenizações
com mínimo de R$ 25.000,00.
Ratificam-se os demais dizeres das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente cláusula.
II A - Construções Isopainel Vendaval
Fica entendido e acordado que conforme descrito no item Empresas Abrangidas pelo Seguro das condições gerais, caso seja
constatado que no local de risco possua construção em Isopainel ou "painel sanduíche" constituído por chapas metálicas
unidas por um material isolante, será cobrado prêmio adicional e participação obrigatória, considerando o Limite
Máximo de Indenização contratado para a cobertura de Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Queda de Granizo, Impacto
de veículos, Queda de Aeronaves e Engenhos Aéreos, conforme segue: 15% das indenizações, com mínimo de R$
5.000,00.
Ratificam-se os demais dizeres das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente cláusula.
Plano Compacto - Gratuito Livre Escolha
O Porto Seguro Empresa oferece serviços gratuitos de mão de obra para serviços de reparos em caso de sinistro.
A disponibilidade varia de região para região. Os reparos disponíveis são somente os descritos nesta apólice, conforme campo
"serviços disponíveis para o local de risco".O limite de utilização é de 2 atendimentos,por serviço, durante a vigência do
seguro.
Os reparos em caso de sinistro, só poderão ser acionados na ocorrência de evento coberto e amparado por esta apólice,
podendo ser liberado pela seguradora a contratação de serviço particular na indisponibilidade de mão de obra da rede
referenciada. Quando contratada mão de obra particular, deverá ser respeitado o valor máximo para reembolso conforme
descrito nas condições gerais do produto disponível também no site http://www.portoseguro.com.br.
Esta apólice garante apenas a mão de obra necessária para os reparo s. Demais despesas são de
responsabilidade do segurado.
(S) = reparos em caso de sinistro
Para maiores informações, consulte as condições gerais do produto disponíveltambém no site http://www.portoseguro.com.br.
Clausula de Tumultos
Ao contrário do que consta nas Condições Gerais, item "Exclusões Específicas" da cobertura de Tumultos, estarão
garantidos danos causados a vidros e subtração de bens exclusivamente causados por atos de manifestações,
desde que no dia da ocorrencia não haja a paralisação e/ ou greve da Segurança Pública.
Ratificam-se os demais dizeres das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente cláusula.
Limite Máximo de Indenização: A indenização será de até 10% do valor contratado na cobertura de Tumultos, limitado a
R$ 10.000,00.
CLAUSULA PARTICULAR DE RATEIO
Estou ciente e de acordo que somente nos casos em que o Valor em Risco Declarado (VRD) for inferior a 80%
(oitenta por cento) do Valor em Risco Apurado (VRA) no momento do sinistro,o segurado participará
proporcionalmente dos prejuízos correspondentes a esta diferença, conforme determina as Condições Gerais do Porto Seguro
Empresa.
Para locais com valor contratado para a cobertura de Incêndio (LMI) inferior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) não
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será solicitado o VRD, nestes casos o cálculo de rateio será feito utilizando o LMI contratado.
Quando na ocasião do sinistro o valor em risco apurado (VRA) for inferior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) a
contratação será a Primeiro Risco Absoluto.
Plano Ouro - Rede Referenciada
O Porto Seguro Empresa oferece serviços de mão de obra para reparos emergenciais.A disponibilidade varia de re gião para
região.Os reparos disponíveis são somente os descritos nesta apólice,conforme campo "serviços dispon íveis para o local de
risco".O limite de utilização é de R$1.575,00
durante a vigência do seguro.
Esta apólice garante apenas a mão de obra necessária para os reparos. Demais despesas são de responsabilidade do
segurado.
(E) = reparos emergenciais
Para maiores informações, consulte as condições gerais do produto disponível também no site http://www.portose guro.com.br
VERSÃO CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES GERAIS EMPRESA 072018
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos
mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Número de telefone gratuito de atendimento ao público da Susep: 0800 021 8484.
AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS/REGULAMENTO DESTE PRODUTO PROTOCOLIZADAS PELA SOCIEDADE/ENTIDADE JUNTO À
SUSEP PODERÃO SER CONSULTADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE ACORDO COM O NÚMERO
DE PROCESSO CONSTANTE DA APÓLICE/PROPOSTA.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA
ESTA APÓLICE.

SAO PAULO - IPIRANGA 28 DE NOVEMBRO DE 2018
Local e Data
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
SAC: 0800 727 2765 (informações, reclamações e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com
deficiência auditiva) Solicitação de serviços /sinistro: 3366 3110 (Grande São Paulo) - 0800 727 8118 (Demais localidades)
Ouvidoria: 0800 727 1184
Site: www.portoseguro.com.br

010247 051218 0118 47 000718814 PORTO RAMOS ELEMENTARES 28/11/2018

via do Segurado

AP11800588
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BANCO/AGÊNCIA / CONTA

341/00262
00054356-4
000000403200843

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA, ATÉ A DATA DE VENCIMENTO
03502099000118
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. CNPJ

000000403200843

ENDEREÇO DO ENEFICIARIO

01

30/12/2018

ESPÉCIE/QTDE DA MOEDA

4,044.27
(=) VALOR DO BOLETO

4,044.27
(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

DATA DO DOCUMENTO

17-51-0031841-28-0000000
PARCELA/DATA DE VENCIMENTO

01

30/12/2018

ESPÉCIE/QTDE DA MOEDA

4,044.27
(=) VALOR DO BOLETO

4,044.27
(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

PAGADOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

17-51-0031841-28-0000000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DOCUMENTO

PARCELA/DATA DE VENCIMENTO

DATA DE VENCIMENTO

BENEFICIARIO

NOSSO NÚMERO

DOCUMENTO

34191.53402 32008.430269 25435.640005 1 77540000404427

LOCAL DE PAGAMENTO

341/00262
00054356-4

NOSSO NÚMERO

341-7

ITAU S. A.

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
BANCO/AGÊNCIA / CONTA

03/12/2018
USO DO BANCO

00262-0000543564

AV.REBOUÇAS, 3970, 25 AO 28 ANDARES

N° DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC

1751003184128000000001
CARTEIRA

153

ESPÉCIE

ACEITE

N/SEG

DATA PROCESSAMENTO

03/12/2018

A

QUANTIDADE

R$

30/12/2018
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE

NOSSO NÚMERO/CÓD.DOCUMENTO

40320084-3
(=) VALOR DO BOLETO

VALOR

4,044.27

4,044.27

INSTRUÇÕES

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

VENCIDO - RECEBER ATÉ O 10º DIA NO ITAU, INCIDINDO JUROS DE MORA DE 0,10% AO DIA.
A PARTIR DO 11º DIA ENTRAR EM CONTATO COM A SEGURADORA, DESDE QUE NAO HAJA
CONHECIMENTO DE SINISTROS.
A FALTA DO PAGAMENTO DA PARCELA UNICA OU DE QUALQUER PARCELA SUBSEQUENTE, QUANDO
A APOLICE FOR FRACIONADA, IMPLICARA NO CANCELAMENTO DO SEGURO.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

IOF:
PAGADOR:

ASSOCIAÇAO MUSEU DE ARTE SACRA SAO PAULO
AV.TIRADENTES, 676
LUZ
SÃO PAULO
SP
CEP 001102010

PAGADOR/AVALISTA

277.95

(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO
CPF/CNPJ

067848994000171
CÓDIGO DE BAIXA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOCIAÇAO MUSEU DE ARTE
067848994000171
RECIBO

CPF/CNPJ

ASSOCIAÇAO MUSEU DE ARTE
067848994000171
CAIXA

CPF/CNPJ

34191775400004044271534032008430262543564000
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Chubb Seguros Brasil S.A.
Av. Rebouças, 3.970
25° ao 28° andares
Edificio Eldorado Business Tower
São Paulo SP, Brasil
CEP: 05402-920

Apólice
Endosso

www.chubb.com/br

17.51.0031841.28
0

Dados da Seguradora
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 - Código Susep: 06513
Segurado
ASSOCIAÇAO MUSEU DE ARTE SACRA SAO
CNPJ/CPF: 67.848.994/0001-71
AV. TIRADENTES, 676
00676 LUZ, SÃO PAULO, SP, 1101-010
Ramos
Ramo
0351

Descrição
RESP. CIVIL GERAL.

Limite Máximo de Garantia Prêmio Líquido
1,000,000.00
3,766.32
(R$)
3,766.32
0.00
0.00
3,766.32
0.00

Demonstrativo do Prêmio
Prêmio Chubb
Prêmio Congêneres
Desconto
Prêmio Líquido Chubb
Prêmio Líquido Congêneres
Sub-Total
Juros Chubb
Juros Congêneres
Custo de Apólice
IOF
Total
Corretor
PRO AFFINITE CONSULTORIA E CORRETAG

(R$)

3,766.32
0.00
0.00
0.00
277.95
4,044.27
Susep
Cód. Chubb
05032610481149

05753

CINE EVENTO CONS E CORR DE SEGUROS

00001020232276

63222

ENTRETENIMENTO CONSULTORIA E CORRET

00001020232217

63223

OBRAS DE ARTE CONS E CORR DE SEGURO

00001020232233

63225

Vigência
Das 24:00h do dia 07/11/2018 às 24:00h do dia 07/11/2019

SAO PAULO, 03 DE DEZEMBRO DE 2018

Antonio Trindade - Presidente
Chubb Seguros Brasil S.A.
N° de proposta: 0001476887

423

Cláusula Especial de Fracionamento de Prêmio
Quadro de Vencimento da(s) Parcela(s)
N° da
Parc.
01

Prêmio Líquido Adic./Juros IOF
3,766.32
0.00

Valor da Parcela
Vencimento
277.95
4,044.27 30/12/2018

Valores Expressos na Moeda: (R$) - Câmbio:
1.0
0%
Taxa de juros Utilizada ao mês:
Forma de pagamento do prêmio:
BOLETO
Valor aproximado dos tributos: 675.39 (16.70%). Fonte: IBPT
Identificação na Seguradora
Filial:
Código do Cliente:
Tipo de Documento:
Renova Apólice:

SAO PAULO
00000064198
RENOVACAO APOLICE
0030219

424

Fale Conosco
SAC – Serviço de atendimento ao consumidor
0800 703 66 65 - 24 horas / 7 dias por semana
SAC – Serviço de atendimento ao consumidor para deficientes auditivos
0800 724 50 84 - 24 horas / 7 dias por semana
Atendimento ao Corretor
3003 4364 - Capitais e regiões metropolitanas 0800 737 0050 - Demais localidades - 2ª a 6ª
feira, das 8h às 20h
Dados da ouvidoria
A Ouvidoria é um canal de comunicação, imparcial e independente que a Chubb Seguros Brasil
S.A. disponibiliza para seus clientes. É função deste canal, atuar na defesa dos direitos dos
consumidores assegurando a estrita observância das normas legais e regulamentares. Além de
atuar na mediação de conflitos, esclarecendo, prevenindo e solucionando as solicitações dos
clientes.
Este canal só pode ser utilizado quando o cliente não encontrar solução satisfatória para suas
reclamações nos meios tradicionais de atendimento (SAC – Serviço de Atendimento ao
Consumidor, Fale Conosco, Sinistros e outros). Tels. 0800 722 50 59 e Atendimento para
deficientes auditivos Tel. 0800 724 50 84 ambos de segunda à sexta – 8h às 18h. E-mail
ouvidoria@chubb.com e Caixa Postal 310 – Agência 72300019 Cep 01031 970.
Disque fraude
Disque fraude: 0800 770 8135 – Se você conhece ou suspeita de alguma fraude aos seguros
contratados junto à Chubb, denuncie. O canal é gratuito e sigiloso, dedicado a receber ligações de
segunda à sexta das 9h às 17h e/ou gravação de mensagens 24 horas por dia e está disponível
apenas para ligações no território brasileiro.
Informações SUSEP
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização,
normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta,
capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Atendimento Exclusivo ao Consumidor (2ª a 6ª feira das 9:30h as 17:00h) 0800 021 8484
Consulta Pública de Produtos
www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-produtos
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PROCESSO SUSEP Nº. 15414.900964/2016-31
Risco
001

Descrição
CONFORME ESPECIFICAÇÃO

*Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada
Cobertura
101-ESTAB COM/IND

LMI*

Prêmio (R$)
1,000,000.00
3,766.32
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SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL
ESPECIFICAÇÃO DE APÓLICE/ADITAMENTO
Apólice nº

Aditamento nº Ramo/Modalidade
0351 – Responsabilidade
0
Civil Geral

17.51.0031841.28

Vigência – às 24h00
Início:
07/11/2018
Término 07/11/2019

Segurado

CNPJ:

ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO SAMAS

67.848.994/0001-71

1. VIGÊNCIA DA APÓLICE
O seguro terá o seu início às 24h00min (vinte e quatro horas) a partir do dia 07/11/2018 até 24h00min
(vinte e quatro horas) do dia 07/11/2019
Nota: Horário Oficial da Unidade da Federação, onde estiver localizado o risco segurado.
2. ATIVIDADE DA EMPRESA
MUSEU
3. ENDEREÇOS/LOCAIS DE RISCO/VALORES EM RISCO
Endereço Completo

Ocupação

01

Avenida Tiradentes, 676 – Bairro da Luz – CEP.: 01102-000

Museu

02

Rua São Lázaro, 271 – Bairro da Luz – CEP.: 01103-020

Adm.

4. FATURAMENTO

Faturamento de Operações

Nos últimos
12 meses (R$)
R$ 9.925.150,30

Nos próximos
12 meses (R$)
R$ 9.200.000,84

FUNCIONÁRIOS
41
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SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL
ESPECIFICAÇÃO DE APÓLICE/ADITAMENTO
Apólice nº
17.51.0031841.28

Aditamento nº Ramo/Modalidade
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Civil Geral
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Término 07/11/2019

Segurado

CNPJ:

ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO SAMAS

67.848.994/0001-71

5. COBERTURAS, LIMITES MÁXIMOS DE RESPONSABILIDADE E FRANQUIAS
Coberturas
Estabelecimentos Comerciais e/ou
Industriais incluindo:
- Carga e descarga em locais de
terceiros
- Pequenas Obras em locais do
Segurados
- Circulação de Equipamentos
- Jogos e Competições Esportivas
- Anúncios e Letreiros
- Eventos sem cobrança de ingresso
- Stands em feiras e exposições
- Vigilância dos Locais Segurados
- Objetos Pessoais de Empregados
- Fornecimento de Alimentos e
Bebidas

Sublimites
(LMI) - R$

R$ 1.000.000,00

RC Empregador
Guarda de Veículos de Terceiros (I)
Incêndio e Roubo

Sublimite – R$
100.000,00

Guarda de Veículos de Terceiros (II)
Colisão, Incêndio e Roubo

Sublimite – R$
100.000,00

Despesas de Contenção de Sinistro

Franquias (POS)

POS em 10% dos prejuízos
indenizáveis com o mínimo de
R$ 5.000,00 por evento

POS em 20% dos prejuízos
indenizáveis com o mínimo de
R$ 5.000,00 por reclamante
POS em 20% dos prejuízos
indenizáveis com o mínimo de
R$ 5.000,00 por veículo
POS em 20% dos prejuízos
indenizáveis com o mínimo de
R$ 5.000,00 por veículo

Sublimite de 20% da
Importância Segurada
Contratada

Conforme cobertura contratada

Sublimite de 100% da
Importância Segurada
contratada

Conforme cobertura contratada

Lucros Cessantes e Perdas
Financeiras
Despesas de Salvamento
Custas Judiciais de Foro Civil
Danos Morais
Danos Estéticos

v.01/2017
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SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL
ESPECIFICAÇÃO DE APÓLICE/ADITAMENTO
Apólice nº
17.51.0031841.28

Aditamento nº Ramo/Modalidade
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Término 07/11/2019

Segurado

CNPJ:

ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO SAMAS

67.848.994/0001-71

6. PRINCIPAIS RISCOS EXCLUÍDOS
Além das exclusões constantes das Condições Gerais e Especiais, esse seguro não cobre:
 Responsabilidade Civil Profissional – danos decorrentes de erros e falhas profissionais,
fornecimento de instruções, informações, serviços de consultoria, venda ou fornecimento de
qualquer investimento, produto financeiro, serviço, ato omissivo ou aconselhamento
profissional;
 Qualquer prejuízo e/ou perda financeira relacionada ao uso, armazenamento ou transmissão de
informações eletrônicas ou de programas (software/serviços de telecomunicações), inclusive a
perda, o furto, a corrupção, a alteração ou a redução de funcionalidade em sistemas, programas
e informações eletrônicas;
 Quaisquer danos causados por construção, demolição, reconstrução ou alteração estrutural do
imóvel, bem como qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens, escavações,
perfurações, sondagens e similares.


Qualquer risco e/ou operação em área restrita de aeroportos (lado ar), ou seja quaisquer
operações após o controle de embarque, relacionadas à navegação aérea e com acesso às
aeronaves ou não.



Toda e qualquer operação offshore



Para a cobertura de RC Empregador fica excluído qualquer dano causado por atividades e
operações perigosas definidas pela NR 16, NR 33 e NR 35 como: Trabalho em Espaços
Confinados, Trabalho em Altura, Atividades e Operações Perigosas com Explosivos,
Atividades e Operações Perigosas com Inflamáveis, Atividades e Operações Perigosas com
Radiações Ionizantes ou Substâncias Radioativas, Atividades e Operações Perigosas com
Exposição a Roubos ou Outras Espécies de Violência Física nas Atividades Profissionais de
Segurança Pessoal ou Patrimonial, Atividades e Operações Perigosas com Energia Elétrica,
Atividades Perigosas em Motocicleta

7. OBSERVAÇÕES:
 Esta apólice não poderá, em hipótese alguma, ser utilizada como faixa primária, ou seja, a presente
apólice perderá sua validade havendo contratação de apólice em excesso, exceto se para locais
diversos dos cobertos por este seguro.
8. COBERTURA A BASE DE OCORRÊNCIA
9. ÂMBITO DE COBERTURA
Território Nacional Brasileiro

v.01/2017
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SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL
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10. PRÊMIO LÍQUIDO PARA O PERÍODO
R$ 3.766,32
11. OBSERVAÇÕES ADICIONAIS
 Seguro emitido de acordo com o pedido do corretor de 07/11/2018 , REF PIPELINE 436897;
 O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação
a sua comercialização; e
 O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou
CPF.
12. CONDIÇÕES DO SEGURO
Condições Gerais para o seguro de Responsabilidade Civil Geral;
Condições Especiais para cada uma das coberturas contratadas;
Condições Adicionais e Cláusulas Particulares e Adicionais descritas na presente especificação.
13. CLÁUSULAS PARTICULARES
CLAUSULA PARTICULAR – EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
O Segurado deverá cumprir as determinações legais pertinentes à segurança dos trabalhadores e adotar
todas as medidas de segurança necessárias à prevenção de acidentes do trabalho, bem como fornecer e
exigir o uso dos equipamentos de proteção individual para mitigar os riscos de eventuais sinistros
inerentes às atividades desenvolvidas.
Em caso de não fornecimento voluntário de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) adequados e
apropriados, em franca divergência às normas legais vigentes, o seguro não responderá por reclamações
por danos corporais oriundos desta recusa, configurando-se agravação de risco.
Entende-se por EPI todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado
a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Por individual entende-se por aquele utilizado
sempre e unicamente pela mesma pessoa.
O EPI deve ser adequado ao risco envolvido e em perfeito estado de conservação e/ou
funcionamento. Deve possuir certificado de aprovação (CA) expedido pelo MTE e fabricados por
empresas cadastras no DNSST.
Nas empresas desobrigadas a possuir e/ou manter SESMAT (Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho) ou CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), cabe ao
empregador, mediante orientação técnica, fornecer e determinar o uso do EPI adequado à proteção da
integridade física do empregado.
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As empresas terceirizadas fornecedoras de mão-de-obra para o Segurado ou, o próprio Segurado,
devem fornecer aos empregados terceirizados, de acordo do que constar em contrato celebrado entre
os mesmos.
CLAUSULA PARTICULAR – SISTEMAS PROTECIONAIS
Fica entendido e acordado que toda e qualquer cobertura somente será considerada válida se no
momento do sinistro for observado que o Segurado cumpriu com todas as Normas Técnicas aplicáveis
para sua correspondente atividade, tanto com relação aos empregados como aos sistemas de contenção,
prevenção de acidentes, sistemas protecionais antipoluição, incêndio, vazamento, etc.
As presentes condições pressupõe o funcionamento pleno de todas as proteções básicas necessárias ao
risco, como extintores adequados para o tipo de risco, hidrantes, brigada, portas corta fogo, sprinklers e
detectores de fumaça com alarme. As instalações elétricas deverão ter o isolamento adequado, bem
como material estocado deverá estar disposto de forma organizada, dentro das especificações dos
produtos, propiciando condições de atuação de brigadistas em caso de sinistros. A comprovada
utilização da área de armazenamento de produtos em estoque, para fins diversos do que se propõe,
bem como se observada estocagem acima do limite de segurança necessário ao local, implicará em
prejuízo da cobertura de Seguro.
FRANQUIA – DANOS MORAIS E CUSTAS JUDICIAIS: Fica entendido e acordado que, no
caso de evento de sinistro regulado como sendo indenizável, em que se comprove a necessidade da
indenização decorrente da Cobertura de Danos Morais e Custas Judiciais, a franquia será aplicada sobre
a soma dos eventos de Danos Materiais, Danos Corporais a Terceiros, Danos Morais e Custas Judiciais
consequentes do mesmo.
CLAUSULA PARTICULAR DE SANÇÕES E EMBARGOS: A CHUBB Seguros Brasil S.A. é uma
subsidiária da CHUBB Limited, que possui sua matriz nos Estados Unidos da América, e é uma
empresa com ações negociadas na bolsa de Nova York. Desta feita, é signatária de leis, regulamentações
e sanções dos Estados Unidos, da União Europeia, das Nações Unidas e do Brasil. Este arcabouço
jurídico normativo pode proibir: desde a cobertura e o pagamento de indenizações a determinadas
pessoas ou entidades, até de segurar certos tipos de atividades relacionadas com países como Irã, Síria,
Coréia do Norte, Sudão do Norte e Cuba.
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CONDIÇÕES GERAIS

APÓLICE À BASE DE OCORRÊNCIAS

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES
1.1 A aceitação deste seguro está sujeita à análise do risco.
1.2 O registro deste plano na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) não implica, por parte da
autarquia, em incentivo ou recomendação à sua comercialização.
1.3 O segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros no site
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
1.4 As condições contratuais/regulamento deste produto encontram-se registradas na SUSEP de
acordo com o número de processo constante da apólice/proposta e poderão ser consultadas no
endereço eletrônico www.susep.gov.br.
2. APRESENTAÇÃO
2.1 Apresentamos as condições contratuais do seu seguro de Responsabilidade Civil Geral, que
estabelecem as coberturas contratadas e regras gerais de funcionamento do seguro.
2.2 Para os devidos fins e efeitos, serão consideradas em cada caso somente as condições
correspondentes às coberturas contratadas, desprezando-se quaisquer outras.
2.3 Mediante a contratação do seguro, o segurado aceita explicitamente as cláusulas limitativas que se
encontram no texto destas condições contratuais.
2.4 Para os casos não previstos nestas condições contratuais serão aplicadas as leis que regulamentam
os seguros no Brasil.
3. ESTRUTURA DESTE CONTRATO DE SEGURO
3.1 Este contrato de seguro está subdividido em três partes, denominadas Condições Gerais, Condições
Especiais e Condições Particulares, as quais, em conjunto, recebem o nome de Condições Contratuais,
sendo parte integrante e inseparável da apólice de seguro.
3.2 Condições Gerais: conjunto de disposições comuns aplicáveis a todas as Coberturas Básicas deste
seguro, sendo obrigatórias às clausulas previstas em normativos SUSEP específicos, inclusive, quando
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cabível, aqueles que regulamentam a apólice a base de reclamações e clausula versando sobre a defesa
em juízo;
3.3 Condições Especiais: conjunto de cláusulas que estipulam as disposições específicas de cada uma
das Coberturas Básicas presentes neste seguro, eventualmente incluindo alterações nas Condições
Gerais;
3.4 Condições Particulares: conjunto de disposições que alteram as Condições Gerais e/ou
Condições Especiais, sendo classificadas como Cláusulas Específicas ou Coberturas Adicionais,
conforme a natureza da alteração promovida:
3.4.1 Cláusulas Específicas: alteram disposições das Condições Gerais, das Condições Especiais e/ou
de Coberturas Adicionais;
3.4.2 Coberturas Adicionais: cobrem riscos excluídos implícita ou explicitamente nas Condições
Gerais e/ou Especiais.
4 - OBJETIVO DO SEGURO
4.1 Este Contrato de Seguro tem por objetivo garantir o interesse legítimo do Segurado, indenizandoo, até o Limite Máximo de Indenização (LMI), e/ou Limite Agregado (LA) da Cobertura Contratada
e/ou Limite Máximo de Garantia da Apólice (LMG), conforme definido na especificação da Apólice,
das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou
em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, relativas a reparações por Danos Físicos à
pessoa, Danos Materiais, Danos Morais e/ou Danos Estéticos causados a Terceiros, bem como com
relação a despesas de Salvamento e Contenção, suportadas pelo Segurado, durante ou após o evento,
ou quando na iminência dele ocorrer, com o objetivo de evitá-lo, combatê-lo ou de minimizar seus
efeitos decorrentes de Riscos Cobertos, ocorridos durante a vigência deste mesmo Contrato de Seguro.
4.2 Se o dano à terceiro tiver por fato gerador um evento contínuo, repetido ou ininterrupto, não sendo
possível determinar o dia em que este ocorreu, fica estipulado entre as partes que:
a) o dano físico à pessoa será considerado como ocorrido no dia em que, pela primeira vez, o
reclamante tiver consultado médico especializado a respeito deste dano;
b) o dano material será considerado como ocorrido no dia em que a sua existência ficou evidente para o
reclamante, ainda que sua causa não fosse conhecida nesta ocasião.
4.3 Todos os sinistros decorrentes de um mesmo Fato Gerador, cuja responsabilidade seja atribuída ao
Segurado, nos termos deste seguro, serão considerados como um único sinistro, qualquer que seja o
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número de reclamantes. Para todos os efeitos, a “data de ocorrência do evento danoso” será a data em
que o primeiro destes incidentes ocorreu.
4.4 Respeitadas às condições especificadas na cláusula 4.3 acima, as apólices emitidas após a data de
ocorrência do evento danoso não poderão ser utilizadas para cobrir quaisquer incidentes e reclamações
ou ações judiciais deste decorrente.
4.5 As reclamações relativas a um mesmo Fato Gerador não implicarão, em hipótese alguma, em
aumento do Limite Máximo de Indenização (LMI) ou Limite Agregado (LA) da Cobertura Contratada
e/ou do Limite Máximo de Garantia (LMG) da apólice.
5. VIGÊNCIA DO SEGURO
5.1 O presente seguro vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, salvo estipulação em contrário prevista nas
Condições Especiais, Condições Particulares e/ou na especificação da apólice.
5.2 O dia estipulado para o início da vigência do seguro será indicado, com destaque, na especificação
da apólice, assim como o dia fixado para o término da vigência do seguro.
5.3 Quando não houver adiantamento do prêmio, o início de vigência do seguro será a partir das 24
(vinte e quatro) horas do dia da aceitação da proposta ou outra data distinta, desde que acordada
expressamente pelas partes, sendo seu término às 24 (vinte e quatro) horas do último dia de vigência.
Na hipótese de recepção da proposta com adiantamento parcial ou total do prêmio, o início de vigência
do seguro será a partir das 24 (vinte e quatro) horas do dia do recebimento da proposta pela
Seguradora.
5.4 O Segurado pode optar pela contratação do seguro por prazo inferior a 1 (um) ano.
5.5 No caso de renovação do seguro, o início de uma nova vigência coincide com o término da vigência
imediatamente anterior.
6. FORMA DE CONTRATAÇÃO E OPÇÃO DE GARANTIA
6.1 Este seguro é contratado em Garantia Única, a Primeiro Risco Absoluto, salvo estipulação em
contrário prevista nas Condições Especiais, Particulares, ou na especificação da apólice.
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7. ÂMBITO GEOGRÁFICO
7.1 As disposições deste contrato de seguro aplicam-se exclusivamente aos danos ocorridos e
reclamados no Território Brasileiro, salvo estipulação em contrário prevista nas Condições Especiais,
Particulares ou na especificação da apólice.
8. RISCOS COBERTOS
8.1 Considera-se risco coberto a Responsabilidade Civil do Segurado, conforme especificada na cláusula
“Objetivo do Seguro” destas Condições Gerais, e das Condições Especiais e/ou Particulares,
respeitados o Limite Máximo de Indenização (LMI) ou Limite Agregado (LA) da Cobertura Contratada
e/ou o Limite Máximo de Garantia (LMG) da apólice.
8.2 O presente seguro abrangerá também, respeitados o Limite Máximo de Indenização (LMI) e/ou
Limite Agregado (LA) da Cobertura Contratada e/ou o Limite Máximo de Garantia (LMG) estipulado
nas clausulas destas condições contratuais:
a)
As despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao empreender ações também emergenciais
para tentar evitar (despesas de contenção de sinistro) e/ou minorar (despesas de salvamento) os danos
causados a terceiros, desde que devidamente comprovadas, ou, na ausência de comprovantes, desde
que confirmadas por vistoria e/ou perícia técnica efetuada pela Seguradora, e desde que atendidas às
disposições destas Condições Gerais, em especial o constante das cláusulas “Despesas de Salvamento”
e “Despesas de Contenção de Sinistros”.
AS DESPESAS DE CONTENÇÃO DE SINISTRO E DESPESAS DE SALVAMENTO NÃO
INCLUEM, EM NENHUMA HIPÓTESE, AS DESPESAS REALIZADAS PELO
SEGURADO COM MEDIDAS EXCESSIVAS, INADEQUADAS, INOPORTUNAS,
DESPROPORCIONAIS OU INJUSTIFICADAS, E O PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO
DECORRENTES DIRETAMENTE DOS RISCOS COBERTOS POR ESTA APÓLICE DE
SEGURO.
AS DESPESAS DE SALVAMENTO OU CONTENÇÃO DE SINISTRO RELATIVAS A
DANOS AMBIENTAIS SÃO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS DO PRESENTE SEGURO,
SENDO OS RISCOS DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO SEGURADO VINCULADOS
A DANOS AMBIENTAIS ENQUADRADOS EM OUTRO RAMO DE SEGURO,
DENOMINADO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE RISCOS AMBIENTAIS,
TOTALMENTE DIVERSO DO PRESENTE SEGURO.
b)
Lucros Cessantes diretamente decorrentes de danos Físicos a Pessoa e/ou de Danos Materiais
causados a terceiros, cobertos pela presente apólice.
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c) Custas Judiciais honorários advocatícios e as custas judiciais pagas pelo Segurado, em ação civil de
perdas e danos, em que a sua responsabilidade civil esteja amparada, total ou parcialmente, por esta
apólice.
c.1 Estão cobertos os honorários advocatícios e as custas judiciais, até o Limite Máximo de Indenização
para cada cobertura contratada.
8.3 Atendidas às demais disposições deste seguro, o Segurado terá direito à garantia nos casos em que
os danos Físicos a Pessoa e/ou de Danos Materiais causados a terceiros decorram de:
a) Atos ilícitos culposos ou dolosos praticados por empregados do Segurado, ou, ainda, por pessoas a
estes assemelhadas;
b) atos ilícitos culposos praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de
outro, se o Segurado for pessoa física, EXCETO NO CASO DE CULPA GRAVE equiparável a
atos ilícitos dolosos;
c) atos ilícitos culposos praticados pelos sócios controladores, dirigentes, administradores, beneficiários
e respectivos representantes do Segurado pessoa jurídica, EXCETO NO CASO DE CULPA
GRAVE equiparável a atos ilícitos dolosos.
9. RISCOS EXCLUÍDOS
9.1 O PRESENTE SEGURO NÃO COBRE AS QUANTIAS DEVIDAS E/OU
DESPENDIDAS PELO SEGURADO, PARA REPARAR, EVITAR E/OU MINORAR
DANOS, DE QUALQUER ESPÉCIE, DECORRENTES:
a) de atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado,
pelo Beneficiário ou pelo Representante, de um ou de outro. Se o Segurado for Pessoa
Jurídica, esta exclusão se aplica aos sócios controladores da empresa segurada, aos seus
dirigentes e administradores, aos beneficiários e respectivos representantes;
b) de atos de hostilidade ou de guerra, tumultos, greve, "lockout", rebelião, insurreição,
revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de
autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo e qualquer ato ou
consequência dessas ocorrências;
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c) de atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com, qualquer
organização cujas atividades visem a derrubar, pela força, o governo ou instigar a sua queda,
pela perturbação da ordem política e social do país, por meio de atos de terrorismo,
vandalismo, decorrente dos fatos geradores mencionados nesta clausula, guerra revolucionária,
subversão e guerrilhas, saque ou pilhagem, ressalvados os atos praticados em prestação de
serviço militar ou atos de humanidade em auxílio de outrem.
c.1) Com relação aos atos de terrorismo, fica entendido e acordado que não estarão cobertas
quaisquer perdas e danos direta ou indiretamente decorrentes de tais atos terroristas, cabendo
à Seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado
que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este
tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade
pública competente;
d) de detonação de artefatos bélicos, tais como minas, torpedos, bombas, granadas e outros
engenhos de guerra, assim como os danos causados por armas químicas e biológicas;
e) de radiações ionizantes ou de quaisquer outras emanações havidas na produção,
transporte, utilização e/ou neutralização de materiais físseis (nucleares) e seus resíduos, assim
como contaminação por radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer lixo
atômico oriundo de combustão de combustível nuclear, de material radioativo, tóxico,
explosivo ou outros materiais perigosos de qualquer instalação nuclear explosiva ou de
qualquer de seus componentes; por qualquer reator nuclear, usina e demais instalações
nucleares, propriedades ou construções que estejam de qualquer forma relacionadas com ou
concernentes a produção de energia nuclear, ou à produção ou armazenamento ou manuseio
de combustível nuclear ou lixo nuclear ou quaisquer outras propriedades ou construções
passíveis de cobertura por qualquer "pool" e/ou associação local de riscos nucleares;
f)

do uso pacífico ou bélico de energia nuclear;

g) de campos eletromagnéticos e/ou de radiação eletromagnética;
h) de alagamentos, inundações, secas, tempestades, raios, vendavais, furacões, ciclones,
terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e manifestações similares da natureza;
i) do descumprimento, por parte do Segurado, de obrigações trabalhistas, sejam contratuais
ou legais, referentes à Seguridade Social, seguro obrigatório de acidentes de trabalho,
pagamento de salários e similares;
j) de reclamações relacionadas com doenças profissionais, doenças do trabalho ou similares;
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k) danos consequentes do inadimplemento de obrigações puramente contratuais, assim
como responsabilidades assumidas pelo Segurado em contratos ou convenções, que não sejam
as responsabilidades decorrentes exclusivamente da lei;
l) da construção, demolição, reconstrução e/ou alteração estrutural de imóveis em geral, bem
como de qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens;
m) da responsabilidade a que se refere o artigo 618 do Código Civil Brasileiro (ver glossário);
n) da existência, uso e/ou conservação de aeronaves, bem como, guarda e/ou armazenagem
de produtos, peças e equipamentos para aeronaves, controle de trafego aéreo, da existência,
uso, conservação e operações de aeroportos, heliportos e helipontos, e quaisquer atividades
realizadas nestes locais, ressalvadas às atividades desenvolvidas antes do controle de
embarque e não relacionadas à navegação aérea;
o) da existência, uso e/ou conservação de embarcações, portos, cais e/ou atracadouros, de
propriedade do Segurado ou por este administrados, controlados, arrendados e/ou alugados, e
a responsabilidade relacionada com qualquer atividade portuária, tais como (mas não
restringindo a) transporte, estiva, e a responsabilidade dos proprietários/armadores de
embarcações;
p) da ação de bolores, mofo, fungos ou bactérias, dentro ou fora dos estabelecimentos
especificados na apólice, incluindo conteúdos dos estabelecimentos, ressalvados os fungos ou
bactérias inerentes à composição de qualquer produto alimentar;
q) de danos decorrentes da circulação de veículos terrestres fora dos locais de propriedade do
Segurado, alugados ou controlados por este;
r) do desaparecimento, extravio, furto ou roubo;
s) da guarda ou custódia, transporte, uso ou movimentação de bens tangíveis e intangíveis,
documentos e/ou valores de terceiros, em poder do Segurado;
t) da manipulação e/ou execução de trabalhos em bens tangíveis e intangíveis, documentos
e/ou valores de terceiros em poder do Segurado;
u) de poluição, contaminação ou vazamento;
v) da ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica) de fatores ambientais presentes
nas instalações do Segurado, tais como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações,
molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações, gases e vapores;
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v.1) vazamentos e infiltrações originados das instalações comuns de água e esgoto do
estabelecimento do Segurado especificado nesta apólice, inclusive da rede de chuveiros
automáticos ("sprinklers"), se existente.
w) do manuseio, uso ou por imperfeição de produtos pelo quais o Segurado é responsável,
fabricados, vendidos, negociados ou distribuídos e depois de entregues a terceiros, definitiva
ou provisoriamente, e fora dos locais ocupados, administrados ou controlados pelo Segurado;
x) da distribuição e/ou comercialização ilegal de quaisquer bens, produtos ou materiais;
y) do uso não autorizado de patentes ou marcas registradas pertencentes a terceiros;
z) da violação de direitos autorais;
aa) da prestação de serviços sem a devida autorização ou licença emitida por autoridades e/ou
órgãos competentes;
bb) da Responsabilidade Civil resultante de teste, modificação, aquisição, preparação,
processamento, produção, manipulação, distribuição, armazenagem, aplicação ou qualquer
outro uso de substância de qualquer tipo, parcial ou totalmente originada do corpo humano
(inclusive, sem limitação, tecidos, células, órgãos, transplantes, sangue, excreção e secreção de
urina) e de qualquer produto derivado ou biossintético oriundo de tal substância;
cc) da quebra de sigilo profissional;
dd) do uso de materiais, métodos de trabalho e/ou técnicas experimentais ainda não
aprovados pelos órgãos competentes; governamentais ou não;
ee) das atividades e/ou de comércio eletrônico do Segurado, relacionados à “world wide web”,
da transferência eletrônica de dados, de falhas de provedores, “internet”, “extranet”, “intranet”
e tecnologias similares, e ao uso de computadores e/ou de programas de computação;
ff) de assédio, abuso ou violência sexual e/ou moral;
gg) de acusações de calúnia, injúria e/ou difamação;
hh) de operações em plataformas de petróleo em geral e quaisquer atividades “offshore”;
ii) de multas de qualquer natureza impostas ao Segurado, bem como de indenizações
punitivas, exemplares e/ou dano social às quais este seja condenado judicialmente;
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jj) de danos de qualquer espécie causados ao Segurado, seus ascendentes, descendentes e
cônjuge, bem como a quaisquer parentes que com ele residam ou que dele dependam
economicamente. No caso de Segurado Pessoa Jurídica, esta exclusão abrange os danos
causados ao Segurado, aos sócios controladores da empresa segurada, seus dirigentes,
administradores, beneficiários e respectivos representantes;
kk) de danos genéticos, danos causados por asbestos, talco asbestiforme, Encefalopatia
Espongiforme Transmissível (“TSE”), diethilstibestrol, dioxina, ureia formaldeído, sílica,
chumbo, ácido diclorofenoxiacético (2,4-D), ácido triclorofenoxiacético (2,4,5-T),
Hidrocarboneto clorado (CHC), Clorofluorcarbonetos (CFCs), Arsenato de Cobre Cromatado
(CCA), Ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), Halógeneos, RCF – Fibras cerâmicas
refratárias, furanos, CCA” - Arseniato de Cobre Cromatado); Bisfenol A (BPA), Éter Metil
Butil Terciário (“mtbe”), Bifenila Policlorada (“PCB”), Mal da Vaca Louca (BES),
contraceptivos em geral, inclusive o dispositivo intrauterino (DIU), Luvas de Látex - baseadas
em borracha natural), Implantes Mamários de Silicone, fumo e derivados, bem como danos
resultantes de hepatite B, gripe aviária, gripe suína (inclusive sua vacina), ou Síndrome de
Deficiência Imunológica Adquirida ("AIDS"), síndrome de alcoolismo fetal, Organismos
Geneticamente Modificados (“Organismos Transgênicos”), e danos causados à saúde pelo
uso de bebidas alcoólicas, fumo, tabaco ou derivados;
ll) de qualquer tipo de ação de regresso ajuizada em face do Segurado pelo INSS;
mm) de danos ecológicos ou danos ambientais de qualquer natureza, incluídas as despesas de
salvamento ou contenção de sinistro relativas a danos ecológicos ou danos ambientais, bem
como qualquer perda, custo ou despesa oriundos de qualquer orientação ou solicitação
governamental ou não, para o segurado avaliar, testar, limpar, remover, controlar, refrear,
tratar, desintoxicar ou neutralizar poluentes;
nn) de ações e/ou omissões praticados, durante o exercício de suas funções, por diretores,
administradores, conselheiros e/ou representantes legais do Segurado Pessoa Jurídica;
oo) de danos de qualquer espécie causados a animais ditos de raça pura, que não possuam o
competente certificado de registro oficial; nessa hipótese, a indenização ao Segurado não
excederá o valor do animal comum;
pp) de danos de qualquer espécie causados aos estabelecimentos pertencentes ao Segurado,
ocupados, alugados ou arrendados por este, e respectivos conteúdos;
qq) de danos de qualquer espécie causados aos equipamentos, instalações ou bens de
propriedade do Segurado;
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rr) de danos causados a bens transportados pelo Segurado, sejam estes de sua propriedade ou
pertencentes a terceiros;
ss) de danos relacionados à prestação de serviços profissionais a terceiros, sendo serviços
profissionais aqueles prestados por pessoas físicas com conhecimento ou treinamento técnico
especializado, habilitadas por órgãos competentes de âmbito nacional, geralmente
denominados "profissionais liberais", como, por exemplo, advogados, arquitetos, auditores,
contadores, corretores de seguros, dentistas, diretores e administradores de empresas,
enfermeiros, engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, notários e profissionais de
cartórios, veterinários e outros profissionais com características similares;
tt) de danos estéticos de qualquer natureza;
uu) de danos pela interrupção, falha, deficiência e variação no fornecimento de produtos e
serviços;
vv) de danos pela falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de
computador e/ou sistema de computação eletrônica de dados em reconhecer e/ou
corretamente interpretar e/ou processar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como real e
correta de calendário, ainda que continue a funcionar corretamente após aquela data;
ww) de qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do Segurado ou
de terceiro, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer propriedade
ou equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de
reconhecimento, interpretação ou processamento de datas de calendário;
xx) de perdas financeiras e/ou lucros cessantes não decorrentes de danos Físicos a Pessoa
e/ou de Danos Materiais causados a terceiros cobertos por este seguro;
yy) danos morais coletivos.
9.2. SALVO ESTIPULAÇÃO EM CONTRÁRIO PREVISTA NAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
OU PARTICULARES, ESTE SEGURO NÃO GARANTE AS SEGUINTES QUANTIAS
RELACIONADAS À:
a) honorários de advogados relativos a ações ou processos civis, trabalhistas e/ou criminais
ajuizados em face do Segurado, assim como as respectivas custas judiciais e quaisquer outras
despesas geradas durante o trâmite de tais ações ou processos;
b) danos materiais causados a bens de empregados do Segurado, seus prepostos, estagiários,
bolsistas e terceiros contratados, ainda que a serviço do Segurado;
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c) danos corporais sofridos pelos empregados do Segurado, seus prepostos, estagiários,
bolsistas e terceiros contratados, ainda que a serviço do Segurado;
d) danos causados por bens e/ou mercadorias de propriedade do Segurado quando
transportados por veículos pertencentes a terceiros contratados pelo Segurado, para efetuar tais
trabalhos;
e) DANOS MORAIS de qualquer natureza, mesmo que decorrentes de danos Físicos a Pessoa
e/ou de danos materiais causados a terceiros cobertos por este seguro;
f) responsabilização do Segurado por danos causados por falha médica, em função da
existência de postos médicos nas suas instalações;
g) danos sofridos pelos participantes de competições e jogos esportivos, promovidos ou
patrocinados pelo Segurado, durante a realização destes eventos;
h) danos de qualquer espécie causados a terceiros, decorrentes de incêndio e/ou explosão,
cuja responsabilidade seja imputada ao Segurado;
i) danos pela existência, uso e conservação de represas e/ou barragens, inclusive danos
relacionados à abertura de comportas
j) minas subterrâneas ou submersas e todas as atividades subterrâneas ou subaquáticas a elas
relacionadas;
k) danos causados por obras de qualquer espécie, manutenção e/ou prestação de serviços em
locais de terceiros.
l) danos materiais, roubo, furto ou desaparecimento de veículos, bem como acessórios e
objetos deixados no seu interior, que se encontram nas garagens/estacionamentos do
Segurado ou em locais por este alugados ou controlados. A exclusão de danos materiais
mencionados nesta alínea não se aplica em, caso de danos causados em função da existência,
uso e conservação do locais do Segurado.
9.3 Se o segurado e o terceiro prejudicado forem Pessoas Jurídicas, não caberá qualquer
indenização por este seguro se entre eles existir participação acionária ou por cotas, até ao
nível de pessoas físicas, que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou possam exercer o
controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante.
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10. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO
10.1 A contratação, modificação, alteração do seguro e/ou do risco objeto do seguro, bem como a sua
renovação, deverão ser efetuadas por meio de proposta escrita que contenha os elementos essenciais
para exame, aceitação ou recusa do(s) risco(s) proposto(s), bem como a informação da existência de
outros seguros cobrindo os mesmos riscos seguráveis, assinada pelo proponente ou seu representante
legal, ou, mediante solicitação expressa destes, pelo corretor de seguros.
10.2 A seguradora solicitará, simultaneamente à apresentação da proposta, questionário(s) e/ou ficha de
informação, preenchido(s), datado(s) e assinado(s) pelo segurado ou seu representante legal, para um
melhor exame do(s) risco(s) proposto(s), que será parte integrante da proposta.
10.3 A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta
por ela recepcionada, com indicação da data e hora de seu recebimento.
10.4 A seguradora disporá do prazo de 15 (quinze) dias para análise da proposta, contados da data de
seu recebimento, seja para novas contratações ou para alterações contratuais que impliquem
modificações dos riscos originalmente aceitos, ou ainda para as renovações do contrato de seguro.
10.5 No caso de solicitação de documentos complementares para análise e aceitação do risco ou da
alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em
que se der a entrega da documentação, observando-se, ainda, que, a solicitação da Seguradora poderá
ocorrer apenas uma vez, caso o proponente seja pessoa física, e mais de uma vez, caso o proponente
seja pessoa jurídica, desde que indique os fundamentos do pedido de novos elementos para avaliação da
proposta ou taxação do risco.
10.6 Nos casos em que a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração da cobertura de
resseguro facultativo, os prazos previstos nesta cláusula para análise da proposta serão suspensos, até
que o(s) ressegurador(es) se manifeste(m) formalmente:
1)
A seguradora deverá informar, por escrito, ao proponente, seu representante legal ou corretor
de seguros, sobre a inexistência de cobertura.
2)
Na hipótese prevista anteriormente é vedada a cobrança de prêmio total ou parcial, até que seja
integralmente concretizada a cobertura de resseguro e confirmada a aceitação da proposta.
10.7 A seguradora comunicará ao proponente, seu representante ou ao seu corretor, por escrito, a não
aceitação da proposta, especificando os motivos de recusa.
10.8 Na hipótese de não aceitação da proposta recepcionada com adiantamento do prêmio, a cobertura
do seguro prevalecerá por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o proponente, seu
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representante ou o corretor de seguro, tiver conhecimento da formalização da recusa e, no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, a Seguradora devolverá o adiantamento de prêmio recebido,
deduzindo a parcela proporcional ao período de cobertura concedido.
10.8.1 Na hipótese de não cumprimento do prazo máximo definido na cláusula 10.4 acima, também
será pago ao proponente o valor equivalente à atualização monetária pela variação positiva do índice
IPCA / IBGE a partir da formalização da recusa até a data efetiva da restituição pela seguradora.
10.9 Caso não seja cumprido o prazo máximo definido na cláusula 10.8 acima, o valor a ser devolvido
ao proponente estará sujeito a aplicação de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao
mês, a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para devolução do prêmio até a data
da efetiva restituição pela seguradora.
10.10 A ausência de manifestação por escrito da seguradora no prazo previsto na cláusula 10.4 acima
caracterizará a aceitação tácita da proposta de seguro.
10.11 A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a contar da data da
aceitação da proposta pela Seguradora.
11.

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATADAS

11.1 O segurado poderá, a qualquer tempo, subscrever nova proposta ou solicitar emissão de endosso
para alteração de valores ou coberturas contratadas, ficando a critério da Seguradora sua aceitação, com
consequente alteração da taxa e valor do prêmio, quando couber.
12. LIMITES DE RESPONSABILIDADE
12.1 MEIOS DE CONTRATAÇÃO:
A apólice de seguro poderá ser contratada por meio das seguintes alternativas, sendo que a forma
escolhida pelo Segurado constará da especificação da apólice, que é parte integrante deste seguro:
a) Limite Máximo de Indenização (LMI) para cada Cobertura Contratada incluindo Limite Agregado
(LA), ou;
b) Limite Máximo de Indenização (LMI) para cada Cobertura Contratada incluindo Limite Agregado
(LA) com opção de Limite Máximo de Garantia da Apólice (LMG) a ser pactuado entre o Segurado e a
Seguradora, ou
c) Apólice em Verba Única.
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As alternativas acima elencadas estão sujeitas às seguintes disposições:
a)
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI) PARA CADA COBERTURA
CONTRATADA INCLUINDO LIMITE AGREGADO (LA):
a.1. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO: É o valor estipulado para CADA COBERTURA
CONTRATADA, sendo este o limite máximo de responsabilidade da Seguradora POR SINISTRO
ou SÉRIE DE SINISTROS decorrentes de um mesmo evento, independentemente do número de
reclamações, abrigado pela respectiva cobertura contratada e atendidas as demais condições contratuais
deste seguro.
a.1.1. Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura contratada NÃO SE SOMAM NEM SE
COMUNICAM, sendo estipulados particularmente para cada cobertura.
a.2 LIMITE AGREGADO: É um fator multiplicativo estipulado para CADA COBERTURA
CONTRATADA, sendo este o limite máximo de responsabilidade da Seguradora quando
considerados todos os sinistros abrigados pela cobertura, ocorridos independentemente, atendidas as
demais disposições deste seguro.
a.2.1 Para cada cobertura contratada será mencionado na especificação da respectiva Condição Especial
ou Particular o fator multiplicativo aplicável.
a.2.2 Caso não haja discriminação dos fatores multiplicativos na apólice, estes serão considerados
como igual a 1 (um).
a.2.3 Os Limites Agregados de cada cobertura não se somam nem se comunicam.
a.2.4 O Limite Agregado não elimina nem substitui o Limite Máximo de Indenização da cobertura
correspondente, continuando este a ser o limite máximo de responsabilidade da Seguradora POR
SINISTRO ou SÉRIE DE SINISTROS decorrentes de um mesmo evento, independentemente do
número de reclamações, relativo àquela cobertura, ressalvada, porém, a possibilidade de variação dos
dois limites, conforme o disposto a seguir.
a.2.5 Quando do pagamento da indenização securitária, devida pela Seguradora ao Segurado e
vinculada a uma cobertura contratada, serão fixados para estas:
I) Novo Limite Agregado, definido como a diferença entre o Limite Agregado vigente na data de
liquidação do sinistro e a indenização correspondente efetuada;
II) Novo Limite Máximo de Indenização definido como o MENOR dos seguintes valores:
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1) O Limite Máximo de Indenização inicialmente estipulado para aquela cobertura, ou;
2) o valor definido na alínea “I)” acima.
a.3 Se a indenização efetuada ao Segurado exaurir o vigente Limite Agregado da cobertura, atendidas as
disposições do contrato, A GARANTIA RELATIVA À MESMA SERÁ CANCELADA, mas o
seguro continuará em vigor em relação àquelas cujos respectivos Limites Agregados não tiverem sido
esgotados.
a.4 Se o sinistro for abrigado por mais de uma das coberturas contratadas, de tal forma que não possa
ser feita, de forma inequívoca, a distribuição das respectivas responsabilidades, esta será decidida por
acordo das partes.
b) LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI) PARA CADA COBERTURA
CONTRATADA INCLUINDO LIMITE AGREGADO (LA) COM OPÇÃO DE LIMITE
MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE (LMG):
b.1 A Seguradora poderá estipular, na especificação deste seguro, um LIMITE MÁXIMO DE
GARANTIA DA APÓLICE, aplicável a apólices que abranjam várias coberturas, desde que:
b.1.1 o limite deverá estar explicitamente indicado na especificação da apólice;
b.1.2 o Limite Máximo de Garantia da Apólice será MENOR ou IGUAL à soma dos Limites
Máximos de Indenização iniciais das coberturas contratadas;
b.2 Se a soma das reparações e/ou despesas, devidas e/ou pagas pelo Segurado, garantidos por MAIS
DE UMA cobertura, exceder o Limite Máximo de Garantia da Apólice, a Seguradora se
responsabilizará, atendidas as demais condições do contrato, pelo pagamento de indenizações ao
Segurado até que totalizem o Limite Máximo de Garantia (LMG), respeitando-se, entretanto, os
respectivos Limites Máximos de Indenização (LMI) estipulados para cada cobertura atingida.
Se existirem valores a ser indenizados superiores ao Limite Máximo de Garantia, o EXCESSO NÃO
ESTARÁ GARANTIDO POR ESTE SEGURO.
b.3 Se não houver menção na especificação da apólice ao Limite Máximo de Garantia da Apólice, as
coberturas contratadas garantirão, independentemente, até os respectivos Limites Máximos de
Indenização vigentes, os sinistros de sua competência, atendidas as demais disposições deste seguro.
c) APÓLICE EM VERBA ÚNICA:
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c.1 O Segurado poderá solicitar à Seguradora que a apólice de seguro tenha um único Limite, aqui
definido como VERBA ÚNICA, que será o limite máximo de responsabilidade da Seguradora pela
apólice durante sua vigência, abrangendo todas as coberturas contratadas pelo Segurado (Limite de
Verba Única).
c.2. O Segurado poderá estipular sublimites, conforme definido nesta apólice, para as coberturas
contratadas.
c.3 Em caso de sinistro envolvendo qualquer das coberturas da apólice, o valor indenizado pela
Seguradora ao segurado será deduzido tanto do valor da VERBA ÚNICA como do valor da cobertura
atingida, se esta possuir sublimite.
c.4 A apólice ficará automaticamente cancelada e as respectivas coberturas expiradas quando o Limite
da VERBA ÚNICA for atingido. Caso o sublimite da cobertura atingida pelo sinistro seja esgotado,
aquela cobertura ficará automaticamente cancelada/expirada.
13. PAGAMENTO DO PRÊMIO
13.1 O prêmio do Seguro poderá ser pago à vista ou em parcelas mensais, na quantidade e valores
indicados na proposta e especificação da apólice.
13.2 O prazo limite para o pagamento do prêmio é a data de vencimento estipulada no documento de
cobrança. Se esta data limite cair em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio
poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente. O respectivo documento de
cobrança será encaminhado ao segurado ou ao seu representante legal, com antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis em relação à data do respectivo vencimento.
13.3 Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas
parcelas, sem que este tenha sido efetuado, o direito à indenização, em caso de cobertura nos termos da
apólice, não ficará prejudicado.
13.4 A data limite fixada para pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela, no caso de apólices
fracionadas, não poderá ultrapassar o 30º (trigésimo) dia da emissão da apólice, da fatura ou da conta
mensal do aditivo de renovação ou, ainda, dos aditivos ou endossos dos quais resulte aumento do
prêmio.
13.5 O não pagamento do prêmio com pagamento único, ou o não pagamento da primeira
parcela no caso de apólices fracionadas, até a data do vencimento, implicará no cancelamento
automático do contrato de seguro. Nesta hipótese, havendo interesse do Segurado na
contratação do seguro, este deverá ser renegociado com a Seguradora.
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13.6 No caso de fracionamento de prêmio será garantida ao segurado a possibilidade de antecipar o
respectivo pagamento, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros pactuados, não
sendo permitida a cobrança de nenhum valor adicional a título de custo administrativo de
fracionamento.
13.7 O pagamento do prêmio do seguro de forma parcelada não implicará na sua quitação total, caso
todas as parcelas não tenham sido pagas.
13.8 No caso de fracionamento do prêmio e configurada a falta de pagamento de qualquer uma das
parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência das coberturas contratadas será ajustado em
função do prêmio efetivamente pago, observada, no mínimo, a fração prevista na Tabela de Prazo
Curto abaixo. O Segurado ou seu representante legal será informado sobre o novo prazo de vigência
ajustado, por meio de comunicação escrita enviada pela Seguradora.
TABELA DE PRAZO CURTO
Relação % entre a
Fração a ser aplicada
Relação % entre a
parcela de prêmio paga
sobre a vigência
parcela de prêmio paga
e o prêmio total da
original
e o prêmio total da
apólice
apólice
13
15/365
73
20
30/365
75
27
45/365
78
30
60/365
80
37
75/365
83
40
90/365
85
46
105/365
88
50
120/365
90
56
135/365
93
60
150/365
95
66
165/365
98
70
180/365
100

Fração a ser
aplicada sobre a
vigência original
195/365
210/365
225/365
240/365
255/365
270/365
285/365
300/365
315/365
330/365
345/365
365/365

Nota: Para percentuais não previstos na tabela acima, deverá ser aplicado o percentual
imediatamente superior.
13.9 Restabelecido o pagamento das parcelas de prêmio ajustadas, acrescidas da cobrança de juros de
mora de 1,0% (Hum por cento) ao mês, dentro do novo prazo de vigência, ficará automaticamente
restaurado o prazo de vigência original da apólice de seguro.
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13.10 Findo o novo prazo de vigência, sem que tenha sido retomado o pagamento do prêmio,
ou no caso de fracionamento em que a aplicação da Tabela de Prazo Curto não resulte em
alteração do prazo de vigência da cobertura, operar-se-á automaticamente o cancelamento da
apólice.
13.11 Na hipótese de ocorrência de sinistro indenizável durante o período em que o segurado estava em
mora, porém beneficiado pelo prazo de vigência concedido conforme a Tabela de Prazo Curto serão
descontadas as parcelas de prêmio pendentes do valor a ser pago pela Seguradora ao segurado.
13.12 Quando o pagamento da indenização securitária acarretar o cancelamento do contrato de seguro,
as parcelas vincendas do prêmio deverão ser deduzidas do valor da indenização, excluído o adicional de
fracionamento.
13.13 No caso de recebimento indevido de prêmio, os valores pagos serão devolvidos, sujeitos às
atualizações monetárias a partir da data de recebimento pela Seguradora, até a data da devolução, com
base na variação positiva do índice IPCA/IBGE.
13.14 Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante
financiamento obtido junto às instituições financeiras, no caso em que o segurado deixar de pagar o
financiamento.
13.15 O Segurado obriga-se a comunicar à Seguradora eventual mudança de endereço, para que esta
possa manter o cadastro do Segurado permanentemente atualizado, sendo que, o descumprimento
desta obrigação desobrigará a Seguradora em relação à efetiva ciência do segurado.
14. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO
14.1 O Segurado se obriga:
a) a dar imediato aviso à Seguradora, por carta registrada ou protocolada, da ocorrência de
qualquer evento que e adotará as providências imediatas para minorar suas consequências,
nos termos deste seguro, possa acarretar a reivindicação da garantia, tão logo dele tome
conhecimento;
b) a tomar todas as providências consideradas inadiáveis e ao seu alcance, para tentar evitar
e/ou minorar os danos causados a terceiros;
c) a comunicar à Seguradora, de imediato, qualquer citação, carta ou documento que receber e
que se relacione com um possível sinistro coberto por este contrato;
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d) em caso de sinistro, a dar assistência à Seguradora, a fazer o que lhe for possível e permitir a
prática de todo e qualquer ato lícito necessário, ou considerado indispensável por aquela, com
a finalidade de sustar, remediar ou sanar falhas ou inconvenientes, cooperando
espontaneamente e de boa vontade para a solução correta dos litígios;
e) a dar ciência, à Seguradora, da contratação, cancelamento ou rescisão de qualquer outro
seguro que contemple coberturas idênticas àquelas previstas neste contrato;
f) a zelar e a manter em bom estado de conservação, segurança e funcionamento os bens de
sua propriedade e posse, capazes de causar danos a terceiros, comunicando à Seguradora, por
escrito, qualquer alteração que venham a sofrer os referidos bens; correrão por conta exclusiva
do Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas medidas;
Com relação à obrigação acima, deverá ser comprovada pelo Segurado, quando necessária, a
realização de manutenção regular das máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos e
instalações, ainda que não pertencente ao Segurado;
g) comprovar que tenham sido empregadas ou contratadas pessoas comprovadamente
habilitadas, quando exigidas tais habilitações pelo fabricante ou por disposição legal, para
operarem ou prestarem serviços em máquinas, veículos, aparelhos e equipamentos nos locais
do Segurado; e
h) colocar todos os avisos de advertência que devem estar expostos em locais visíveis,
alertando os transeuntes sobre a realização de prestação de serviços, seja em máquinas,
equipamentos, aparelhos ou veículos situados nos estabelecimentos pertencentes ao Segurado.
15. MEDIDAS DE SEGURANÇA
15.1 Além das obrigações constantes da Clausula Obrigações do Segurado destas Condições
Gerais, o Segurado deverá observar todas as determinações das autoridades competentes, no
que se refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes, bem como aquelas que,
embora não prescritas por tais autoridades, sejam apropriadas para o tipo de negócio realizado
pelo Segurado, inclusive as a seguir relacionadas:
a) Existência de plano de emergência, em caso de incêndio e/ou explosão;
b) Existência de brigada de incêndio mantida e/ou contratada;
c) Indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação dos estabelecimentos,
através de sinalização cuja leitura seja possível de mesmo em caso de paralisação do
fornecimento de energia elétrica;
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d) Controle do fluxo das pessoas nos pontos de estrangulamento (entradas e saídas), de modo
a não permitir o acúmulo excessivo de pessoas nesses pontos;
e) Vigilância e controle das saídas, de modo a impedir a presença de obstáculos, tais como
veículos estacionados ou vendedores ambulantes, como também o fechamento indevido de
portões, acessos, rotas de fuga, saídas de emergência, etc.;
f) Manutenção eficiente de máquinas e/ou equipamentos necessárias às operações
desenvolvidas pelo Segurado, com todos os registros atualizados relativos a tais manutenções.
15.2 Correrão por conta exclusiva do Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas
medidas.
15.3 A inobservância das medidas acima e demais medidas necessárias para as atividades do
Segurado prejudicará a presente cobertura, acarretando a perda do direito do Segurado à
indenização securitária.16.
16. PERDA DE DIREITO
16.1 SE O SEGURADO, POR SI OU POR SEU REPRESENTANTE, FIZER
DECLARAÇÕES INEXATAS OU OMITIR CIRCUNSTÂNCIAS QUE POSSAM INFLUIR
NA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA OU NO VALOR DO PRÊMIO, PERDERÁ O DIREITO
À GARANTIA, ALÉM DE FICAR OBRIGADO A PAGAR O PRÊMIO VENCIDO.
16.1.1 Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a Seguradora
poderá:
a) na hipótese de NÃO ocorrência do sinistro:
I) cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo
decorrido;
II) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível;
b) na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização integral:
I) cancelar o seguro, após o pagamento da indenização ao Segurado, retendo, do prêmio originalmente
pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido;
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II) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível, ou deduzindo-a do valor
a ser indenizado;
c) na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral, cancelar o seguro, após o pagamento
da indenização ao Segurado, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de prêmio cabível.
16.2 O SEGURADO PERDERÁ O DIREITO À GARANTIA
INTENCIONALMENTE O RISCO OBJETO DO CONTRATO.

SE

AGRAVAR

16.3 O SEGURADO É OBRIGADO A COMUNICAR, À SEGURADORA, LOGO QUE
SAIBA, TODO INCIDENTE SUSCETÍVEL DE AGRAVAR CONSIDERAVELMENTE O
RISCO COBERTO, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À GARANTIA, SE FOR
PROVADO QUE SILENCIOU DE MÁ-FÉ.
16.3.1 Recebido o aviso de agravação do risco, sem culpa do Segurado, Seguradora, no prazo de quinze
dias a contar daquele aviso, poderá rescindir o contrato, dando ciência de sua decisão, por escrito, ao
Segurado.
16.3.2 A rescisão só será eficaz trinta dias após a notificação e a diferença do prêmio será restituída pela
Seguradora.
16.3.3 Na hipótese de agravação do risco, sem culpa do Segurado, a Seguradora poderá propor a
continuidade do contrato e cobrar a diferença do prêmio.
16.4 Além dos demais casos previstos em lei, e nos subitens 16.1 a 16.3 deste contrato, o Segurado
perderá o direito à garantia se:
a) deixar de cumprir qualquer obrigação convencionada neste seguro;
b) procurar obter benefícios ilícitos do seguro;
c) dificultar qualquer exame ou diligência, necessários para a ressalva de direitos em relação a terceiros,
ou para a avaliação de danos, em caso de sinistro.
17. DESPESAS DE SALVAMENTO
17.1 O presente seguro abrange as quantias despendidas pelo Segurado com as despesas de salvamento,
sem cobrança de qualquer prêmio adicional, definidas na alínea “a” da cláusula “Riscos Cobertos”
destas Condições Gerais, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 100% (CEM POR CENTO) DO LIMITE
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MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI) OU LIMITE AGREGADO (LA) DA COBERTURA
AFETADA PELO SINISTRO COBERTO, O QUAL SERÁ APLICADO POR OCORRÊNCIA.
17.2 As despesas de salvamento cobertas por meio do presente seguro, de acordo com as
circunstâncias de cada ocorrência, podem ser efetivadas por outrem, que não o próprio Segurado,
inclusive por autoridade competente, ressalvando-se, porém que a obrigação da Seguradora será
cumprida nos exatos termos destas condições contratuais.
17.3 O Segurado será responsável pelas despesas efetuadas para o salvamento de sinistros relativo a
interesses não garantidos pela presente apólice de seguro. Caso o Segurado tome medidas para o
salvamento de sinistros de interesses garantidos pela presente apólice em conjunto com medidas para
o salvamento de sinistros de interesses não garantidos, as despesas serão arcadas respectivamente pela
Seguradora e Segurado.
17.4 A cobertura para despesas de salvamento não abrange as despesas incorridas pelo Segurado com
a prevenção ordinária de sinistros, em relação aos bens, instalações e interesses segurados, assim
considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma,
substituição preventiva, ampliação e outras afins, inerentes ao ramo de atividade do Segurado.
17.5 A Seguradora não estará obrigada, em nenhuma hipótese, ao pagamento de despesas com
medidas excessivas, inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, e ao pagamento de
despesas não decorrentes diretamente dos riscos cobertos por esta apólice de seguro.
17.5.1 As despesas de salvamento relativas a danos ambientais são expressamente excluídas do presente
seguro, sendo os riscos de responsabilização civil do Segurado vinculados a danos ambientais
enquadrados em outro ramo de seguro, denominados seguro de responsabilidade civil de riscos
ambientais, totalmente diversos do presente seguro.
17.6 As disposições desta cláusula não alteram e não ampliam as coberturas objeto do presente
contrato de seguro, aplicando-se apenas às despesas de salvamento de sinistros incorridas durante o
período de vigência do contrato de seguro. De igual alcance, esta cláusula não será acionada para
efetivar qualquer indenização ou reembolso de despesas se o Segurado puder reclamá-la por meio de
outra apólice de seguro específica; havendo mais de uma apólice ou cláusula garantindo as mesmas
despesas, a presente cláusula contribuirá, apenas, com a sua quota de responsabilidade no total dos
limites segurados por todas as apólices em vigor no momento da ocorrência coberta.
17.7 Nos termos da legislação civil vigente, o Segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora
ao constatar qualquer incidente ou perturbação na sua operação ou ao receber uma ordem de
autoridade competente que possa gerar pagamento de despesa. O Segurado se obriga também a
executar tudo o que for exigido para limitar as despesas ao mínimo necessário e objetivamente
adequado para conter a ocorrência do sinistro coberto ou minorar seu volume e, ainda, para salvar o
bem ou o interesse coberto.
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17.8 As despesas de salvamento INTEGRAM, PARA TODOS OS FINS, O LIMITE MÁXIMO DE
INDENIZAÇÃO OU LIMITE AGREGADO DA COBERTURA afetada pelo sinistro coberto,
observadas as restrições e demais disposições das condições contratuais.
17.9 Realizado qualquer pagamento de indenização ou reembolso a título de despesa de salvamento, a
Seguradora ficará sub-rogada de todos os direitos pertinentes, sem exceção, não prevalecendo sobre
esta cláusula qualquer tipo de desistência ou renúncia do direito de sub-rogação.
17.10 Participação Obrigatória do Segurado: Aplica-se a esta cobertura a franquia e/ou
participação obrigatória do segurado, conforme mencionado na especificação desta apólice.
17.11 Não haverá reintegração do limite de cobertura previsto para a presente cláusula, em nenhuma
hipótese.
17.12 Ficam revogadas quaisquer outras disposições deste contrato de seguro contrárias às presentes
nesta cláusula.
18. DESPESAS DE CONTENÇÃO DE SINISTROS
18.1 O presente seguro abrange as quantias despendidas pelo Segurado com as despesas de contenção
de sinistro, sem cobrança de qualquer prêmio adicional, definidas na alínea “a” da cláusula “Riscos
Cobertos” destas Condições Gerais, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 20% (VINTE POR CENTO)
DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI) OU LIMITE AGREGADO (LA) DA
COBERTURA QUE SERIA AFETADA PELO SINISTRO, O QUAL SERÁ APLICADO POR
OCORRÊNCIA. Essa cobertura não abrange despesas relacionadas a retirada de produtos do mercado
(“recall de produtos”).
18.1.1 Se o Segurado pretender valor superior ao limite previsto na cláusula 18.1 acima, a Seguradora
poderá aceitar a contratação deste limite, mediante cláusula específica firmada pelas partes e
pagamento do prêmio adicional correspondente.
18.2 As despesas de contenção de sinistro cobertas por meio do presente seguro, de acordo com as
circunstâncias de cada ocorrência, podem ser efetivadas por outrem, que não o próprio Segurado,
inclusive por autoridade competente, ressalvando-se, porém que a obrigação da Seguradora será
cumprida nos exatos termos destas condições contratuais.
18.3 O Segurado será responsável pelas despesas efetuadas para a contenção de sinistros relativa a
interesses não garantidos pela presente apólice de seguro. Caso o Segurado tome medidas para a
contenção de sinistros de interesses garantidos pela presente apólice em conjunto com medidas para a
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contenção de sinistros de interesses não garantidos, as despesas serão arcadas respectivamente pela
Seguradora e Segurado.
18.4 A cobertura para despesas de contenção de sinistro não abrange as despesas incorridas pelo
Segurado com a prevenção ordinária de sinistros, em relação aos bens, instalações e interesses
segurados, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto,
renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras afins, inerentes ao ramo de atividade
do Segurado.
18.5 A Seguradora não estará obrigada, em nenhuma hipótese, ao pagamento de despesas com
medidas excessivas, inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, e ao pagamento de
despesas não decorrentes diretamente dos riscos cobertos por esta apólice de seguro.
18.5.1 As despesas de contenção de sinistro relativas a danos ambientais são expressamente excluídas
do presente seguro, sendo os riscos de responsabilização civil do Segurado vinculados a danos
ambientais enquadrados em outro ramo de seguro, denominado seguro de responsabilidade civil de
riscos ambientais, totalmente diverso do presente seguro.
18.6 As disposições desta cláusula não alteram e não ampliam as coberturas objeto do presente
contrato de seguro, aplicando-se apenas às despesas de contenção de sinistro incorridas durante o
período de vigência do contrato de seguro. De igual alcance, esta cláusula não será acionada para
efetivar qualquer indenização de despesas se o Segurado puder reclamá-la por meio de outra apólice
de seguro mais específica; havendo mais de uma apólice ou cláusula garantindo as mesmas despesas, a
presente cláusula contribuirá, apenas, com a sua quota de responsabilidade no total dos limites
segurados por todas as apólices em vigor no momento da ocorrência coberta.
18.7 Nos termos da legislação civil vigente, o Segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora
ao constatar qualquer incidente ou perturbação na sua operação ou ao receber uma ordem de
autoridade competente que possa gerar pagamento de despesa. O Segurado se obriga também a
executar tudo o que for exigido para limitar as despesas ao mínimo necessário e objetivamente
adequado para evitar e/ou conter a ocorrência do sinistro coberto ou minorar seu volume e, ainda,
para salvar o bem ou o interesse coberto.
18.8 Se, apesar da execução das medidas de contenção de sinistro, ocorrer o sinistro coberto pela
presente apólice, as despesas indenizadas pela Seguradora SERÃO SEMPRE DEDUZIDAS DO
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI) OU LIMITE AGREGADO (LA) DA
COBERTURA que seria afetada pelo sinistro, E DO LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA
APÓLICE (LMG), SE HOUVER.
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18.9 Realizado qualquer pagamento de indenização a título de despesa de contenção de sinistro, a
Seguradora ficará sub-rogada de todos os direitos pertinentes, sem exceção, não prevalecendo sobre
esta cláusula qualquer tipo de desistência ou renúncia do direito de sub-rogação.
18.10 Não haverá reintegração do limite de cobertura previsto para a presente cláusula, em nenhuma
hipótese.
18.11 Participação Obrigatória do Segurado – Salvo convenção em contrário, constante da
especificação desta apólice, o Segurado participará com 20% (vinte por cento) de todas as
despesas de contenção de sinistro cobertas pelo presente seguro e indenizadas pela
Seguradora, em cada ocorrência, observadas as demais disposições desta cláusula.
18.12 Ficam revogadas quaisquer outras disposições deste contrato de seguro contrárias às presentes
nesta cláusula, ressalvada a contratação de limite adicional para a presente cobertura prevista na
cláusula 18.1.1 acima.
19. REGULAÇÃO DE SINISTROS
19.1 Tendo ocorrido evento que, na avaliação do Segurado, poderá resultar em solicitação da garantia
contratada nos termos deste contrato de seguro, prestará o Segurado à Seguradora todas as informações
e esclarecimentos necessários para a determinação da causa, natureza e extensão dos danos causados,
colocando, à disposição da Seguradora, os seguintes documentos, sem prejuízo de outros previstos
neste contrato e/ou na legislação de seguros em vigor:
a) relatório detalhado sobre o evento com comentários do segurado a respeito de sua
responsabilidade ou não perante o (s) terceiro (s);
b) reclamação formal por parte do(s) terceiro(s) informando de que forma os mesmos foram
afetados/prejudicados pelo segurado; bem como:
b.1 Em casos de danos corporais:
b.1.1 Boletim de ocorrência policial;
b.1.2 Laudo do Instituto de Criminalística / Laudo de Exame de Corpo Delito;
b.1.3 Certidão de inquérito Policial;
b.1.4 Laudo médico contendo diagnóstico/prognóstico de tratamento e alta;
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b.1.5 Comprovantes de despesas médicas e/ou hospitalares, exceto para a cobertura de
Empregador.
b.2 Em casos de danos materiais:
b.2.1 Relação do (s) bem(ns) danificado (s) em decorrência do sinistro
b.2.3 Apresentação de orçamentos e/ou comprovante de custo dos bens sinistrados.
b.3 os comprovantes das quantias devidas e/ou despendidas ao tentar evitar e/ou minorar os danos,
quando tais ações tiverem sido empreendidas.
19.1.1 Após examinar os documentos acima elencados, a Seguradora poderá, no caso de dúvidas
fundamentadas, solicitar outros documentos que se façam necessários à regulação e à liquidação do
sinistro, e, também, na ausência de comprovantes das despesas efetuadas, pelo Segurado, durante as
ações emergenciais empreendidas para tentar evitar e/ou minorar os danos, realizar vistoria e/ou
perícia técnica para confirmá-las.
20. DEFESA EM JUÍZO
20.1 Quando qualquer ação judicial, vinculada a danos cobertos por esse seguro, for proposta contra o
Segurado ou seu preposto, será dado imediato conhecimento do fato para a Seguradora, para a qual
serão remetidas cópias das notificações ou de quaisquer outros documentos recebidos.
20.1.1 Em tais casos, o Segurado (ou seu preposto) ficará obrigado a constituir, para a defesa judicial
ou extrajudicial de seus direitos, procurador ou advogado, exceto nos casos em que a lei dispensar tal
nomeação.
20.1.2 A Seguradora poderá intervir na ação, na qualidade de assistente.
20.2 Embora as negociações e os procedimentos relativos à liquidação do sinistro, com os reclamantes,
sejam conduzidos pelo Segurado, a Seguradora se faculta o direito de dirigir os entendimentos, ou
intervir em qualquer fase daquelas negociações e procedimentos.
20.3 É vedado ao Segurado transigir, pagar ou tomar outras providências que possam influir no
resultado das negociações ou litígios, em especial reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação,
salvo se tiver a anuência expressa da Seguradora.
20.4 A Seguradora indenizará também, QUANDO CONTRATUALMENTE PREVISTO, as custas
judiciais e os honorários do advogado ou procurador, nomeado(s) pelo Segurado, até o valor do Limite
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Máximo de Indenização fixado para essa cobertura, observada, quando for o caso, a eventual
proporção na responsabilidade pela indenização principal.
20.4.1 A Seguradora reembolsará as custas judiciais e os honorários do(s) advogado(s) do reclamante,
somente quando o pagamento advenha de sentença judicial ou acordo autorizado pela Seguradora, e até
o valor da diferença, caso positiva, entre o Limite Máximo de Indenização da cobertura invocada, e a
soma da quantia pela qual o Segurado for civilmente responsável, com o reembolso de despesas
emergenciais contempladas pela cobertura.
20.4.2 Se o Segurado e a Seguradora nomearem advogados diferentes, na hipótese de não ter sido
contratualmente previsto o pagamento das custas judiciais e dos honorários do(s) advogado(s) de defesa
do Segurado, cada parte assumirá, individualmente, os gastos integrais pelas contratações respectivas.
21. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS
21.1 A Seguradora efetuará o pagamento, respectivamente, das quantias devidas e das despendidas, pelo
Segurado, para reparar, tentar evitar e/ou minorar o sinistro, nos termos da cláusula –“OBJETIVO
DO SEGURO”.
21.1.1 Qualquer acordo, judicial ou extrajudicial, com o terceiro prejudicado, seus beneficiários e/ou
herdeiros, só será reconhecido pela Seguradora se houver tido a sua prévia anuência.
21.1.2 Na hipótese de o Segurado recusar acordo recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro
prejudicado, fica desde já estipulado que a Seguradora não responderá por quantias que excedam aquela
pela qual o sinistro seria liquidado com base naquele entendimento.
21.1.3 Se os valores que serviram de base para o cálculo do prêmio da apólice, informados pelo
Segurado, por seu representante legal ou por seu corretor, forem inferiores aos constatados pela
Seguradora, obtidos por ocasião da regulação do sinistro, haverá redução da indenização devida, na
mesma proporção que a existente entre o prêmio efetivamente pago e aquele que deveria ter sido pago,
recalculado com base nos valores corrigidos.
21.2 Se houver reparação, devida pelo Segurado, compreendendo pagamento em dinheiro e prestação
de renda ou pensão, a Seguradora pagará preferencialmente o primeiro, respeitado, na data de
liquidação do sinistro, o vigente Limite Máximo de Indenização.
21.2.1 Na hipótese do subitem 21.2, respeitado o limite nele aludido, se a Seguradora tiver que
contribuir também para a renda, ou pensão, poderá fazê-lo mediante o fornecimento ou a aquisição de
títulos de renda fixa em seu próprio nome, cujos rendimentos serão inscritos em favor dos terceiros
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com direito a recebê-los, com cláusula estipulando que, cessada a obrigação, tais títulos reverterão ao
patrimônio da Seguradora.
21.3 O prazo para o pagamento de indenização é de 30 (trinta) dias após protocolo de entrega do
último documento exigido na regulação. Caso sejam necessários documentos e/ou informações
complementares para a liquidação do sinistro, mediante dúvida fundada e justificável, o prazo
será suspenso, e dar-se-á continuidade a partir do dia útil subsequente àquele em que forem
completamente atendidas as exigências.


A sociedade seguradora pode exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem
como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro,
sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar
cópia da certidão de abertura do inquérito que porventura tiver sido instaurado.

21.3.1 Os valores das indenizações de sinistros ficam sujeitos à atualização monetária a partir da data de
ocorrência do evento até a data do efetivo pagamento, com base na variação positiva do índice IPCA /
IBGE; calculado “Pró-Rata Temporis”, somente quando a seguradora não cumprir o prazo de 30
(trinta) dias fixado para pagamento da indenização.
21.3.2 Os valores relativos às obrigações pecuniárias serão acrescidos de multa e de juros moratórios,
quando o prazo de sua liquidação superar o prazo fixado em contrato para esse fim, respeitada a
regulamentação específica, particularmente no que se refere ao limite temporal para a liquidação e a
faculdade de suspensão da respectiva contagem. Se o prazo para pagamento da indenização não for
cumprido, este valor estará sujeito à aplicação de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
ao mês, a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da indenização,
sem prejuízo de sua atualização.
21.3.3 Se o índice pactuado for extinto, será considerado, para efeito do cálculo da atualização
monetária, o índice que vier a substituí-lo, aplicando-se esta disposição, também, a qualquer outro
índice pactuado nos termos do subitem 21.3.1.
21.3.4 O pagamento dos valores relativos à parcela de atualização monetária será feito
independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais
valores do contrato.
21.3.5 As atualizações serão efetuadas com base na variação apurada entre o último índice publicado
antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele imediatamente anterior à data de sua
efetiva liquidação.
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21.4 Em caso de alteração dos critérios de atualização monetária estabelecidos pela SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados) em função de legislação superveniente, fica acordado que as
condições previstas neste item serão imediatamente enquadradas às novas disposições.
22. SUB–ROGAÇÃO DE DIREITOS
22.1 Efetuado pagamento de indenização ao Segurado, cujos recibos valerão como instrumento de
cessão, a Seguradora ficará sub-rogada, em todos os direitos e ações do Segurado, até a soma dos
valores indenizados, contra aqueles, que, por ato, fato ou omissão, tenham causado os danos ou para
eles concorrido, obrigando-se o Segurado a facilitar os meios necessários ao exercício desta subrogação.
22.1.1 A Seguradora não poderá se valer do instituto da sub-rogação contra o Segurado.
22.1.2 Salvo dolo, a sub-rogação não terá lugar se o dano tiver sido causado pelo cônjuge do Segurado,
seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos e afins, ou, ainda, por seus empregados, prepostos,
ou pessoas pelas quais o mesmo for civilmente responsável.
22.1.3 É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os
direitos a que se refere esta clausula.
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23.

CANCELAMENTO DO SEGURO

23.1 A expressão CANCELAMENTO DO SEGURO será utilizada se o presente seguro for dissolvido
em data anterior ao término de sua vigência.
23.2 Excetuados os casos previstos em lei, O CANCELAMENTO DO SEGURO SOMENTE
PODERÁ SER EFETUADO NAS SEGUINTES HIPÓTESES:
a) POR EXAUSTÃO DO LIMITE AGREGADO de uma das coberturas contratadas, situação em
que o cancelamento será específico para aquela cobertura;
b) POR PERDA DE DIREITO DO SEGURADO, situação em que o cancelamento será total,
abrangendo todas as coberturas contratadas;
c) POR INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO, nos termos dos subitens 13.5 e 13.10 da clausula
“Pagamento do prêmio”, caso em que o cancelamento será total, abrangendo todas as coberturas
contratadas;
d) POR REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DO RISCO, nos termos do subitem 13.4, caso em que o
cancelamento abrangerá todas as coberturas contratadas;
e) POR RESCISÃO, situação em que o cancelamento é feito mediante acordo entre as partes,
abrangendo quaisquer das coberturas contratadas, respeitados os riscos em curso, mediante aviso
prévio de 5 (cinco) dias úteis, formulado, por escrito, por qualquer das partes, e observadas as seguintes
condições:
I) se a rescisão for proposta pelo Segurado, tendo sido o seguro contratado por um ano, a Seguradora
reterá, além das despesas e do imposto, uma percentagem do prêmio obtida de acordo com a tabela
abaixo.
Neste caso, o prêmio a ser devolvido será corrigido pela variação positiva do IGP-M/FGV
(IPCA/IBGE), a partir da data de recebimento da solicitação do cancelamento. Para os prazos não
previstos na Tabela de Prazo Curto, adota-se o percentual imediatamente INFERIOR.
PRAZO EM DIAS
15
30
45
60
75

v.01/2017

TABELA DE PRAZO CURTO
% DO PRÊMIO PRAZO EM DIAS % DO PRÊMIO
13
195
73
20
210
75
27
225
78
30
240
80
37
255
83

Página
46135 de
70

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL
ESPECIFICAÇÃO DE APÓLICE/ADITAMENTO
Apólice nº
17.51.0031841.28

Aditamento nº Ramo/Modalidade
0351 – Responsabilidade
0
Civil Geral

Vigência – às 24h00
Início:
07/11/2018
Término 07/11/2019

Segurado

CNPJ:

ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO SAMAS

67.848.994/0001-71

90
105
120
135
150
165
180

40
46
50
56
60
66
70

270
285
300
315
330
345
365

85
88
90
93
95
98
100

II) ainda na hipótese acima, se o seguro tiver sido contratado por prazo diferente de um ano, aplicam-se
as mesmas disposições, mas a primeira e a terceira coluna da tabela devem ser adaptadas
proporcionalmente ao período pactuado;
III) se a rescisão for proposta pela Seguradora, esta reterá, do prêmio recebido, além dos emolumentos,
a parte proporcional ao tempo decorrido ("pro rata temporis"). Neste caso, o prêmio a ser devolvido
será corrigido pela variação positiva do IGP-M/FGV (IPCA/IBGE), a partir da data do efetivo
cancelamento.
24. CLÁUSULA DE CONCORRÊNCIA DE APÓLICES
24.1 O Segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro contra os mesmos riscos,
deverá comunicar a sua intenção, previamente, por escrito, a todas as Seguradoras envolvidas, sob pena
de perda de direito.
24.2 O prejuízo total, relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura contratada nesta apólice, cuja
indenização esteja sujeita às disposições deste contrato, será constituído pela soma das seguintes
parcelas:
a) despesas, comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de danos a
terceiros, com o objetivo de reduzir a sua responsabilidade;
b) valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo
entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das Seguradoras envolvidas.
24.3 De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas
será constituído pela soma das seguintes parcelas:
a) despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrência
do sinistro;
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b) valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo segurado e/ou por terceiros
na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa;
c) danos sofridos pelos bens segurados.
24.4 A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do
prejuízo vinculado à cobertura considerada.
24.5 Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os
mesmos interesses contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade
entre as sociedades seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:
I) será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único
vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do segurado, limite
máximo de indenização da cobertura e cláusulas de rateio;
II) será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo indicada:
a) se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às
diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite máximo de garantia, a
indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva
indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas
relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras apólices serão as maiores
possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O valor restante do
limite máximo de garantia da apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os
prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas.
b) caso contrário, a “indenização individual ajustada” será a indenização individual, calculada de acordo
com o inciso I deste artigo.
III) será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de
diferentes apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o inciso II deste artigo;
IV) se a quantia a que se refere o inciso III deste artigo for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à
cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com a respectiva indenização
individual ajustada, assumindo o segurado a responsabilidade pela diferença, se houver;
V) se a quantia estabelecida no inciso III for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente,
cada sociedade seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão
entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele inciso.
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24.6 A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de
cada sociedade seguradora na indenização paga.
24.7 Salvo disposição em contrário, a sociedade seguradora que tiver participado com a maior parte da
indenização ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto
desta negociação, aos demais participantes.
25.

INSPEÇÕES

25.1 A Seguradora poderá efetuar, a qualquer momento, as inspeções e as verificações que considerar
necessárias ou convenientes, com relação ao seguro e ao prêmio, assumindo o Segurado a obrigação de
fornecer os esclarecimentos, os elementos e as provas que lhe forem solicitados.
26.

FRANQUIA E PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO.

26.1 Ao presente seguro será aplicável Franquia e/ou Participação Obrigatória do Segurado nos
prejuízos indenizáveis, especificadas nas Condições Particulares, e que serão sempre deduzidas do
pagamento de qualquer indenização eventualmente devida pela Seguradora, observadas as condições
contratuais desta apólice. O valor da Franquia ou da Participação Obrigatória do Segurado, se superior
ao valor dos prejuízos causados, determinarão a isenção de responsabilidade da Seguradora pelo
prejuízo indenizável.
27. REDUÇÃO E REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
27.1 Ocorrido um sinistro indenizado pela Seguradora, o Limite Máximo de Indenização será reduzido
de tal valor, até a extinção da verba, não tendo o Segurado direito à restituição do prêmio
correspondente a tal redução. Com a extinção da verba da cobertura básica, o seguro torna-se sem
efeito, não sendo permitida a reintegração do Limite Máximo de Indenização.
28. COMUNICAÇÕES
28.1 Comunicações entre o Segurado e a Seguradora somente serão válidas quando feitas por escrito e
comprovadamente recepcionadas pelo destinatário.
Comunicações feitas à seguradora pelo corretor de seguros da apólice, em nome do Segurado, surtirão
os mesmos efeitos que se realizadas pelo próprio Segurado, salvo expressa indicação em contrário da
parte do Segurado.
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29. RENOVAÇÃO
29.1 A renovação deste seguro não é automática. Caberá às partes acordar previamente as bases da
nova contratação, devendo o Segurado encaminhar à Seguradora o pedido de renovação e o(s)
questionário(s) devidamente preenchido(s), datado(s) e assinado(s), com antecedência mínima de 60
dias à data do fim de vigência desta apólice, juntamente com quaisquer outras informações adicionais
que a Seguradora solicitar.
Nestes casos, depois do pedido de renovação, deve ser considerada integralmente a condição constante
na Cláusula “Aceitação” destas Condições Gerais.
30. ENCARGOS DE TRADUÇÃO
30.1 Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior
ficarão totalmente a cargo da sociedade seguradora.
31.

PRESCRIÇÃO

31.1 OS PRAZOS PRESCRICIONAIS SÃO AQUELES ESTIPULADOS EM LEI.
32.

FORO

32.1 Fica eleito o foro da comarca do domicílio do Segurado para dirimir eventuais litígios originados
deste contrato de seguro. Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será
válida a eleição de foro diferente do domicílio do segurado, prevista na especificação da apólice.
33. ARBITRAGEM
33.1 As controvérsias surgidas na aplicação destas condições poderão ser resolvidas por
arbitragem, ou por medida de caráter judicial. No caso de arbitragem, deverá ser pactuada e
assinada, pelo Segurado e pela Seguradora, Cláusula Compromissória Arbitral, regida pela Lei
nº 9307, de 23.09.1996.
33.2 A adesão pelo segurado à Cláusula Compromissória Arbitral é facultativa, todavia, ao
aderir à mesma, o Segurado se comprometerá a solucionar qualquer litígio ou controvérsia
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decorrentes deste contrato por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que
as proferidas pelo Poder Judiciário.
34. GLOSSÁRIO
ACEITAÇÃO - Ato de aprovação de proposta submetida à Seguradora para a contratação de seguro.
ACIDENTE - Evento danoso que ocorre de forma súbita e inesperada, exteriormente à vítima ou à
coisa atingida, não necessariamente provocando morte, sequelas permanentes ou destruição. Ver
"Evento" e "Acidente Pessoal".
ADITIVO - Disposições complementares, acrescentadas a uma apólice já emitida, modificando-a de
alguma forma. Entre as possibilidades, citamos: alterações na cobertura, cobrança de prêmio adicional,
e prorrogação do período de vigência. O ato que formaliza a inclusão do aditivo na apólice é
denominado "endosso". O termo “endosso” também é empregado no mesmo sentido de “aditivo”.
AGRAVAÇÃO DE RISCO - Deterioração das circunstâncias que influenciaram a avaliação original de
um risco: aumento de sua probabilidade de vir a ocorrer e/ou expectativa de ampliação dos danos em
caso de sinistro.
ALAGAMENTO - Excesso de água decorrente de evento climático provocando danos a um
determinado bem, pertencente ao Segurado ou a terceiros.
APÓLICE - Documento que formaliza o contrato de seguro, estabelecendo os direitos e as obrigações
da Seguradora e do Segurado. É subdividida em: Condições Gerais do ramo, Condições Especiais das
Coberturas Básicas contratadas e, opcionalmente, Condições Particulares, variáveis de acordo com cada
Segurado. Apresenta, no seu frontispício, entre outras informações, o início e o fim da vigência, o
Limite Máximo de Indenização de cada cobertura contratada, o valor do prêmio, o custo da apólice e o
imposto (I.O.F.) e, no caso de ser o prêmio fracionado, a taxa de juros praticada, o valor das parcelas e
respectivos vencimentos. Devem constar, ainda, os dados básicos do Segurado, da Seguradora e do
seguro, e o número com que o seguro foi protocolado na SUSEP. Ver “Contrato de Seguro” e
“Proposta”.
APÓLICE À BASE DE OCORRÊNCIAS - Aquela que define, como objeto do seguro, o
pagamento de indenização ao Segurado das quantias, respectivamente, devidas ou pagas a terceiros, a
título de reparação de danos, estipuladas por tribunal civil ou por acordo aprovado pela Seguradora,
desde que:
a) os danos tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice; e
b) o Segurado pleiteie a garantia durante a vigência da apólice ou nos prazos prescricionais em vigor.
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ARRENDAMENTO (MERCANTIL) - Contrato de arrendamento, cessão ou locação, geralmente
com opção de compra, de quaisquer tipos de bens tangíveis. Sinônimo: "Leasing".
ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO (transcrição) - "Nos contratos de empreitada
de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá,
durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos
materiais, como do solo."
ATO ILÍCITO/ ATO DANOSO - Ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que
viole direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (artigo 186 do Código Civil).
Sinônimo: "Ato Danoso".
ATO (ILÍCITO) CULPOSO - Ações ou omissões involuntárias, que violem direito e causem dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, decorrentes de negligência ou imprudência do responsável,
pessoa ou empresa. Observação: o comportamento negligente ou imprudente, em si, sem que dele
resulte dano, não é um ato ilícito culposo.
Este é cometido, se, involuntariamente, como consequência direta de negligência ou imprudência, for
violado direito e/ou causado dano.
ATO (ILÍCITO) DOLOSO - Ações ou omissões voluntárias, que violem direito e/ou causem dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral.
AVISO DE SINISTRO - Uma das obrigações do Segurado, presente em todos os contratos de
seguro. O Segurado deve comunicar de imediato, a ocorrência de sinistro à Seguradora, a fim de que
esta possa tomar as providências necessárias, em seu próprio interesse e no interesse do Segurado.
BENEFICIÁRIO - Pessoa física ou jurídica em cujo proveito se faz o seguro.
BENS / BENS ECONÔMICOS - São os bens materiais e os bens imateriais. De forma mais
explícita: as coisas e os direitos econômicos que são objeto de propriedade. Uma definição clássica é a
seguinte: são os valores materiais e imateriais que servem de objeto a uma relação jurídica.
BENS CORPÓREOS, MATERIAIS OU TANGÍVEIS - As coisas que pertencem a uma pessoa
física ou jurídica. As disponibilidades financeiras concretas, como dinheiro, créditos ou valores
mobiliários NÃO são bens corpóreos. Mas pedras e metais preciosos, ou joias, se materialmente
existentes, são bens tangíveis daquele que tem a sua propriedade.
O corpo humano, se vivo, não é bem material. Ver a definição de "Coisa".
BENS INCORPÓREOS, IMATERIAIS OU INTANGÍVEIS - Direitos que possuem valor
econômico e que são objeto de propriedade. Estão incluídas nesta definição as disponibilidades
financeiras concretas, como créditos, dinheiro ou valores mobiliários.
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BOA-FÉ - Procedimento absolutamente honesto que têm o Segurado e a Seguradora, agindo ambos
com total transparência, isentos de vícios e convictos de que agem de acordo com a lei.
CAMPO ELETROMAGNÉTICO - Campo físico determinado pelo conjunto de quatro grandezas
vetoriais, que caracterizam os estados elétrico e magnético de um meio material ou de vácuo. Estas
quatro grandezas são: o campo elétrico, a indução elétrica, o campo magnético e a indução magnética.
CANCELAMENTO (DE SEGURO OU DE COBERTURA) - Dissolução antecipada do contrato
de seguro, EM SUA TOTALIDADE, por determinação legal, acordo, perda de direito ou
inadimplência do Segurado, esgotamento do Limite Máximo de Garantia da Apólice, ou
PARCIALMENTE, em relação a uma determinada cobertura, por acordo ou exaurimento do Limite
Agregado da mesma. O cancelamento do seguro, total ou parcial, por acordo das partes, denomina-se
RESCISÃO.
CLÁUSULA - Denominação dada a cada um dos artigos ou disposições de um contrato. No caso de
seguros, utiliza-se o termo para fazer referência a um grupo de disposições, normalmente reunidas sob
um título, que estipulam as regras relativas a um particular aspecto do contrato, como, por exemplo,
"Cláusula de Pagamento do Prêmio" ou "Cláusula de Concorrência de Apólices".
CLAUSULADO - Conjunto das cláusulas de um contrato de seguro, ou, num sentido mais amplo,
uma referência a todas as disposições do contrato.
COBERTURA - É o conjunto dos riscos cobertos elencados na apólice. De forma restrita, é sinônimo
de Cobertura Básica ou Cobertura Adicional.
COISA - Tudo aquilo que tem existência material e a que se pode atribuir algum juízo ou medida de
valor, como, por exemplo, a sua utilidade ou o seu valor econômico. Quando é objeto de propriedade,
é classificada como bem, no caso, bem corpóreo, material ou tangível. As disponibilidades financeiras,
como dinheiro, créditos ou valores mobiliários não são “coisas” porque não têm existência material, já
que não passam de direitos, representados por objetos como as cédulas, as ações ou os créditos
escriturais. No entanto, pedras e metais preciosos, e joias, desde que materialmente existentes, são
"coisas". O corpo humano se vivo, não é "coisa". As coisas que, por pertencerem a todos, não podem
ser objeto de propriedade, como, por exemplo, o ar ou o mar, são denominadas "coisas comuns";
aquelas que podem ser objeto de propriedade, mas que não o são, como, por exemplo, um peixe num
lago, ou uma pedra preciosa oculta no solo, não são bens (materiais), mas passam a sê-lo quando
alguém delas se apropria. Raciocínio semelhante se aplica às coisas abandonadas: não são bens
(materiais) até que alguém delas se aproprie. A coisa perdida não é considerada coisa abandonada.
COMISSÃO - Modo de pagamento empregado pelas Seguradoras para remunerar o trabalho dos
corretores de seguros. Ver "Corretor de Seguros".
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COMUNICAÇÃO DE SINISTRO - Ver "Aviso de Sinistro".
CONCORRÊNCIA DE APÓLICES - Coexistência de várias apólices, cobrindo os mesmos riscos.
CONTRATO DE SEGURO - Contrato que estabelece para uma das partes, mediante pagamento
(prêmio) pela outra parte, a obrigação de pagar, a esta, determinada importância, no caso de ocorrência
de um sinistro. É constituído de dois documentos principais, a saber, a proposta e a apólice. Na
proposta, o candidato ao seguro fornece as informações necessárias para a avaliação do risco, e, caso a
Seguradora opte pela aceitação do mesmo, é emitida a apólice, formalizando o contrato. Ver "Apólice"
e “Proposta”.
CORRETOR DE SEGUROS (PESSOA FÍSICA) - Técnico devidamente credenciado por meio de
curso ou exame de habilitação profissional, autorizado pelos órgãos competentes a promover a
intermediação de contratos de seguro e a sua administração. A sua principal função é orientar o
Segurado quanto ao seguro mais conveniente para as necessidades do mesmo. O corretor de seguros
não é um empregado das Seguradoras, sendo remunerado por seu trabalho com um percentual do
prêmio de cada seguro que venha a intermediar, percentual este denominado "comissão". Quando o
Segurado trata diretamente com a Seguradora ou com agentes autorizados desta, os contratos de seguro
podem ser celebrados sem a presença de um corretor. Nestes casos, a comissão, por força da lei nº
4594/64, artigos 18 e 19, deve ser recolhida ao Fundo de Desenvolvimento Educacional do Seguro,
administrado pela FUNENSEG.
CORRETOR (A) DE SEGUROS (PESSOA JURÍDICA) - Empresa cuja constituição é regulada
por leis e normas específicas, e que tem atuação semelhante à de um corretor de seguros.
COSSEGURO - Divisão de um risco segurado entre várias Seguradoras, cada uma das quais se
responsabiliza por uma quota-parte determinada do valor total do seguro. Uma delas, indicada na
apólice e denominada "Seguradora Líder", assume a responsabilidade de administrar o contrato, e
representar todas as demais no relacionamento com o Segurado, inclusive em caso de sinistro.
CULPA - Os atos ilícitos praticados por outrem ou por aqueles pelos quais é o mesmo responsável são
classificados como dolosos ou culposos. Os atos ilícitos culposos estão associados a um
comportamento negligente ou imprudente. Nestes casos, diz-se que há culpa em sentido estrito
("stricto sensu"). Em sentido amplo ("lato sensu"), diz-se que o responsável por um ato ilícito agiu com
culpa, ou tem culpa, independente de seu ato ter sido doloso ou culposo. Portanto, no sentido amplo,
culpa tem dois significados: dolo, ou culpa no sentido estrito.
CULPA GRAVE - Trata-se de conceito não existente no Código Civil, mas que é por vezes utilizado
nos tribunais civis. A culpa grave se aproxima do dolo, sendo motivo para a perda de direito por parte
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do Segurado. Devido ao seu caráter jurídico especial, a culpa grave somente pode ser estabelecida por
sentença de corte civil.
CUSTOS E DESPESAS DE LIMPEZA (CLEAN-UP): Significam custos ou despesas necessárias
e razoáveis, inclusive despesas legais ou correlatas, na remoção e/ou no transporte de solo, subsolo,
água, ar, flora e/ou fauna atingidos, para tratamento, destinação e/ou disposição final dos mesmos,
inclusive no monitoramento do local e dos referidos bens ambientais atingidos pelos agentes
poluentes.
DANO - Alteração, para menor, do valor econômico dos bens ou da expectativa de ganho de uma
pessoa ou empresa, ou violação de seus direitos, ou, ainda, no caso de pessoas físicas, lesão ao seu
corpo ou à sua mente, ou aos direitos da personalidade. A generalidade desta definição tornou
necessária a introdução de conceitos mais restritivos, que caracterizassem especificamente as espécies
de dano com que as Seguradoras estariam dispostas a operar. Surgiram assim os conceitos de "Dano
Físico à Pessoa”, "Dano Material", "Dano Moral", "Dano Estético", "Dano Ambiental", "Perdas
Financeiras" e "Prejuízo Financeiro". Ver "Perdas e Danos".
DANO AMBIENTAL - A tendência atual, no meio jurídico, é subdividir o dano ambiental em três
subespécies, duas delas relacionadas com interesses coletivos, e a terceira com interesses individuais ou
de grupos.
a) dano ecológico puro, ou dano ambiental “stricto sensu”, que abrange apenas os danos causados a
elementos naturais de domínio público, sem titularidade privada, como o ar atmosférico, os rios, a flora,
a fauna, etc., não estando incluídos eventuais danos causados a elementos culturais ou artificiais;
b) dano ambiental “lato sensu”, que abrange os danos causados aos elementos naturais, culturais
e/ou artificiais, pertencentes ao patrimônio coletivo nacional e/ou humano;
c) dano ambiental individual ou reflexo, quando consideradas as perdas e danos causados ao
patrimônio privado de um ou mais indivíduos, consequentes de danos ambientais “lato sensu”. Por
exemplo, a poluição de um rio por substâncias tóxicas, que, em virtude de acidente, vazaram de veículo
que as transportava, poderia prejudicar pescadores que explorassem a pesca local.
Ver “Meio Ambiente”.
DANO ECOLÓGICO PURO - Ver “Dano Ambiental”.
DANO EMERGENTE - Ver “Dano Patrimonial”.
DANO ESTÉTICO - Espécie de dano que se caracteriza por alteração duradoura ou permanente da
aparência externa da pessoa, causando-lhe redução ou eliminação de padrão de beleza.
A tendência, na Justiça brasileira, tem sido admitir a acumulação de indenizações por dano moral e
estético, considerando o dano estético como um agravante dos danos morais. Tem havido, também,
reconhecimento da existência de prejuízos financeiros decorrentes de danos estéticos, nos casos em que
estes incapacitaram a vítima para o exercício de sua profissão.
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Por exemplo, se uma pessoa é atingida na face por uma arma branca, e, após passar por cuidados
médicos, se recupera da ferida, mas adquire uma cicatriz permanente, é possível identificar três espécies
de danos:
a) Dano Físico à Pessoa, a saber, a ferida provocada pela arma que desferiu o golpe, cuja reparação
incluiria o pagamento de despesas médicas, internações, remédios, tratamentos, etc., e eventuais perdas
financeiras decorrentes da redução ou paralisação temporária da capacidade de trabalho da vítima
durante o seu período de tratamento e/ou convalescença;
b) dano moral, já que, em consequência da cicatriz, a vítima poderia passar temporariamente por
constrangimentos (reações negativas do público à sua presença), ou por sofrimento psíquico, etc.;
c) dano estético, qual seja, a redução permanente do padrão de beleza da vítima devido à presença da
cicatriz na sua face, o que poderia lhe causar constrangimentos e sofrimentos psíquicos pelo resto de
sua vida, situação que pode ser interpretada como um agravamento dos danos morais; um outro
aspecto estaria relacionado com a impossibilidade de a vítima poder retomar o trabalho que executava
anteriormente: a alteração de sua aparência poderia lhe impedir, de forma definitiva, de exercer a sua
profissão, caso, por exemplo, trabalhasse como modelo, recepcionista, ou artista, etc.
DANO FÍSICO À PESSOA - Toda ofensa causada à normalidade funcional do corpo humano, dos
pontos de vista anatômico e/ou fisiológico, incluídas as doenças, a invalidez temporária ou permanente
e a morte. NÃO estão abrangidos por esta definição os danos morais, os danos estéticos, os danos
mentais, e os danos materiais, embora, em geral, tais danos possam ocorrer em conjunto com os danos
físicos à pessoa, ou em consequência destes. Ver “Dano Moral”, “Dano Pessoal”, “Dano Material”,
“Dano físico à Pessoa”, e “Dano Estético”.
DANO MATERIAL - Toda alteração de um bem tangível que reduza ou anule seu valor econômico,
como, por exemplo, deterioração, estrago, inutilização, destruição, extravio, furto ou roubo do mesmo.
Não se enquadram neste conceito a redução ou a eliminação de disponibilidades financeiras já
existentes, tais como dinheiro, créditos, e/ou valores mobiliários, que são consideradas "Prejuízo
Financeiro". A redução ou a eliminação da expectativa de lucros ou ganhos de dinheiro e/ou valores
mobiliários também não se enquadra na definição de dano material, mas sim na de "Perdas
Financeiras".
DANO MORAL - Lesão, praticada por outrem, ao patrimônio psíquico ou à dignidade da pessoa, ou,
mais amplamente, aos direitos da personalidade, causando sofrimento psíquico, constrangimento,
desconforto, e/ou humilhação, independente da ocorrência conjunta de danos materiais, corporais, ou
estéticos. Para as pessoas jurídicas, o dano moral está associado a ofensas ao nome ou à imagem da
empresa, normalmente gerando perdas financeiras indiretas, não contabilizáveis, independente da
ocorrência de outros danos.
DANO MORAL COLETIVO - Lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de
valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico. Essas ações podem tratar de
dano ambiental (lesão ao equilíbrio ecológico, à qualidade de vida e à saúde da coletividade), desrespeito
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aos direitos do consumidor (por exemplo, por publicidade abusiva), danos ao patrimônio histórico e
artístico, violação à honra de determinada comunidade (negra, judaica, japonesa, indígena etc.) e até
fraude a licitações.
DANO PATRIMONIAL - Todo dano suscetível de avaliação financeira objetiva. Subdivide-se em
danos emergentes, definidos como aquilo que o patrimônio do prejudicado efetivamente perdeu
(abrangem os danos materiais e os prejuízos financeiros), e em perdas financeiras, definidas como
redução ou eliminação de expectativa de aumento do patrimônio. Ver “Dano Material”, “Prejuízo
Financeiro” e “Perdas Financeiras”.
DANO PESSOAL - Danos causados à pessoa. Subdivide-se em danos corporais, danos morais e
danos estéticos.
DANO PUNITIVO e/ou DANO EXEMPLAR e/ou DANO SOCIAL - Espécie de dano que se
caracteriza por responsabilizar o agente infrator por sua conduta antissocial, cujos efeitos atingem não
só à vítima direta do dano, mas, principalmente, a sociedade como um todo. Trata-se de indenização
com caráter exemplar e de nítido interesse público que tem por objetivo dissuadir o agente de cometer
atitudes lesivas semelhantes e puni-lo pelo comportamento antissocial. Está representada por uma soma
de valor variável, estabelecida por decisão judicial transitada em julgado em separado da indenização
devida ao ofendido, que se destina a fundos de proteção de defesa do consumidor, ambiental,
trabalhista, etc., além de outras entidades determinadas por representantes do Ministério Público,
PROCON, Poder Judiciário, entre outros.
DECADÊNCIA - É o perecimento de um direito unilateral por não ter sido exercido durante período
de tempo estabelecido em lei ou pela vontade das partes. Sinônimo: caducidade.
DEFEITO DO PRODUTO - Defeito é o resultado apresentado por produto fabricado, produzido,
construído ou importado, quando este não oferece a segurança que dele legitimamente se espera,
levando-se em consideração circunstâncias relevantes, entre as quais: I - a sua apresentação; II - o uso e
os riscos que razoavelmente dele se esperam; e III - a época em que foi colocado em circulação.
(definição do Art. 12, do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº. 8.078, de 11/09/1990).
DEFICIÊNCIAS (DOS PRODUTOS PELOS QUAIS O SEGURADO É RESPONSÁVEL) Mau funcionamento ou não funcionamento, existência de partes quebradas ou avariadas, ausência de
componentes, inadequação a normas técnicas, presença de impurezas, vazamentos, contaminações,
erros ou omissões em manuais de instruções, rótulos ou embalagens equivocados, doenças (animais
vivos), deterioração ou estrago (alimentos ou medicamentos), e, em geral, quaisquer imperfeições
apresentadas pelos PRODUTOS que possam causar danos a terceiros. Ver “Defeito do Produto”.
DESCONTO - Redução do valor do prêmio, normalmente concedida aos Segurados que renovam
seguros sem que tenham apresentado reivindicação relativa aos contratos anteriores. É um direito
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intransferível, sendo o desconto progressivamente maior quando há sucessivas renovações sem
ocorrência de sinistro.
DESPESAS EMERGENCIAIS - São gastos realizados pelo Segurado com medidas e procedimentos
em caráter de urgência, com o objetivo exclusivo de tentar evitar e/ou minorar os danos causados a
terceiros, desde que estes danos sejam cobertos pelo seguro.
DIREITO DE REGRESSO - Direito que tem a Seguradora de se ressarcir da indenização paga na
ocasião da liquidação de um sinistro, cobrando-a do responsável direto pelo sinistro. Restrições: o
direito não pode ser exercido contra o Segurado, seus familiares, representantes e prepostos, e, ainda,
contra pessoas ou empresas protegidas por cláusula de renúncia à sub-rogação Possui abrangência,
conforme se depreende dos artigos 346 a 351 do Código Civil. Ver "Sub-rogação".
DOLO (ó) - Má-fé. Qualquer ato consciente por meio do qual alguém induz, mantém ou confirma
outrem em erro; vontade conscientemente dirigida com a finalidade de obter um resultado criminoso.
EMPREGADO - Pessoa física que presta serviços de caráter contínuo a um empregador, sob a
subordinação dele e mediante salário.
ENDOSSO - Documento, emitido pelas Seguradoras, que tem por objetivo formalizar a inclusão de
aditivo em contrato de seguro. Ver "Aditivo".
EVENTO - No Seguro de Responsabilidade Civil, é qualquer acontecimento em que são produzidos,
ou alegados, danos, e a partir do qual é invocada, justificadamente ou não, por terceiros pretensamente
prejudicados, a Responsabilidade Civil do Segurado. Comprovada a existência de danos, trata-se de um
"evento danoso". Se for atribuído judicialmente à Responsabilidade Civil do Segurado e atender as
definições de cláusula de Risco Coberto de cobertura contratada, pelo Segurado, trata-se de um
"sinistro". Caso contrário, é denominado "evento danoso não coberto", ou, ainda, "evento não
coberto", estando a Seguradora, neste caso, isenta de responsabilidade. O termo "acidente" é utilizado
quando o evento danoso ocorre de forma súbita, imprevista e exterior à vítima ou à coisa atingida. No
caso de acidentes que causem, à vítima, invalidez permanente, morte ou necessidade de tratamento
médico, utiliza-se o termo "acidente pessoal". Ver "Acidente Pessoal" e "Acidente".
EXTRANET - Rede privada de computadores que é estendida a usuários externos.
FATO GERADOR - Causa primordial de um evento danoso. Quando existem várias causas, trata-se
da causa que predomina e/ou que efetivamente produz o evento danoso.
FENSEG - Federação Nacional de Seguros Gerais. A denominação anterior era FENASEG.
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FORO (ô) - No contrato de seguro, refere-se à localização do órgão do poder judiciário a ser acionado
em caso de litígios oriundos do contrato; jurisdição, alçada. Sinônimo: fórum.
FORO COMPETENTE - Normalmente é o do domicílio do Segurado.
FRACIONAMENTO DO PRÊMIO - Usa-se esta expressão nos casos em que o pagamento do
prêmio é parcelado.
FRANQUIA - Quantia fixa, definida na apólice, que, em caso de sinistro, representa a parte do
prejuízo apurado assumida pelo Segurado, e que deixará de ser paga pela Seguradora, conforme
disposições do contrato de seguro.
FRANQUIA DEDUTÍVEL - Franquia que é obrigatoriamente e incondicionalmente deduzida do
prejuízo apurado, em caso de sinistro. A indenização devida pela Seguradora é, portanto, a diferença, se
positiva, entre o montante do prejuízo e a franquia dedutível (respeitado o Limite Máximo de
Indenização de cada cobertura contratada). A franquia é repetidamente aplicada a cada sinistro
garantido por uma específica cobertura, enquanto esta estiver em vigor.
FRANQUIA FACULTATIVA - Aquela solicitada pelo Segurado e aceita pela Seguradora.
FRANQUIA OBRIGATÓRIA - Aquela imposta pela Seguradora.
FRANQUIA SIMPLES - Franquia que vigora somente se o prejuízo apurado, em caso de sinistro, for
inferior a ela. Em outras palavras, sendo o prejuízo inferior à franquia, nada é indenizado pela
Seguradora; na hipótese de ser o prejuízo superior ao valor fixado para a franquia, o Segurado é
indenizado pelo valor total do prejuízo, sem qualquer dedução, respeitado o Limite Máximo de
Indenização vigente para a cobertura reivindicada. O procedimento se repete para cada sinistro
garantido pela cobertura.
FURTO QUALIFICADO - Subtração, para si ou para outrem, de coisa móvel alheia, sem violência
contra a pessoa, mas cometida com a destruição e/ou o rompimento de obstáculos, ou,
alternativamente, mediante o emprego de chave falsa, gazua ou instrumentos semelhantes, ou, ainda, a
utilização de outras vias que não as destinadas a servir de entrada no local em que se encontra a coisa,
desde que o emprego de qualquer destes meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos, ou tenha
sido constatado por inquérito policial.
FURTO SIMPLES - Subtração, para si ou para outrem, de coisa móvel alheia, sem violência contra a
pessoa e sem deixar vestígios.
GARANTIA - Nos Seguros de Responsabilidade Civil, o termo é usado com vários sentidos:
a) como sinônimo do próprio contrato de seguro (ver artigo 780 do Código Civil);
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b) significando o valor limite, previsto no contrato, por cujo pagamento de indenização ao Segurado a
Seguradora se responsabiliza, em decorrência de sinistro; ver "Limite Máximo de Garantia da Apólice"
e os artigos 778 e 781 do Código Civil;
c) para especificar as opções de contratação do Seguro de Responsabilidade Civil, a saber, "Garantia
Única" ou "Garantia Tríplice"; e
d) no sentido de compromisso ou aval, da Seguradora para com o Segurado, pois aquela "garante" o
pagamento de perdas e danos ao Segurado como indenização pelos danos causados a terceiros cobertos
pela presente apólice, em caso de sinistro (ver artigo 787 do Código Civil).
GARANTIA ÚNICA - Uma das duas opções de garantia utilizadas nos Seguros de Responsabilidade
Civil Geral. Nesta opção, na ocorrência de um sinistro abrigado por uma cobertura, a soma das
indenizações devidas por danos materiais e por danos corporais, causados a terceiros, está limitada pelo
Limite Máximo de Indenização.
Não há qualquer discriminação de percentuais ou limites individuais para cada espécie de dano.
GARANTIA TRÍPLICE - 1. Tipo de opção de contratação de apólice, onde o Limite Máximo de
Indenização, por cobertura contratada, é fixado em três verbas distintas, sendo:
a) Danos físicos causados a uma única pessoa;
b) Danos físicos a causados a mais de uma pessoa;
c) Danos materiais causados a terceiros.
2. O Limite Máximo de Responsabilidade da Seguradora, na indenização de tais danos, é a quantia
correspondente a soma das verbas contratadas para as alíneas “b” e “c” acima.
2.1 Fica estipulado que as verbas são distintas e não se acumulam, para efeito de indenização, ou seja,
em um sinistro envolvendo:
a) uma única pessoa: será utilizada aquela verba estipulada para Danos Físicos causados a uma única
pessoa, conforme alínea “a” do item 1;
b) mais de uma pessoa: será utilizada a verba estipulada para Danos Físicos causados a mais de uma
pessoa (alínea “b” do item 1.) observando-se a limitação por pessoa atingida, conforme alínea “a” do
item 1; e
c) Danos Materiais: será utilizada a verba de Danos Materiais causados a terceiros, conforme alínea “c”
do item 1.
3. Se o Segurado for condenado ao pagamento de quantia superior ao limite de cada uma das
verbas, conforme estipulado no parágrafo acima, não poderá ser invocada verba de outra
cobertura para complementar a indenização.
Não existe Limite Agregado na Garantia Tríplice.
GESTÃO AMBIENTAL: conjunto de medidas, de ordens técnica e gerencial, que visam assegurar
que o empreendimento seja implantado e/ou operado, em conformidade com a legislação ambiental e
com outras diretrizes relevantes, gerenciando-se aspectos ambientais, a fim de minimizar os riscos ao
meio ambiente e os impactos adversos, além de maximizar os efeitos benéficos.
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IMPERÍCIA - Ato ilícito culposo, em que os danos causados são consequências diretas de ação (ou
omissão) de caráter técnico e/ou profissional e para a qual o responsável:
a) não está habilitado, ou;
b) embora habilitado, não adquiriu a necessária experiência, ou;
c) embora habilitado e experiente, não atingiu o nível de competência indispensável para a realização da
mesma. A imperícia pode ser vista como caso particular de imprudência. Ver "Imprudência".
IMPRUDÊNCIA - Ato praticado sem cautela, ou de forma imoderada, ou, ainda, desprovido da
preocupação de evitar erros ou enganos. Se, em decorrência da ação (ou omissão) imprudente, for,
involuntariamente, violado direito e causado dano, o responsável terá cometido um ato ilícito culposo.
A ação (ou omissão) imprudente, que não causa danos, não é ato ilícito. Como exemplos de ações
imprudentes, podemos citar: dirigir, à noite, com faróis apagados ou deficientes, ou carregar um
caminhão com carga de peso superior ao limite máximo legal.
INDENIZAÇÃO - Corresponde, para este seguro, ao pagamento ao Segurado, até o Limite Máximo
de Garantia da Apólice (ou até o Limite Máximo de Indenização ou Limite Agregado por cobertura
contratada), das quantias que o Segurado foi judicialmente condenado a pagar a terceiros prejudicados,
e/ou despendeu tentando evitar o sinistro ou minorar as suas consequências.
INUNDAÇÃO - Grande quantidade de água acumulado pelo transbordamento de rios, diques, açudes
ou similares decorrentes de fenômenos climáticos, provocando danos a um determinado bem,
pertencente ao Segurado ou a terceiros.
"INTERNET" - Sistema de endereçamento dos computadores ligados a um dos servidores da
“web”, por sua vez interconectados entre si em escala mundial.
"INTRANET" - Rede privada de computadores, que compartilham arquivos disponíveis em um
computador da rede, denominado servidor.
I.O.F. - Imposto sobre operações financeiras (incide sobre os contratos de Seguro de Responsabilidade
Civil).
"LEASING" - Ver "Arrendamento Mercantil".
LESÃO CORPORAL - Termo utilizado no Direito Penal, equivalente ao “Dano físico à Pessoa” do
Direito Civil.
LIMITE AGREGADO (LA) - Representa o total máximo indenizável pela Seguradora pelo contrato
de seguro, relativamente à cobertura considerada. O seu valor, previamente fixado, é normalmente
estipulado como o produto do Limite Máximo de Indenização por um fator maior que um, como, por
exemplo, 1,5 (um e meio), ou 2 (dois), ou 3 (três). Não é, no entanto, obrigatório que este fator seja
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maior do que 1 (um), considerando-se, nestes casos, que o Limite Agregado é igual ao Limite Máximo
de Indenização. Os Limites Agregados estabelecidos para coberturas distintas são independentes, não
se somando nem se comunicando.
LIMITE DE APÓLICE EM VERBA ÚNICA - Limite máximo a ser indenizado pela apólice, de
modo que toda e qualquer indenização, independentemente da cobertura atingida e do valor do sinistro
a ser pago pela Seguradora, será deduzida desse limite. Dar-se-á automaticamente o cancelamento do
seguro quando a soma de todos os sinistros pagos, inclusive custas judiciais e honorários advocatícios,
quando contratados pelo Segurado, atingir o Limite da Verba Única. Não se aplica reintegração e
Limite Agregado em apólices emitidas na forma de Verba Única.
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA DA APÓLICE (LMG) - Limite Máximo de
Responsabilidade da Seguradora por Reclamação ou série de Reclamações decorrentes de um mesmo
Fato Gerador, assim como o total máximo indenizável por este contrato de seguro, considerando,
inclusive, as despesas comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de
um sinistro. A Seguradora se responsabilizará, atendidas as demais condições do contrato, pelo
pagamento de indenizações ao Segurado até que totalizem o Limite Máximo de Garantia (LMG),
respeitando-se, entretanto, os respectivos Limites Máximos de Indenização (LMI) estipulados para cada
cobertura atingida. Se existirem valores a ser indenizados superiores ao Limite Máximo de Garantia
(LMG), o EXCESSO NÃO ESTARÁ GARANTIDO POR ESTE SEGURO.
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR COBERTURA CONTRATADA (LMI)
Limite máximo de responsabilidade da Seguradora, por cobertura, relativo a reclamação, ou série de
reclamações decorrentes do mesmo fato gerador. Os limites máximos de indenização estabelecidos para
coberturas distintas são independentes, não se somando nem se comunicando.
LIMITE DE RESPONSABILIDADE - No Seguro de Responsabilidade Civil, há, em geral, dois
limites de responsabilidade para cada cobertura contratada, o Limite Máximo de Indenização e o Limite
Agregado. O primeiro corresponde à indenização máxima a que se obriga a Seguradora no caso de
sinistro, ou série de sinistros, com o mesmo fato gerador, abrigados pela cobertura. O segundo
representa o total máximo indenizável quando se consideram todos os sinistros ocorridos
independentemente, garantidos pela mesma cobertura. Ver "Limite Agregado". Há, ainda, a
possibilidade (opcional) de estipulação do Limite Máximo de Garantia da Apólice, a ser aplicado no
caso de sinistro garantido por mais de uma das coberturas contratadas.
LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS - Pagamento da indenização ao Segurado relativa a um sinistro.
"LOCK-OUT" - Paralisação dos serviços ou atividades de uma empresa ou empresas de atividades
afins, por determinação de seus administradores ou do sindicato patronal respectivo.
LUCROS CESSANTES - São lucros que deixam de ser auferidos devido à paralisação de atividades e
do movimento de negócios do Segurado, ou do terceiro prejudicado, no caso de Seguro de
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Responsabilidade Civil, diretamente decorrentes de danos Físicos a Pessoa e/ou Danos Materiais
causados a terceiros cobertos pela apólice. Os "lucros cessantes" estão incluídos no conceito de "perdas
financeiras".
MÁ-FÉ - Agir de modo contrário à lei ou ao direito, fazendo-o propositadamente. Dolo.
MEIO AMBIENTE - A Lei Nº 6.398/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
em seu artigo 3º, define “meio ambiente” como “o conjunto das condições, leis, influências e interações
de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
Segundo especialistas no assunto, do ponto de vista jurídico, esta definição:
1) Abrange elementos naturais, artificiais e culturais, enfatizando a interação homem-natureza;
2) Amplia a concepção anterior de “meio ambiente”, que se focava apenas nos elementos naturais.
A eventual necessidade de se fazer referência isolada a qualquer um dos elementos abrangidos pela
nova definição, deu origem à seguinte classificação de “meio ambiente”:
a) Meio Ambiente Natural ou Físico, cujos componentes são os elementos naturais, como o ar
atmosférico, o solo, as águas, a flora, a fauna, etc. É citado nos incisos I e VII, do parágrafo 1º, do
artigo 225, da Constituição Federal;
b) Meio Ambiente Artificial, definido como o espaço urbano construído pelo homem. É regulado pela
Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade), e citado, pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XXIII, e no
artigo 21, inciso XX;
c) Meio Ambiente Cultural, constituído pelos nossos patrimônios histórico, artístico, folclórico,
linguístico, paisagístico, arqueológico, científico, etc. É regido pelo artigo 216 da Constituição Federal;
d) Meio Ambiente de Trabalho, definido como o conjunto dos locais em que as pessoas desenvolvem
as suas atividades de trabalho. É citado no inciso VIII, do artigo 200, da Constituição Federal.
NEGLIGÊNCIA - Omissão, descuido ou desleixo no cumprimento de encargo ou obrigação. Se,
decorrente da negligência, e de forma involuntária, houver violação de direito e for causado dano, o
responsável terá cometido ato ilícito culposo. Exemplo: funcionário que extravia documento sob sua
guarda. A negligência desacompanhada de danos não é ato ilícito. Exemplo: caixa que recebe depósito
em espécie sem conferir, verificando depois estar o mesmo correto.
OBJETO DO SEGURO - Designação genérica de qualquer interesse segurado, sejam coisas, pessoas,
bens, responsabilidades, obrigações, direitos ou garantias.
OCORRÊNCIA - Acontecimento, circunstância. No jargão de seguros, usa-se às vezes como
sinônimo de evento danoso, sinistro ou, ainda, agravação de risco.
“OFFSHORE” - Que se situa ou é realizado ao largo da costa.
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PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA - Participação percentual do Segurado no prejuízo apurado em
cada sinistro, normalmente fixada em valores mínimo e máximo, embora a presença de valor mínimo
seja mais comum. Participação obrigatória é um conceito distinto de "franquia".
PERDA - Produção ou eliminação de expectativa de ganho ou de lucro, não apenas de dinheiro, mas
de bens de uma maneira geral. No caso de tal expectativa se limitar a valores financeiros, como
dinheiro, créditos ou valores mobiliários, usa-se a expressão "Perdas Financeiras".
PERDAS E DANOS - Expressão utilizada, no Código Civil, para abranger todas as espécies de danos
que podem ser causados ao terceiro prejudicado, em consequência de ato ou fato pelo qual o Segurado
é responsável: "No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de indenização
por perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro" (artigo 787 do Código Civil).
PERDAS FINANCEIRAS - Redução ou eliminação de expectativa de ganho ou lucro,
exclusivamente de valores financeiros, como dinheiro, créditos e valores mobiliários, diretamente
decorrentes de danos Físicos a Pessoa e/ou Danos Materiais causados a terceiros cobertos pela apólice.
Exemplo: "Lucros Cessantes".
PERÍODO DE VIGÊNCIA - Ver “Vigência”.
PRAZO PRESCRICIONAL - Ver "Prescrição".
PREJUDICADO - Pessoa, física ou jurídica, que teve direito violado e sofreu danos em consequência
de ato ou fato atribuído à responsabilidade de outrem. Se um Segurado é responsabilizado por ato ou
fato que causou danos a uma pessoa ou a uma empresa, estas, como terceiras na relação SeguradoSeguradora, costumam ser aludidas como "terceiro prejudicado".
PREJUÍZO - Dano material ou prejuízo financeiro, isto é, lesão física a bem material, ou redução
(eliminação) de disponibilidades financeiras concretas. Difere de "perda", que se refere à redução ou à
eliminação de expectativa de ganho ou lucro de bens de uma maneira geral.
PREJUÍZO FINANCEIRO - Redução ou eliminação de disponibilidades financeiras já existentes,
como créditos, dinheiro ou valores mobiliários. Difere de "Perdas Financeiras" no sentido de
representarem estas a redução ou eliminação de uma expectativa de ganho ou lucro, e não uma redução
concreta de disponibilidades financeiras.
PRÊMIO / PRÊMIO BRUTO - Quantia prevista no contrato de seguro devida pelo Segurado à
Seguradora.
PRÊMIO FRACIONADO - É o prêmio, dividido em parcelas para efeito de pagamento,
normalmente com acréscimo de juros.
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PRESCRIÇÃO - Perecimento da pretensão que tem o prejudicado contra o responsável por ato ou
fato que lhe tenha causado perdas e danos. No âmbito de seguros, independente do ramo, é o
perecimento da pretensão do Segurado contra a Seguradora e desta contra aquele.
PRODUTOS - Quaisquer bens, móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, de origem artesanal ou
industrial, vivos ou inanimados, componentes ou produtos finais. Ver "Bens".
PRODUTOS DO SOLO - Árvores e suas partes, plantas, raízes, frutos, flores, etc., colhidos na
natureza, ou cultivados pelo Homem.
PRODUTOS PELOS QUAIS O SEGURADO É RESPONSÁVEL - Aqueles que tiverem sido
por ele produzidos, fabricados, construídos, montados, criados, vendidos, locados, arrendados,
emprestados, consignados, doados, dados em comodato, distribuídos ou de qualquer outra forma
comercializados.
"PRODUCT RECALL" - Retirada de produtos já colocados no mercado consumidor, para
reparação e/ou substituição, em razão de posterior constatação da presença de algum tipo de problema
nos mesmos.
PROPOSTA - É o documento mediante o qual o proponente expressa à intenção de aderir ao Seguro,
especificando seus dados cadastrais e manifestando pleno conhecimento e concordância com as regras
e condições estabelecidas nas Condições apresentadas. A proposta é parte integrante do contrato de
seguro, juntamente com a apólice. Ver “Apólice” e “Contrato de Seguro”.
“PRO RATA DIE” - Proporcional ao número de dias.
"PRO RATA TEMPORIS" - Referência a um tipo de cálculo cujos resultados são proporcionais ao
tempo decorrido. Nos contratos de seguro, diz-se do prêmio quando é calculado proporcionalmente ao
período de tempo já decorrido do contrato.
QUESTIONÁRIO(S) - Formulário(s) impresso(s), que deve(m) ser preenchido(s), datado(s) e
assinado(s) pelo candidato ao seguro e que servirá de base para a avaliação do risco por parte da
Seguradora. É parte integrante do contrato de seguro, juntamente com a apólice. Ver “Apólice” e
“Contrato de Seguro”.
REGULAÇÃO DE SINISTROS - Processo de investigação e apuração dos danos, e o cálculo da
indenização, em virtude de ocorrência de sinistro.
REINTEGRAÇÃO - Recomposição do Limite Máximo de Indenização relativo a uma ou mais das
coberturas contratadas, após ter sido efetuado o pagamento de alguma indenização ao Segurado. Não é
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admitida a reintegração no Seguro de Responsabilidade Civil, sendo substituída pelo Limite Agregado.
Ver "Limite Agregado".
RENOVAÇÃO - Ao término da vigência de um seguro, normalmente é oferecida ao Segurado a
possibilidade de dar continuidade ao contrato. O conjunto de normas e procedimentos a serem
cumpridos, para que se efetive tal continuidade, é denominada “a renovação do contrato”.
RENÚNCIA À SUB-ROGAÇÃO - Acordo que estabelece que o Segurado, ou a Seguradora, não
exercerá seu direito de regresso em relação a determinadas pessoas ou empresas, especificadas na
apólice, na hipótese de ocorrência de sinistro.
RESCISÃO (DE APÓLICE OU SEGURO)- Dissolução antecipada do contrato de seguro por
acordo das partes. Ver "Cancelamento".
RESPONSABILIDADE CIVIL (RC) - Obrigação, imposta pela lei ao responsável por um ato
ilícito, ou por um fato nocivo, de indenizar os danos causados aos prejudicados: “Aquele que, por ato
ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo" (Art. 927, Código Civil); "Aquele que habitar
prédio, ou parte dele, responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em
lugar indevido" (Art. 938, Código Civil).
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBSIDIÁRIA - Expressão utilizada quando existirem duas ou
mais pessoas, físicas ou jurídicas, responsabilizáveis por danos causados a terceiros, sendo que:
a) uma delas seria considerada a responsável principal, por estar diretamente vinculada à ação causadora
do dano;
b) as demais seriam consideradas responsáveis secundárias ou acessórias, em virtude de serem
proprietárias de bens, ou contratantes de serviços relacionados com os danos.
RESSARCIMENTO - Ver "Direito de Regresso".
RISCO - Acontecimento incerto, ou de data incerta, potencialmente danoso. É um potencial evento
danoso.
RISCO COBERTO - Responsabilização civil do Segurado por danos causados a terceiros, e/ou a
eventual realização de despesas emergenciais para tentar evitá-los e/ou minorá-los, atendidas as
disposições do contrato.
RISCO EXCLUÍDO - É o RISCO NÃO COBERTO.
Embora RISCO EXCLUÍDO seja conceitualmente equivalente a tudo aquilo que não é RISCO
COBERTO, as Condições Gerais e as disposições específicas das coberturas listam, sem serem
exaustivas, as situações que não estão cobertas pelo seguro, com o objetivo de minimizar possíveis
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interpretações equivocadas quanto à abrangência das coberturas contratadas, seja por parte do
Segurado, seja por parte da Justiça Civil.
ROUBO - Subtração de coisa móvel alheia, para si ou para outrem, cometida mediante grave ameaça
ou emprego de violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à
impossibilidade de resistência, quer pela ação física, quer pela aplicação de narcóticos, ou assalto à mão
armada.
SALVADOS - Bens tangíveis resgatados de um sinistro, afetados ou não por danos materiais, que
tenham valor comercial.
SEGURADO - Pessoa, física ou Jurídica, que tendo interesse segurável, contrata o seguro, ou seja,
qualquer pessoa ou empresa mencionada na apólice. Tratando-se de pessoa jurídica, a designação
"Segurado" abrange as pessoas abaixo relacionadas, quando aplicável, e exclusivamente no exercício das
funções de sua competência na organização da empresa:
a) diretores, sócios, acionistas, enquanto agindo em suas respectivas funções e competências em prol do
Segurado;
b) empregados do Segurado, inclusive pessoal médico, mas somente enquanto agindo dentro do escopo
de suas obrigações;
c) qualquer pessoa ou organização designados na apólice como vendedor, mas somente em relação à
distribuição ou venda dos produtos do Segurado;
d) membros do Comitê de Executivos, ajudantes voluntários e participantes da equipe do Segurado, de
sua organização social, de esportes e bem-estar, dentro de suas respectivas competências.
SEGURADOR (A) - Empresa legalmente autorizada para assumir e gerir riscos, especificados nos
contratos de seguro.
SEGURO A PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO - Aquele em que a Seguradora responde pelo valor
integral de qualquer sinistro até o Limite Máximo de Indenização da cobertura reivindicada. É a forma
predominante de contratação do Seguro de Responsabilidade Civil.
SEGURO A PRAZO CURTO - Seguro contratado por prazo inferior a 1 (um) ano. O seu custo é
determinado pelo produto do prêmio correspondente ao seguro de prazo anual por índices de uma
tabela, denominada tabela de prazo curto.
SEGURO A PRAZO LONGO - Seguro contratado por período superior a 1 (um) ano e, geralmente,
com duração máxima de 5 (cinco) anos. Seu custo é determinado pelo produto do prêmio
correspondente ao seguro de prazo anual por índices de uma tabela, denominada tabela de prazo longo.
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - Responsabilidade Civil (RC) é a obrigação legal de
reparar danos, imposta àquele que por estes tiver sido responsável. O Seguro de Responsabilidade Civil
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garante ao Segurado, responsável por danos causados a terceiros, o pagamento das indenizações a que
for condenado, a título de reparação, atendidas as disposições do contrato: “No seguro de
responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a
terceiro” (artigo 787 do Código Civil).
O seguro cobre, também, as despesas emergenciais efetuadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou
minorar os danos.
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL (RCG) - Principal Ramo de Seguro
relacionado com a cobertura facultativa de riscos decorrentes da Responsabilidade Civil, abrangendo,
principalmente, as Empresas e os produtos e/ou serviços a elas vinculados, as pessoas físicas e os
condomínios. Não engloba, entre outros riscos relacionados com a Responsabilidade Civil, o seguro de
RC Hangar, o seguro de RC Profissional e o seguro de RC de Diretores e Administradores de
Empresas (D & O), que são Ramos de RC distintos da RCG. Ver "Seguro de Responsabilidade Civil".
SEGURO PLURIANUAL - Ver "Seguro a Prazo Longo".
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - São aqueles prestados por pessoas com conhecimento ou
treinamento técnico especializado, habilitadas por órgãos competentes, de âmbito nacional, e
geralmente denominado "profissionais liberais"; por exemplo, advogados, arquitetos, auditores,
corretores de seguros, contadores, dentistas, diretores e administradores de empresas, enfermeiros,
engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, notários e profissionais de cartórios, veterinários,
e outros profissionais similares. Para se resguardarem de ações civis por danos causados no exercício de
suas atividades profissionais, devem contratar o Seguro de RC Profissional, à exceção dos diretores e
administradores de empresas, que possuem um seguro específico, denominado D&O. Estes seguros
constituem ramos independentes, distintos da RCG.
SINISTRO - Concretização de um risco coberto. Caso não esteja coberto pelo contrato de seguro, é
denominado evento danoso não coberto ou evento não coberto. No Seguro de Responsabilidade Civil,
caracteriza-se pela atribuição, ao Segurado, da responsabilidade pela ocorrência de um evento danoso,
causando danos a terceiros, atendidas as disposições do contrato.
SUBLIMITE - Valor que integra o Limite de Verba Única da apólice ou de cobertura específica. O
sublimite não aumenta o Limite de Verba Única, sendo parte integrante desta. Em caso de sinistro
coberto por apólice em Verba Única em que existam sublimites, todos os valores pagos pela Seguradora
serão deduzidos da Verba Única estipulada e do sublimite afetado. Não se aplica, em hipótese alguma,
reintegração do Limite de Verba Única e Limite Agregado inclusive para os respectivos sublimites.
SUB-ROGAÇÃO - Direito, previsto na lei (artigos 346 a 351 do Código Civil), atribuído a pessoa,
física ou jurídica, de substituir um credor nos direitos e ações que o mesmo teria em relação ao
devedor, por ter aquela assumido ou efetivamente pago dívida deste último. No jargão jurídico, diz-se
que o novo credor se sub-roga nos direitos e ações do antigo credor. Nos contratos de seguro, uma vez
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indenizado o Segurado (ou o terceiro prejudicado, no caso do Seguro de Responsabilidade Civil), a
Seguradora se sub-roga nos direitos e ações que teria o Segurado de demandar o responsável direto
pelo sinistro (artigo 786 do Código Civil). Há, no entanto, restrições:
a) salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar contra o cônjuge do Segurado, seus descendentes ou
ascendentes, consanguíneos e afins (artigo 786, § 1º, Código Civil);
b) nos seguros de pessoas, de acordo com o artigo 800 do Código Civil, a Seguradora não pode se subrogar nos direitos e ações do Segurado contra o causador do sinistro;
c) no Seguro de Responsabilidade Civil, está implícito, em razão da natureza mesma dos seguros do
ramo, que a sub-rogação não tem lugar contra o Segurado, mesmo na hipótese de culpa do mesmo (no
caso de dolo ou culpa grave do Segurado, a indenização não é devida).
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados. Entidade autárquica integrante do Sistema Nacional
de Seguros Privados, à qual compete a fiscalização da constituição, organização, funcionamento e
operação das Seguradoras e Resseguradoras.
TERCEIRO - Trata-se do prejudicado por ato ou fato cuja responsabilidade é atribuída ao Segurado.
O seguro objetiva, justamente, cobrir os prejuízos financeiros que eventualmente o Segurado venha a
ter em ações civis propostas por terceiros prejudicados.
TÉRMINO DA VIGÊNCIA - Data final do período de vigência de um contrato de seguro.
TUMULTO - Pode ser considerado:
a) explosão de rebeldia, motim, levante;
b) desordem, briga, envolvendo várias pessoas, pancadaria;
c) grande agitação desordenada, confusão.
VALOR DO SEGURO / VALOR SEGURADO - Ver "Limite Máximo de Garantia da Apólice" e
"Limite Máximo de Indenização por Cobertura Contratada".
VALORES - Dinheiro, metais preciosos, pedras preciosas ou semipreciosas, pérolas, joias, cheques,
títulos de créditos de qualquer espécie, selos, apólices, e quaisquer outros instrumentos ou contratos,
negociáveis ou não, que representem dinheiro.
VALORES MOBILIÁRIOS - Designação comum dada aos créditos por dinheiro, ações, obrigações,
ou títulos negociáveis.
VÍCIO - Conceito jurídico que designa, na realização de atos jurídicos em geral, e, particularmente, na
celebração de contratos de seguro, a inobservância das formalidades e/ou circunstâncias exigidas por lei
para a validade de tais contratos, e da qual pode resultar a nulidade ou a anulabilidade destes. O
conceito preciso de "vício" pode ser encontrado no Código Civil, artigos 138 a 165.
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VÍCIO INTRÍNSECO / VÍCIO PRÓPRIO - Condição natural de certas coisas, que as torna
suscetíveis de se destruir ou avariar, espontaneamente e sem intervenção de qualquer causa extrínseca.
VIGÊNCIA / VIGÊNCIA DO CONTRATO / PERÍODO DE VIGÊNCIA - Intervalo contínuo
de tempo, fixado no contrato.
"WORLD WIDE WEB" ("REDE DE ALCANCE MUNDIAL") / "WEB" - Conjunto de
páginas, ou “sites”, acessados pela “internet”, que disponibilizam informações e documentos em meio
eletrônico.
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COBERTURAS BÁSICAS N.º 101 - CONDIÇÕES ESPECIAIS - ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
E/OU INDUSTRIAIS

1. Risco Coberto
1.1 Considera-se risco coberto a Responsabilidade Civil do Segurado por Danos Físicos à Pessoa e/ou
Danos Materiais causados a terceiros pelo Segurado e decorrentes de fatos geradores relacionados com:
a) a existência, uso e conservação dos imóveis em locais de propriedade do Segurado, alugados,
ocupados ou controlados pelo Segurado, situados no território brasileiro;
b) incêndio ou explosão dos imóveis acima mencionados;
c) operações comerciais e/ou industriais do Segurado, entendendo-se como tais todas as ações
necessárias para realização e desenvolvimentos das suas atividades, inclusive desvios ferroviários e as
operações de carga e descarga realizadas pelo Segurado em local de terceiros;
d) acidentes ocorridos em função de realização de pequenas obras de reforma, pintura e similares,
realizadas nos estabelecimentos do Segurado, desde que o valor total do contrato firmado com as
empresas que efetuarão os serviços aqui mencionados não exceda 2% (dois por cento) do Limite
Máximo de Indenização contratado para esta cobertura;
e) acidentes ocorridos com equipamentos motorizados ao circularem nas vias públicas adjacentes aos
estabelecimentos do Segurado, entendendo-se como equipamentos motorizados aqueles que pela
legislação vigente não possam ser emplacados, como por exemplo, guindastes, empilhadeiras dentre
outros;
f) acidentes ocorridos durante jogos e/ou competições promovidas pelo Segurado, nos quais
participem seus empregados e/ou convidados, nas suas instalações e/ou em locais de terceiros, desde
que comprovado que o dano ocasionado seja de sua responsabilidade;
g) a existência, uso e/ou conservação de letreiros e painéis de propaganda do Segurado, instalados em
locais de sua propriedade ou em locais de terceiros;
h) os eventos programados pelo Segurado sem cobrança de ingresso, limitados aos seus funcionários e
familiares, e pessoas comprovadamente convidadas para o evento, tais como festas de natal, dia das
crianças, e similares. Estão cobertos, também, os danos decorrentes da montagem e/ou desmontagem
do referido evento;
i) stands em feiras e/ou exposições das quais o Segurado seja participante.
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j) “a atuação dos serviços de segurança próprios, por meio de pessoas armadas, animais e dispositivos
mecânicos, elétricos e eletrônicos destinados a tal fim. Em relação à atuação dos serviços de
segurança contratados pelo Segurado, a responsabilidade civil coberta por esta apólice será
EXCLUSIVAMENTE a responsabilidade civil subsidiária do Segurado, qual seja, quando o
responsável direto pelos danos for declarado insolvente e se não existir um seguro para cobrir
estes danos;
1.2 Esta apólice abrange também:
k) DANOS MATERIAIS causados a objetos pessoais de empregados, prepostos, estagiários, bolsistas
e/ou terceiros contratados, sob a guarda e/ou a custódia, no interior dos estabelecimentos do
Segurado, decorrentes dos fatos geradores acima mencionados, exceto extravio, furto ou roubo dos
objetos pessoais aqui mencionados.
k.1) Esta garantia não abrange veículos tampouco valores, entendendo-se como tal dinheiro, metais
preciosos, pedras preciosas ou semipreciosas, pérolas, joias, cheques, títulos de créditos de qualquer
espécie, selos, apólices, e quaisquer outros instrumentos ou contratos, negociáveis ou não, que
representem dinheiro.
l) DANOS FÍSICOS À PESSOA causados a terceiros, empregados, prepostos, estagiários, bolsistas
e/ou contratados, decorrentes exclusivamente do consumo de comestíveis e/ou bebidas, fornecidos
e/ou comercializados pelo Segurado, ou por terceiros autorizados, nos estabelecimentos do Segurado,
ou estabelecimentos alugados, ocupados ou controlados pelo Segurado, situados no território brasileiro.
2. Riscos Excluídos
2.1 Além dos riscos excluídos constantes das Condições Gerais do presente seguro, NÃO
ESTÃO GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA as quantias devidas e/ou despendidas
pelo Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie, decorrentes de:
a) construção, demolição, reconstrução ou alteração estrutural do imóvel do Segurado ou por
este alugado, ocupado ou controlado, bem como qualquer tipo de obra, inclusive instalações e
montagens, admitidas, porém, as pequenas obras, conforme mencionado no subitem ”d”
acima;
b) danos causados a/ou por embarcações de qualquer espécie;
c) instalações e montagens, bem como qualquer prestação de serviço em locais ou recintos de
propriedade de terceiros;
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d) danos físicos à pessoa, danos morais, materiais e/ou estéticos causados a funcionários,
diretores estatutários, sócios, proprietários, quer vinculados ao Segurado, às empresas
terceirizadas ou subcontratadas de qualquer espécie;
e) danos sofridos pelos participantes de jogos e/ou competições esportivas que sejam
inerentes à prática de tais atividades;
f) danos decorrentes da utilização de máquinas, veículos, equipamentos e instalações fora da
destinação ou capacidade para a qual foram concebidas;
g) quaisquer eventos, com ou sem cobrança de ingressos, que sejam realizados ou
patrocinados pelo Segurado, para grandes públicos, tais como shows, rodeios e similares,
independente do local em que sejam realizados;
h) da participação do Segurado em exposições e/ou feiras como promotor ou organizador.
i) fornecimento de produtos além do prazo de validade e/ou acondicionados de maneira
inapropriada de acordo com a legislação e/ou regulamentação em vigor.
2.2 Com relação aos desvios ferroviários cobertos na alínea “c” do subitem 1.1 acima, esta
cobertura não garante os danos causados aos vagões e locomotivas de propriedade de
terceiros, EXCETO se manobrados, na ocasião dos acidentes, por empregados, prepostos,
estagiários e/ou bolsistas do Segurado, ou por terceiros por ele contratados. Esta cobertura
não abrange os danos causados pelas mercadorias ou às mercadorias que estejam sendo
transportadas pelos referidos vagões e/ou locomotivas.
2.3 Quaisquer despesas efetuadas pelo Segurado a título de contenção de sinistro e salvamento
serão analisadas e reguladas conforme disposto nas cláusulas “Despesas de Salvamento” e
“Despesas de Contenção de Sinistros” constantes das Condições Gerais.
3. Franquia e/ou Participação Obrigatória do Segurado
3.1 Pode ser aplicada franquia ou participação obrigatória do Segurado nos prejuízos indenizáveis
garantidos por esta cobertura, conforme constante da Especificação da apólice.
4. Ratificação
4.1 Ratificam-se todas as cláusulas das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes
Condições Especiais.
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COBERTURA BÁSICA N.º 133 - CONDIÇÕES ESPECIAIS - EMPREGADOR

1. Risco Coberto
1.1 Considera-se risco coberto a Responsabilidade Civil do Segurado por Danos Físicos à Pessoa
sofridos por seus empregados, estagiários, funcionários terceirizados e/ou quaisquer outros
trabalhadores a seu serviço (aqui denominados “Empregados”), desde que o Empregado tenha sofrido
os referidos danos quando a serviço do Segurado ou durante o percurso de ida e volta do trabalho, e
desde que a viagem seja realizada por veículo contratado pelo Segurado.
1.2 A presente cobertura, abrange exclusivamente a morte ou invalidez permanente do Empregado
resultante de um acidente súbito e inesperado, sem possibilidade de recuperação ou reabilitação, com
base nos meios disponibilizados pela medicina, para a atividade laborativa que exercia na época do
acidente.
1.3 A presente cobertura garantirá ao Segurado a indenização correspondente à sua responsabilidade no
acidente ocorrido, até o Limite Máximo de Indenização previsto na especificação da apólice,
independentemente do pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente de trabalho
previsto na Lei 8.213 de 24/07/91.
1.4 Em virtude da cobertura aqui prevista ficam revogadas as exclusões constantes das alíneas "q"
(exclusivamente no tocante a danos físicos à pessoa) do subitem 9.1, e “c” do subitem 9.2 das
Condições Gerais da presente apólice.
2. Riscos Excluídos
2.1 Além dos riscos excluídos constantes das Condições Gerais do presente seguro, NÃO
ESTÃO GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA as quantias devidas e/ou despendidas
pelo Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:
a) decorrentes de descumprimento de obrigações trabalhistas relativas à seguridade social,
seguros de acidentes do trabalho, pagamento de salários e similares;
b) resultantes de dolo ou culpa grave do Segurado, seus diretores, administradores e/ou sócios
controladores;
c) relacionados com a circulação de veículos licenciados, de propriedade do Segurado, fora dos
locais de sua propriedade ou ocupados pelo Segurado;
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d) despesas médicas, hospitalares, de socorro, resgate, de qualquer natureza e despesas
análogas, assim como traslado e despesas funerárias.
2.2 Quaisquer despesas efetuadas pelo Segurado a título de contenção de sinistro e salvamento
serão analisadas e reguladas conforme disposto nas cláusulas “Despesas de Salvamento” e
“Despesas de Contenção de Sinistros” constantes das Condições Gerais.
3. Franquia e/ou Participação Obrigatória do Segurado
3.1 Pode ser aplicada franquia ou participação obrigatória do Segurado nos prejuízos indenizáveis
garantidos por esta cobertura, conforme constante da especificação da apólice.
4. Ratificação
4.1 Ratificam-se todas as cláusulas das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes
Condições Especiais.
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COBERTURA BÁSICA N.º 105 - CONDIÇÕES ESPECIAIS - GUARDA DE VEÍCULOS TERRESTRES
DE TERCEIROS (GLOBAL)

1. Risco Coberto
1.1 Considera-se risco coberto a Responsabilidade Civil do Segurado por Danos Materiais causados
aos veículos terrestres de propriedade de terceiros, enquanto sob sua guarda, ocorridos no interior do
estabelecimento especificado neste contrato, e decorrentes de:
a) Existência, uso e conservação dos imóveis especificados nesta apólice;
b) roubo, furto simples ou qualificado do veículo de propriedade de terceiro. A presente cobertura
somente prevalecerá se:
(i) for apresentado comprovante contendo a identificação do veículo (marca e placa), data e horário de
entrada, no caso de Segurados que registrem por escrito a entrada e saída de veículos;
(ii) ficar comprovada destruição ou rompimento de obstáculos que impediriam o furto e/ou a
subtração do veículo;
(iii) nos estabelecimentos em que a identificação do(s) veículo(s) se der por meio de imagens de
circuitos de câmeras, a presente cobertura somente prevalecerá se através da imagem for possível
identificar nitidamente a sua placa.
c) acidentes enquanto os veículos estiverem sendo manobrados ou conduzidos por funcionários do
Segurado, desde que devidamente habilitados;
d) atos de vandalismo praticados por empregados, prepostos e/ou terceiros contratados;
e) incêndio ou explosão dos imóveis especificados neste contrato;
f) acidentes ocorridos em função da realização de pequenas obras de reforma, pintura e similares,
realizadas nos estabelecimentos do Segurado especificados neste contrato, cujo valor total do contrato
firmado com as empresas que efetuarão os serviços aqui mencionados não exceda 2% (dois por cento)
do Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura;
g) atuação dos serviços de segurança próprios, por meio de pessoas armadas, animais e dispositivos
mecânicos, elétricos e eletrônicos destinados a tal fim. Em relação à atuação dos serviços de
segurança contratados pelo Segurado, a responsabilidade civil coberta por esta apólice será
EXCLUSIVAMENTE a responsabilidade civil subsidiária do Segurado, qual seja, quando o
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responsável direto pelos danos for declarado insolvente e se não existir um seguro para cobrir
estes danos.
1.1.1 Para efeitos desta cobertura, os veículos serão considerados sob a guarda do Segurado quando
estacionados no(s) local(is) especificado(s) neste contrato, em área(s) devidamente cercada(s) e/ou
fechada(s), sob a vigilância do Segurado.
1.1.2

Para fins desta cobertura, ficam equiparados a “Terceiros”:

a) os empregados do Segurado;
b) os condôminos, em caso de imóveis em condomínio; e
c) os lojistas e/ou seus funcionários, em caso de Shopping Centers.
2. Riscos Excluídos
2.1 Além dos riscos excluídos nas Condições Gerais do presente seguro, NÃO ESTÃO
GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA as quantias devidas e/ou despendidas pelo
Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:
a) decorrentes de roubo, furto, perda ou extravio de quaisquer bens no interior do veículo,
peças, ferramentas, acessórios ou sobressalentes do veículo sob a guarda ou a custódia do
Segurado;
b) decorrentes da manutenção ou guarda de veículo em locais inadequados, ou da má
conservação dos equipamentos utilizados pelo Segurado;
c) decorrentes da insuficiente ou defeituosa execução dos serviços de reparo, reforma,
manutenção, instalação, lavagem e lubrificação, executados em veículo sob a guarda ou a
custódia do Segurado;
d) atos de vandalismo decorrentes de atos relacionados com a exclusão mencionada na alínea
(b) do subitem 9.1 das Condições Gerais;
e) danos causados por construção, demolição, reconstrução ou alteração estrutural do imóvel,
bem como qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens, admitidas, porém, as
pequenas obras, conforme mencionado na alínea “f” do subitem 1.1 acima;
f) causados a bens não classificáveis como veículos terrestres;
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g) roubo ou furto de motocicletas, motonetas, bicicletas e veículos semelhantes que não sejam
fixados ao solo por corrente ou cadeado, ou que não estejam em área reservada para sua
guarda, com controle específico de entrada e saída.
2.2 Esta cobertura não garante, salvo convenção em contrário e mediante pagamento do
prêmio adicional correspondente, as quantias devidas e/ou despendidas pelo Segurado, para
reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:
a) decorrentes da utilização de chapas de experiência;
b) aos veículos, sob guarda do Segurado, causados por inundação e/ou alagamento;
c) causados durante o percurso entre o(s) local(is) de recepção dos veículos e o(s) local(is) em
que serão estacionados os veículos sob guarda do Segurado.
2.3 Quaisquer despesas efetuadas pelo Segurado a título de contenção de sinistro e salvamento
serão analisadas e reguladas conforme disposto nas cláusulas “Despesas de Salvamento” e
“Despesas de Contenção de Sinistros” constantes das Condições Gerais.
3. Franquia e/ou Participação Obrigatória do Segurado
3.1 Pode ser aplicada Franquia ou Participação Obrigatória do Segurado nos prejuízos indenizáveis
garantidos por esta cobertura, conforme constante da especificação da apólice.
4. Ratificação
4.1 Ratificam-se todas as cláusulas das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente
Condição Especial.
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COBERTURA BÁSICA N.º 134 - CONDIÇÕES ESPECIAIS - GUARDA DE VEÍCULOS TERRESTRES
DE TERCEIROS (INCÊNDIO E ROUBO)

1. Risco Coberto
1.1 Considera-se risco coberto a Responsabilidade Civil do Segurado por Danos Materiais causados aos
veículos terrestres de propriedade de terceiros, enquanto sob sua guarda, ocorridos no interior do
estabelecimento especificado neste contrato, e decorrentes de:
a) existência, uso e conservação dos imóveis especificados nesta apólice;
b) roubo, furto simples ou qualificado do veículo de propriedade de terceiro. A presente cobertura
somente prevalecerá se:
(i) for apresentado comprovante contendo a identificação do veículo (marca e placa), data e horário de
entrada, no caso de Segurados que registrem por escrito a entrada e saída de veículos;
(ii) ficar comprovada destruição ou rompimento de obstáculos que impediriam o furto e/ou a
subtração do veículo;
(iii) nos estabelecimentos em que a identificação do(s) veículo(s) se der por meio de imagens de
circuitos de câmeras, a presente cobertura somente prevalecerá se através da imagem for possível
identificar nitidamente a sua placa.
c) atos de vandalismo praticados por empregados, prepostos e/ou terceiros contratados;
d) incêndio ou explosão dos imóveis especificados neste contrato;
e) acidentes ocorridos em função da realização de pequenas obras de reforma, pintura e similares,
realizadas nos estabelecimentos do Segurado especificados neste contrato, cujo valor total do contrato
firmado com as empresas que efetuarão os serviços aqui mencionados não exceda 2% (dois por cento)
do Limite Máximo de Indenização contratado para esta cobertura.
f) a atuação dos serviços de segurança próprios, por meio de pessoas armadas, animais e dispositivos
mecânicos, elétricos e eletrônicos destinados a tal fim. Em relação à atuação dos serviços de
segurança contratados pelo Segurado, a responsabilidade civil coberta por esta apólice será
EXCLUSIVAMENTE a responsabilidade civil subsidiária do Segurado, qual seja, quando o
responsável direto pelos danos for declarado insolvente e se não existir um seguro para cobrir
estes danos.
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1.1.1 Para efeitos desta cobertura, os veículos serão considerados sob a guarda do Segurado quando
estacionados no(s) local(is) especificado(s) neste contrato, em área(s) devidamente cercada(s) e/ou
fechada(s), sob a vigilância do Segurado.
1.1.2 Para fins desta cobertura, ficam equiparados a “Terceiros”:
a) os empregados do Segurado;
b) os condôminos, em caso de imóveis em condomínio; e
c) os lojistas e/ou seus funcionários, em caso de Shopping Centers.
2. Riscos Excluídos
2.1 Além dos riscos excluídos nas Condições Gerais do presente seguro, NÃO ESTÃO
GARANTIDAS POR ESTA COBERTURA as quantias devidas e/ou despendidas pelo
Segurado, para reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:
a) decorrentes de roubo, furto, perda ou extravio de quaisquer bens no interior do veículo,
peças, ferramentas, acessórios ou sobressalentes do veículo sob a guarda ou a custódia do
Segurado;
b) decorrentes da manutenção ou guarda de veículo em locais inadequados, ou da má
conservação dos equipamentos utilizados pelo Segurado;
c) decorrentes da insuficiente ou defeituosa execução dos serviços de reparo, reforma,
manutenção, instalação, lavagem e lubrificação, executados em veículo sob a guarda ou a
custódia do Segurado;
d) atos de vandalismo decorrentes de atos relacionados com a exclusão mencionada na alínea
(b) do subitem 9.1 das Condições Gerais;
e) danos causados por construção, demolição, reconstrução ou alteração estrutural do imóvel,
bem como qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens, admitidas, porém, as
pequenas obras, conforme mencionado na alínea “e” do subitem 1.1 acima;
f) causados a bens não classificáveis como veículos terrestres;
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g) roubo ou furto de motocicletas, motonetas, bicicletas e veículos semelhantes que não sejam
fixados ao solo por corrente ou cadeado, ou que não estejam em área reservada para sua
guarda, com controle específico de entrada e saída.
h) Acidentes com os veículos sob guarda do segurado, enquanto manobrados ou conduzidos
no local Segurado.
2.2 Esta cobertura não garante, salvo convenção em contrário e mediante pagamento do
prêmio adicional correspondente, as quantias devidas e/ou despendidas pelo Segurado, para
reparar, evitar e/ou minorar danos, de qualquer espécie:
a) decorrentes da utilização de chapas de experiência;
b) aos veículos, sob guarda do Segurado, causados por inundação e/ou alagamento;
c) causados durante o percurso entre o(s) local(is) de recepção dos veículos e o(s) local(is) em
que serão estacionados os veículos sob guarda do Segurado.
2.3 Quaisquer despesas efetuadas pelo Segurado a título de contenção de sinistro e salvamento
serão analisadas e reguladas conforme disposto nas cláusulas “Despesas de Salvamento” e
“Despesas de Contenção de Sinistros” constantes das Condições Gerais.
3. Franquia e/ou Participação Obrigatória do Segurado
3.1 Pode ser aplicada Franquia ou Participação Obrigatória do Segurado nos prejuízos indenizáveis
garantidos por esta cobertura, conforme constante da especificação da apólice.
4. Ratificação
4.1 Ratificam-se todas as cláusulas das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente
Condição Especial.
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Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos São Paulo CEP 01205-905
CNPJ 61.198.164/0001-60 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Central 24 Horas de Atendimento, nos telefones SAC: 0800 727 2748
Atendimento a Deficientes Auditivos: 0800 727 8736 Solicitação de Serviços/
Sinistros: 333PORTO Grande São Paulo 4004PORTO Capital e Grandes Centros
e 0800 727 2722 Demais Localidades Ouvidoria 0800 727 1184
Código de registro junto à SUSEP 05886

RENOVA APÓLICE Nº
0746.28.16.655-3

APÓLICE DO RAMO FIANÇA LOCATÍCIA
Porto Aluguel Pessoa Jurídica

APÓLICE Nº
0746.34.26.527-6

PROPOSTA Nº
69 6690442-0

RAMO
746

FOLHA
1 de 1

Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 03/12/2018 até as 24 horas do dia 03/12/2019 As coberturas desta apólice
foram contratadas com as condições vigentes em: 04/10/2018 Processo SUSEP Nº 15414.000114/2008-21
DADOS DO SEGURADO
NOME

ZALYZ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
RG / RNE / DOCUMENTO DE CLASSE

DATA EXPEDIÇÃO

ORGÃO EXPEDIDOR/UF

CPF/CNPJ

11.574.565/0001-07
ENDEREÇO

BAIRRO

AL SANTOS 2313 CONJ 54 E 55

CERQUEIRA CESAR

CIDADE

ESTADO

SAO PAULO

SP

CEP

01419-101
DADOS DO DESTINATÁRIO

PAULO CASTRO & ASSOC ADM COR DE SEGS LT
R ITAPOLIS, 587
SAO PAULO - SP
01245-000

02032810036801
Carnê

C
M1033J PAULO CASTRO & ASSOC ADM COR DE SEGS LT

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER: PAULO CASTRO & ASSOC ADM COR DE SEGS LT
SUSEP PORTO: M1033J
UNIDADE OPERACIONAL: PORTO ALUGUEL
E-MAIL: TECNICA@PAULOCASTROCORRETORA.COM.BR

TELEFONE: 011 21329999
SUSEP OFICIAL: 10.0115649

DADOS DO SEGURO

LOCAL DE RISCO: R SAO LAZARO,259 - 261 267 271 - LUZ - SAO PAULO - SP - CEP : 01103-020
TIPO DE LOCAÇÃO: NAO RESIDENCIAL
OUTROS SEGUROS: NÃO
GARANTIDO: 67.848.994/0001-71 ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PA
PERÍODO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO: 01/12/2011 a 01/12/2014
REGIÃO: 1 - GRANDE SAO PAULO
ÍNDICE DO REAJUSTE: 2 - IGP-M (FGV)
PERIODICIDADE: 6 - ANUAL
COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA(VALORES EM REAIS)

COBERTURAS
ALUGUEL
I.P.T.U.
MULTA P/RESC.CONTRATUAL

VERBA DECLARADA
20.000,00
3.000,00
20.000,00

PRÊMIO LÍQUIDO
9.408,57
1.535,80
1.126,25

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

Prêmio Tarifário
Desconto
Serviços Emergenciais
Prêmio Líquido
Adicional de Fracionamento
Custo de Emissão
IOF
Preço Total do Seguro
Taxa de Juros ao mês %
Taxa de Reativação

12.070,62
0,00
0,00
12.070,62
0,00
0,00
890,81
12.961,43
0,00
0,00

094333 131218 0746 34 000265276 PORTO ALUGUEL 13/12/2018

LIMITE DE RESPONSABILIDADE
600.000,00
90.000,00
60.000,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR DA PARCELA
1
12.961,43

via do Segurado

VENCIMENTO
10/12/2018

TIPO DE PAGAMENTO
RECEBIMENTO-BOLETO

497
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Havendo inadimplência o pagamento deverá ser efetuado na seguradora, acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.
A reativação da cobertura ficará sujeita a realização e aprovação de nova análise do risco.
Havendo cancelamento não será admitida a reativação da apólice.
SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA O LOCAL DE RISCO

NAO RESIDENCIAL PLANO GRATUITO
Encanador(E)

: SERVIÇOS EMERGENCIAIS
CHAVEIRO
CLÁUSULA DE ADMISSÃO POR TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

A presente apólice foi emitida eletronicamente conforme solicitação feita em nome do Segurado pelo Corretor de seguros acima
mencionado.
- os valores das coberturas, franquias, prêmios e demais condições, foram estabelecidos na transmissão eletrônica de
dados, cuja data e hora estão registradas em campo próprio desta apólice.
- os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do Proponente e do Corretor, seu representante legal
neste contrato de seguro.
- é facultado ao Segurado, através do seu Corretor de Seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data de
emissão da apólice conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que deverá ser feito mediante entrega de
carta devidamente protocolada em qualquer escritório da Seguradora.
CLÁUSULAS PARTICULARES

NÃO RESIDENCIAL PLANO GRATUITO
O Porto Seguro Aluguel oferece dentro do plano gratuito não residencial, serviços emergenciais de mão-de-obra para reparos
hidráulicos e chaveiro comum onde o limite de utilização é de até 5 (cinco) atendimentos durante a vigência da apólice.
Esta apólice garante apenas a mão de obra necessária para os reparos. Demais despesas como compra de peças são de
responsabilidade do segurado.
A disponibilidade varia de região para região. Os reparos disponíveis são somente os descritos nesta apólice, conforme campo
serviços disponíveis para o local de risco.
OBSERVAÇÕES

As coberturas desta apólice foram contratadas de acordo com as Condições Gerais Porto Aluguel versão de acordo com a data
inicial da vigência do seguro. "As condições gerais / regulamentos deste produto encontram-se disponíveis no endereço:
www.portoseguro.com.br/seguros/seguro-aluguel".
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos
mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Número de telefone gratuito de atendimento ao público da Susep: 0800 021 8484.
AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS/REGULAMENTO DESTE PRODUTO PROTOCOLIZADAS PELA SOCIEDADE/ENTIDADE JUNTO À
SUSEP PODERÃO SER CONSULTADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE ACORDO COM O NÚMERO
DE PROCESSO CONSTANTE DA APÓLICE/PROPOSTA.
PARA VALIDADE DO PRESENTE CONTRATO, A SEGURADORA, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, ASSINA
ESTA APÓLICE.

SAO PAULO - PACAEMBU 13 DE DEZEMBRO DE 2018
Local e Data
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento)- 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com
deficiência auditiva). Solicitação de Serviços: 333 PORTO (o mesmo que 333-76786 para Grande São Paulo)- 4004 PORTO (o
mesmo que 4004-76786 para Capitais e Grandes Centros)- 0800 727 2722 (para demais localidades). Informações sobre
Produtos/Sinistros: 3Aluguel (o mesmo que 3258-4835 Grande São Paulo e Rio de Janeiro)- 4004-2999 (Capitais e Grandes
Centros)- 0800 727 0901 (demais localidades)
Ouvidoria: 0800 727 1184
Site: www.portoseguro.com.br

094333 131218 0746 34 000265276 PORTO ALUGUEL 13/12/2018

via do Segurado

498

Página: 2

ANEXO XXVIII - RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECURSOS HUMANOS
DATA-BASE: 31/12/2018

CG Nº: 07/2013

OBJETO: Museu de Arte Sacra de SP

DIRIGENTES* - CLT
Área Fim
Nome

Cargo

Lotação**

Data de Admissão Data de Demissão

Salário Bruto
Mensal

Valor global dispendido
no ano

% de Remuneração
neste CG

Observações

Fem

Mas

1 JOSE CARLOS REIS MARÇAL DE BARROS

Diretor Executivo

Sede

01/04/2013

08/03/2018

18.214,15

118.964,27

100%

2 LUIZ HENRIQUE MARCON NEVES

Diretor de Planejamento e Gestão

Sede

01/02/2013

08/03/2018

18.088,54

123.870,10

100%

3 MARIA INÊS LOPES COUTINHO

Diretora Técnica

Sede

03/10/2012

08/03/2018

16.958,00

121.140,57

Salário Bruto
Mensal

Valor global dispendido
no ano

% de Remuneração
neste CG

Observações

Fem

Mas

Salário Bruto
Mensal

Valor global dispendido
no ano

% de Remuneração
neste CG

Observações

Fem

Mas

Ex: 50%

100%

1
1
Ex: O restante da remuneração é custeado

1

Área Meio
Nome

Cargo

Lotação**

Data de Admissão Data de Demissão

DEMAIS EMPREGADOS - CLT
Área Fim
Nome

Cargo

Lotação**

Data de Admissão Data de Demissão

1 ALANA IRIA AUGUSTO

Técnica de Pesquisa

Sede

02/01/2012

12/12/2018

3.339,68

92.756,40

100%

2 ALEFF RODRIGUES DOS SANTOS

Educador

Museu

08/03/2016

12/06/2018

2.460,20

32.270,33

100%

3 ANDERSON JUNICHI SHIMAMOTO

Educador

Museu

01/09/2009

-

2.903,16

65.221,43

100%

4 AYME OKASAKI

Educadora

Museu

03/10/2017

18/01/2018

2.404,65

2.132,33

100%

1

5 BRUNNA LAURINO AUGUSTO DA SILVEIRA

Recepcionista

Museu

19/06/2018

-

2.050,15

25.190,37

100%

1

6 BRUNO ANGEL VILLEN MACCARINI

Educador

Museu

06/07/2018

-

28.418,12

100%

7 CELIA MARIA BEZERRA CUPERTINO

Aux de Tecnico de Pesquisa

Sede

22/05/2012

-

2.460,20
2.450,97

55.062,68

100%

8 CESAR ORTE NOVELLI RODRIGUES

Auxiliar Técnico de Museu

Museu

02/01/2012

05/01/2018

3.847,45

20.061,81

100%

9 CLAUDIO SEVERINO DE OLIVEIRA

Bibliotecário

Museu

01/09/2010

-

5.106,75

114.726,57

100%

10 ELAINE BUENO PRADO

Auxiliar Técnico de Museu

Sede

16/04/2008

-

3.426,96

76.988,93

100%

1

11 ELISA CARVALHO

Técnica de Pesquisa

1

12 FABIO SANTANA SILVA

Educador

13 FLAVIA ANDREA SIQUEIRA DIAS

Auxiliar Tecnico de Conservacao

14 IAGO REZENDE DE ALMEIDA
15 ISABEL FRANKE
16 JORGE LUIZ DOS SANTOS BRANDAO
17 JOSE IRAN MONTEIRO SOUSA

1
1
1

1
1
1
1

Sede

12/07/2013

12/12/2018

3.339,68

91.969,33

100%

Museu

18/07/2014

-

64.970,68

100%

Sede

02/01/2018

-

3.300,00
4.210,06

92.511,96

100%

Educador

Museu

06/07/2018

-

2.460,20

28.418,12

100%

Educadora

Museu

06/07/2018

-

28.418,12

100%

Assistente Diretoria Tecnica

Sede

03/04/2017

-

2.460,20
8.020,50

180.266,44

100%

Op Proc Tratamento Imagem

Museu

01/04/2009

-

2.292,11

51.493,80

100%

18 KARINA OLIVEIRA MORAIS DOS SANTOS

Educadora

Museu

03/02/2015

12/06/2018

2.460,20

34.144,88

100%

1

19 LAISE DA COSTA GRANDIZOLI

Educadora

Museu

01/12/2009

08/06/2018

3.310,06

55.786,29

100%

1

20 LETICIA LAUREANO DA SILVA

Recepcionista

Museu

04/11/2015

-

2.050,15

46.057,99

100%

1

21 LIA DE OLIVEIRA RAVAGLIA STRINI

Museóloga

Sede

01/03/2014

-

6.567,36

147.540,15

100%

1

22 MARIANA LACHNER

Educadora

Museu

06/07/2018

-

2.460,20

28.418,12

100%

1

23 MIRELE FAGUNDES LOBO GARCIA

Recepcionista

Museu

05/06/2018

-

2.050,15

26.950,64

100%

1

24 RAISSA MONTEIRO DOS SANTOS

Educadora

Museu

23/01/2018

06/07/2018

2.460,20

32.768,21

100%

1

25 ROBERTO CAVALCANTE RODRIGUES

Assistente de Comunicaçao

Sede

02/06/2016

-

2.549,59

52.745,99

100%

26 ROSEANE GOMES SOBRAL

Espec em Comunicação

Sede

01/07/2014

-

5.140,67

115.488,59

100%

1

27 ROSIMEIRE DOS SANTOS

Auxiliar Técnico de Museu

Sede

16/04/2008

-

4.313,35

96.902,29

100%

1

28 THAMARA EMILIA ALUIZIO NUNES

Educadora

Sede

06/07/2018

-

28.418,12

100%

1

29 VANESSA COSTA RIBEIRO

Coordenadora Técnica

Museu

02/05/2012

-

2.460,20
6.934,54

155.789,09

100%

1

30 VERA LUCIA ALVES MARIA

Recepcionista

Museu

01/03/2013

-

2.050,15

46.057,99

100%

Área Meio

Ex: 50%

1
1
1
1
1
1

1

Ex: O restante da remuneração é custeado

500

1

Nome

Cargo

1 ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS

Auxiliar Administrativo

2 GERALDO MONTEIRO DA SILVA

Aux Serviços Gerais Manutenção

3 IVA MENDES DOS SANTOS

Aux Serv Gerais Almoxarifado

4 JOSE MAURI VIEIRA

Aux Serviços Gerais Manutenção

5 LEANDRO MATTHES AURELLI

Assistente de Informática

6 LIGIA MARIA PASCHOAL DINIZ

Analista Administrativo

7 MARCELO BATISTA DE OLIVEIRA

Aux Serviços Gerais Manutenção

8 MARIA DE FATIMA MIRANDA PAULINO

Supervisor Administrativo

Lotação**

Data de Admissão Data de Demissão

Salário Bruto
Mensal

Valor global dispendido
no ano

% de Remuneração
neste CG

Observações

Fem

Sede

19/05/2014

2.549,59

57.324,59

100%

Museu

01/08/2017

2.146,63

48.264,51

100%

Sede

21/10/2009

2.292,11

51.535,48

100%

Museu

01/12/2012

2.292,11

51.535,48

100%

Sede

03/01/2012

3.612,89

81.231,72

100%

Sede

02/02/2009

3.701,63

83.226,90

100%

Museu

01/12/2012

2.292,11

51.535,48

100%

Sede

14/09/2011

4.072,00

91.554,26

100%

1
1

9 MIRIAM MYRNA VIEIRA SANS

Adm de Suprimentos

Sede

17/01/2012

3.571,49

80.300,86

100%

10 PITER TORRES DE SOUZA

Supervisor Administrativo

Sede

01/07/2008

4.891,96

109.990,14

100%

11 RENATA BATISTA DE OLIVEIRA

Auxiliar Administrativo

Museu

02/03/2015

2.050,15

44.446,11

100%

12 RICARDO NOGUEIRA DO NASCIMENTO

Coord Adm Financeiro

Sede

10/06/2011

9.371,24

210.701,60

100%

13 STEPHANIE BEZERRA CUPERTINO

Auxiliar Administrativo

Sede

01/03/2013

2.549,59

56.639,06

100%

14 WERMESON TEIXEIRA SOARES

Gestor de Segurança

Museu

02/10/2015

4.512,53

101.459,05

100%

Mas

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

TOTAL CELETISTAS:

28

19

Fem

Mas

ESTAGIÁRIOS
Área Fim
Nome

Cargo

Lotação**

1 CLAUDIA AKEMI SAITO

Estagiário - Educativo

Museu

12/12/2017

2 MARIA CLARA SCOBAR DA SILVA

Estagiário - Educativo

Museu

12/12/2017

3 TAILICIE PALOMA PARANHOS DO NASCIMENTO

Estagiário - Educativo

Museu

12/12/2017

Bolsa Auxílio
Mensal

Valor global dispendido
no ano

% de Remuneração
neste CG

13/06/2018

1.160,48

7.559,27

100%

1

13/06/2018

1.160,48

7.559,27

100%

1

26/05/2018

1.160,48

6.728,99

100%

1

Bolsa Auxílio
Mensal

Valor global dispendido
no ano

% de Remuneração
neste CG

Data de Admissão Data de Demissão

Observações

Área Meio
Nome

Cargo

Lotação**

Data de Admissão Data de Demissão

Observações

Fem

TOTAL DE ESTAGIÁRIOS:

Mas

3

0

* Dirigentes/ Responsáveis Legais(regime CLT)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECURSOS HUMANOS (Anual) continuação
DATA BASE:

CG Nº:

OBJETO:

APRENDIZES
Área Fim
Nome
1 CAROLINA BEATRIZ FILIPIM DE OLIVEIRA
2 DAVID QUEIROZ
3 PAULO RICARDO MUZIR ROLLO

Cargo

Lotação**

Aprendiz - Educativo
Aprendiz - Educativo
Aprendiz - Educativo

Museu
Museu
Museu

Cargo

Lotação**

Data de Admissão Data de Demissão
25/09/2017
06/07/2018
25/09/2017

02/04/2018

Salário Bruto
Mensal
693,68
693,68
687,08

Valor global dispendido
no ano
18.146,79
9.278,40
4.982,28

Salário Bruto
Mensal

Valor global dispendido
no ano

Observações

Fem

Mas

1
1
1

Área Meio
Nome

Data de Admissão Data de Demissão

Observações

Fem

TOTAL APRENDIZES:

Mas

1

2

OUTROS REGIMES DE CONTRATAÇÃO (para contratações inferiores a três meses)
Área Fim
Nome

Cargo

Lotação**

Data de Admissão Data de Demissão
Área Meio

Salário Bruto
Mensal

Valor global dispendido
no ano

Regime de
Contratação

Observações

Fem

501
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Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/12/2018
EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO SAMAS
CNPJ : 67.848.994/0001-71
Classificação

Nome

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

4.172.511,67
3.475.701,59
3.448.425,15
3.448.425,15
3.819,03
661,08
110,75
492,52
760,35
1.560,55
233,78

7.128.229,91
7.074.123,91
6.639.201,88
6.639.201,88
17.943,90
3.000,00
6.100,00
2.898,90
1.000,00
3.045,00
1.900,00

8.506.647,94
8.468.821,82
8.030.451,25
8.030.451,25
17.344,43
2.961,53
5.264,35
2.383,99
1.142,49
3.879,97
1.712,10

2.794.093,64
2.081.003,68
2.057.175,78
2.057.175,78
4.418,50
699,55
946,40
1.007,43
617,86
725,58
421,68

1.618,26
0,00
0,00
0,00
41,00
1.577,26
0,00

4.879.295,24
5.314,32
1.237,94
4.663.675,86
90.999,00
21.546,60
96.521,52

4.879.549,59
5.314,32
1.237,94
4.663.675,86
91.038,00
22.848,54
95.434,93

1.363,91
0,00
0,00
0,00
2,00
275,32
1.086,59

3.442.987,86
1.464,13
5.626,18
2.965.141,51
374.127,65
13.014,55
83.613,84

1.741.962,74
8,72
30,92
1.629.058,34
96.291,56
5.235,84
11.337,36

3.133.557,23
1.157,64
5.328,15
3.058.149,24
2.004,33
8.497,62
58.420,25

2.051.393,37
315,21
328,95
1.536.050,61
468.414,88
9.752,77
36.530,95

27.276,44
0,00
0,00
0,00

434.922,03
51.641,82
51.641,82
51.641,82

438.370,57
51.641,82
51.641,82
51.641,82

23.827,90
0,00
0,00
0,00

23.906,79
23.906,79
5.150,05
18.398,87
0,00
357,87

360.661,29
360.661,29
28.849,86
90.662,57
24.819,27
216.329,59

377.965,59
377.965,59
27.397,42
109.061,44
24.819,27
216.687,46

6.602,49
6.602,49
6.602,49
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

254,05
254,05
254,05

254,05
254,05
254,05

0,00
0,00
0,00

3.369,65
3.369,65
3.369,65

22.364,87
22.364,87
22.364,87

8.509,11
8.509,11
8.509,11

17.225,41
17.225,41
17.225,41

696.810,08
696.810,08
1.312.437,73
1.312.437,73
414.915,13
194.651,77
146.384,86
183.043,97
81.400,00
292.042,00

54.106,00
54.106,00
54.106,00
54.106,00
2.106,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00

37.826,12
37.826,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

713.089,96
713.089,96
1.366.543,73
1.366.543,73
417.021,13
194.651,77
198.384,86
183.043,97
81.400,00
292.042,00

-615.627,65
-615.627,65
-84.802,54
-165.136,52
-130.979,44
-95.988,82

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37.826,12
37.826,12
3.545,13
10.326,27
7.501,72
9.151,93

-653.453,77
-653.453,77
-88.347,67
-175.462,79
-138.481,16
-105.140,75

(MATRIZ)
1
1.01
1.01.01
1.01.01.01
1.01.01.01.01
1.01.01.01.01.001
1.01.01.01.01.009
1.01.01.01.01.011
1.01.01.01.01.012
1.01.01.01.01.013
1.01.01.01.01.014

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES
CAIXA
CAIXA GERAL
CAIXA EXPEDIÇÃO
CAIXA MANUTENCAO
CAIXA LOCOMOCAO
CAIXA DIRETORIA
CAIXA EDUCATIVO

1.01.01.01.02
1.01.01.01.02.005
1.01.01.01.02.014
1.01.01.01.02.015
1.01.01.01.02.016
1.01.01.01.02.021
1.01.01.01.02.022

BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE
BB C/C 41600-2 DOAÇÃO MAS
BB C/C 7132-3 CONTRIBUIÇÃO
BB C/C 41602 CONTRATO DE GESTAO
BB C/C 41850-1 FUNDO DE CONTINGENCIA
BB C/C 71240-X BILHETERIA
BB C/C 13005-9 LOJA

1.01.01.01.05
1.01.01.01.05.011
1.01.01.01.05.012
1.01.01.01.05.013
1.01.01.01.05.014
1.01.01.01.05.019
1.01.01.01.05.020

APLICACOES FINANCEIRAS REC LIVRES
BB APLIC 7132-3 CONTRIBUIÇÃO
BB APLIC 41600 DOAÇÃO MAS
BB APLIC 41602-9 CONTRATO DE GESTÃO
BB APLIC 41850-1 FUNDO DE CONTINGENCIA
BB APLIC 71240-X BILHETERIA
BB APLIC 13005-9 LOJA

1.01.02
1.01.02.01
1.01.02.01.01
1.01.02.01.01.510

REALIZAVES A CURTO PRAZO
A RECEBER
CONTAS A RECEBER
OUTROS VALORES A RECEBER

1.01.02.02
1.01.02.02.01
1.01.02.02.01.002
1.01.02.02.01.003
1.01.02.02.01.004
1.01.02.02.01.006

ADIANTAMENTOS
ADTO
ADIANTAMENTO DE FERIAS
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO
ADIANTAMENTO DE RESCISAO
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

1.01.02.03
1.01.02.03.01
1.01.02.03.01.003

IMPOSTOS A COMPENSAR
A COMPENSAR
IRRF A COMPENSAR

1.01.02.50
1.01.02.50.01
1.01.02.50.01.001

DESPESAS ANTECIPADAS
DESPESAS ANTECIPADAS
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR

1.02
1.02.03
1.02.03.06
1.02.03.06.01
1.02.03.06.01.001
1.02.03.06.01.002
1.02.03.06.01.006
1.02.03.06.01.007
1.02.03.06.01.009
1.02.03.06.01.010

ATIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO PERMANENTE
IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO
IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO
MOVEIS E UTENSILIOS
EQPTO DE PROC DE DADOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
SOFTWARE
OBRAS E ESCULTURA
CONTEINERES HABITAVEIS

1.02.03.07
1.02.03.07.01
1.02.03.07.01.002
1.02.03.07.01.003
1.02.03.07.01.004
1.02.03.07.01.008

DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO
DEPR CONTRATO GESTAO
DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO
DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS
DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS
DEPREC ACUM SOFTWARE

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/01/2019 11:54:50

QUALITY ASSOCIADOS

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/12/2018
EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO SAMAS
CNPJ : 67.848.994/0001-71
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Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/12/2018
EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO SAMAS
CNPJ : 67.848.994/0001-71
Classificação

Nome

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

-138.720,33

0,00

7.301,07

-146.021,40

4.172.511,67
3.417.289,79
712.491,29
524.155,89
137.366,88
137.366,88
0,00
0,00

6.376.522,29
6.350.637,11
3.519.141,53
1.201.187,00
970.671,80
785.561,58
4.320,00
180.790,22

4.998.104,26
4.958.635,58
3.320.547,28
1.077.374,79
968.021,35
782.911,13
4.320,00
180.790,22

2.794.093,64
2.025.288,26
513.897,04
400.343,68
134.716,43
134.716,43
0,00
0,00

386.789,01
93.675,49
195.522,10
5.522,23
15.572,10
695,56
1.955,22
23.919,95
49.926,36

230.515,20
129.249,62
43.547,24
8.760,91
3.431,92
1.108,29
435,50
32.861,82
11.119,90

109.353,44
35.574,13
45.500,19
3.238,68
3.612,21
412,73
455,03
8.941,87
11.618,60

265.627,25
0,00
197.475,05
0,00
15.752,39
0,00
1.974,75
0,00
50.425,06

(MATRIZ)
1.02.03.07.01.010
2
2.01
2.01.01
2.01.01.02
2.01.01.02.01
2.01.01.02.01.001
2.01.01.02.01.005
2.01.01.02.01.510
2.01.01.02.02
2.01.01.02.02.001
2.01.01.02.02.002
2.01.01.02.02.003
2.01.01.02.02.004
2.01.01.02.02.005
2.01.01.02.02.006
2.01.01.02.02.007
2.01.01.02.02.008

DEREC ACUM CONTEINERES HABITAVEIS
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO
OBRIGACOES TRABALHISTAS
OBRIGACOES TRABALHISTAS
SALARIOS A PAGAR
AUTONOMO A PAGAR
OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH
PROVISOES TRABALHISTAS
PROVISAO P/ 13º SALARIO
PROVISAO P/ FÉRIAS E 1/3
PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO
PROVISAO P/ FGTS S/FÉRIAS E 1/3
PROVISAO P/ PIS S/ 13º SALARIO
PROVISAO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3
PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO
PROVISAO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3

2.01.01.03
2.01.01.03.01
2.01.01.03.01.001
2.01.01.03.01.002
2.01.01.03.01.004

ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER

76.483,44
76.483,44
60.271,03
14.797,32
1.415,09

311.798,17
311.798,17
233.052,17
73.402,30
5.343,70

313.871,65
313.871,65
231.047,04
77.547,47
5.277,14

78.556,92
78.556,92
58.265,90
18.942,49
1.348,53

2.01.01.04
2.01.01.04.01
2.01.01.04.01.003
2.01.01.04.01.006
2.01.01.04.01.008
2.01.01.04.01.011
2.01.01.04.01.012
2.01.01.04.01.013
2.01.01.04.01.014

OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER
COFINS A RECOLHER
ICMS A RECOLHER
IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER
IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER
PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER
INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER
ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER

51.747,42
51.747,42
778,49
134,43
34.593,19
1.022,24
4.560,37
8.853,93
1.804,77

239.460,66
239.460,66
3.910,99
1.541,32
87.806,73
6.474,77
25.104,88
91.017,68
23.604,29

211.016,38
211.016,38
4.345,54
2.455,06
70.506,19
5.452,53
20.544,51
82.163,75
25.548,80

23.303,14
23.303,14
1.213,04
1.048,17
17.292,65
0,00
0,00
0,00
3.749,28

2.01.01.05
2.01.01.05.01
2.01.01.05.01.001
2.01.01.05.01.003
2.01.01.05.01.004

OUTRAS OBRIGACOES
OUTRAS OBRIGACOES
FORNECEDOR A PAGAR
ALUGUEIS A PAGAR
SEGUROS A PAGAR

60.104,54
60.104,54
40.104,54
20.000,00
0,00

1.766.695,70
1.766.695,70
1.587.650,83
159.680,00
19.364,87

1.718.284,46
1.718.284,46
1.559.239,59
139.680,00
19.364,87

11.693,30
11.693,30
11.693,30
0,00
0,00

2.704.798,50
2.704.798,50
2.704.798,50
2.704.798,50

2.831.495,58
2.831.495,58
2.831.495,58
2.831.495,58

1.638.088,30
1.638.088,30
1.638.088,30
1.638.088,30

1.511.391,22
1.511.391,22
1.511.391,22
1.511.391,22

2.01.02
2.01.02.01
2.01.02.01.01
2.01.02.01.01.001

TERMOS PARC/CONV/LEIS INCEN/CONTR GESTAO
RECUROS NAO UTILIZADOS
SALDOS PRESTACAO DE CONTAS
SALDO CONTRATO DE GESTAO

2.02
2.02.02
2.02.02.01
2.02.02.01.01
2.02.02.01.01.001

PASSIVO NAO CIRCULANTE
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SALDO PRESTACAO DE CONTAS
SALDO PRESTACAO DE CONTAS
SALDO IMOBILIZADO CONTRATO DE GESTAO

755.221,88
755.221,88
696.810,08
696.810,08
696.810,08

25.885,18
25.885,18
23.188,80
23.188,80
23.188,80

39.468,68
39.468,68
39.468,68
39.468,68
39.468,68

768.805,38
768.805,38
713.089,96
713.089,96
713.089,96

2.02.02.03
2.02.02.03.01
2.02.02.03.01.002

PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO
PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO
CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

58.411,80
58.411,80
58.411,80

2.696,38
2.696,38
2.696,38

0,00
0,00
0,00

55.715,42
55.715,42
55.715,42

6.455.133,99
4.476.540,93
3.161.410,80
870.949,16
870.949,16
441.790,60
12.198,58

2.960.349,75
1.622.283,88
1.105.747,50
276.893,27
276.893,27
204.383,34
0,00

68.448,04
67.766,52
67.766,52
40.396,64
40.396,64
33.800,00
0,00

9.347.035,70
6.031.058,29
4.199.391,78
1.107.445,79
1.107.445,79
612.373,94
12.198,58

3
3.01
3.01.01
3.01.01.01
3.01.01.01.02
3.01.01.01.02.001
3.01.01.01.02.002

CUSTOS E DESPESAS
GESTAO OPERACIONAL
RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS
DIRETORIA
AREA FIM
SALARIO
FERIAS
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CNPJ : 67.848.994/0001-71
Classificação

Nome

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

(MATRIZ)
3.01.01.01.02.003
3.01.01.01.02.004
3.01.01.01.02.006
3.01.01.01.02.007
3.01.01.01.02.009
3.01.01.01.02.011
3.01.01.01.02.012
3.01.01.01.02.013
3.01.01.01.02.018
3.01.01.01.02.100
3.01.01.01.02.101
3.01.01.01.02.102
3.01.01.01.02.103
3.01.01.01.02.104
3.01.01.01.02.105
3.01.01.01.02.106
3.01.01.01.02.107

13 SALARIO
RESCISOES
INSS - FOLPAG
FGTS - FOLPAG
PIS - FOLPAG
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
MEDICINA OCUPACIONAL
VALE REFEICAO / ALIMENTACAO
VALE REFEIÇÃO
PROVISAO P/ 13º SALARIO
PROVISAO P/ FÉRIAS E 1/3
PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO
PROVISAO P/ FGTS S/FÉRIAS E 1/3
PROVISAO P/ PIS S/ 13º SALARIO
PROVISAO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3
PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO
PROVISAO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3

9.204,56
110.103,04
94.744,83
160.396,36
725,54
35.747,59
0,00
4.948,49
14.600,72
6.050,45
8.067,25
484,03
-6.843,49
60,49
-855,45
1.544,94
-22.019,37

0,00
0,00
34.116,66
13.646,85
0,00
17.633,80
235,00
1.740,18
5.137,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.596,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.204,56
110.103,04
128.861,49
174.043,21
725,54
46.784,75
235,00
6.688,67
19.738,16
6.050,45
8.067,25
484,03
-6.843,49
60,49
-855,45
1.544,94
-22.019,37

3.01.01.02
3.01.01.02.01
3.01.01.02.01.001
3.01.01.02.01.002
3.01.01.02.01.006
3.01.01.02.01.007
3.01.01.02.01.009
3.01.01.02.01.011
3.01.01.02.01.012
3.01.01.02.01.013
3.01.01.02.01.014
3.01.01.02.01.015
3.01.01.02.01.018
3.01.01.02.01.019
3.01.01.02.01.033
3.01.01.02.01.100
3.01.01.02.01.101
3.01.01.02.01.102
3.01.01.02.01.103
3.01.01.02.01.104
3.01.01.02.01.105
3.01.01.02.01.106
3.01.01.02.01.107

DEMAIS FUNCIONARIOS
AREA MEIO
SALARIO
FERIAS
INSS - FOLPAG
FGTS - FOLPAG
PIS - FOLPAG
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
MEDICINA OCUPACIONAL
VALE REFEICAO/ALIMENTACAO
VALE TRANSPORTE
OUTROS BENEFICIOS
OUTRAS DESPESAS
VALE REFEIÇÃO
TAXAS ADMINISTRATIVAS
PROVISAO P/ FÉRIAS E 1/3
PROVISAO P/ 13º SALARIO
PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO
PROVISAO P/ FGTS S/FÉRIAS E 1/3
PROVISAO P/ PIS S/ 13º SALARIO
PROVISAO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3
PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO
PROVISAO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3

2.244.586,89
830.466,26
415.775,04
108,76
107.469,08
33.267,75
4.152,13
59.771,42
640,00
22.485,53
5.850,58
660,00
0,00
66.347,33
169,50
50.249,65
37.097,62
2.601,33
3.261,91
370,97
407,75
9.472,86
10.307,05

820.265,71
295.093,21
145.763,04
0,00
37.508,57
11.660,93
1.779,36
21.480,62
655,00
8.052,01
3.857,50
0,00
490,91
23.212,05
47,88
16.827,25
12.957,07
1.494,59
1.346,16
186,72
168,28
3.308,39
4.296,88

27.161,61
5.814,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.836,26
0,00
0,00
2.761,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
160,90
12,84
0,03
1,62
0,00
41,03
0,13

3.037.690,99
1.119.745,25
561.538,08
108,76
144.977,65
44.928,68
5.931,49
78.415,78
1.295,00
30.537,54
6.946,71
660,00
490,91
89.559,38
217,38
67.076,86
49.893,79
4.083,08
4.608,04
556,07
576,03
12.740,22
14.603,80

3.01.01.02.02
3.01.01.02.02.001
3.01.01.02.02.002
3.01.01.02.02.003
3.01.01.02.02.004
3.01.01.02.02.006
3.01.01.02.02.007
3.01.01.02.02.009
3.01.01.02.02.011
3.01.01.02.02.012
3.01.01.02.02.013
3.01.01.02.02.014
3.01.01.02.02.015
3.01.01.02.02.026
3.01.01.02.02.028
3.01.01.02.02.033
3.01.01.02.02.100
3.01.01.02.02.101
3.01.01.02.02.102
3.01.01.02.02.103
3.01.01.02.02.104
3.01.01.02.02.105
3.01.01.02.02.106

AREA FIM
SALARIO
FERIAS
13 SALARIO
RESCISOES
INSS - FOLPAG
FGTS - FOLPAG
PIS - FOLPAG
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
MEDICINA OCUPACIONAL
VALE REFEICAO/ALIMENTACAO
VALE TRANSPORTE
OUTROS BENEFICIOS
OUTRAS DESPESAS
VALE REFEIÇÃO
TAXAS ADMINISTRATIVAS
PROVISAO P/ 13º SALARIO
PROVISAO P/ FÉRIAS E 1/3
PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO
PROVISAO P/ FGTS S/FÉRIAS E 1/3
PROVISAO P/ PIS S/ 13º SALARIO
PROVISAO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3
PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO

1.414.120,63
687.047,49
2.527,32
1.897,38
16.878,09
176.049,46
88.598,13
6.838,46
81.914,25
2.360,00
35.849,97
13.759,13
4.516,50
0,00
111.398,28
275,87
60.539,01
83.384,32
4.842,95
4.530,55
605,39
566,35
15.458,48

525.172,50
238.097,01
1.484,30
1.113,22
16.475,75
61.082,30
41.279,56
2.053,79
30.000,98
795,00
13.442,44
10.563,96
1.188,00
109,09
39.680,44
71,85
22.271,53
28.210,47
1.737,14
2.256,81
228,24
282,13
5.544,88

21.347,39
0,00
0,00
6.679,36
0,00
0,00
0,00
0,00
3.353,28
0,00
0,00
5.920,78
0,00
0,00
0,00
0,00
557,11
0,28
267,23
1.022,84
11,13
127,89
142,48

1.917.945,74
925.144,50
4.011,62
-3.668,76
33.353,84
237.131,76
129.877,69
8.892,25
108.561,95
3.155,00
49.292,41
18.402,31
5.704,50
109,09
151.078,72
347,72
82.253,43
111.594,51
6.312,86
5.764,52
822,50
720,59
20.860,88
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Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/12/2018
EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO SAMAS
CNPJ : 67.848.994/0001-71
Classificação

Nome

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

14.283,25

7.203,61

3.265,01

18.221,85

(MATRIZ)
3.01.01.02.02.107

PROVISAO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3

3.01.01.03
3.01.01.03.02
3.01.01.03.02.001
3.01.01.03.02.004
3.01.01.03.02.014
3.01.01.03.02.015

ESTAGIARIOS
AREA FIM
SALARIO
RESCISOES
VALE TRANSPORTE
OUTROS BENEFICIOS

21.847,53
21.847,53
15.030,00
450,00
4.089,53
2.278,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21.847,53
21.847,53
15.030,00
450,00
4.089,53
2.278,00

3.01.01.04
3.01.01.04.02
3.01.01.04.02.001
3.01.01.04.02.004
3.01.01.04.02.006
3.01.01.04.02.007
3.01.01.04.02.009
3.01.01.04.02.011
3.01.01.04.02.013
3.01.01.04.02.014
3.01.01.04.02.019
3.01.01.04.02.020
3.01.01.04.02.021
3.01.01.04.02.022
3.01.01.04.02.023
3.01.01.04.02.024
3.01.01.04.02.025
3.01.01.04.02.026
3.01.01.04.02.027

APRENDIZES
AREA FIM
SALÁRIO
RESCISÕES
INSS FOLPAG
FGTS FOLPAG
PIS FOLPAG
ASSISTENCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO
VALE TRANSPORTE
PROVISÃO P/ 13º SALARIO
PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALARIO
PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALARIO
PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALARIO
PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3
PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3
PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3
TAXAS ADMINISTRATIVAS

24.027,22
24.027,22
9.523,70
46,25
2.443,64
186,99
95,69
2.726,49
2.812,73
3.752,56
867,10
221,38
17,29
8,66
1.068,04
177,50
13,95
6,98
58,27

8.588,52
8.588,52
3.514,65
0,00
897,46
70,27
35,16
910,96
780,26
1.315,49
346,86
88,60
6,95
3,48
462,47
118,11
9,24
4,62
23,94

208,27
208,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208,10
0,02
0,04
0,03
0,03
0,02
0,03
0,00
0,00
0,00

32.407,47
32.407,47
13.038,35
46,25
3.341,10
257,26
130,85
3.637,45
3.592,99
4.859,95
1.213,94
309,94
24,21
12,11
1.530,49
295,58
23,19
11,60
82,21

1.315.130,13
1.315.130,13
1.315.130,13
74.079,00
51.321,40
27.195,49
40.000,00
4.000,00
171.506,76
0,00
616.557,48
16.200,00
37.770,00
276.500,00

516.536,38
516.536,38
516.536,38
32.924,00
11.430,26
13.294,22
0,00
12.000,00
57.324,27
40.000,00
167.243,63
5.400,00
15.520,00
161.400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.831.666,51
1.831.666,51
1.831.666,51
107.003,00
62.751,66
40.489,71
40.000,00
16.000,00
228.831,03
40.000,00
783.801,11
21.600,00
53.290,00
437.900,00

965.428,49
965.428,49
965.428,49
419.040,00
419.040,00

380.005,03
380.005,03
380.005,03
139.680,00
139.680,00

636,52
636,52
636,52
0,00
0,00

1.344.797,00
1.344.797,00
1.344.797,00
558.720,00
558.720,00

203.907,10
95.706,71
5.731,85
74.372,19
28.096,35

79.849,06
38.003,78
2.021,03
30.262,82
9.561,43

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

283.756,16
133.710,49
7.752,88
104.635,01
37.657,78

3.669,00
3.669,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.669,00
3.669,00

19.661,92
2.528,54
1.650,00
1.382,50
7.769,60
6.318,28

74,80
74,80
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19.736,72
2.603,34
1.650,00
1.382,50
7.769,60
6.318,28

3.01.02
3.01.02.01
3.01.02.01.01
3.01.02.01.01.024
3.01.02.01.01.026
3.01.02.01.01.027
3.01.02.01.01.045
3.01.02.01.01.058
3.01.02.01.01.082
3.01.02.01.01.115
3.01.02.01.01.122
3.01.02.01.01.133
3.01.02.01.01.134
3.01.02.01.01.136
3.02
3.02.01
3.02.01.01
3.02.01.01.01
3.02.01.01.01.001

PRESTADORES DE SERVICOS
PRESTADORES DE SERVICOS
PRESTADORES DE SERVICOS
CONTABIL
JURIDICA
AUDITORIA
COORD ADMINISTRATIVA
DOCUMENTACAO EM VIDEO
LIMPEZA
PROJETO DE MONTAGEM
VIGILANCIA
INFORMATICA
ADMINISTRACAO /RH
CONSULTORIA (Pesquisas, Educativas, Artes, etc...
CUSTOS ADMINISTRATIVOS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS
LOCACAO DE IMOVEIS
LOCACAO DE IMOVEIS

3.02.01.01.02
3.02.01.01.02.001
3.02.01.01.02.002
3.02.01.01.02.003
3.02.01.01.02.004

UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)
ENERGIA ELETRICA
INTERNET
AGUA E ESGOTO
TELEFONE

3.02.01.01.03
3.02.01.01.03.002

UNIFORMES E EPIS
UNIFORMES

3.02.01.01.04
3.02.01.01.04.022
3.02.01.01.04.039
3.02.01.01.04.074
3.02.01.01.04.104
3.02.01.01.04.135

VIAGENS E ESTADIAS
REFEICAO
COMBUSTIVEIS
HOSPEDAGENS
PASSAGENS
TAXI
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Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/12/2018
EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO SAMAS
CNPJ : 67.848.994/0001-71
Classificação

Nome

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

13,00

0,00

0,00

13,00

118.178,95
11.443,57
10.270,49
4.540,94
138,50
1.020,66
18.789,00
364,00
3.087,68
11.723,89
25.733,00
16.278,69
6.617,46
287,20
2.438,70
19,02
306,32
72,82
90,93
455,10
510,98
3.990,00

66.400,13
0,00
848,00
6.973,75
0,00
1.394,24
4.644,29
1.300,30
15.732,73
7.586,18
10.914,03
12.936,86
150,73
277,20
1.824,05
9,47
753,30
0,00
0,00
180,00
0,00
875,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

184.579,08
11.443,57
11.118,49
11.514,69
138,50
2.414,90
23.433,29
1.664,30
18.820,41
19.310,07
36.647,03
29.215,55
6.768,19
564,40
4.262,75
28,49
1.059,62
72,82
90,93
635,10
510,98
4.865,00

49.008,65
680,00
16.310,68
5.474,42
3,09
55,38
8.792,45
1.446,90
3.496,68
4.101,15
4.500,00
782,06
639,01

25.226,72
0,00
12.161,38
1.564,12
97,72
43,73
2.922,65
0,00
2.012,83
1.828,06
1.000,00
0,00
0,00

636,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

73.598,85
680,00
28.472,06
7.038,54
100,81
99,11
11.715,10
1.446,90
5.509,51
5.929,21
5.500,00
782,06
639,01

200,50
-2.574,71
-1.142,38
6.243,42

0,00
0,00
0,00
3.596,23

0,00
518,88
117,64
0,00

200,50
-3.093,59
-1.260,02
9.839,65

132.792,01
1.057,53
77,00
6.856,37
8.331,15
48.621,62
88,00
33.911,80
95,00
894,03
189,75
12.540,34
740,00
7.478,65
603,73
1.969,18
2.393,86
6.944,00

43.199,04
532,55
0,00
1.713,05
5.264,35
0,00
0,00
20.574,80
0,00
200,00
0,00
6.530,73
1.741,38
3.343,18
390,00
20,00
0,00
2.889,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

175.991,05
1.590,08
77,00
8.569,42
13.595,50
48.621,62
88,00
54.486,60
95,00
1.094,03
189,75
19.071,07
2.481,38
10.821,83
993,73
1.989,18
2.393,86
9.833,00

15.483,15
2.412,71

20.561,39
0,00

0,00
0,00

36.044,54
2.412,71

(MATRIZ)
3.02.01.01.04.500

OUTRAS DESPESAS

3.02.01.01.05
3.02.01.01.05.002
3.02.01.01.05.003
3.02.01.01.05.006
3.02.01.01.05.007
3.02.01.01.05.009
3.02.01.01.05.010
3.02.01.01.05.011
3.02.01.01.05.022
3.02.01.01.05.048
3.02.01.01.05.049
3.02.01.01.05.050
3.02.01.01.05.093
3.02.01.01.05.103
3.02.01.01.05.104
3.02.01.01.05.108
3.02.01.01.05.109
3.02.01.01.05.110
3.02.01.01.05.112
3.02.01.01.05.113
3.02.01.01.05.122
3.02.01.01.05.124

MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR
GRAFICA
MATERIAL DE ESCRITORIO
MATERIAL ELETRONICO
MATERIAL PARA CONSERVACAO
MATERIAIS DE MONTAGEM / DESMONTAGEM
MATERIAS DE INFORMATICA
ALIMENTACAO
COPA
COPIADORA
MATERIAL DE LIMPEZA
OUTROS GASTOS COM MATERIAIS
PAPELARIA
OUTROS
COFFEE BREAK
MATERIAL ELETRICO
LIVRARIA (LIVRARIA)
FLORICULTURA
COPIAS
MATERIAL PARA MANUTENCAO
MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS

3.02.01.01.06
3.02.01.01.06.042
3.02.01.01.06.057
3.02.01.01.06.076
3.02.01.01.06.081
3.02.01.01.06.099
3.02.01.01.06.127
3.02.01.01.06.128
3.02.01.01.06.130
3.02.01.01.06.131
3.02.01.01.06.132
3.02.01.01.06.133
3.02.01.01.06.134

DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS
CONTRIB SINDICAL PATRONAL
IRRF APLICACAO FINACEIRA
TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS
JUROS DE MORA
MULTA
TARIFA BANCARIA
IOF
COFINS SOBRE FATURAMENTO
COFINS SOBRE RENDIMENTO
TAXA ASSOCIATIVA
IPTU - (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL E URBANO)
TFE - (TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO)

3.02.01.01.06.135
3.02.01.01.06.137
3.02.01.01.06.138
3.02.01.01.06.139

TAXA DE INTERMEDIACAO
(-)ICMS S COMPRAS
(-) CRÉDITOS DE COFINS
ICMS SOBRE FATURAMENTO

3.02.01.01.07
3.02.01.01.07.036
3.02.01.01.07.037
3.02.01.01.07.039
3.02.01.01.07.051
3.02.01.01.07.085
3.02.01.01.07.093
3.02.01.01.07.097
3.02.01.01.07.101
3.02.01.01.07.129
3.02.01.01.07.130
3.02.01.01.07.135
3.02.01.01.07.137
3.02.01.01.07.142
3.02.01.01.07.145
3.02.01.01.07.146
3.02.01.01.07.147
3.02.01.01.07.149

DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY
CARTORIO
CHAVEIRO
COMBUSTIVEL
CORREIO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA
MOTOBOY
OUTROS SERVICOS
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE ACERVO E EQUIPAMENTOS RT
TAXI
DEMAIS DESPESAS
ALIMENTACAO
FLORICULTURA
INSCRICOES
ASSINATURAS (Jornais, Publicacoes, Revistas e Sema
ESTACIONAMENTO

3.02.01.01.12
3.02.01.01.12.001

SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
MATERIAL DE INFORMÁTICA

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/01/2019 11:54:50

QUALITY ASSOCIADOS

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/12/2018
EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO SAMAS
CNPJ : 67.848.994/0001-71
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Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/12/2018
EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO SAMAS
CNPJ : 67.848.994/0001-71
Classificação

Nome

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

10.354,32
477,08
0,00
2.239,04

2.561,40
0,00
17.999,99
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

12.915,72
477,08
17.999,99
2.239,04

3.687,71
0,00
3.687,71
0,00

5.013,89
361,53
956,36
3.696,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8.701,60
361,53
4.644,07
3.696,00

396.666,68
396.666,68
396.666,68
375.125,67
1.048,30
1.263,48
6.784,52
12.147,14
16.261,20
1.975,20
4.252,74
279.568,58
15.374,00
2.115,00
1.400,00
9.330,99
400,00
2.092,90
6.631,62
14.400,00
80,00

638.716,79
638.716,79
638.716,79
63.707,69
230,00
583,00
832,60
0,00
8.616,77
678,10
18.574,15
12.690,00
9.278,57
0,00
700,00
3.300,00
350,00
232,91
2.659,09
4.896,00
86,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.035.383,47
1.035.383,47
1.035.383,47
438.833,36
1.278,30
1.846,48
7.617,12
12.147,14
24.877,97
2.653,30
22.826,89
292.258,58
24.652,57
2.115,00
2.100,00
12.630,99
750,00
2.325,81
9.290,71
19.296,00
166,50

0,00
0,00
0,00
0,00

569.500,00
30.000,00
24.000,00
515.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

569.500,00
30.000,00
24.000,00
515.500,00

5.510,00
5.510,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.510,00
5.510,00

16.031,01
16.031,01

5.509,10
5.509,10

0,00
0,00

21.540,11
21.540,11

17.705,90
17.705,90
17.705,90
4.480,00
4.480,00

1.260,00
1.260,00
1.260,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.965,90
18.965,90
18.965,90
4.480,00
4.480,00

13.225,90
429,00
396,90
400,00
0,00
12.000,00

1.260,00
0,00
0,00
0,00
1.260,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.485,90
429,00
396,90
400,00
1.260,00
12.000,00

333.483,81
333.483,81
333.483,81
333.483,81
49.464,08
6.550,00
550,00
4.167,00
6.816,36

215.696,76
215.696,76
215.696,76
215.696,76
18.100,00
0,00
0,00
10.534,07
7.754,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

549.180,57
549.180,57
549.180,57
549.180,57
67.564,08
6.550,00
550,00
14.701,07
14.570,36

(MATRIZ)
3.02.01.01.12.002
3.02.01.01.12.003
3.02.01.01.12.005
3.02.01.01.12.006
3.02.01.01.13
3.02.01.01.13.001
3.02.01.01.13.002
3.02.01.01.13.003
3.03
3.03.01
3.03.01.01
3.03.01.01.01
3.03.01.01.01.001
3.03.01.01.01.002
3.03.01.01.01.003
3.03.01.01.01.078
3.03.01.01.01.084
3.03.01.01.01.089
3.03.01.01.01.094
3.03.01.01.01.107
3.03.01.01.01.108
3.03.01.01.01.116
3.03.01.01.01.120
3.03.01.01.01.122
3.03.01.01.01.124
3.03.01.01.01.132
3.03.01.01.01.133
3.03.01.01.01.139
3.03.01.01.01.140

SOFTWARES
BEND DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR
SUPORTE TÉCNICO DIVERSOS
LICENCA DE USO DE SISTEMAS
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MÓVEIS,UTENSÍLIOS)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR
PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.
PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.
PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.
CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES
BENS DE PEQUENO VALOR
MATERIAL DE MARCENARIA
MATERIAL DE PINTURA
JARDIM-MANUTENCAO E REAROS
EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO E REPAROS
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
MATERIAL ELETRICO
PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS
ESPACOS INT. E EXT. MANUTENCAO E REPAROS
RECARGA EXTINTORES
REMOCAO DE ENTULHO
SERVIÇOS EXTERNOS PARA ACABAMENTO DE MATE
TRANSPORTE
MATERIAL HIDRAULICO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
AUTÔNOMOS
CHAVEIRO

3.03.01.01.02
3.03.01.01.02.136
3.03.01.01.02.137
3.03.01.01.02.138

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB
SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB
Continuidade ao desenvolvimento de Manual de Segur
Readequação do Sistema de CFTV do MAS

3.03.01.01.03
3.03.01.01.03.140

EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS
DIVERSOS

3.03.01.01.06
3.03.01.01.06.123

SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)
SEGUROS ( PREDIAL, INCENDIO E ETC )

3.04
3.04.01
3.04.01.01
3.04.01.01.03
3.04.01.01.03.001
3.04.01.01.04
3.04.01.01.04.003
3.04.01.01.04.004
3.04.01.01.04.007
3.04.01.01.04.009
3.04.01.01.04.056
3.05
3.05.01
3.05.01.01
3.05.01.01.01
3.05.01.01.01.004
3.05.01.01.01.006
3.05.01.01.01.009
3.05.01.01.01.010
3.05.01.01.01.012

PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ
PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ
PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ
TRANSPORTE DE ACERVO
TRANSPORTE
CONSERVACAO E RESTAURACAO
MATERIAL PARA CONSERVACAO
MATERIAL PARA RESTAURACAO
TRANSPORTE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO
PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL
PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL
PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL
PROGRAMACAO CULTURAL/EXPOSICOES TRANSIT
IMPRESSOES
LOCACAO DE EQUIPAMENTO
MATERIAIS DE MARCENARIA
MATERIAIS DE MONTAGEM/DESMONSTAGEM
MATERIAIS DE CENOGRAFIA

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/01/2019 11:54:50

QUALITY ASSOCIADOS

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/12/2018
EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO SAMAS
CNPJ : 67.848.994/0001-71
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Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/12/2018
EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO SAMAS
CNPJ : 67.848.994/0001-71
Classificação

Nome

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

69.887,60
3.000,00
295,33
4.027,25
0,00
52.690,00
22.400,00
10.000,00
843,83
1.200,00
0,00
0,00
140,00
4.500,00
0,00
700,00
5.999,99
952,37
8.500,00
0,00
80.000,00
800,00
0,00

0,00
3.000,00
0,00
3.440,55
1.742,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
9.300,00
139,93
0,00
0,00
3.000,00
1.250,00
4.861,21
0,00
3.400,00
6.000,00
60.000,00
8.180,00
64.995,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

69.887,60
6.000,00
295,33
7.467,80
1.742,00
52.690,00
22.400,00
20.000,00
843,83
1.200,00
9.300,00
139,93
140,00
4.500,00
3.000,00
1.950,00
10.861,20
952,37
11.900,00
6.000,00
140.000,00
8.980,00
64.995,00

9.000,01
9.000,01
9.000,01
7.443,71
618,04
207,00
2.046,50
800,00
81,00
1.400,00
2.210,33
15,00
65,84

5.814,58
5.814,58
5.814,58
5.814,58
402,39
0,00
593,75
1.934,00
0,00
560,00
2.225,24
0,00
99,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.814,59
14.814,59
14.814,59
13.258,29
1.020,43
207,00
2.640,25
2.734,00
81,00
1.960,00
4.435,57
15,00
165,04

(MATRIZ)
3.05.01.01.01.014
3.05.01.01.01.016
3.05.01.01.01.022
3.05.01.01.01.040
3.05.01.01.01.043
3.05.01.01.01.046
3.05.01.01.01.052
3.05.01.01.01.053
3.05.01.01.01.057
3.05.01.01.01.059
3.05.01.01.01.060
3.05.01.01.01.064
3.05.01.01.01.070
3.05.01.01.01.114
3.05.01.01.01.125
3.05.01.01.01.129
3.05.01.01.01.140
3.05.01.01.01.142
3.05.01.01.01.146
3.05.01.01.01.147
3.05.01.01.01.148
3.05.01.01.01.149
3.05.01.01.01.168
3.06
3.06.01
3.06.01.01
3.06.01.01.01
3.06.01.01.01.001
3.06.01.01.01.002
3.06.01.01.01.006
3.06.01.01.01.008
3.06.01.01.01.009
3.06.01.01.01.012
3.06.01.01.01.055
3.06.01.01.01.056
3.06.01.01.01.057

SERVICOS GRAFICOS
TRANSPORTE DE ACERVO
ALIMENTACAO
COMUNICACAO VISUAL
CONVITE IMPRESSAO
COORD DE PRODUCAO
CRIACAO GRAFICA/ARTE
CURADORIA
DIREITOS AUTORAIS
DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA
MATERIAIS DIVERSOS
EQUIPE MONT E DESMONTAGEM
FOLDER IMPRESSAO
PROJ GRAFICO
SONORIZACAO
TRANSPORTE
SEGUROS
AUTONOMOS
APRESENTAÇÃO MUSICAL
EDIÇÃO DE IMAGENS
EXPOGRAFIA
CENOGRAFIA
AUDIOVISUAL
PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP
PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS
PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS
SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS
COFEE BREAK
COPIAS
PAPELARIA
TRANSPORTES
BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR
PESQUISA DE PUBLICO E QUALIDADE
DEMAIS DESPESAS
ESTACIONAMENTO
TAXI

3.06.01.01.02
3.06.01.01.02.055

PESQUISAS DE PUBLICOS E QUALIDADE
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE PUBLICO

560,00
560,00

0,00
0,00

0,00
0,00

560,00
560,00

3.06.01.01.03
3.06.01.01.03.051
3.06.01.01.03.093
3.06.01.01.03.129
3.06.01.01.03.130

OUTRAS DESPESAS
CORREIO
MATERIAL DIVERSOS
TRANSPORTE
CURSOS SEMINARIOS E OFICINAS

996,30
9,30
9,00
478,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

996,30
9,30
9,00
478,00
500,00

1.957,34
1.957,34
1.957,34
1.957,34
1.957,34

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.957,34
1.957,34
1.957,34
1.957,34
1.957,34

45.233,06
45.233,06
45.233,06
11.572,51
0,00
1.800,00
0,00
2.165,00
767,51
6.840,00

19.314,17
19.314,17
19.314,17
2.905,62
1.200,00
600,00
690,00
0,00
415,62
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

64.547,23
64.547,23
64.547,23
14.478,13
1.200,00
2.400,00
690,00
2.165,00
1.183,13
6.840,00

22.979,35

16.408,55

0,00

39.387,90

3.07
3.07.01
3.07.01.01
3.07.01.01.01
3.07.01.01.01.129

PROGRAMA ACOES DE APOIO AO SISEM-SP
PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP
PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP
EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO
TRANSPORTE

3.08
3.08.01
3.08.01.01
3.08.01.01.01
3.08.01.01.01.006
3.08.01.01.01.007
3.08.01.01.01.009
3.08.01.01.01.012
3.08.01.01.01.077
3.08.01.01.01.090

PROGRAMA DE COMUNICACAO
PROGRAMA DE COMUNICACAO
PROGRAMA DE COMUNICACAO
PLANO DE COMUNICACAO E SITE
DOCUMENTAÇÃO EM VÍDEO
DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA
FOLDER IMPRESSÃO
TRADUÇÕES
INTERNET
MANUTENCAO WEBSITE

3.08.01.01.02

PROJ GRAFICSO E MAT DE COMUNICACAO

contábil SCI VISUAL Sucessor
18/01/2019 11:54:50

QUALITY ASSOCIADOS

Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/12/2018
EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO SAMAS
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Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/12/2018
EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO SAMAS
CNPJ : 67.848.994/0001-71
Classificação

Nome

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

9.262,35
1.470,00
2.100,00
3.000,00
1.200,00
925,00
5.022,00

15.258,55
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
550,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24.520,90
1.470,00
2.100,00
3.600,00
1.200,00
925,00
5.572,00

10.681,20
10.681,20

0,00
0,00

0,00
0,00

10.681,20
10.681,20

115.671,94
115.671,94
115.671,94
115.671,94
115.671,94

37.826,12
37.826,12
37.826,12
37.826,12
37.826,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

153.498,06
153.498,06
153.498,06
153.498,06
153.498,06

3.748,40
3.748,40
3.748,40
3.748,40
3.748,40

3.342,10
3.342,10
3.342,10
3.342,10
3.342,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.090,50
7.090,50
7.090,50
7.090,50
7.090,50

(MATRIZ)
3.08.01.01.02.040
3.08.01.01.02.049
3.08.01.01.02.052
3.08.01.01.02.058
3.08.01.01.02.059
3.08.01.01.02.069
3.08.01.01.02.070
3.08.01.01.04
3.08.01.01.04.023

COMUNICACAO VISUAL
COPIADORA
CRIACAO GRAFICA/ARTE
DOCUMENTACAO EM VIDEO
DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA
FLYER IMPRESSAO
FOLDER IMPRESSAO
PUBLICAÇÕES
ANUNCIOS E PUBLICAÇOES EM JORNAIS

3.15
3.15.01
3.15.01.01
3.15.01.01.01
3.15.01.01.01.001

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO
DEPRECIACAO

3.16
3.16.01
3.16.01.01
3.16.01.01.01
3.16.01.01.01.001

VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS
VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS
VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS
VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

3.17
3.17.01
3.17.01.01
3.17.01.01.01
3.17.01.01.01.001

BAIXA DE IMOBILIZADO
BAIXA DE IMOBILIZADO
BAIXA DE IMOBILIZADO
BAIXA DE IMOBILIZADO
BAIXA DE IMOBILIZADO

13.291,65
13.291,65
13.291,65
13.291,65
13.291,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13.291,65
13.291,65
13.291,65
13.291,65
13.291,65

3.98
3.98.01
3.98.01.01
3.98.01.01.01
3.98.01.01.01.001
3.98.01.01.01.006
3.98.01.01.01.007
3.98.01.01.01.009

DESPESAS COM A LOJA,BILHETERIA E CONTRIB.
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA
MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO
MANOBRISTA
MATERIAL ELETRONICO

76.405,78
62.219,56
62.219,56
62.219,56
57.351,46
1.946,50
2.068,00
853,60

36.090,32
28.501,58
28.501,58
28.501,58
26.746,58
0,00
1.755,00
0,00

45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
0,00
0,00
0,00

112.451,10
90.676,14
90.676,14
90.676,14
84.053,04
1.946,50
3.823,00
853,60

14.186,22
14.186,22
14.186,22
1.706,22
12.480,00

7.588,74
7.588,74
7.588,74
568,74
7.020,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21.774,96
21.774,96
21.774,96
2.274,96
19.500,00

6.455.133,99
6.455.133,99
6.455.133,99
6.263.512,15
6.263.512,15
6.263.512,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.891.901,71
2.891.901,71
2.891.901,71
2.792.026,90
2.792.026,90
2.792.026,90

9.347.035,70
9.347.035,70
9.347.035,70
9.055.539,05
9.055.539,05
9.055.539,05

32.033,26
30.618,66
30.618,66

0,00
0,00
0,00

12.976,81
12.891,41
12.891,41

45.010,07
43.510,07
43.510,07

1.414,60
1.414,60

0,00
0,00

85,40
85,40

1.500,00
1.500,00

89.134,75
89.134,75
88.897,43
237,32
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

42.194,51
42.194,51
42.188,12
0,00
6,39

131.329,26
131.329,26
131.085,55
237,32
6,39

3.748,40

0,00

3.342,10

7.090,50

3.98.02
3.98.02.01
3.98.02.01.01
3.98.02.01.01.001
3.98.02.01.01.002

PRESTADORES DE SERVIÇOS
PRESTADORES DE SERVIÇOS
PRESTADORES DE SERVIÇOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
CONFECCAO DE INGRESSOS

4
4.01
4.01.01
4.01.01.01
4.01.01.01.01
4.01.01.01.01.001

RECEITAS
RECEITAS
RECEITAS
REPASSE CONTRATO GESTAO
REPASSE CONTRATO GESTAO
REPASSE CONTRATO DE GESTAO

4.01.01.02
4.01.01.02.02
4.01.01.02.02.001
4.01.01.02.06
4.01.01.02.06.001

CAPTACAO DE RECUROS PROPRIOS
RECEITA - BILHETERIA
BILHETERIA
CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL

4.01.01.03
4.01.01.03.01
4.01.01.03.01.002
4.01.01.03.01.003
4.01.01.03.01.005

RECEITA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA
DESCONTOS OBTIDOS
VARIACAO MONETARIA E CAMBIAL ATIVA

4.01.01.04

VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS
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Balancete de Verificação de 01/10/2018 a 31/12/2018
EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO SAMAS
CNPJ : 67.848.994/0001-71
Classificação

Nome

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

3.748,40
3.748,40

0,00
0,00

3.342,10
3.342,10

7.090,50
7.090,50

66.641,83
66.641,83
66.641,83

0,00
0,00
0,00

38.523,29
38.523,29
38.523,29

105.165,12
105.165,12
105.165,12

63,60
63,60
63,60

0,00
0,00
0,00

141,72
141,72
141,72

205,32
205,32
205,32

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.696,38
2.696,38
2.696,38

2.696,38
2.696,38
2.696,38

(MATRIZ)
4.01.01.04.01
4.01.01.04.01.001

VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS

4.01.01.09
4.01.01.09.01
4.01.01.09.01.001

VENDAS DE BENS E SERVICOS
VENDAS DE BENS E SERVICOS
VENDA DE MERCADORIAS

4.01.01.10
4.01.01.10.01
4.01.01.10.01.002

ENTRADAS DIVERSAS
ENTRADAS DIVERSAS
OUTRAS ENTRADAS

4.01.01.11
4.01.01.11.01
4.01.01.11.01.001

RECEITAS OPERACIONAIS
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Resumo
ATIVO

2.794.093,64

PASSIVO

2.794.093,64

CUSTOS E DESPESAS

9.347.035,70

RECEITAS

9.347.035,70

16.465.101,95

Total dos débitos

Total dos créditos

16.465.101,95

Diferença entre débito e crédito

0,00

Diferença entre ativo e passivo

0,00

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos
para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as
informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações
acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal,
estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os
controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão
adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de
operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os
documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a
elaboração da escrituração contábil e demais ser
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Classificação

Nome

Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

118.377,73
118.377,73
118.377,73
118.377,73
50,00
50,00

158.531,16
158.531,16
158.531,16
158.531,16
0,00
0,00

534,29
534,29
534,29
534,29
0,00
0,00

276.374,60
276.374,60
276.374,60
276.374,60
50,00
50,00

0,00
0,00
0,00

157.014,33
600,00
156.414,33

0,00
0,00
0,00

157.014,33
600,00
156.414,33

118.327,73
118.327,73

1.516,83
1.516,83

534,29
534,29

119.310,27
119.310,27

118.377,73
118.377,73
118.377,73
118.377,73
118.377,73
118.377,73
0,00
0,00

44,48
44,48
44,48
44,48
44,48
44,48
0,00
0,00

158.041,35
158.041,35
158.041,35
158.041,35
158.041,35
1.027,02
156.414,33
600,00

276.374,60
276.374,60
276.374,60
276.374,60
276.374,60
119.360,27
156.414,33
600,00

49,94
49,94
49,94
49,94
49,94
0,00
49,90
0,04

534,29
534,29
534,29
534,29
534,29
534,29
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

584,23
584,23
584,23
584,23
584,23
534,29
49,90
0,04

49,94
49,94
49,94
(1.644,80)
(1.644,80)
(1.644,80)
0,00

1.027,02
1.027,02
1.027,02
1.027,02
1.027,02
1.027,02
0,00

1.561,31
1.561,31
1.561,31
44,48
44,48
0,00
44,48

584,23
584,23
584,23
(2.627,34)
(2.627,34)
(2.671,82)
44,48

1.644,84
1.644,84
1.644,84

0,00
0,00
0,00

1.516,83
1.516,83
1.516,83

3.161,67
3.161,67
3.161,67

49,90
49,90
49,90

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

49,90
49,90
49,90

(FILIAL 3 - LEIS DE INCENTIVO)
1
1.01
1.01.01
1.01.01.01
1.01.01.01.03
1.01.01.01.03.006

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES
BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS
BB 48605-1 PROAC 25734

1.01.01.01.04
1.01.01.01.04.005
1.01.01.01.04.007

BANCO CONTA MOVIMENTO REC C/ RESTRICOES
BB C/C 24374-4 PRONAC 170768
BB C/C 25860-1 PRONAC 182369

1.01.01.01.06
1.01.01.01.06.005

APLICACOES FINANCEIRAS REC TERCEIROS
BB APLIC 48605-1 PROAC 25734

2
2.01
2.01.02
2.01.02.01
2.01.02.01.01
2.01.02.01.01.511
2.01.02.01.01.512
2.01.02.01.01.513

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
TERMOS PARC/CONV/LEIS INCEN/CONTR GESTAO
RECUROS NAO UTILIZADOS
SALDOS PRESTACAO DE CONTAS
PROAC 25734 - AS EDIFICAÇÕES NO TEMPO
PRONAC 182369 - CONDEPHAAT
MINC PRONAC 170768

3
3.02
3.02.01
3.02.01.01
3.02.01.01.06
3.02.01.01.06.057
3.02.01.01.06.127
3.02.01.01.06.128

CUSTOS E DESPESAS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS
DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS
IRRF APLICACAO FINACEIRA
TARIFA BANCARIA
IOF

4
4.01
4.01.01
4.01.01.02
4.01.01.02.05
4.01.01.02.05.004
4.01.01.02.05.006

RECEITAS
RECEITAS
RECEITAS
CAPTACAO DE RECUROS PROPRIOS
PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM
(-) TRANSFERÊNCIA RESULTADO POSITIVO
PROAC 25734

4.01.01.03
4.01.01.03.01
4.01.01.03.01.002

RECEITA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA

4.01.01.10
4.01.01.10.01
4.01.01.10.01.002

ENTRADAS DIVERSAS
ENTRADAS DIVERSAS
OUTRAS ENTRADAS

Resumo
276.374,60

ATIVO

584,23

CUSTOS E DESPESAS

160.136,95

Total dos débitos

PASSIVO

276.374,60

RECEITAS

584,23

Total dos créditos

160.136,95

Diferença entre débito e crédito

0,00

Diferença entre ativo e passivo

0,00

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos
para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as
informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações
acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal,
estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os
controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão
adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de
operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os
documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a
elaboração da escrituração contábil e demais ser
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10. QUADRO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM AÇÕES CULTURAIS "IN LOCO"
mun_AC

T
A
T
U
I

COD
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C P FP O
S C M
S S
R O O
C U
F U
A
I I L L A C
C E N
E
T r R
G S S
U t A
A I -I
R e
S S
A
I

Olímpia
Santos
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1
2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

67.848.994/0001-71
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

18/05/1992

NOME EMPRESARIAL

ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO - SAMAS
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

********

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada
LOGRADOURO

NÚMERO

AV TIRADENTES

676

COMPLEMENTO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

01.102-000

LUZ

SAO PAULO

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

mas@artesacra.sp.gov.br

(11) 3323-3336 / (11) 3326-5393

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 27/02/2019 às 16:49:55 (data e hora de Brasília).
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO - SAMAS (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 67.848.994/0001-71
Certidão nº: 168481922/2019
Expedição: 27/02/2019, às 16:22:07
Validade: 25/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO - SAMAS
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 67.848.994/0001-71,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
re c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

520

27/02/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO - SAMAS
CNPJ: 67.848.994/0001-71
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:51:36 do dia 27/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/08/2019.
Código de controle da certidão: B83B.D70E.A47A.EC71
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 67.848.994

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).
Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Certidão nº

21455938

Data e hora da emissão

27/02/2019 16:27:16

Validade

30

(TRINTA)

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
Certidão Número:

0071043 - 2019

CPF/CNPJ Raiz:

67.848.994/

Contribuinte:

ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO - SAMAS

Liberação:
Validade:

30/01/2019
29/07/2019

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:
CCM 2.064.870-7- Inicio atv :28/04/1992 (AV TIRADENTES, 00676 - CEP: 01102-000 )
CCM 4.669.435-8- Inicio atv :01/11/2012 (R S

LAZARO, 00271 - CEP: 01103-020 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010.
Certidão emitida às 16:58:56 horas do dia 27/02/2019 (hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: 1A4D076B
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf
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CADASTRO INFORMATIVO MUNICIPAL - CADIN
Comprovante de Inexistência de Registros
Não foram encontradas pendências inscritas no Cadastro Informativo Municipal – CADIN para Pessoa
Jurídica abaixo qualificada na data e hora indicada:

CNPJ Raiz: 67.848.994/0000-00
Razão Social: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA

Data: 27/02/2019
Hora: 16:44:31

DE SAO PAULO - SAMAS

Número de Controle: 2019-0227-0205-9120

Artigo 7º da Lei Municipal nº 14.094, de 06 de dezembro de 2005: "A inexistência de registro no CADIN
MUNICIPAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos."
Este comprovante é expedido gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada no Portal CADIN
da Secretaria Municipal Fazenda do Município de São Paulo, no endereço:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cadin/ por meio do código: 2019-0227-0205-9120.

27/02/2019 16:44:32

Página 1 de 1
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certificado de Apenados
Em 27/02/2019 16:54 não foram encontrados registros de pessoa jurídica para o critério de pesquisa informado:
CNPJ 67848994000171

Este documento foi certificado digitalmente em 27/02/2019 16:54
Para conferência:
acesse o site http://www4.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados
e informe o código: 3e33e58b-cda4-4904-b5ad-7d4a2afde271
ou acesse utilizando o QR Code

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-906
Telefone: 3292-3266
ww.tce.sp.gov.br

Página: 1 de 1
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*29(512'2(67$'2'(623$8/2
SECRETARIA DE GOVERNO
&255(*('25,$*(5$/'$$'0,1,675$d2

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades ±CRCE
'HFUHWRQGHGHQRYHPEURGH

1~PHUR&5&(

,PSUHVVRHPjVKPLQ

$662&,$d2086(8'($57(6$&5$'(623$8/26$0$6
CNPJ :

67.848.994/0001-71

(QGHUHoR$YHQLGD7LUDGHQWHV&RPSOHPHQWR0XVHXGH$UWH6DFUD
Bairro: Luz CEP: 01102000
0XQLFtSLR6$23$8/263
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OHJDLVHHPHVSHFLDORDUWGR'HF
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27/02/2019

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

67848994/0001-71
ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO SAMAS
AV TIRADENTES 676 / LUZ / SAO PAULO / SP / 1102-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/02/2019 a 22/03/2019
Certificação Número: 2019022103321218612321

Informação obtida em 27/02/2019, às 16:32:27.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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27/02/2019

E-Sanções

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social
Buscar

CNPJ/CPF
Exibir Todos

67848994000171

Ordenar Por

Imprimir Guia Selecionada

Data e Hora da Consulta:
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019 às 16:56
Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 67.848.994/0001-71

Clique aqui para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)
(www.portaltransparencia.gov.br).

Voltar

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP.01017-911
Para contato transmitir mensagem pelo Fale Conosco selecionando a opção mais adequada: e-Sanções-Dúvidas ou Solicitações ou Sugestões ou Reclamações

528

https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo
TA: NUMERO

Museu de Arte Sacra
CG: 07/2013

QUADRO RESUMO PARA RELATÓRIO/PARECER ANUAL – 2018
CONFORMIDADE

(I)

FONTE

4.183.507

Relatório Previsto x Realizado

Total despendido com RH (R$)

4.199.392

Relatório Previsto x Realizado

Orçamento previsto para gasto com diretoria (R$)

1.082.433

Relatório Previsto x Realizado

Total despendido com diretoria (R$)

1.107.981

Relatório Previsto x Realizado

Número de empregados CLT (em 31/12/2018)

42

Relatório Sintético de RH

Número de demissões em 2018

16

Relatório Analítico de RH

Total despendido com rescisões em 2018 (R$)

487.421
65

CG /último TA

Percentual limite para gastos de Diretoria (3)

15

CG /último TA

EFICÁCIA E EFETIVIDADE

Observação UGE (1)

Relatório Previsto x Realizado

Percentual limite para gastos de RH (2)

(II)

2018

FONTE

Validação UGE (4)

Nº de ações com metas previstas

26

Relatório de Atividades Anual

a

Nº de ações com metas integralmente cumpridas

26

Relatório de Atividades Anual

a

Nº metas condicionadas

15

Relatório de Atividades Anual

a

Nº de metas condicionadas integralmente cumpridas

0

Relatório de Atividades Anual

a

98,00%

Relatório de Atividades Anual

a

Índice de satisfação do público/aluno(5)
(III)

2018

Orçamento previsto para RH (R$)

PRINCIPAIS RESULTADOS FINALÍSTICOS - 2017 (6)
Ação/público/etc
Nº de exposições realizadas

2018

2016
REALIZADO

2017
REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

5

10

5

11

33

36

32

37

Público educativo

18.872

19.058

13.252

19.937

Público total

57.197

54.643

40.000

65.605

Nº de eventos realizados

(IV) A OS realizou monitoramento e avaliação qualitativa das ações?

( ) NÃO

( X ) SIM

RESERVADO PARA UGE - QUADRO SINTÉTICO PARA PARECER ANUAL 2017

(V)

Com relação às informações preenchidas pela OS no quadro resumo, a UGE:
( ) VALIDA INTEGRALMENTE

( ) VALIDA PARCIALMENTE

( ) NÃO VALIDA

Nos casos de validação parcial e não validação, indicar em nota de rodapé divergências e providências a respeito.
Nº de ações com metas não executadas com justificativa aceita pela UGE
A UGE realizou ações de acompanhamento in loco ou à distância e avaliação dos resultados qualitativos?

( ) NÃO

( ) SIM

Em caso afirmativo, comente os resultados e os principais destaques qualitativos (máximo 10 linhas)

NOTAS:
.(1)

Esta coluna deverá ser preenchida pela UGE caso considere necessário fazer observação quanto à informação apresentada pela OS.

.(2)

A OS deverá preencher conforme consta de seu Contrato de Gestão se o percentual é relativo ao repasse previsto, às receitas totais, às despesas totais entre outros.

.(3)

A OS deverá preencher conforme consta de seu Contrato de Gestão se o percentual é relativo ao total de despesas previstas com recursos humanos, às receitas totais,
às despesas totais entre outros.

.(4)

Esta coluna deverá ser preenchida pela UGE com tik (representando“de acordo”) ou nota de rodapé para explicação de divergência identificada.

.(5)

Caso haja mais de um resultado, inserir (*) e especificar em quadro a parte o nome da pesquisa, o público pesquisado e o percentual atingido. Caso a pesquisa não
utilize percentual, inserir (*) para especificar a forma de avaliação adotada.

.(6)

Fonte- http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/. Não alterar os dados apresentados relativos aos anos anteriores. Para 2017, preencher os mesmos itens dos anos
anteriores, usando informação do plano de trabalho previsto e realizado. Indicar em nota de rodapé, para cada item, o número das ações do plano de trabalho que
compõem o resultado apresentado (apenas para 2017). Para o realizado poderão ser somadas as realizações de metas condicionadas. Observação: o total de público
presencial de 2016 deve ser igual ao total apresentado no Anexo Adm.24 (MaPA) para este item.

529

Anexo XXXVIII - RELAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E RESPECTIVOS ADITAMENTOS
DAT-BASE: 31/12/2018
TIPO:

Nº do Ajuste

CG Nº: 07/2013

OBJETO: MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO

CONTRATO ADMINSTRATIVO

Nome do Contratado

Data de
Assinatura

Objeto

HAGANÁ SERVIÇOS ESPECIAIS
LTDA

Manutenção preventiva no
elevador do prédio
06/2011 Administrativo/Reserva
Técnica
Consultoria, instalação e
gerenciamento de sistema de
12/2015
controle de acesso e venda
de ingressos
Limpeza, Asseio, Copa e
01/07/2007 Conservação Predial

033/2012 A

HAGANÁ SEGURANÇA LTDA

11/09/2012

5

028/2007

COMAVI COMÉRCIO DE
MÁQUINAS E VISUAIS LTDA

6

017/2008

HAGANÁ SERVIÇOS LETRÔNICOS

7

008/2010

8

024/2013

9

005/2015

IT ART LTDA-ME

10

009/2015

TRUSTEEIT TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA – ME

1

2011

ESPEL ELEVADORES

2

2015

3A MULTIMIDIA E SISTEMAS LTDA
– ME

3

018/2007

4

QUALITY ASSOCIADOS SERVIÇOS
EMPRESARIAIS S/S LTDA
BARBOSA & SPALDING
ADVOGADOS

Vigilância e Segurança
Patrimonial

Vigência

Valor

Condições de
Pagamento

É
Aditamento?
S/N

Status

Mensal

N

OK

Mensal
Aproximado

S

OK

INDT

R$

480,89

31/12/2018

R$

2.160,00

INDT

R$

19.108,09

Mensal

S

OK

Mensal

S

OK

INDT

R$

58.082,17

Locação e Prestação de
Serviços de Manutenção
15/07/2007 preventiva e corretiva de 03
(três) equipamentos
reprográficos

INDT

R$

3.000,00

Mensal
Aproximado

S

OK

01/08/2007

Monitoramento de Alarme à
distância

INDT

R$

3.050,25

Mensal

S

OK

01/04/2010

Contábeis

INDT

R$

8.231,00

Mensal

S

OK

31/12/2018

R$ 5.700,00

Mensal

S

OK

31/10/2018

R$ 280,00

Mensal

S

OK

31/12/2018

R$ 1.600,00

Mensal

S

OK

26/12/2013
09/2015
01/11/2015

Assessoria e Consultoria
Jurídica
locação é um Totem de
Pesquisa de Satisfação de
Público, a ser instalado no
Museu de Arte Sacra de São
Paulo
Técnicos de informática

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
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11

002/2016

SSBALADY COMUNICAÇÃO S/S
LTDA. - ME

01/03/2016

12

004/2016

BEATRIZ AUGUSTA CORREA DA
CRUZ - MEI

16/05/2016

13

001/2017

ENGENHO ASSESSORIA E
PRODUÇÃO CULTURAL LTDA

09/02/2017

14

002/2007

SM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

09/02/2017

15

003/2017

SOMA ORGANIZAÇÃO E
CONTROLES LTDA

09/02/2017

16

004/2017

CARLOS HENRIQUE LAMOTHE
COTTA

01/03/2017

17

008/2017

PRODUCOM PRODUÇÃO E
COMUNICAÇÃO LTDA

01/11/2017

Assessoria de comunicação
Assessoria para
acompanhamento das
atividades do departamento
técnico
Assessoria e Consultoria para
articulação e
desenvolvimento das ações
do Plano de Trabalho
Manutenção do Controle de
Pragas da Edificação
Assessoria no Setor de
Recursos Humanos
Acompanhamento/desenvolvi
mento, revisões de texto e
materiais gráficos para
exposições e eventos
elaboração de projeto para
apresentação nas leis de
incentivo (Rouanet e/ou
Proac), para o livro
“Edificações no Tempo”
elaboração de projeto para
apresentação nas leis de
incentivo (Rouanet e/ou
Proac), para o livro de arte
do Instituto Jorge e Odalea
Brando Barbosa
desenvolvimento e
publicação de novo site para
o Museu de Arte Sacra de
São Paulo

7.000,00

Mensal

S

OK

14.250,00

Mensal

S

OK

31/12/2018

R$ 10.000,00

Mensal

S

OK

31/12/2018

R$

3.300,00

Mensal

S

OK

31/12/2018

R$

3.880,00

Mensal

S

OK

31/12/2018

R$

8.500,00

Mensal

S

OK

R$ 30.000,00
(em 5 parcelas)

Total

N

OK

R$ 30.000,00
(em 5 parcelas)

Total

N

OK

Não consta

R$ 6.900,00

Total

N

OK

31/12/2018
31/12/2018

Até a
aprovação da
prestação de
contas
Até a
aprovação da
prestação de
contas

R$
R$

18

009/2017

PRODUCOM PRODUÇÃO E
COMUNICAÇÃO LTDA

01/11/2017

19

014/2017

MICAEL DELGADO ALMEIDA
38374938811

29/11/2017

20

001/2018

JOSÉ CARLORS REIS MARÇAL DE
BARROS

08/03/2018

Diretor Executivo

31/12/2023

R$22.300,00

Mensal

N

OK

21

002/2018

LUIZ HENRIQUE MARCON NEVES

08/03/2018

Diretor de Planejamento e
Gestão

31/12/2023

R$ 22.200,00

Mensal

N

OK

22

003/2018

MARIA INÊS LOPES COUTINHO

08/03/2018

31/12/2023

R$ 16.900,00

Mensal

N

OK

23

004/2018

DAHOSS COMUNICAÇÃO LTDA

19/02/2018

INDT

R$ 40.000,00

Total

N

OK

24

005/2018

DAHOSS COMUNICAÇÃO LTDA

27/04/2018

INDT

R$ 40.000,00

Total

N

OK

Diretora Técnica
acompanhamento
expográfico, montagem e
desmontagem da Exposição
“Desposicione – Descida da
Cruz”
acompanhamento

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336

531

expográfico, montagem e
desmontagem da Exposição
“Benedito Calixto, Identidade
Paulista”

006/2018

OFICN@ DE HISTORIA E
GEOLOGIA LTDA (GEOBUSINESS
DO BRASIL)

26

007/2018

JOÃO PAULO ROSSI RESTAURAÇÃO
DE ARTE

16/04/2018

27

008/2018

DAHOSS COMUNICAÇÃO LTDA

01/06/2018

28

009/2018

DAHOSS COMUNICAÇÃO LTDA

16/08/2018

29

010/2018

FAMAL ASSESSORIA E
CONSULTORIA S/C Ltda

16/08/2018

30

011/2018

ESTÚDIO SARASÁ CONSERVAÇÃO
E RESTAURAÇÃO S/S Ltda

16/08/2018

31

012/2018

25

29/05/2018

pesquisa histórica no Museu
de Arte Sacra de São Paulo
serviços técnicos
especializados de
catalogação e
acondicionamento de acervo
serviços de especializados de
acompanhamento
expográfico, montagem e
desmontagem da Exposição
“Guarda Círio de Nazaré”
serviços de especializados de
acompanhamento
expográfico, montagem e
desmontagem da Exposição
“Artistas de Taubaté”
serviços de curadoria da
Exposição “Modernos e
Contemporâneos”
serviços de especializados de
consultoria na zeladoria do
patrimônio, e a realização da
higienização da Sala de
Taipa, Caiação dos Muros do
Museu e um curso voltado
aos funcionários, visitantes e
convidados, para introdução
a zeladoria, com duração de
03 (três) dias, com
explicações da técnicas
aplicadas, no Museu de Arte
Sacra de São Paulo

01/09/2018

R$ 5.500,00

Total

N

OK

27/12/2018

R$ 4.000,00

Mensal

S

OK

06/08/2018

R$ 40.000,00

Total

N

OK

21/12/2018

R$ 40.000,00

Total

N

OK

31/03/2019

R$ 20.000,00

Total

N

OK

03/2018

R$ 60.000,00

Total

N

Ok

10/01/2019

R$ 60.000,00

Total

N

OK

INDT

R$ 24.000,00

Total

N

OK

NÂO UTILIZADO

32

013/2018

DAHOSS COMUNICAÇÃO LTDA

17/09/2018

serviços de especializados de
acompanhamento
expográfico, montagem e
desmontagem das
exposições de “Presépios”

33

014/2018

SP FIRE TREINAMENTO E

05/10/2018

serviços técnicos

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336

532

SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIOS
Ltda

34

015/2018

SP FIRE TREINAMENTO E
SERVIÇOS CONTRA INCÊNDIOS
Ltda

05/10/2018

35

016/2018

TECSUS ENGENHARIA E SISTEMAS
ELÉTRICOS LTDA - ME

29/10/2018

36

017/2018

PRETO E BRANCO PROJETOS
AUDIOVISUAIS LTDA

03/10/2018

37

018/2018

ENGENHO ASSESSORIA E
PRODUÇÃO CULTURAL LTDA

19/10/2018

38

019/2018

DAHOSS COMUNICAÇÃO LTDA

01/11/2018

39

020/2018

ANA CRISTINA DE ALMEIDA
CORSO

09/11/2018

40

021/2018

ESX MÚLTIPLAS SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA Ltda

19/11/2018

especializados na aplicação
de cursos para o plano de
abandono adaptado ao
Museu de Arte Sacra de São
Paulo, atualização do curso
de Brigada de Incêndio e
Primeiros Socorros, aos
funcionários e colaboradores
da Associação Museu de
Arte Sacra de São Paulo
serviços técnicos
especializados para
renovação do Auto de
Vistoria do Corpo de
Bombeiros – AVCB dos dois
prédios que abrigam o
Museu de Arte Sacra de São
Paulo (av. Tiradentes, nº
676) e a
Administração/Reserva
Técnica (rua São Lázaro, nº
271)
serviços de readequação das
instalações do sistema de
segurança – CFTV do Museu
de Arte Sacra de São Paulo
serviços de criação,
produção e instalação de
projeto audiovisual da
exposição: “Presépio
Cuciniello”
serviços de planejamento e
concepção da exposição:
“Sagrado na Arte Moderna
Brasileira”
serviços de especializados de
acompanhamento
expográfico, montagem e
desmontagem da Exposição
“O Sagrado na Arte Moderna
Brasileira”
Serviços para execução do
projeto de réplicas “MAS
itinerante”
serviços de especializados de
scanner das obras escolhidas

R$ 30.000,00

Total

N

OK

12/2018

R$ 515.550,00

Total

S

OK

02/2019

R$ 92.850,00

Total

N

OK

02/2019

R$ 50.000,00

Total

N

OK

02/2019

R$ 40.000,00

Total

N

OK

Total

N

OK

Total

N

OK

INDT

01/2019
01/2019
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022/2018

DAHOSS COMUNICAÇÃO LTDA

TIPO:

02/12/2018

do acervo do Museu de Arte
Sacra de São Paulo, para
estudo de execução do
projeto “MAS Itinerante”
serviços de
acompanhamento
expográfico, montagem e
desmontagem da Exposição
“Adágio”, que tem data
prevista para o dia 25 de
janeiro de 2019

03/2019

R$ 30.000,00

Total

N

OK

CONVÊNIO
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Nº do Ajuste

1

Nome do Conveniado

0501789101

COMPANHIA DO METROPOLITANO
DE SÃO PAULO - METRÔ

TIPO:

Nº do Ajuste

Data de
Assinatura
09/03/2017

Nome do Parceiro

Data de
Assinatura

002/2015

ESTÚDIO SARASÁ

04/2015

2

003/2015

INSTITUTO JORGE E ODALÉA
BRANDO BARBOSA

07/2015

INSTITUTO CULTURAL ARTE
SACRA – ICAS
006/2017

05/2017

INSTITUTO PAULISTA DE
ARTE E CULTURA - IPAC
4

001/2018

MOSTEIRO DE SÃO BENTO

06/2018

5

002/2018

ARIO BORGES NUNES JUNIOR

08/2018

TIPO:

Cooperação mútua
voltado a difusão da
cultura, que entre si
celebram a Companhia
do Metrô e a SAMAS

Vigência

Valor

Condições de
Pagamento

É
Aditamento?
S/N

Status

08/03/2021

--

--

N

OK

Vigência

Valor

Condições de
Pagamento

É
Aditamento?
S/N

Status

INDT

---

---

N

OK

INDT

---

---

S

OK

22/05/2017
a
21/05/2020

---

---

N

OK

06/2018 a
07/2020

---

---

N

OK

INDT

---

---

N

OK

PARCERIA

1

3

Objeto

Objeto
divulgação das ações e
atividades do Museu em
projetos que condigam com
o equipamento
gestão das atividades
institucionais e para o
desenvolvimento,
gerenciamento e
implantação de projetos
educacionais e culturais do
IBB, e gestão
administrativa e financeira
do IBB
gestão das atividades
institucionais e para o
desenvolvimento,
gerenciamento e
implantação de projetos
educacionais e culturais,
além da gestão
administrativa e financeira
prover a realização de
cursos livres, voltados a
temática do Museu
Catalogação do acervo de
relíquias do Museu

TERMO DE COOPERAÇÃO
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Nº do Ajuste

Nome do Parceiro

1

001

Irmandade Nossa Senhora da
Conceição de Itanhaém

2

002

Vunerável Ordem Terceira de
Nossa Senhora do Carmo

03

003

Prefeitura Municipal de
Guarujá

TIPO:

Data de
Assinatura

Objeto

Vigência

Valor

Condições de
Pagamento

É
Aditamento?
S/N

Status

03/2018

gestão das atividades
institucionais e para o
desenvolvimento,
gerenciamento e
implantação de projetos
educacionais e culturais,
bem como elaboração,
apresentação e
gerenciamento do projeto
emergencial para Restauro
e adequação da edificação
junto aos mecanismos de
incentivos culturais

24 meses

--

--

N

OK

23/05/2018

Restauro de 04 colunas

24 meses

--

--

N

OK

10/2018

elaboração e execução de
projeto para conservação,
restauro e zeladoria das
fortificações históricas do
Guarujá: Fortaleza de
Santo Amaro da Barra
Grande e do Forte de São
Felipe / Armação da Baleia,
através da utilização das
mais modernas técnicas,
condicionadas a captação
de recursos por meio do
Projeto apresentado ao
Banco de Projetos CFDD
2019

24 meses

---

--

N

OK

COMODATO
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Anexo XXXIX
Exposições Temporárias
Quadro de metas técnicas: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Quarto trimestre de 2018 - Parte A

Meta 04 – Realizar exposições temporárias a partir da política de
exposições do museu com obras do Museu e de terceiros.
Exposição: Maria, Mãe
1. Introdução
A exposição Maria, Mãe, inaugurada em 06 de outubro de 2018, reuniu vinte
peças produzidas pela artista plástica Isabel Cristina Miller (Bel Miller) na Sala
Metrô Tiradentes do Museu de Arte Sacra de São Paulo - área expositiva número
20.
A apresentação das obras na exposição também contou com peças que
representam a devoção católica popular no Brasil, como três oratórios do Acervo
do Museu de Arte Sacra de São Paulo e três estandartes do Acervo Imperial da
Congada Cortejo de Todos os Santos, de São Luiz do Paraitinga, SP. A mostra
seguiu até 25 de novembro de 2018.
2. Relação das obras da exposição Maria, Mãe
Bel Miller nasceu em Porto Alegre, RS. Reside em São Paulo, capital, local onde
desenvolve seu trabalho como artista e aborda essencialmente a representação do
universo feminino. As obras de Bel Miller apresentam diferentes materiais e
técnicas mistas, como colagem, tinta acrílica, lápis aquarelável, entre outros. Em
sua trajetória artística, há registros de exposições nacionais e internacionais, em
cidades como São Paulo, Miami, Nova York e Veneza.
Nessa mostra, a artista selecionou um acervo para homenagear e celebrar Nossa
Senhora Aparecida. Vale mencionar que todas as suas esculturas, em gesso e
técnica mista, possuem o mesmo formato e tamanho (38 x 21 x 14 cm – AxLxP.
Seguem abaixo as relações de peças do Acervo do Museu de Arte Sacra de São
Paulo e das obras emprestadas do Acervo Imperial da Congada Cortejo de Todos
os Santos, de São Luiz do Paraitinga, SP.
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Acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo
Nº
das
Peças

1.

Foto

Dados técnicos

Oratório de caixa de bacalhau (806 MAS)
Autor: Dito Pituba (Benedito Amaro de Oliveira)
(Santa Isabel, SP, 1848 - 1923)
Madeira e policromia; metal
Século XIX
Origem: São Paulo, SP
Procedência: Santa Isabel, SP
Dimensões: 125 x 99 x 32 cm (aberto) / 125 x 68 x 32
cm (fechado)

2.

Divino Espírito Santo (805 MAS – localizado na parte
superior do Oratório 806 MAS)
Autor: Dito Pituba (Benedito Amaro de Oliveira)
(Santa Isabel, SP, 1848 -1923)
Madeira (montado sobre carretel de linha)
Século XIX
Origem: São Paulo
Procedência: Santa Isabel, SP
Dimensões: 6,5 x 2,5 x 5 cm

3.

Oratório (707 MAS)
Autor desconhecido
Madeira e policromia
Século XIX
Origem: São Paulo, SP
Procedência: Jacareí, SP
Dimensões: oratório: 65 x 49 x 19 cm / cruz: 30,5 x 18
x 2 cm
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Oratório (1447 MAS)

4.

Autor: Dito Pituba (Benedito Amaro de Oliveira)
(Santa Isabel, SP, 1848 - 1923)
Madeira e policromia
Século XIX
Origem: São Paulo, SP
Procedência: Santa Isabel, SP
Dimensões: 56 x 60 x 30 cm (aberto) / 56 x 35,5 x
22,5 cm (fechado)

Empréstimo temporário do Acervo Imperial da Congada
Cortejo de Todos os Santos, de São Luiz do Paraitinga, SP
Nº
das
Peças

Foto

Dados técnicos

1.

Estandarte de Congada (Nossa Senhora dos
Prazeres)
Autora: Imaculada Lima
Material: Cetim, renda, fitas, flores de feltro e moldura
de chita
Data: 2009
Origem e procedência: São Luiz do Paraitinga, SP
Dimensões: 120 cm x 160 cm

2.

Estandarte de Congada (Nossa Senhora do
Rosário)
Autora: Imaculada Lima
Material: Cetim, renda, fitas, flores de feltro e moldura
de chita
Data: 2009
Origem e procedência: São Luiz do Paraitinga, SP
Dimensões: 100 cm x 140 cm

3.

Estandarte de Congada (Nossa Senhora
Aparecida)
Autora: Imaculada Lima
Material: Cetim, renda, fitas, flores de feltro e moldura
de chita
Data: 2009
Origem e procedência: São Luiz do Paraitinga, SP
Dimensões: 100 cm x 140 cm
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3. Sala de exposição, percurso de visitação e projeto expográfico
A área expositiva escolhida para sediar essa exposição temporária está localizada
no piso mezanino do espaço Metrô Tiradentes. Com o formato da letra “U”, o
circuito expositivo é estruturado em uma única direção. A entrada da sala é pela
perna esquerda do “U” e a saída pelo lado direito. No eixo central da sala, espaço
de circulação, há três poltronas e um armário expositor (display) com catálogos e
livros publicados pelo Museu para o visitante ler, descansar, refletir e observar a
exposição à sua volta.
O projeto expográfico foi desenvolvido em torno do tema da exposição. As ideias,
definições, interpretação do espaço, percurso expositivo, processos de montagem
e desmontagem, fornecimento de materiais, iluminação, uso de cores, recursos
comunicacionais, transporte, logística e diversos desafios ligados à expografia
foram executados e compartilhados por profissionais de diferentes competências:
pela artista Bel Miller e seus assistentes; pela Diretoria; pelas Equipes Técnica, de
Manutenção e de Comunicação do MAS-SP.
O espaço expositivo foi acolhido com a tonalidade tomate seco, escolhida para
proporcionar uma leitura do público focalizada nas obras expostas.

Tinta Luckscolor Tomate Seco
Tinta Acrílica de Latex

Os dois corredores laterais da sala apresentam sete vitrines de cada lado, com
visibilidade frontal para o público: seis de igual tamanho, 95 x 53 cm – AxLxP,
(vitrines verticais) e uma central (vitrine horizontal) que permite apresentar um
maior número de objetos, com 250 x 54 cm (AxLxP). Nesses nichos menores, as
peças de Bel Miller foram organizadas separadamente. A vitrine maior abrigou uma
série de quatro imagens representando Maria, Mãe.
O nicho expositivo central do “U”, fechado por um painel de vidro frontal (vitrine
08), foi compartilhado por peças do Acervo Museu de Arte Sacra de São Paulo e
pelas obras em empréstimo procedentes do Acervo Imperial da Congada Cortejo
de Todos os Santos, de São Luiz do Paraitinga, SP.
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Área expositiva Maria, Mãe

4. Logística de deslocamento de obras, embalagem, coletas e transporte
das peças
4.1.

Obras de Bel Miller

A embalagem e o transporte de todas as obras de Bel Miller ao Museu de Arte
Sacra de São Paulo ficaram sob a responsabilidade da artista.
4.2. Acervo Imperial da Congada Cortejo de Todos os Santos, de São Luiz
do Paraitinga, SP
A coleta dos três estandartes que foram emprestados para a exposição Maria,
Mãe foi realizada pelas Equipes Técnica e de Comunicação do MAS-SP. O Acervo
Imperial da Congada Cortejo de Todos os Santos foi em embalado no local - São
Luiz do Paraitinga, SP - e transportado ao Museu de Arte Sacra de São Paulo, em
03 de outubro de 2018.
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Chegada e desembalagem das obras
do Acervo Imperial da Congada
Cortejo de Todos os Santos no Museu
de Arte Sacra de São Paulo
04 de outubro de 2018
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5. Laudos técnicos de conservação das obras da artista Bel Miller e do
Acervo Imperial da Congada Cortejo de Todos os Santos, de São Luiz
do Paraitinga, SP
Os laudos de conservação das obras cedidas para a exposição foram produzidos e
preparados pela Equipe Técnica do MAS-SP a partir da data da chegada dessas
peças ao Museu.
Seguem abaixo os itens analisados.
Frente e verso de cada peça:
01. Abaulamento /
ondulação

09.

Craquelado

17.

Foxing /
ferrugem

25.

Oxidação /
corrosão

02. Abertura das
junções

10.

Descolamento /
fratura

18.

Furo / orifício /
perfuração

26.

Perda de
suporte

03. Abrasão /
desgaste

11.

Desprendimento

19.

Inscrições /
marcas

27.

Perda pictórica

04. Acidificação

12.

Dobra / vinco

20.

Intervenção
anterior

28.

Próprio da obra
/ técnica

05. Amassado

13.

Escorrido /
respingo

21.

Lasca

29.

Rasgo / corte

06. Alteração
cromática

14.

Esmaecimento

22.

Mancha

30.

Risco / sulco

07. Ataque biológico

15.

Etiqueta / adesivo 23.

Material aderido

31.

Sujidade /
poeira

08. Carbonização

16.

Fissura /
rachadura

Mobilidade /
fragilidade

32.

Outros
(especificar)

24.
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Laudo Técnico do Estado de Conservação das obras de Bel Miller
Recebimento de acervo externo

Identificação: 001
Objeto: Escultura
Título: Série Maria, Mãe (#01)
Autor: Bel Miller
Data: 2018
Material / Técnica: Técnica mista sobre gesso
Dimensão: 38 x 21 x 14 cm
Origem: São Paulo, SP
Procedência: São Paulo, SP
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Exposição Maria, Mãe
Laudos técnicos do estado de conservação
das obras de Bel Miller
02 de outubro de 2018

6. Higienização das peças do acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo
A conservadora e restauradora do MAS-SP planejou ações de conservação
preventiva dos exemplares do Acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo.

Exposição Maria, Mãe
Conservação e higienização das obras do MAS-SP

7. Processo de montagem e projeto de iluminação
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A Equipe de Manutenção do MAS-SP, especializada e capacitada para atender com
responsabilidade e experiência prática às demandas que o projeto expográfico
requer, executou as ações do processo de montagem: pintura das paredes da Sala
Metrô Tiradentes; instalação de bancadas de trabalho para facilitar o manuseio e
segurança das peças; abertura e fechamento de quinze vitrines de vidro na
Unidade Sala Metrô Tiradentes; ajustes de iluminação e auxílio na instalação das
obras.
A iluminação artificial da sala foi programada de acordo com os níveis
recomendáveis de conservação e segurança das obras. As luminárias localizadas
no teto ofereceram destaque e foco de luz direcionado às peças expostas e textos
de paredes. Houve uma boa distribuição das luminâncias que eliminaram o excesso
de sombras e definiram a nitidez e o detalhamento das peças. Vale observar que
a área expositiva também foi favorecida pela iluminação geral.
A Equipe Técnica do MAS-SP acompanhou e registrou as etapas do processo de
desenvolvimento dessa exposição. Todas as ações foram fotografadas.

7.1.

Pintura das paredes e suportes expositivos
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7.2.

Operações de montagem
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7.3.

Iluminação: instalação e focalização

7.4.

Higienização e montagem das estruturas expográficas
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8. Recursos comunicacionais
8.1

Legendas e textos da sala expositiva

As legendas da exposição foram diagramadas, impressas em placas de poliestireno
(PS) e instaladas nas áreas expositivas de acordo com a posição das peças
distribuídas na mostra. A tonalidade da tipografia foi a branca sobre a tonalidade
tomate seco.
Os textos foram aplicados nos painéis expositivos e no saguão de acesso às
plataformas de embarque aos trens do metrô. A tipografia selecionada para o
painel introdutório e para os demais textos, como os de identificação da artista e
informações sobre os processos de trabalho, foi executada na cor branca. O título
da exposição foi trabalhado com uma fonte estilizada.
Exposição Maria, Mãe:
Linguagem gráfica /
Textos expositivos.

Exposição Maria, Mãe:
Painel: Ficha técnica
(saída da exposição).
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Linguagem gráfica / aplicação dos textos expositivos no saguão de
acesso às plataformas de embarque aos trens do metrô.

9. Afinação final
Exposição Maria, Mãe:
Corredor de entrada
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Exposição Maria, Mãe:
Corredor de saída

Exposição Maria, Mãe:
Vitrines individuais
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Exposição Maria, Mãe:
Eixo central da sala (vitrine 08)

Fechamento das vitrines

10.

Registro fotográfico

O fotógrafo do MAS-SP registrou todas as ações do programa e planejamento
dessa exposição: pré-produção / produção / chegada das peças no Museu de Arte
Sacra de São Paulo / laudos técnicos do estado de conservação das obras / ações
de montagem e desmontagem / painéis / iluminação / afinação final / inauguração
da exposição.
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11.

Comunicação | produto gráfico

11.1 Folder da exposição
A comunicação visual e o projeto gráfico foram executados pelo departamento de
comunicação do MAS-SP.
Especificações técnicas:




Formato definido: 20 x 45,5 cm (AxL - aberto)
Papel: Couché e acabamento com duas dobras
Cores: 4x4 - capa, face interna, face externa e contracapa
Exposição Maria, Mãe:
Folder (capa e contracapa; faces interna e externa)
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11.2 Convite
O Departamento de Comunicação do MAS-SP elaborou o convite da exposição.

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336

555
18

12.

Inauguração da exposição: 06 de outubro de 2018
Exposição Maria, Mãe
Sala Metrô Tiradentes, 06 de outubro de
2018

Artista Bel Miller

José Carlos Marçal de Barros - Diretor Executivo MASSP e a artista Bel Miller
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13.

Desmontagem da exposição: Maria, Mãe

Com o encerramento da exposição, o cronograma destinado à desmontagem da
exposição Maria, Mãe foi definido para o dia 19 de novembro de 2018. As Equipes
Técnica e de Manutenção do Museu de Arte Sacra de São Paulo trabalharam em
conjunto com a artista Bel Miller e sua equipe.
Operações de desmontagem:







Conferência dos laudos técnicos;
Reembalagem, acondicionamento e selagem das caixas para a devolução
das obras;
Declaração de entrega de obras embaladas (devolução);
Readequação do espaço expositivo;
Devolução do empréstimo temporário ao Acervo Imperial da Congada
Cortejo de Todos os Santos, de São Luiz do Paraitinga, SP;
Registro fotográfico de todos os procedimentos de desmontagem da mostra.

Cabe ressaltar que o transporte de saída das obras de Bel Miller ficou sob a
responsabilidade dessa artista.

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
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Desmontagem de exposição Maria, Mãe.
19 de novembro de 2018.

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
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14.

Clipping digital – Exposição Maria, Mãe

http://www.museuartesacra.org.br/pt/exposicoes/show/maria-mae
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/estacao-tiradentes-do-metro-recebeexposicao-maria-mae/
https://www.facebook.com/MuseuArteSacra/videos/aexposi%C3%A7%C3%A3o-maria-m%C3%A3e-fica-em-cartaz-na-salametr%C3%B4-tiradentes-do-mas-at%C3%A9-o-dia-1/265999320721008/
https://www.guiadasemana.com.br/sao-paulo/exposicao/evento/maria-maemuseu-de-arte-sacra-07-10-2018
https://cultura.estadao.com.br/galerias/direto-da-fonte,abertura-da-exposicaomaria-mae-da-artista-plastica-bel-miller-no-museu-de-arte-sacra-nocentro,38377

São Paulo, dezembro de 2018.

Lia Strini
Museóloga
Museu de Arte Sacra de São Paulo

*

*

*

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336

559
22

Quadro de metas técnicas: Museu de Arte Sacra de São Paulo
Quarto trimestre de 2018 - Parte B
Meta 04 – Realizar exposições temporárias a partir da política de
exposições do museu com obras do Museu e de terceiros.
1. Exposição Os artesãos e seus presépios II
O Museu de Arte Sacra de São Paulo - MAS-SP inaugurou a segunda edição da
exposição “Os Artesãos e seus Presépios”, em parceria com a SUTACO –
Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades.
Exibida no piso mezanino da Estação Tiradentes do Metrô, a produção artística de
14 artesãos paulistas recebeu a curadoria de Marlene Augusta dos Santos,
subsecretária substituta dessa instituição. Foram apresentadas variadas técnicas
de modelagem, pintura, esmaltação e queima, marcenaria, escultura em madeira,
reutilização de resíduos têxteis, trançado e tingimento em palha de milho,
reciclagem de papel e torção em metal. A mostra foi inaugurada em 29 de
novembro de 2018 e seguirá até 06 de janeiro de 2019.
2. Relação das peças e dos artesãos expositores
Os artistas selecionados para executarem através de diversas formas de expressão
a cena da Natividade, em que o nascimento de Cristo é o centro das composições,
foram:
1. Alexandre Eufrásio dos Santos
2. Andrea Maria Gozzi
3. Deilon Gomes de Lima
4. Eduardo Rafael Figueiredo Ribeiro
5. Giovana Fortini
6. Luiz Carlos Bollini
7. Magali Lopes
8. Marcia Luiza Zani
9. Márcio Luiz Mazon
10.Marli Triñanes Lopes Dalle Molle
11.Olga Lukacsak
12.Vagner Rodrigues
13.Vera Lucia Baldassarri Corvello Sola
14.Wandecok Cavalcânti de Almeida
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3. Sala de exposição
A área escolhida para sediar essa exposição temporária foi a Sala Metrô Tiradentes,
localizada no espaço Metrô Tiradentes, piso mezanino. As sete vitrines de cada
lado dos corredores de entrada e de saída e um nicho central (vitrine 08), que
permite apresentar um maior número de objetos, formam o circuito expositivo
estruturado em uma única direção. Os nichos apresentam uma estrutura metálica
de emolduramento com arcos construídos em aço corten, que possui
características anticorrosivas, e vidros temperados de 10 mm.
No eixo central da sala há três poltronas e um armário expositor (display) com
catálogos e livros publicados pelo Museu para o visitante ler, sentar, descansar e
observar a exposição à sua volta.
As Equipes Técnica e de Manutenção do MAS-SP reutilizaram suportes de apoio
como medidas de economia e redução de custos. As paredes foram retocadas com
o mesmo tom tomate seco utilizado anteriormente na exposição Maria, Mãe
(período expositivo: 06 de outubro a 25 de novembro de 2018).
4. Expografia
A disposição das obras presepistas no espaço fechado das vitrines foi planejada
pela curadora Marlene Augusta dos Santos. A imagem abaixo mostra a planta da
Sala Metrô Tiradentes. Cabe observar que o mapeamento das peças dentro das
vitrines consta no Anexo xxx.

Legenda:
V= vitrine
Fonte: Metrô /CPPM Planejamento Arquitetura e Construção Ltda.
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5. Embalagem e transporte do acervo presepista
A SUTACO providenciou a embalagem e o transporte ao MAS-SP das 33 obras dos
14 artesãos que foram selecionados por meio de edital de chamamento público
(http://www.sutaco.sp.gov.br/publico/noticia.php?codigo=322) para participaram
da exposição "Os Artesãos e Seus Presépios II". As Equipes Técnica e de
Manutenção do MAS-SP providenciaram o deslocamento dessas peças até o espaço
expositivo da Sala Metrô Tiradentes.

Exposição Os artesãos e seus presépios II:
Recebimento de acervo externo: registro das obras.
Novembro de 2018.

1
2

1- Título: Harmonia II
Autor: Marli Triñanes Lopes Dalle Molle
2018
Modelagem; pintura; cabaça
Origem: São Paulo
Procedência: São Paulo
Dimensões: 30 x 17 x 8 cm
Nº da obra: OAP – 024

2- Título: Harmonia
Autor: Marli Triñanes Lopes Dalle Molle
2018
Modelagem; pintura; cabaça
Origem: São Paulo
Procedência: São Paulo
Dimensões: 19 x 13 x 8 cm
Nº da obra: OAP – 023

6. Montagem da exposição
A Equipe de Manutenção do MAS-SP executou as ações do processo de montagem:
pintura das paredes, painéis e bases expositivas na área expositiva número 20;
instalação de bancadas de trabalho para facilitar o manuseio e a segurança das
peças; abertura e fechamento das vitrines de vidro; fixação das obras e
iluminação.
A Equipe Técnica do MAS-SP participou de todas etapas do processo de
desenvolvimento dessa exposição. Cada ação foi registrada e fotografada.
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6.1

Uso de cores e ações de montagem

O cenário de cores utilizado consistiu no uso da cor tomate seco para os painéis
de fundo das vitrines.

Tinta tomate seco
Operações de montagem
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7. Iluminação da exposição
A iluminação da sala e das vitrines segue o padrão de normas internacionais de
conservação, com a utilização de lâmpadas de led e luzes frias. Em um cenário
elaborado com luminosidade para ressaltar as produções artísticas dos artesãos,
os projetores orientáveis localizados no teto oferecem destaque e foco de luz
direcionado às obras expostas.
8. Recursos comunicacionais
8.1

Legendas e textos expositivos

As legendas apresentam informações sobre os dados técnicos das obras. Foram
diagramadas, impressas em placas de poliestireno (PS) e posicionadas nas paredes
externas das estruturas metálicas de emolduramento das vitrines de acordo com
a posição das peças distribuídas na mostra. A tonalidade da fonte tipográfica
selecionada foi a preta sobre fundo tomate seco.
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Os textos foram aplicados nos painéis da sala expositiva e no saguão de acesso às
plataformas de embarque aos trens do metrô.

Exposição Os artesãos e seus presépios II:
Comunicação visual: legendas.

Exposição Os artesãos e seus presépios II:
Linguagem gráfica / textos expositivos no saguão de
acesso às plataformas de embarque aos trens do
metrô e na sala expositiva.
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Painel: ficha técnica (saída da exposição).
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8.2

Folder

A comunicação visual e o projeto gráfico foram executados pelo departamento de
comunicação do MAS-SP.
Especificações técnicas:




Formato definido: 20 x 44,7 cm (AxL - aberto)
Papel: Couché e acabamento com duas dobras paralelas
Cores: 4x4 - capa, face interna e contracapa
Exposição Os artesãos e seus presépios II:
Folder (capa, contracapa, face interna e face externa).
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9. Afinação final
Corredor de entrada,
vitrine 1.

Corredor de entrada,
vitrine 2.

Corredor de entrada,
vitrine 3.

Corredor de entrada,
vitrine 4.

Corredor de entrada,
vitrine 5.
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Corredor de entrada,
vitrine 6.

Corredor de entrada,
vitrine 7.

Eixo central da sala,
vitrine 8.

Corredor de saída,
vitrine 9.

Corredor de saída,
vitrine 10.
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Corredor de saída,
vitrine 11.

Corredor de saída,
vitrine 12.

Corredor de saída,
vitrine 13.

Corredor de saída,
vitrine 14.

Corredor de saída,
vitrine 15.
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10.

Inauguração: Mostra de presépios – 29 de novembro de 2018

A cerimônia de abertura da exposição Os artesãos e seus presépios II contou
com as apresentações da Schola Cantorum do Mosteiro de São Bento de São Paulo
e do Coral do Museu de Arte Sacra de São Paulo. O público também teve a
oportunidade de admirar:




A inauguração da exposição È nato Gesù, com a apresentação dos
trabalhos do presepista italiano Ulderico Pinfildi;
O lançamento da projeção 3D, em tamanho real, do Presepio Cuciniello del
Museo di San Martino (projeto audiovisual: Estúdio Preto e Branco);
A abertura da exposição de outro presépio abrigado no espaço exterior do
MAS-SP, composto por figuras natalinas, em dimensões reais,
representando os funcionários do Museu.

O clima natalino também se fez presente na área expositiva nº 09: o cenário
expositivo exibiu o trabalho do artista plástico peruano Cristian Ventura, com a
reprodução do ícone bizantino “Nascita di Gesù a Betlemme”, executado em giz
pastel, e a professora Odete Maria Pinto Ferreira, do setor de cursos do MAS-SP,
apresentou um presépio com cenografia natural e descarte industrial.

Os artesãos e seus presépios II:
Inauguração - 29 de novembro de 2018.

571

Mostra de presépios:
Lançamento da projeção 3D, em tamanho real, do
Presepe Cuciniello del Museo di San Martino.
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Mostra de presépios:
Apresentação da Schola Cantorum do Mosteiro de
São Bento de São Paulo.
Área externa do MAS-SP.

573

Mostra de presépios:
Apresentação do Coral do Museu de Arte Sacra de
São Paulo.
Área externa do MAS-SP.
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Mostra de presépios:
Figuras natalinas em tamanho real.
Espaço externo do MAS-SP.

Mostra de presépios:
Reprodução do ícone bizantino “Nascita di Gesù
a Betlemme”
Autor: Cristian Ventura (Peru, 1992)
Giz pastel
Novembro de 2018
Área expositiva nº 09.

Mostra de presépios:
Presépio com cenografia natural e descarte
industrial
Autora: Odete Maria Pinto Ferreira
Novembro de 2018
Área expositiva nº 09.
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11.

Clipping digital – exposição Os artesãos e seus presépios II

http://www.museuartesacra.org.br/pt/exposicoes/show/os-artesaos-e-seuspresepios-ii
http://www.sutaco.sp.gov.br/322
http://www.sutaco.sp.gov.br/publico/noticia.php?codigo=339
http://www.sutaco.sp.gov.br/publico/noticia.php?codigo=337
http://www.cultura.sp.gov.br/museu-de-arte-sacra-de-sao-paulo-inaugura-osartesaos-e-seus-presepios/
http://dasartes.com/agenda/os-artesaos-e-seus-presepios-ii-museu-de-artesacra-de-sao-paulo/
http://khristianos.blogspot.com/2018/09/os-artesaos-e-seus-presepios-ii.html
https://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=103270
http://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/museu-de-arte-sacra-de-sp-os-artesaos-eseus-presepios-exibe-33-presepios-criados-por-15-artesaos-paulistas-fotoedson-mota-cmsp/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/museu-de-arte-sacra-de-sp-segundaedicao-de-os-artesaos-e-seus-presepios-foto-edson-mota-cmsp/

São Paulo, dezembro de 2018.

Lia Strini
Museóloga
Museu de Arte Sacra de São Paulo
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Meta 05 – Realizar exposições temporárias a partir da política de
exposições do museu com obras do Museu e de terceiros.
Exposição: È nato Gesù
1. Introdução
A exposição È nato Gesù, inaugurada em 29 de novembro de 2018, reúne peças
que compõem treze grupos escultóricos do presépio napolitano produzidos pelo
escultor italiano Ulderico Pinfildi, sob uma dinâmica narrativa e cenográfica.
Acolhidas em duas áreas expositivas de números 03 e 06 do Museu de Arte Sacra
de São Paulo, o término da exibição está previsto para 03 de fevereiro de 2019.
Reprodução da planta - Museu de Arte Sacra de São Paulo

Áreas expositivas nº 03 e 06 => local da exposição
È nato Gesù
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2. As figuras do presépio
Para o artista Ulderico Pinfildi, a arte presepista possui dois grandes significados:
a auto expressão e a união proporcionada pelo Natal. Em um depoimento gravado
em seu estúdio em Nápoles, Itália, ao Museu de Arte Sacra de São Paulo, Pinfildi
afirmou: “[...] O presépio tornou-se para mim uma razão de vida e me dá a
possibilidade de me realizar através da modelagem, através da arte que hoje me
pertence. O presépio é também um objeto símbolo de um momento mágico do
ano, o Natal, um momento de união familiar. Todos, sejam crentes ou não,
sentem-se unidos diante do presépio. ”
Esse documentário, projetado de forma contínua na parede da área expositiva 03,
inicia a estrutura compositiva da exposição È nato Gesù. Ao assistir a um breve
histórico sobre a produção de Pinfildi, o visitante é convidado a conhecer doze
cenas iconográficas exibidas ao longo do corredor até a representação da Festa da
Natividade, elaborada na área expositiva 06.
Para interpretar um papel específico dentro da cena do presépio, o artista trabalha
cada uma de suas figuras individualmente. Seus personagens constituem-se de
materiais diversificados.
A cabeça, protagonista do presépio, é feita de terracota; os olhos são de vidro;
mãos e pés são geralmente esculpidos em madeira de tília ou de plátano. Para
pintá-los, Pinfildi utiliza pigmentos e cores que se referem a diferentes materiais,
como os acrílicos.
Os bonecos apresentam fio de ferro e estopa (ou cânhamo), estrutura de
fundamental importância para um bom resultado, pois torna o movimento do corpo
suave e espontâneo.
O vestuário, inspirado nos costumes que eram usados no Reino das Duas Sicílias
(1816–1861), representa uma citação autêntica dos diferentes trajes de pastores
das áreas de Nápoles e redondezas da cidade, confeccionados à mão em seda.
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3. Relação das obras de Ulderico Pinfildi
Exposição È nato Gesù:
Cenografia presepial
Localização

Cena

Área expositiva 03
Núcleo 1

As figuras do
presépio

Área expositiva 03
Núcleo 2

Anúncio aos
pastores

Área expositiva 03
Núcleo 3

Anúncio à
Nossa
Senhora

Foto
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Área expositiva 03
Núcleo 4

Tarantela

Área expositiva 03
Núcleo 5

Músicos
orientais

Área expositiva 03
Núcleo 6

Grupo das
calabresas

Área expositiva 03
Núcleo 7

Pastores
com
presentes e
ofícios
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Área expositiva 03
Núcleo 8

Grupo das
pessoas
vindas da
Ilha de
Prócida

Área expositiva 03
Núcleo 9

Os Reis
Magos a
cavalo

Área expositiva 03
Núcleo 10

Grupo de
Família com
jumenta

Área expositiva 03
Núcleo 11

Mouras
nobres
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Área expositiva 03
Núcleo 12

Pastores a
caminho

Área expositiva 06
Núcleo 13

Anjos e
Natividade

Área expositiva 06
Núcleo 13
(detalhe)

Anjos e
Natividade
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4. Projeto expográfico È nato Gesù
A proposta expográfica, elaborada pela produtora executiva Roseli Katibe em
conjunto com o artista Ulderico Pinfildi, foi composta por vitrines, bases, nichos e
mobiliário artístico para o suporte das obras. O circuito, estruturado em uma única
direção, foi definido em duas salas expositivas e treze núcleos de ideias, cuja cena
final “Natividade” representa o ponto de chegada de todo o caminho retratado nas
outras cenas.
O projeto manteve a cor original das paredes do Museu, o branco. Os nichos das
três janelas que perfazem a área expositiva número 03 foram fechados por painéis
expositivos pintados na cor preta e protegidos por placas de acrílico.
4.1. Preparo das salas expositivas, chegada das obras no MAS-SP e
ações de montagem
As Equipes Técnica e de Manutenção do MAS-SP ficaram responsáveis pelas ações
de montagem da exposição. A Equipe de Manutenção do MAS-SP preparou as salas
para o recebimento das obras, como a instalação das estruturas expográficas,
pintura das paredes, bases e nichos expositivos. O projeto de marcenaria das
vitrines foi estruturado por uma equipe de marceneiros terceirizados.
A organização do transporte de todas as obras da exposição vindas da Itália ficou
sob a responsabilidade da produtora executiva. A distribuição e acomodação das
figuras presepistas nas composições napolitanas também foram definidas e
executadas por Roseli Katibe e Ulderico Pinfildi. Todas as ações foram
fotografadas.
Processo de montagem: liberação do espaço expositivo para
recebimento das obras
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Construção das vitrines e das estruturas expográficas

Pintura das paredes, vitrines e bases
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Chegada e desembalagem das obras no MAS-SP

585

Confecção de uma figura de presépio de autoria de Ulderico Pinfildi
27 de novembro de 2018

Ações de montagem
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5. Laudo técnico de conservação das obras de Ulderico Pinfildi
A produção dos laudos técnicos do estado de conservação da coleção de Pinfildi foi
realizada a partir da data de chegada dessas peças ao Museu. O grupo das treze
composições presepistas foi analisado e diagnosticado individualmente pela
especialista em conservação e restauro do MAS-SP em novembro de 2018.
Laudo técnico do estado de conservação das obras
Recebimento de acervo externo

Identificação: Cena 1
Objeto: Presépio
Título: Figuras de Presépio
Autor: Ulderico Pinfildi
Data: Século XXI
Material: Argila; vidro; tecido; madeira; fio de ferro; couro
Dimensão: Variadas
Número de partes: 15
Origem: Nápoles, Itália
Procedência: Nápoles, Itália
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5.1. Ações de conservação das peças da exposição È nato Gesù
A conservadora e restauradora do MAS-SP planejou ações de restauro em alguns
dos exemplares presepistas do artista Ulderico Pinfildi.

Exposição È nato Gesù:
Providências de conservação preventiva.
Acervo Museu de Arte Sacra de São Paulo.
Novembro de 2018.
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6. Projeto de iluminação
O projeto de iluminação para essa exposição recebeu o apoio da equipe de
manutenção do MAS-SP. A iluminação artificial da área expositiva número 3,
resultante da iluminação natural externa conjugada com a interna, e de número 4
foi programada de acordo com os níveis recomendáveis de conservação e
segurança das obras.
Em um cenário elaborado com pouca luminosidade para ressaltar os conjuntos
presepistas, os projetores orientáveis sobrepostos em um trilho de iluminação
localizado no teto oferecem destaque e foco de luz direcionado às obras expostas,
proporcionando conforto visual com jogos de luz e sombras. O responsável pela
iluminação da Equipe de Manutenção do MAS-SP trabalhou no local na etapa final
da montagem para ajustar, filtrar e calibrar cada elemento do sistema de
iluminação.

Ações de iluminação
Exposição È nato Gesù:
Estudo da iluminação
artificial.

Exposição È nato Gesù:
Instalação da luz artificial
+ focal de realce.
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7. Recursos comunicacionais
7.1

Legendas e textos da sala expositiva

As legendas apresentaram textos sucintos e dados técnicos sobre os grupos das
peças em exposição (referências como nome da cena, material e origem). A
tipografia em laranja e branco das legendas destacou a cor do suporte expográfico.
Exposição È nato Gesù:
Legendas: tipografia em laranja e
branco sobre fundo preto.

Os textos de parede foram reproduzidos por painéis plotados em adesivo e plotter
de recorte. O painel de entrada apresenta um banner em tecido microfibra, de 306
x 374 cm, com o título e a identidade visual da mostra: È nato Gesù. As tipografias
selecionadas para o painel introdutório e para os demais textos como os de
identificação do artista e ficha técnica foram executadas nas cores branca e preta.

Exposição È nato Gesù:
Linguagem gráfica: aplicação dos textos expositivos nas áreas expositivas nº 03 e 06.
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Exposição È nato Gesù:
Banner em tecido microfibra 306 x 374 cm.
Entrada da área expositiva nº
03.

Exposição È nato Gesù:
Painel: Ficha técnica.
Área expositiva nº 06.

7.2

Vídeo-documentário

A mostra apresenta outra ferramenta de comunicação: um vídeo-documentário
sobre a produção presepial de Ulderico Pinfildi, instalado e projetado de forma
ininterrupta na parede da área expositiva nº 3.

Exposição È nato
Gesù:
Vídeo-documentário
sobre o trabalho de
Ulderico Pinfildi.
Área expositiva nº 3.
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8. Afinação final

9. Registro fotográfico
O fotógrafo do MAS-SP registrou todas as etapas de trabalho bem como as ações
do programa e planejamento dessa exposição (pré-produção / produção / chegada
das peças no Museu de Arte Sacra de São Paulo / laudos técnicos do estado de
conservação das obras / montagem dos suportes expositivos / montagem da
exposição / painéis / iluminação / afinação final / inauguração da exposição).
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10.

Produto gráfico

10.1 Catálogo da exposição
O projeto gráfico do catálogo da exposição È nato Gesù foi executado pela
Comunicação do MAS-SP. Vale observar que as obras de Ulderico Pinfildi foram
fotografadas por Antonio Allocca.
Especificações técnicas:






Número de páginas: 72;
Formato definido: 27 x 23 cm (AxL - fechado);
Miolo: papel couché fosco - 150 g/m2;
Capa: papel Supremo Duo Design - 300 g/m2;
Cores: 4x4.

Exposição È nato Gesù:
Catálogo (capa).

Exposição È nato Gesù:
Catálogo (contracapa).
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10.2 Convite
O Departamento de Comunicação do MAS-SP elaborou o convite da exposição.

11.

Inauguração da exposição: 29 de novembro de 2018

594

12.

Clipping digital – Exposição È nato Gesù

http://museuartesacra.org.br/e-nato-gesu/
https://www.youtube.com/watch?v=9ptKv4BgbQE
https://www.facebook.com/events/203536473893679/
http://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/museu-de-arte-sacra-de-sp-e-nato-gesupecas-compoem-as-cenas-mais-importantes-dos-presepios-napolitanos-fotoandrea-godoy-cmsp/
https://guia.folha.uol.com.br/exposicoes/museus/e-nato-gesu-museu-de-artesacra-sao-paulo-luz-821258039.shtml
https://cultura.estadao.com.br/galerias/direto-da-fonte,abertura-dasexposicoes-de-presepios-e-nato-gesu-apresenta-o-trabalho-do-artistanapolitano-ulderico-pinfildi-e-os-artesaos-e-seus-presepios-ii-no-museu-de-artesacra-no-centro,38845
https://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=103271
https://culturaefutebol.wordpress.com/2018/12/30/exposicao-e-nato-gesujesus-nasceu-no-museu-de-arte-sacra/
http://dasartes.com/agenda/ulderico-pinfildi-museu-de-arte-sacra-de-sao-paulo/

São Paulo, dezembro de 2018.

Lia Strini
Museóloga
Museu de Arte Sacra de São Paulo

*

*

*
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Meta 04 – Realizar exposições temporárias a partir da política de
exposições do museu com obras do Museu e de terceiros.
1. Exposição Os artesãos e seus presépios II
O Museu de Arte Sacra de São Paulo - MAS-SP inaugurou a segunda edição da
exposição “Os Artesãos e seus Presépios”, em parceria com a SUTACO –
Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades. A apresentação de
presépios de autoria de 14 artesãos paulistas, selecionados por meio de edital da
SUTACO, recebeu a curadoria de Marlene Augusta dos Santos, subsecretária
substituta dessa instituição.
Exibida no piso mezanino da Estação Tiradentes do Metrô, a produção artística
desses artesãos, expressa por variadas técnicas de modelagem, pintura,
esmaltação e queima, marcenaria, escultura em madeira, reutilização de resíduos
têxteis, trançado e tingimento em palha de milho, reciclagem de papel e torção
em metal, foi inaugurada em 29 de novembro de 2018 e seguirá até 06 de janeiro
de 2019.
2. Relação das peças e dos artesãos expositores
Os artistas selecionados para executarem através de diversas formas de expressão
a cena da Natividade em que o nascimento de Cristo é o centro das composições
foram:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Alexandre Eufrásio dos Santos
Andrea Maria Gozzi
Deilon Gomes de Lima
Eduardo Rafael Figueiredo Ribeiro
Giovana Fortini
Luiz Carlos Bollini
Marcia Luiza Zani
Magali Lopes
Márcio Luiz Mazon
Marli Triñanes Lopes Dalle Molle
Olga Lukacsak
Vera Lucia Baldassarri Corvello Sola
Vagner Rodrigues
Wandecok Cavalcânti de Almeida
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A lista das peças expositivas da mostra Os artesãos e seus presépios II do
acervo Museu de Arte Sacra de São Paulo está registrada no Anexo 22.
O cenário expositivo da mostra Os artesãos e seus presépios resultou em três
segmentos de acervo:
 Acervo Museu de Arte Sacra de São Paulo;
 Produção dos artesãos cadastrados na SUTACO;
 Produção presepista executada por um artista convidado.
2.1

Acervo Museu de Arte Sacra de São Paulo

A lista das peças expositivas do acervo Museu de Arte Sacra de São Paulo está
registrada no Anexo 22.
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2.2

Artesãos expositores cadastrados na SUTACO

Os artistas selecionados para executar através de diversas formas de expressão a
cena da Natividade em que o nascimento de Cristo é o centro das composições
foram:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2.3

Aristides Antonio de Almeida
Célia Santiago
Darlene Maldonado
Deilon Gomes de Lima
Giovana Fortini
Janete Nikitin Zizas
José Rivaldo Alves
Magali Lopes
Marcelo Navarro de Stefano
Maria Del Carmen
Marialda de Freiria Andorno
Marli Triñanes Lopes Dalle Molle
Mieko Kibata
Rosélia Mikie Ikeda
Sandra Inês Beloto
Vagner Rodrigues

Artista convidado

Para apresentar o modelo da pintura de um retábulo, cuja obra original está na
Basílica da Natividade, construída sobre a gruta onde o Menino Jesus nasceu em
Belém, a diretoria executiva do Museu de Arte Sacra de São Paulo convidou o
artista Cristhian Ivan Ventura (Peru, 1992). A representação do mistério do
nascimento de Jesus Cristo foi reproduzida com a técnica de giz pastel esfumaçado
sobre uma placa de MDF, nas dimensões 180 x 220 cm, durante os dias 28 a 30
de novembro e 01 de dezembro de 2017, nas dependências do MAS-SP. Esse
painel foi instalado na vitrine número 08 da Sala Metrô Tiradentes (vide item 3 –
sala expositiva).
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Processos de trabalho:
Título: NATIVIDADE
Reprodução do ícone do nascimento de Jesus, cujo original
encontra-se na Basílica da Natividade em Belém.
Autor: Cristhian Ivan Ventura (Peru, 1992)
Material: Giz pastel sobre madeira
Técnica: Pastel esfumaçado
Data: 2017
Origem e procedência: São Paulo, SP
Dimensões: 180 x 220 cm
Local: Museu de Arte Sacra de São Paulo.
Período: 28 a 30 de novembro e 01 de dezembro de 2017.
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3. Sala de exposição
A área expositiva escolhida para sediar essa exposição temporária foi a Sala Metrô
Tiradentes, localizada no espaço Metrô Tiradentes, piso mezanino. O circuito
expositivo é estruturado em uma única direção e a sala apresenta o formato da
letra “U”. O público visitante, formado por grande variedade de idades, aptidões,
interesses e culturas, tem a oportunidade de apreciar as sete vitrines de cada lado
dos corredores de entrada e de saída e um nicho expositivo (vitrine 08) com
entrada lateral permitida somente a funcionários ou prestadores de serviços. Os
nichos expositivos apresentam estrutura metálica de emolduramento com arcos
construídos em aço corten, que possui características anticorrosivas, e vidros
temperados de 10 mm.
No eixo central da sala há três poltronas e um armário expositor (display) com
catálogos e livros publicados pelo Museu para o visitante ler, sentar e observar a
exposição à sua volta.
As Equipes Técnicas e de Manutenção do Museu de Arte Sacra reutilizaram
suportes de apoio das obras como medidas de economia e redução de custos. As
paredes foram retocadas com o mesmo tom de azul utilizado anteriormente na
exposição Aparecida do Brasil.
4. Expografia
A disposição das obras presepistas no espaço fechado das vitrines foi planejada
pela curadora Marlene Augusta dos Santos. Segue abaixo a planta da Sala Metrô
Tiradentes. Cabe observar que o mapeamento das peças dentro das vitrines consta
no Anexo 22.
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Legenda:
V= vitrine
Fonte: Metrô /CPPM Planejamento Arquitetura e Construção Ltda.

5. Embalagem e transporte do acervo presepista
A embalagem e o transporte de todas as obras dos artesãos cadastrados na
SUTACO ao Museu de Arte Sacra de São Paulo ficaram sob a responsabilidade
dessa instituição. As Equipes Técnica e de Manutenção do MAS-SP, então,
providenciaram o deslocamento dessas peças até o espaço expositivo da Sala
Metrô Tiradentes. Foram levadas, também, peças do acervo do Museu Arte Sacra
de São Paulo para completar a exposição (vide anexo 22 para a listagem completa
das obras expostas).
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Exposição Os artesãos e seus presépios:
Recebimento de acervo externo: registro das obras.
Novembro de 2017.

PRESÉPIO
Autora: Giovana Fortini
Material: Argila
Técnica: Modelagem, esmaltação e queima
Data: 2017
Origem e procedência: São Paulo, SP
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Exposição Os artesãos e seus presépios:
Remanejamento das peças do Museu Arte Sacra de São Paulo para a Sala Metrô
Tiradentes.
Novembro de 2017.

6. Montagem da exposição
A Equipe de Manutenção do MAS-SP executou as ações do processo de montagem:
pintura das paredes, painéis e bases expositivas na área expositiva número 20;
instalação de bancadas de trabalho para facilitar o manuseio e a segurança das
peças; abertura e fechamento das vitrines de vidro; fixação das obras e
iluminação.
A Equipe Técnica do MAS-SP participou de todas etapas do processo de
desenvolvimento dessa exposição. Cada ação foi registrada e fotografada.

Planejamento expográfico: Curadoria de Marlene Augusta dos Santos.
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6.1

Uso de cores

O cenário de cores utilizado consistiu no uso da cor azul para os painéis de fundo
das vitrines.
Tinta
fosca
aveludada
- Azul

Operações de montagem.
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Instalação do painel na vitrine 08 – Sala Metrô Tiradentes:
Título: NATIVIDADE
Reprodução do ícone do nascimento de Jesus, cujo original encontra-se na Basílica
da Natividade em Belém.
Autor: Cristhian Ivan Ventura (Peru, 1992)
Material: Giz pastel sobre madeira
Técnica: Pastel esfumaçado
Data: 2017
Origem e procedência: São Paulo, SP
Dimensões: 180 x 220 cm

Limpeza dos vidros para o fechamento das vitrines.
Novembro de 2017.

Fechamento das vitrines.
Novembro de 2017.

7. Iluminação da exposição

11
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A iluminação da sala e das vitrines segue o padrão de normas internacionais de
conservação, com a utilização de lâmpadas de led e luzes frias. Em um cenário
elaborado com luminosidade para ressaltar as produções artísticas dos artesãos,
os projetores orientáveis localizados no teto oferecem destaque e foco de luz
direcionado às obras expostas. O responsável pela iluminação da Equipe de
Manutenção do MAS-SP trabalhou no local na etapa final da montagem para
instalar, ajustar, filtrar e calibrar cada elemento do sistema de iluminação.
8. Recursos comunicacionais
8.1

Legendas e textos expositivos

As legendas apresentam informações sobre os dados técnicos das obras. Foram
diagramadas, impressas em placas de poliestireno (PS) e posicionadas nas paredes
externas das estruturas metálicas de emolduramento das vitrines de acordo com
a posição das peças distribuídas na mostra. A tonalidade da fonte tipográfica
selecionada foi a branca sobre fundo azul.
Os textos foram aplicados nos painéis da sala expositiva e no saguão de acesso às
plataformas de embarque aos trens do metrô.

Exposição Os
artesãos e seus
presépios:
Comunicação visual:
legendas.

Exposição Os
artesãos e seus
presépios:
Colocação das
legendas no espaço
expositivo.

Exposição Os artesãos e seus presépios:
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607

Linguagem gráfica / textos expositivos no saguão
de acesso às plataformas de embarque aos trens do
metrô e na sala expositiva.
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Painel: ficha técnica (saída da exposição).

8.2

Folder

A comunicação visual e o projeto gráfico foram executados pelo departamento de
comunicação do MAS-SP.
Especificações técnicas:



Formato definido: 21 x 44,5 cm (AxL - aberto)
Papel: Couché e acabamento com duas dobras

14
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Cores: 4x4 - capa, face interna e contracapa

Exposição Os artesãos e seus presépios:
Folder (capa, face interna e contracapa).
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8.3

Convite

O Departamento de Comunicação do MAS-SP elaborou o convite da exposição.

9. Afinação final
Saguão de acesso às
plataformas de
embarque aos trens
do metrô.

Corredor de entrada.
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Entrada da sala
expositiva.
Acervo Museu de
Arte Sacra de São
Paulo.

Corredor de entrada,
vitrine 1.

Corredor de entrada,
vitrine 2.

Corredor de entrada,
vitrine 3.

17
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Corredor de entrada,
vitrine 4.

Vitrine 4 - detalhes.
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Corredor de entrada,
vitrine 5.

Corredor de entrada,
vitrine 6.

Corredor de entrada,
vitrine 7.

Eixo central da sala.
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Eixo central da sala,
vitrine 8.

Corredor de saída.

Corredor de saída,
vitrine 9.

Corredor de saída,
vitrine 10.

20
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Corredor de saída,
vitrine 11.

Corredor de saída,
vitrine 12.

Corredor de saída,
vitrine 13.

Corredor de saída,
vitrine 14.

21
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Corredor de saída,
vitrine 15.

10.

Inauguração – 02 de dezembro de 2017

José Carlos Marçal de Barros
- Diretor Executivo MAS-SP,
Marlene Augusta dos Santos
– curadora e Elisabete
Bacelar do Carmo Subsecretária da SUTACO.

Regina Célia Pousa Pontes –
Coord. da UPPM da
Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo;
Eleonora Maria Fincato
Fleury, da UPPM – Unidade
de Preservação do
Patrimônio Museológico;
artista Cristhian Ivan
Ventura e colaborador do
artista.

Equipe de funcionários do
Museu de Arte Sacra de
São Paulo e do Metrô.
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11.

Clipping digital – exposição Os artesãos e seus presépios

http://www.museuartesacra.org.br/pt/exposicoes/show/os-artesaos-e-seuspresepios
https://www.sisemsp.org.br/museu-de-arte-sacra-realiza-exposicao-depresepios/
http://www.cultura.sp.gov.br/museu-de-arte-sacra-de-sao-paulo-inaugura-osartesaos-e-seus-presepios/
http://www.sutaco.sp.gov.br/os-artesaos-e-seus-presepios
https://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=94350
https://culturaefutebol.wordpress.com/2017/12/23/exposicao-os-artesaos-eseus-presepios-no-museu-de-arte-sacra-sala-metro-tiradentes/
http://acasadapoesia.com.br/forum/topics/museu-de-arte-sacra-de-s-o-pauloinaugura-os-artes-os-e-seus-pres

São Paulo, dezembro de 2017.

Lia Strini
Museóloga
Museu de Arte Sacra de São Paulo

*

*

*
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Programa Educativo
Relato das ações complementares – 4º Trimestre de 2018

Vanessa Costa Ribeiro
Coordª. Ação Educativa

Em 2018 houve uma diminuição na diferença entre o número de público escolar
atendido em visitas educativas, 10.197 estudantes, e o os outros públicos participantes de
programas e ações educativas, 10.770 pessoas. Esse dado deve-se à retomada de políticas
públicas pelas secretarias de Educação no âmbito estadual e municipal. À título de constatação
da efetividade dessas políticas, podemos mencionar o dado de que apenas por meio do
Programa Cultura Ensina, organizado pela Secretaria Estadual de Educação no segundo
semestre, foram comtemplados em visitas educativas ao Museu, 3.787 estudantes, 4% a mais
do que o total de estudantes da rede privada recebido nesse mesmo ano.
Conforme a série histórica de visitantes atendidos em ações educativas no Museu de
Arte Sacra de São Paulo, verifica-se que a partir do ano de 2016 com a supressão das políticas
públicas destinadas à visitação escolar aos museus promovidas pelo estado e pelo município, os
demais públicos (famílias, adultos, crianças, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade
social e com deficiência) ultrapassaram o público escolar. Tal tendência só recrudesceu esse ano
em razão da retomada dessas políticas, sobretudo na esfera estadual. Sabidamente o acesso aos
museus é promovido, na maioria das vezes, por meio da escola. Em pesquisas recentes sobre os
hábitos culturais dos brasileiros aponta-se que 30% dos entrevistados em 12 capitais nunca
visitaram um museu na vida, percentual muito semelhante daqueles que visitaram um museu
no último ano, 31%1. Dessa forma, é fundamental a manutenção de políticas públicas a fim de
democratizar o acesso às instituições culturais. Acreditamos que apenas se estimulado desde a
primeira infância, a visitação aos museus e exposições no tempo livre, dedicado ao lazer, será
transformado em hábito, já que sabemos que as barreiras simbólicas e geográficas constituem
um impeditivo maior que a questão financeira, dada às políticas de gratuidade promovidas pelas
instituições culturais.

1

As capitais analisadas na pesquisa promovida pelo instituto de Pesquisa J Leiva foram: Manaus, Belém,
São Luís, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba,
Porto Alegre e o Distrito Federal (Brasília). Para mais informações ver: LEIVA, João. Cultura nas capitais:
como 33 milhões de brasileiros consomem diversão e arte. Rio de Janeiro: 17 Street Produção Editorial,
2018.
01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
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Comparativo públicos atendidos em ações educativas
no Museu de Arte Sacra de São Paulo
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Público escolar

No ano de 2018, comparativamente ao ano de 2017, houve uma ampliação no número
de visitantes atendidos nas ações promovidas pelo Programa Interessante e Interativo que
visam aqueles que buscam o Museu em momentos de lazer aos finais de semana, férias e
feriado. A saber: foram atendidas 514 ante 479, o que representa uma ampliação na ordem de
7% em relação ao ano passado.
É interessante apontar que a maior parcela dos participantes desse programa foram
famílias, com crianças entre 6 e 10 anos (20%), acompanhadas por adultos nas faixas etárias de
40 a 49 anos (15%) ou 30 a 39 anos (11%). Por isso são justamente essas as faixas etárias que
aparecem melhor representadas no gráfico que sistematiza o perfil dos participantes das ações
do Programa Interessante e Interativo. Ficamos felizes em constatar esse dado, pois as famílias
sempre foram o público-alvo das atividades empreendidas enquanto parte desse programa.
Atualmente as crianças são o público mais participativo, correspondendo a 28% da
amostra. Esse dado deve-se à intensificação das ações voltadas para esse público por meio da
promoção de atividades específicas bem como à adequação das estratégias de mediação às
crianças quando constada a participação delas em meio aos adultos em atividades. Outro
aspecto que elucida a predominância do público infanto-juvenil é o boca-a-boca realizado por
aqueles que participam das ações, já que muitas vezes vinculados à grupos de pais que buscam

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
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atividades culturais para as crianças como, por exemplo, os “Pais de Rodinhas”, comunidade
ativa no Facebook que tem sido assídua na programação ofertada.
Um dado significativo são os percentuais elevados de participantes com 50 anos ou mais
que alcançaram 18% da amostra. Ao contrário do que se constava em anos anteriores, os jovens
entre 15 a 29 anos, 20%, agora já não são a maioria dos contemplados nas atividades
promovidas pela Ação Educativa. Percebemos que o total de pessoas acima de 50 anos quase se
equivale ao de jovens, esse dado pode ser entendido em face das projeções do censo
demográfico nacional que demonstram o aumento progressivo do número de idosos bem como
da expectativa de vida do brasileiro.

Perfil Interessante e Interativo - Ano 2018

7%
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5%
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11%
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6 a 10 anos
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15 a 17 anos
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30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 anos ou mais

Não informou

Por fim, mencionamos as ações educativas desenvolvidas para o público virtual por meio
do microblog Twitter, cujo perfil é administrado pela Ação Educativa desde 2015. Finalizamos o
ano de 2018 com um total de 184.545 seguidores, o que nos torna o segundo perfil de museus
com maior número de seguidores no país, atrás apenas do MASP. É importante dizer que o
Museu de Arte Sacra não compra seguidores e nem impulsiona conteúdos no microblog a partir
da adesão de pacotes de marketing.
01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
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No quarto trimestre em razão da fiscalização mais intensa realizada no microblog devido
à entrada em vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais (GDPR), novo
marco regulatório da União Europeia para a privacidade na internet, que entrou em vigor em 25
de maio de 2018 considerado um parâmetro para políticas globais, e ao combate aos perfis
falsos criados em razão do pleito eleitoral brasileiro, tivemos um decréscimo de 218 seguidores.
Como mencionado no relatório anterior, sabe-se que contas movimentadas diariamente e que
possuem um número elevado de seguidores são associadas à perfis falsos a fim de se passarem
por usuários reais.
A média de visualizações diárias ao perfil ficou na casa de 3.333 visualizações, o que
comparativamente ao trimestre passado indica um decréscimo de pouco menos de 300
visualizações ao dia. Infelizmente no segundo semestre de 2018, passamos a não mais descrever
as imagens postadas com a hashtag #ObradaSemana, já que com a redução do número de
educadores na equipe não conseguimos mais dar conta dessa demanda diária.
No último trimestre ampliou-se o número de seguidores estrangeiros em 1%, agora 92%
dos usuários conectados ao perfil do @MuseuArteSacra são brasileiros e 8% estrangeiros.
Dentre os que vivem no exterior, destacam-se os italianos, franceses e espanhóis, todos
representados em 1%. Na América Latina, predominam os mexicanos que quase chegam à
marca de 1% do total de seguidores do perfil. Quanto aos nacionais, mantem-se o predomínio
da região sudeste, sendo 36% residentes em São Paulo, 14% no Rio de Janeiro e 6% em Minas
Gerais. Entre os residentes no Nordeste permanece o destaque para os baianos, 4% e agora
aparece pela primeira vez os cearenses, que também representam 4% do público do
@MuseuArteSacra. Por fim, na região sul o protagonismo gaúcho, detectado no trimestre
passado, declinou, sendo substituído pelos paranaenses, 4%. O predomínio do usuário do
sistema IOS, detectado pela primeira vez no trimestre passado, permanece. Agora são 28% ante
os 27% dos que acessam a conta a partir do sistema Android, diferença bem menor que a do
trimestre passado, quando chegou a 23% a mais para o sistema IOS. O acesso via desktop ou
notebook ficou em 93%, três por cento menor que na última verificação.
Cabe mencionar que a interação com o público virtual por meio do microblog tem se
ampliado seja por meio da promoção de quizzes sistemáticos, associados à hashtag
#ObradaSemana, na qual apresentamos um breve estudo sobre uma obra do acervo de terçafeira à domingo ou pela interação entre os próprios seguidores do perfil do @MuseuArteSacra
que passaram a dialogar com as postagens da #ObradaSemana. Também cada vez mais
identificamos que os visitantes virtuais têm se transformado em visitantes presenciais, pois
01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
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passaram a compartilhar conosco espontaneamente registros fotográficos de visitas ao Museu
bem como impressões sobre essa experiência. Sabemos que quando bem utilizadas as redes
sociais têm um potencial educativo enorme, pois se valem de uma linguagem contemporânea
para aproximar o visitante do acervo da instituição de maneira leve e prazerosa, minimizando
barreiras geográficas, linguísticas e geracionais. Reiteramos aqui o papel fundamental da cultura
para promoção da alteridade, elemento chave para o processo de humanização e construção de
uma sociedade mais horizontal.
Em relação ao cumprimento das metas destacamos:

Nº 21.1:

No último trimestre foram realizados três encontros de formação: dois destinados aos
professores e um para os profissionais de Turismo. A saber: “Da casa ao museu: objetos
cotidianos no acervo”, “Gravura: apropriação e ressignificação do espaço” e “A coleção de
presépios do MAS”, respectivamente nos dias 27/10, 10/11 e 06/12. Os dois primeiros
destinaram-se aos professores, deles participaram 11 e 12 profissionais. Já no encontro de
Turismo realizado em dezembro vieram 14 pessoas. Ao longo do ano de 2018, como previsto no
Plano de Trabalho, foram realizados dez encontros de formação, seis para professores e quatro
para profissionais de Turismo.
Vale dizer que os dois encontros para professores formulados nesse trimestre partiram de
temáticas novas que buscaram explorar o olhar dos participantes para outros aspectos do
acervo geralmente pouco perceptíveis ao público. No encontro “Da casa ao museu: objetos
cotidianos no acervo” investigou-se à coleção de paulistinhas, objetos utilizados para o culto
doméstico na região do Vale do Paraíba e os oratórios, trazendo à tona questões sobre a recente
valorização de objetos cotidianos na expografia do Museu de Arte Sacra enquanto uma forma
de aproximação dos visitantes já que tais objetos nos remetem às tradições populares de festas
e superstições do chamado catolicismo barroco. Explorou-se nesse encontro a potencialidade
dos relatos de viajantes e da literatura produzida no século XIX para a compreensão da
materialidade desse acervo, incentivando o trabalho interdisciplinar em sala de aula.
No encontro “Gravura: apropriação e ressignificação do espaço” foi proposto um olhar para as
diferentes superfícies do museu a partir da experimentação em gravura com o intuito de
promover um diálogo íntimo entre técnica e espaço. No primeiro momento do encontro optouse pela realização de uma exploração sensorial no jardim externo a fim de entrar em contato
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com materiais orgânicos (barro, folhas, flores, gramas e sementes). Na sequência, buscou-se já
no interior do museu encontrar tais elementos aplicados para construção de espaços e objetos
ou por meio de representações que mimetizam a natureza. Por fim, organizou-se uma oficina
de xilogravura para que os participantes pudessem a partir de uma atividade prática sintetizar
as discussões estimuladas ao longo do encontro, gerando a identificação e o afeto com os
objetos e espaços do museu.

Figura 1- Encontro para professores “Gravura: apropriação e ressignificação do espaço - Professores
discutem sobre as texturas criadas na confecção da parede de pau-a-pique
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Figura 2- Encontro para professores “Gravura: apropriação e ressignificação do espaço” - professora
recria motivos florais vistos no acervo a partir da técnica de xilogravura

Nº 22.1:

Antecipamos a visita integrada para o terceiro trimestre, quando realizamos pela primeira vez
uma ação em parceria com o Museu do Café, localizado na cidade de Santos. Sendo assim, nesse
ano foram realizadas quatro visitas integradas para professores, conforme previsto no Plano de
Trabalho pactuado. As parcerias foram desenvolvidas com a Casa das Rosas, a Pinacoteca de São
Paulo, o Museu Paulista da Universidade de São Paulo e o Museu do Café.

Nº 23.1:

No segundo semestre obtivemos um índice de satisfação referente à aplicação de pesquisas ao
público escolar de 98,38. Esse dado trata-se da média ponderada entre os índices das avaliações
aplicadas aos professores e aos estudantes participantes de visitas educativas mediadas no
semestre, respectivamente 98,70 e 98,06. É extremamente satisfatório que com uma
amostragem mais ampla e à despeito da renovação da equipe de educadores esse índice seja
maior que o obtido no primeiro semestre.
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Nº

Ações Pactuadas

Nº

Mensuração

18.1

Atributo de
mensuração
Metaresultado

18

Visitas
educativas
oferecidas
para
estudantes
de
escolas públicas e
privadas
(ensino
infantil, fundamental,
médio, técnico e
universitário)

18.2

Dado extra

Nº mínimo de
visitas
ofertadas

Visitas
mediadas,
acolhimentos
e
oficinas para públicos
específicos (famílias,
pessoas
com
deficiência, pessoas
em
situação
de
vulnerabilidade social
e idosos)

19.1

Metaresultado

Nº mínimo de
visitantes
atendidos em
visitas
mediadas,
acolhimentos e
oficinas

20

Programa
Interessante
e
Interativo (famílias)

20

Meta-produto

Nº mínimo de
ações
realizadas

21

Cursos
para
professores e guias
de Turismo

21.1

Meta-produto

Nº mínimo de
cursos
realizados

21.2

Metaresultado

Nº mínimo de
público
atendido

19

Número
mínimo
de
atendidos em
visitas
educativas

22

Projeto
Integrada
professores

Visita
para

22.1

Meta-produto

Nº mínimo de
ações
realizadas

23

Pesquisa de perfil e
satisfação do público
escolar
MODELO
SEC (professor e
estudante) e índices
de satisfação

23.1

Metaresultado

Índice
de
satisfação = ou
> 80%

23.2

Meta-produto

Nº mínimo de
pesquisas
aplicadas

24.1

Meta-produto

24

Pesquisa de perfil e
satisfação do público

Previsão
Trimestral
1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
Meta anual
ICM
1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
ANUAL
1º TRIM

Realizado
660
2.376
2.112
1.452
6.600
100%
0
1.950

968
2.188
3.519
3.522
10.197
155%
-

2º TRIM

1.650

2.366

3º TRIM

1.650

3.327

4º TRIM

1.250

2.963

Meta anual

6.500

7.807

ICM

100%

166%

1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
Meta anual
ICM
1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
Meta anual
ICM
1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
Meta anual
ICM
1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
Meta anual
ICM
1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
Meta anual
ICM
1º TRIM
2º TRIM
3º TRIM
4º TRIM
Meta anual
ICM
1º TRIM
2º TRIM

2
2
3
3
10
100%
2
3
3
2
10
100%
30
46
46
30
152
100%
1
1
1
1
4
100%
80%
80%
80%
100%
50
50
100
100%
-

4
2
4
4
10
140%
2
2
3
3
10
100%
38
41
91
37
170
138%
1
1
2
0
4
100%
97,9%
98,38%
98,14%
100%
118
533
651
651%
-

0
2.114
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espontâneo sobre o
conteúdo
e
a
expografia
de
mostras temporárias

Nº mínimo de
pesquisas
aplicadas

3º TRIM
4º TRIM
Meta anual
ICM

80
80
100%

100
100
125%

Metas Justificadas (superadas em 20%):
Nº 18.1:
No quarto trimestre participaram de visitas educativas 3.522 estudantes, sendo que
a expressiva maioria frequentava a rede pública de ensino, 79%. Ao longo do ano de
2018 foram atendidos em visitas educativas 10.197 educandos, dos quais 64%
estavam matriculados na rede pública e 36% na rede particular. Tal resultado indica
a superação da meta anual pactuada em 55%. Essa superação está atrelada
diretamente à retomada das políticas públicas por parte das secretarias de educação
municipal e estadual que subsidiaram a locação de ônibus para que os alunos
acessassem o Museu. No âmbito municipal foram retomados no segundo semestre
os programas Recreio nas Férias e Visitas Monitoradas, já na esfera estadual houve
a criação do programa Cultura Ensina no segundo semestre, em substituição ao
programa Cultura é Currículo, encerrado no ano de 2015. A importância desse
programa enquanto uma política pública para a democratização do acesso dos
estudantes da rede pública aos equipamentos culturais públicos estaduais é latente,
já que apenas no Museu de Arte Sacra de São Paulo os contemplados representam
37% do público escolar atendido pelos educadores em visitas no ano de 2018.
Conforme é perceptível na série histórica de estudantes recebidos em visitas pela
Ação Educativa do Museu de Arte Sacra de São Paulo (gráfico abaixo), sabe-se que
a predominância da rede particular em atendimentos constatada no primeiro
semestre de 2018, tendência que já vinha se delineando, só foi modificada graças às
retomadas das políticas públicas de visitação no segundo semestre desse ano.
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Comparativo rede de estudantes atendidos em
visitas educativas - 2016-2018
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

78%
68%

65%
55%
45%
35%

60%
51%49%
40%
32%

22%

2º SEM 2018 1º SEM 2018 2º SEM 2017 1º SEM 2017 2º SEM 2016 1º SEM 2016
Estudantes de escolas públicas

Estudantes de escolas particulares

Nº 19.1:

No quarto trimestre foram atendidos em visitas mediadas e acolhimentos 2.963 pessoas, um
dado importante é que a maior parcela desse público, 42%, se refere àqueles atendidos no
presépio napolitano, já que a visita a esse espaço está condicionada ao acolhimento por um
educador e que neste período há uma busca maior do público por esse tipo de exposição
associada às festividades do Natal.
Em 2018 o público não-escolar participante de ações educativas contabilizou 10.770 visitantes,
o que representa a superação da meta anual prevista em 66%. Tal dado demonstra que esse
público foi maior do que o de estudantes, contabilizando 573 pessoas a mais, diferença bem
menor do que no ano anterior quando houve a supressão de políticas públicas de visitação
escolar, conforme demonstrado a seguir no gráfico da série histórica de ações educativas.
Entretanto é importante salientar que a tendência de superação desses outros públicos deve-se
à duas diretrizes distintas.
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Comparativo públicos atendidos em ações
educativas no Museu de Arte Sacra de São Paulo
73%

80%
70%

61%

63%

55%
45%

60%
50%

39%

40%

37%

58%

58%
51%
49%

42%

42%

2016

2017

27%

30%
20%
10%
0%
2012

2013

2014

2015

Público espontâneo (outros públicos)

2018

Público escolar

Por um lado, observa-se o incremento das ações voltadas ao público espontâneo, por meio da
organização de Programa Interessante e Interativo em que são ofertadas ações regulares ao
longo do ano para famílias e crianças aos finais de semana, férias e feriados, que nesse ano
respondem por 5% do público aqui indicado. Também nesse sentido é importante apontar o
crescimento exponencial dos públicos em situação de vulnerabilidade social e idosos, que
correspondem a 11% dos atendidos em ações pontuais como visitas educativas ou projetos
continuados por meio do Programa de Inclusão Sociocultural. Esse dado deve-se à política
pública fomentada pela Secretaria Estadual de Turismo através do Programa Melhor Viagem
destinado ao público idoso, como também à consolidação de ações desenvolvidas para os ditos
não-públicos de museu, que agora passam a nos procurar frequentemente seja em razão do
estabelecimento de novas parcerias ou para ações pontuais.
Por outro lado, percebe-se que o contingenciamento de verbas públicas que acarretaram na
redução sistemática do quadro de funcionários da instituição nos últimos anos impõe-nos a
intensificação da presença de educadores no espaço expositivo e, em alguns casos, condicionam
a visitação pública de determinada área expositiva à presença desse profissional. Assim sendo,
nesse ano tivemos a expressiva marca de que 34% do público aqui apresentado refere-se aos
acolhidos na sala do presépio napolitano, 17% pela figura do educador volante que se coloca no
espaço expositivo para sanar dúvidas pontuais e realizar atendimentos para grupos que não
ultrapassem dez pessoas e 8% na sala do metrô Tiradentes. Ante 25% de grupos não-escolares
que agendaram visitas educativas conosco.
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Entendemos que sejam fundamentais as ações promovidas para os públicos diversificados que
nos procuram para a realização de visitas e ações educativas em momentos de lazer ou com
uma perspectiva de reinserção social. Sabemos também que ainda que se deseje a autonomia
do visitante, vivemos em uma sociedade em que a visitação aos museus definitivamente não
está entre os hábitos culturais dos brasileiros, entretanto o educador não deve se tornar uma
figura imprescindível para o acesso ao espaço expositivo ou para sua fruição.

Nº 20:

Em 2018 realizaram-se 14 atividades por meio do Programa Interessante e Interativo, o que
configura a superação da meta anual em 40%. Isso deve-se à realização de mais de uma ação
nas férias de janeiro e na primavera de museus, em setembro, dada a intenção de expandir as
ações para o público infanto-juvenil a partir de programações já consolidadas internamente pela
Ação Educativa. Paralelamente a isso, a inclusão da Campanha Sonhar o Mundo no calendário
regular da UPPM bem como a participação da Virada Inclusiva, elucidam o aumento do número
das atividades previstas para o ano.
Seguem-se as ações organizadas enquanto parte desse programa no quarto trimestre:

OUTUBRO

1.

Expedição Arqueológica – Oficina de Arqueologia para crianças

Nos sábados do mês de outubro enquanto programação comemorativa do dia das crianças foi
organizada uma expedição arqueológica no jardim do Museu de Arte Sacra. O objetivo da oficina
é que as crianças entrem em contato com o logradouro em que está instalado o Museu a partir
do ofício do arqueólogo, profissional responsável pela escavação do antigo cemitério das monjas
do Mosteiro da Luz. Após uma visita ao espaço expositivo em busca de indícios dos usos
primários do edifício, as crianças dividem-se nos quadrantes do campo arqueológico montado
no jardim do Museu a fim de escavar fragmentos de objetos, vestígios das pessoas que por aqui
passaram.
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Figura 3- Crianças são estimuladas a pensar sobre o uso do edifício na sala da taipa, antiga sacristia
auxiliar do Mosteiro da Luz

Figura 4- Crianças escavam o sítio arqueológico montado no jardim do Museu de Arte Sacra
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Houve uma intensa procura pela ação, o que nos motivou a abrir duas turmas extras no mês de
novembro. Para além do êxito da atividade, que já havia sido ofertada no ano de 2016,
pensamos que a perda irreparável do Museu Nacional no Rio de Janeiro intensificou a procura
pela oficina, já que notícias sobre essa área passaram a circular nos meios de comunicação
diariamente (rádio, televisão e mídias sociais).
Participaram das oficinas 139 pessoas, das quais 66 são crianças e 73 adultos. Entre as crianças
predominam aquelas entre 6 e 10 anos de idade, 61%. Na sequência, surgem aquelas de até 5
anos de idade, 32% e em menor quantidade, 7%, as entre 11 e 14 anos. Já entre os adultos que
identificaram a faixa etária, predominam os pais de 30 a 39 anos, 30%, seguidos por aqueles que
afirmaram ter 40 a 49 anos, 28%. Aqueles que não se identificaram tratam-se de membros de
paróquias que não haviam se inscrito previamente para a oficina, mas que em razão da ausência
de participantes no dia do evento aderiram à ação.

Perfil participantes Arqueologia - crianças
7%

32%

61%

Até 5 anos

6 a 10 anos

11 a 14 anos

Perfil participantes Arqueologia - adultos
1% 3%
34%

30%

28%
4%

18 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

Não informado
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NOVEMBRO

2.

Consciência Negra – Oficina de mini estandartes

No sábado 24 de novembro de 2018 foi realizada uma visita temática ao acervo do Museu de
Arte Sacra a fim de apresentar os objetos que possuem matrizes africanas, especialmente a
coleção de nós de pinho. Aproveitou-se também a exibição de três estandartes, cedidos por
empréstimo pelo grupo da Imperial Congada Cortejo de Todos os Santos de São Luís do
Paraitinga, interior paulista. Inspirados nesses estandartes, confeccionados pela artista
Imaculada Lima e restaurados pela comunidade local após as fortes chuvas de 2011,
propusemos uma oficina para a confecção de mini estandartes.

Figura 5- Estantes cedidos por empréstimo pela Congada Imperial, da esquerda para direita: Nossa
Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Rosário

Participaram da ação 13 pessoas, das quais a maioria eram adultos na faixa etária de 50 a 59
anos, 39%. Houve um percentual menor de jovens de 25 a 29 anos, 15%, mesmo percentual de
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idosos acima de 60 anos. Houve ainda uma porcentagem pequena de crianças, 8%. Aqueles que
não informaram a idade tratam-se dos inscritos no momento do desenvolvimento da ação.

Perfil Participantes - Consciência Negra
23%

8%

15%

15%
39%

6 a 10 anos

25 a 29 anos

50 a 59 anos

60 ou mais

Não informado

Figura 6 - Participante confecciona um mini estandarte durante a oficina comemorativa do dia da
Consciência Negra
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Figura 7 – Participantes da oficina posam n o jardim do Museu com seus minis estandartes

DEZEMBRO

3.

Sonhar o Mundo – Caminhada pelo território Luz/ Bom Retiro

No sábado 15/12, propusemos uma caminhada pelo território Luz/ Bom Retiro enquanto parte
da campanha promovida pela Secretaria de Estado da Cultura em prol dos Direitos Humanos,
denominada Sonhar o Mundo. Neste ano em que se celebrou 70 anos da criação da Declaração
dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas (ONU), optamos por investigar
durante a caminhada alguns dos lugares de memórias da região a fim de tornar visíveis os
agentes por eles representados. Sendo assim, iniciou-se a ação com uma visita ao Museu de Arte
Sacra de São Paulo em que se propôs uma breve dinâmica a fim de estimular a reflexão sobre
alguns artigos específicos da Declaração relacionando-os com questões cotidianas, estratégia
adotada para conhecer o perfil e expectativas do grupo. Na sequência, fez-se uma visita à sala
da Luz a fim de explicitar o protagonismo do Mosteiro da Luz na formação do território. Ao longo
da caminhada houve três pontos de paragem: edifício do Batalhão de Rondas Ostensivas Tobias
Aguiar (antigo Quartel da Polícia), Pórtico do antigo Presídio Tiradentes e monumento ao
Brigadeiro Tobias de Aguiar. Encerramos a caminhada com uma visita ao Arquivo Público
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Municipal, onde os educadores desta instituição apresentaram sua atual função e seu histórico
enquanto Faculdade de Engenharia. Por fim, encerramos com uma roda de conversa e um
piquenique no Museu.
Participaram da ação 18 pessoas com perfis bem distintos o que suscitou uma discussão intensa
sobre a temática. A heterogeneidade do grupo deveu-se tanto as diferentes gerações presentes
quanto às visões de mundo distintas, o que potencializou a extensão das discussões, uma das
preocupações da atividade proposta. Conforme o gráfico abaixo, verificamos que 33% dos
participantes tinham entre 50 e 59 anos, na sequência estavam os jovens de 25 a 29 anos,
presentes em 28% da amostra. Completam o quadro, os jovens de 18 a 24 anos e os adultos de
40 a 49 anos, ambos representados em 17% da amostra.

Perfil Participantes - Sonhar o Mundo
5%

17%

33%
28%
17%

18 a 24 anos

25 a 29 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

Não informado
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Figura 8 – Participantes da caminhada investigam o monumento, localizado na Praça Coronel Fernando
Prestes

Figura 9 - Grupo posa no pórtico do Arquivo Municipal, instituição parceira na ação
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4.

Virada Inclusiva – Visita Sensorial Napolitana

Em razão da exposição temporária È Natu Gesù, em que foram expostos bonecos
contemporâneos feitos pelo artista plástico italiano Ulderico Pinfildi que se vale da tradição
presepista napolitana do século XVIII, propusemos uma visita sensorial que dialogasse com o
espaço do presépio napolitano, exposição de longa duração do Museu de Arte Sacra de São
Paulo para a qual já foram desenvolvidos recursos de acessibilidade (maquetes táteis e legendas
em Braille). Ainda que a ação fosse ofertada em dois horários distintos no sábado 01/12, um
pela manhã e outro pela tarde, apenas três pessoas participaram, uma vidente e um casal de
cegos.
Para o êxito da ação, julgamos necessário realizar uma divulgação efetiva diretamente com
instituições que assistam pessoas com deficiência, público que tradicionalmente não tem o
hábito de visitar museus dadas as barreiras arquitetônicas e também atitudinais do espaço
museológico. É importante que nas próximas edições do evento seja aplicada tal estratégia bem
como seja repensada a ação ofertada já que desenvolvida há alguns anos na instituição.

Figura 10 - Descrição do presépio napolitano para um casal de cegos
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Nº 21.2:

No quarto trimestre foram capacitados nos encontros para professores e profissionais de
Turismo 37 pessoas, sendo que 62% eram professores e 38% profissionais de Turismo. No ano
de 2018 o total de profissionais participantes de cursos promovidos pela Ação Educativa
alcançou a marca de 207 pessoas, sendo que 71% eram professores e 29% profissionais de
Turismo. O percentual maior de professores deve-se à dois fatores: a maior oferta de ações para
esse público bem como a realização de parcerias com outros museus para a promoção de visitas
integradas. Nesse sentido, cabe ressaltar a parceria firmada com o Museu do Café, que
possibilitou o alcance das ações promovidas pelo Museu de Arte Sacra aos professores da região
da Baixada Santista.
Vale dizer que em 2018 houve uma participação intensa de profissionais de Turismo nos
encontros promovidos (guias, agentes de Turismo, estudantes de áreas correlatas e animadores
culturais, vinculados às agências de Turismo Pedagógico). Comparativamente ao ano de 2017,
obtivemos uma ampliação da ordem de 69% desse público. Isso se deve à reestruturação dos
encontros que passaram a criar roteiros em conexão com demais equipamentos e parceiros no
entorno, bem como a intensificação da divulgação pelos educadores responsáveis junto ao
público-alvo das ações.
Em relação a meta pactuada anualmente obtivemos uma superação de 38%, dado explicado em
razão da criação de novas propostas de encontros em consonância com o Plano Educativo
consolidado no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Cabe apontar que à despeito da reformulação
da equipe de educadores no segundo semestre, esse desafio permitiu-nos a diversificação das
temáticas para os encontros, o que possibilitou a fidelização de público nas ações ao longo do
ano bem como despertou o olhar de novos públicos.

Nº 23.1:

Para o ano de 2018 estava prevista a aplicação de 100 questionários de pesquisa para o público
escolar atendido em visitas educativas, número estimado com base na série história de
atendimentos dos anos em que não houve políticas públicas para o incentivo da visitação de
alunos das redes municipais e estaduais ao Museu.
Entretanto foram aplicados, 651 questionários, dos quais 60% aos professores e 40% aos
estudantes do Ensino Fundamental Ciclo II. A superação da meta em 551% deve-se à retomada
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de uma política pública promovida pela Secretaria de Estado da Educação. Com a criação do
Programa Cultura Ensina foi subsidiada a locação de ônibus para os alunos da rede estadual dos
anos finais do Ensino Fundamental Ciclo II, que no segundo semestre realizaram de duas a três
visitas educativas ao dia no Museu. No caso da aplicação das pesquisas para estudantes,
conforme o gráfico da série histórica, houve uma ampliação imensa na amostragem coletada.
Entendemos que essa superação é infelizmente um fenômeno pontual, já que condicionada à
uma política pública que provavelmente será descontinuada.

AMOSTRAGEM DE PESQUISAS
APLICADAS
231

43
2º sem
2015

20

28

1º sem
2016

2º sem
2016

39

31

29

1º sem
2017

2º sem
2017

1º sem
2018

2º sem
2018

Nº 24:

Foram aplicadas 100 pesquisas no período de 06 de outubro a 01 de novembro aos visitantes
espontâneos referentes à fruição da exposição temporária Sagrado Marfim: o avesso do avesso.
Tal dado representa a superação da meta pactuada em 25%. Esse reajuste deveu-se à adequação
do cálculo amostral ao percentual de visitantes recebidos nesse período no ano de 2017, o que
implicaria na aplicação de 95 questionários. Entretanto ao aplicarmos um número maior,
aumentamos o grau de confiabilidade da pesquisa, cujo nível de confiança foi fixado em 95% e
o erro amostral em 10%.
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Informe dos materiais educativos disponibilizados para professores, estudantes, educadores
de grupos não-escolares, profissionais de turismo e público espontâneo
2º Semestre de 2018

1

Vanessa Costa Ribeiro
Coordenadora da Ação Educativa

O maior ganho para a Ação Educativa no ano de 2018 foi a possibilidade de criação de
uma sessão no novo site institucional dedicada à difusão e ao compartilhamento dos materiais
educativos desenvolvidos internamente. O site colocado no ar simbolicamente no dia 25 de
janeiro de 2019, data em que se celebra o aniversário da cidade de São Paulo, nos permite a
inserção contínua dos materiais criados em diferentes formatos: vídeos disponibilizados via o
canal do YouTube do museu, publicações de textos via plataforma issuu ou pdf.
O link para a página dedicada à esses materiais pode ser acessado por meio de um botão,
disponibilizado na sessão do educativo “Públicos” que redireciona o visitante para o seguinte
endereço:

http://museuartesacra.web7635.kinghost.net/educativo/materiais-educativos/.

Nesse espaço é possível ter acesso aos seguintes materiais: versão digital da publicação “Explore
o Museu de Arte Sacra: professores”, “Mapa para Desenhar” e curtas-metragens do projeto
“Território Vivo”, abaixo discriminados.
No segundo semestre seguiu-se a distribuição da publicação “Explore o Museu de Arte
Sacra: professores” (ISBN: 978-85-67787-01-5), editada em 2014, para os professores
participantes das visitas integradas, organizadas em parceria com outros equipamentos
culturais1, e dos encontros para professores, promovidos em quatro sábados a partir de temas
que perpassam o acervo da instituição e o projeto educativo desenvolvido2. Conforme acima
mencionado, agora a versão digital da publicação já pode ser acessada integralmente na sessão
do site do Museu de Arte Sacra de São Paulo, na área dedicada aos materiais educativos
produzidos.

1

Nesse semestre foram realizadas visitas integradas com o Museu Paulista da Universidade de São
Paulo e o Museu do Café.
2
Organizaram-se os seguintes encontros para professores: “Fotografia: diálogos possíveis, “ArteEducação e Inclusão”, “Da casa ao museu: objetos cotidianos no acervo” e “Gravura: apropriação e
ressignificação do espaço”.
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Conforme relatado em 2017, apesar do encerramento da campanha sob a temática
“Paisagem Cultural”, promovida pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo em parceria com a
plataforma Kademi, durante os meses de setembro e outubro de 2016, os dez jogos
desenvolvidos pela Ação Educativa, permanecem à disposição na plataforma online do Kademi:
http://www.kademi.com.br/ (Último acesso em 28/01/2019).
Dos jogos, um é direcionado para o público infantil (Relacionar 4X4, Oficina do K-10),
cinco para o Ensino Fundamental Ciclo I (Agrupar 2, Colando Figurinhas – 1º ano; Agrupar 3,
Arrume a estante – 1º e 2º anos; Reconstruir, Galeria de Arte da Malu – 2º ano; Cadê meus
cupcakes – 3º e 4º anos e Relacionar 1X3, Desafio do Picolé – 4º e 5º anos) e quatro para o
Ensino fundamental Ciclo II (Relacionar 1X3, Desafio do Picolé – 5º ano; Intruso 1X6, Camuflado
– 6º e 7º anos; Dedução Carta escondida – 7º e 8º anos e Dedução Ficha Secreta – 8º e 9° anos).
A concepção de jogos a partir do acervo e princípios norteadores do Plano Educativo
permanece enquanto uma característica da Ação Educativa do Museu de Arte Sacra de São
Paulo. Ao longo do ano mantivemos a aplicação dos jogos de tabuleiro criados em 2014 e 2017,
respectivamente “Explore São Paulo: uma caminhada até o Museu de Arte Sacra” e “Desvelar:
da reserva técnica à exposição”.
O jogo “Explore São Paulo: uma caminhada até o Museu de Arte Sacra” parte de uma
estratégia clássica dos jogos de tabuleiro, o lançar de um dado a partir de um ponto inicial,
comum entre os jogadores, para que percorram uma trilha que passa por diversos logradouros
da cidade, muitos dos quais foram transformados em equipamentos culturais ou antigas igrejas
cujas obras hoje integram o acervo do museu.
O objetivo do jogo é alcançar o Museu de Arte Sacra, ponto final do tabuleiro. O avançar
e o recuar dos peões dá-se além do lançar do dado pelo cumprimento de desafios propostos por
cartas equivalentes à determinadas casas do tabuleiro. Desenvolvido inicialmente para as
famílias que visitam o museu durante seu tempo livre de lazer, hoje é aplicado para diferentes
públicos (estudantes, professores, profissionais de turismo) em ações na própria instituição ou
extramuros.
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2

3

Jogo Explore São Paulo: uma caminhada até o Museu de Arte Sacra

O jogo “Desvelar: da reserva técnica à exposição” apresenta aos visitantes os bastidores
do Museu de Arte Sacra por meio da elucidação do trabalho de profissionais que atuam seja na
construção de discursos sobre o acervo e sua difusão por meio de ações educativas e de
comunicação como aqueles que desenvolvem atividades de pesquisa e salvaguarda do acervo,
zelando pela documentação e integridade física das obras expostas ou não. Para tal, propõe-se
que cada jogador assuma um avatar correspondente à um profissional do museu: educador,
pesquisador, profissional de comunicação e restaurador.
O objetivo desse jogo colaborativo é a criação de uma exposição coletiva com as obras
que são parte do acervo, muitas das quais raramente são expostas ao público uma vez que se
encontram acondicionadas na reserva técnica. No início da partida são sorteados três critérios
norteadores para concepção da expografia compartilhada: o público-alvo a que se destina, a
temática e a tipologia de objeto que deve predominar entre as obras selecionadas.
Esse material educativo foi idealizado para o público espontâneo adulto que visita o
museu em momentos de lazer. Sua aplicação é uma estratégia de mediação, aliada à uma visita
a exposição temporária a fim de que o público, uma vez sensibilizado pelo jogo, reflita acerca da
intencionalidade dos objetos expostos e daqueles que raramente o são bem como dos discursos
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da instituição e dos curadores. Também desenvolvemos um tabuleiro flexível em tecido para
que tal jogo possa ser aplicado em ações extramuros com estudantes de escolas técnicas.

4

Jogo Desvelar: da reserva técnica à exposição

Ainda entre os jogos desenvolvidos há aqueles dedicados ao público espontâneo,
especificamente ao segmento das famílias, que exploram a relação entre o futebol e o acervo
da instituição. Criados em razão da organização da Copa do Mundo de Futebol, tratam de forma
divertida a relação entre religião e futebol. Para concepção desses jogos utilizou-se como base
dois jogos clássicos associados à temática futebolística: o pebolim e o futebol de botão.
Foram desenvolvidas duas mesas de pebolim, na primeira delas substituíram-se os
tradicionais jogadores por esculturas estilizadas das santas padroeiras de duas das seleções que
participaram da Copa do Mundo: Brasil e Croácia, representadas respectivamente por Nossa
Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Bistrica. Já na outra mesa os jogadores foram
substituídos por santos padroeiros de dois times de futebol da cidade, cujas representações
fazem parte do acervo do Museu de Arte Sacra. A saber: São Jorge e São Paulo, padroeiros do
Sport Clube Corinthians Paulista e do São Paulo Futebol Clube.
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5

Pebolim Nossa Senhora Aparecida (Brasil) X Nossa Senhora de Bistrica (Croácia)

Quanto ao futebol de botão, substituímos o campo por um criado a partir de um
desenho que simula a perspectiva de uma fotografia área do jardim do claustro, transformado
em um campo de futebol. Os botões foram customizados de acordo com times de países
participantes da Copa do Mundo como, por exemplo, San Lorenzo – time argentino, cujo um dos
torcedores mais ilustres é o Papa Francisco. A cada gol marcado, o jogador recebe uma carta
com informações sobre o país e as relações da equipe esportiva com a religiosidade.
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6

Futebol de botão São Jorge (Sport Clube Corinthians Paulista) x São Paulo(S. Paulo Futebol Clube)

No mês de julho de 2018 publicamos um artigo intitulado “Materiais Educativos: o fazer
material”,3 em um periódico digital organizado pela Rede de Educadores de Museus de São
Paulo. Nele propõe-se aos profissionais da área museal bem como aos interessados em
educação em museus uma reflexão sobre o desenvolvimento de jogos educativos de tabuleiro
enquanto recurso de mediação do acervo a partir da experiência da Ação Educativa do Museu
de Arte Sacra de São Paulo. Ainda nessa publicação são disponibilizados pequenos vídeos nos
quais educadores de diferentes instituições culturais debatem sobre questões contemporâneas
ao campo de Educação em Museus. Pensamos que tal publicação seja uma contribuição

3

RIBEIRO, Vanessa Costa. “Materiais educativos: o fazer material”. In: AMARAL, Lilian & TOJO,
Joselaine Mendes (Org.). Rede de Redes – diálogos e perspectivas das redes de educadores de
museus no Brasil. São Paulo, 2018. ISBN: 978-85-63566-21-8.
Disponível em:
<https://www.sisemsp.org.br/redederedes>
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importante para refletirmos acerca do fazer educativo tanto internamente quanto
externamente.
No ano de 2018 continuamos a disseminar o “Mapa para Desenhar pelo Museu, material
educativo a partir do qual o visitante é instigado a perceber o acervo do Museu de Arte Sacra de
São Paulo de maneira autônoma a partir de estratégias de desenho. Tal mapa é resultado do
amadurecimento do Projeto Desenhança, organizado desde 2016, junto aos visitantes
espontâneos que participam da programação de férias ao longo dos sábados dos meses de
janeiro e julho, quando são estimulados a observar as obras por meio do desenvolvimento de
desenhos.
O design do mapa prevê sua portabilidade4 bem como a rápida identificação do visitante
dos espaços a serem percorridos. Dessa forma, em um de seus lados foi desenhada uma planta
baixa da área destinada à visitação pública (ala inferior esquerda do Mosteiro da Luz – onde está
instalado o Museu de Arte Sacra, antiga casa do capelão – área destinada à exposição de longa
duração do presépio napolitano e jardins frontal e lateral do complexo da chácara conventual
urbana), associada aos desenhos de elementos que auxiliam o usuário a reconhecer os espaços
a serem percorridos. A associação da planta baixa aos desenhos dá-se em razão da dificuldade
de leitura desse tipo de suporte por boa parcela dos visitantes, além é claro de ressaltar o uso
do desenho como linguagem para fruição do acervo por seu usuário.
Na planta foram sinalizados com ícones, explicitados numa breve legenda localizada no
canto inferior direito, as estratégias de desenho sugeridas organizadas a partir de quatro
percursos: figura humana, arquitetura, natureza e moda. O visitante-navegante é livre para
escolher se deseja seguir um desses roteiros ou se prefere mesclá-los ao longo dos espaços que
se propõe a visitar por meio da experiência do desenho. Em determinados pontos foram
agregadas breves informações sobre os espaços percorridos que não ultrapassam 140
caracteres, métrica tomada de empréstimo da rede social Twitter dada sua assertividade na
transmissão de uma informação pontual.
Do outro lado da carta foram discriminadas as propostas de desenho sugeridas,
separadas a partir das temáticas figura humana, arquitetura, moda e natureza. Sempre há uma
ilustração para elucidar uma das sugestões de desenho por tema. As ilustrações são desenhos
desenvolvidos por participantes do Projeto Desenhança em edições realizadas ao longo dos anos

4

Trata-se de uma carta quadrangular de 42 x 42 cm que quando dobrada fica no formato de um retângulo
de 14 x 10,5 cm.
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7

de 2016 e 2017. Tal escolha ressalta a colaboração dos visitantes no processo de
desenvolvimento desse material educativo seja a partir dos desenhos ali impressos ou da análise
das avaliações em que nos relatam a experiência de desenhar pelo museu além de sugerir novos
olhares sobre o acervo. Vale dizer que o percurso de moda surgiu justamente a partir das
sugestões compiladas nas pesquisas respondidas pelos participantes do Projeto Desenhança.
Finalmente há um texto introdutório que convida o visitante a sair desenhando pelo
museu a partir do manuseio desse mapa e outro texto em que se esclarece os materiais de
desenho permitidos nas áreas sinalizadas no mapa além de estimular o compartilhamento dos
desenhos nas redes sociais do museu a partir do uso de uma hashtag do projeto. Há ainda a
ficha técnica do “Mapa para desenhar pelo Museu”, em que se explicita a equipe educativa
responsável pela elaboração do material desde sua concepção e projetos educativos até o
design do mapa. A versão digital do mapa já pode ser acessada pelos visitantes na sessão do
Educativo no site do Museu de Arte Sacra de São Paulo.
Por fim, desenvolvemos nesse ano 10 curtas-metragens que sistematizam a experiência
de diferentes agentes no território Luz/ Bom Retiro em que o Museu de Arte Sacra está instalado
a partir das seguintes temáticas: Diversidade, Lazer, Moradia e Trabalho. Tais curtas foram
concebidos a partir da experiência do “Projeto Território Vivo”, em que nos dispusemos a
discutir a questão do direito à cidade a partir da captação de depoimentos de 18 moradores e
trabalhadores da região a fim de nos aproximar da comunidade do entorno do Museu. A eleição
do tema, deve-se não só à adesão à campanha “Sonhar o Mundo”, organizada pela Secretaria
de Estado da Cultura em prol dos Direitos Humanos, mas de um desejo em estreitar as relações
com a comunidade numa perspectiva da museologia social, em que nos propusemos a diluir os
muros reais e simbólicos existentes entre o museu e seu entorno. A escolha pelo direito à cidade,
parte da premissa que o edifício do Mosteiro da Luz foi um dos primeiros equipamentos
pedagógicos instalados na região, seja na perspectiva de um espaço para a educação moral
feminina no final do século XVIII ou enquanto um museu na década de 1970 e da latência do
tema na atualidade, dada à realização de ações ora pelo poder público ora pela iniciativa privada
que corroboram com o processo de gentrificação e especulação imobiliária deste território.
Cientes do papel social dos museus na contemporaneidade julgamos fundamental a
difusão desses curtas a fim de dar luz a esse debate. Inicialmente o fizemos a partir de uma
sessão gratuita na Casa do Povo, instituição sediada na Rua Três Rios, enquanto parte da
programação da Semana de Museus, cujo tema é justamente “Museus Hiperconectados” que
debate a importância do estabelecimento de redes sejam as digitais ou as físicas. Felizmente
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8

com a criação de uma sessão no site institucional do Museu de Arte Sacra dedicada ao Educativo,
os curtas já podem ser acessados e vistos pelo YouTube.

9

01102-000 - Av. Tiradentes, 676 - SP - BR
Tel.: 11 5627-5393 - 3326-3336
649

Matriz do Educativo - planejamento, gestão e monitoramento do Programa Educativo
INSTITUIÇÃO: Museu de Arte Sacra de São Paulo

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SAMAS

Programa Educativo

Objetivo estratégico
(fim específico)

Orientação para aspectos a serem considerados

Variáveis

Educador (CLT)

Glossário

Objetivo Geral: Planejar, desenvolver e avaliar a mediação do patrimônio cultural do museu com o público

i

Educador (Estag.)
Monitor (CLT)

i

Monitor (Estag.)
Guia (CLT)

i

Guia (Estag.)
Orientador de Público (CLT)

i

Orientador de Público (Estag.)

1. Equipe com número suficiente de
profissionais para atendimento aos visitantes

Considerar profissionais vinculados ao Educativo Recepção (CLT)
(indicar na situação planejada o número de vagas Recepção (Estag.)
existente para cada cargo e, na situação
realizada, a quantidade de cada profissional que Apoio Administrativo (CLT)
integra a equipe educativa)¹ ²
Apoio Administrativo (Estag.)
Agendamento (CLT)

i
i
i

Agendamento (Estag.)
Supervisor (CLT)

i

Supervisor (PJ)
Assistente Coordenação (CLT)

i

Assistente Coordenação (Estag.)
Coordenação (CLT)
Outros - Jovem aprendiz
Encontro de formação
Grupo de Estudo
Visitas Técnicas internas
2. Equipe do Núcleo Educativo capacitada

Considerar as atividades de capacitação
realizadas no museu e fora dele

Visitas Técnicas externas
Reuniões pedagógicas
Outros - Grupo de trabalho
Outros - [Especifique aqui]

i
i
i
i
i
i
i
i
i

Indicador (% Situação planejada
ou unid./
(pactuada para o ano
R$/sim e não)
base)

Situação realizada no
ano base

Desempenho %
(relação entre
situação atual e
situação planejada)

Observações

No 2º117%
semestre houve a contratação de um educador celetista além dos previsto em razão da supressão dos estagiários.

unid

6

7

unid

3

0

0%

unid

N/A

N/A

---

unid

N/A

N/A

---

unid

N/A

N/A

---

unid

N/A

N/A

---

unid

N/A

N/A

---

unid

N/A

N/A

---

unid

N/A

N/A

---

unid

N/A

N/A

---

unid

N/A

N/A

---

unid

N/A

N/A

---

unid

N/A

N/A

---

unid

N/A

N/A

unid

1

1

unid

N/A

N/A

---

unid

0

0

0%

unid

N/A

N/A

---

unid

1

1

100%

No 2º semestre houve a supressão das vagas de estágio, em razão de reestruturação interna.

--Apenas no 2º semestre contratou-se um supervisor, quadro que gerou inúmeros problemas no 1º semestre.
100%

Jovens aprendizes matriculados no curso técnico de Comunicação Viusal

unid

2

2

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

NÃO

SIM

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Foi realizada uma visita à reserva técnica no primeiro semestre.

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Realizaram-se duas visitas técnicas, uma no Museu Afro Brasil no 1º semestre e
outra à exposição "Diálogos com o tempo", na UNIBES Cultural no 2º semestre.

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Repasse previsto no Contrato de Gestão para o
Programa Educativo

i

R$

R$

23.000,00

Repasse previsto em Folha de Pagamento

i

R$

R$

606.409,00

Recursos obtidos via captação de verba de Leis de
Incentivo e Editais

i

R$

Espaço físico adequado (salas, ambientes, etc.) para
equipe

i

Sim / Não

SIM

Espaço físico adequado (salas, ambientes, etc.) para
as ações educativas para o público

i

Sim / Não

Equipamentos adequados e em funcionamento

i

Sim / Não

No 2º semestre criou-se um grupo de estudos para a análise das obras do
acervo de longa duração.

Grupo de Trabalho Comunicação Visual (1º semestre) e Grupo de Trabalho
Pesquisa de Público (2º semestre)

0%

Considerar o orçamento
previsto no Contrato de Gestão
3. Recursos financeiros para viabilizar as ações
dos núcleos educativos
Verba obtida para o Educativo por meio de
captação de projetos educativos (leis de
incentivo e editais)

4. Infraestrutura de espaço e equipamentos para
a área educativa

Considerar os recursos descritos:
Espaço físico/Equipamentos

R$

-

0%

0%

N/A

SIM

100%

Sala de trabalho e sala de reuniões

SIM

SIM

100%

Espaço para oficinas multiuso e área para oficinas no jardim externo

SIM

SIM

R$

-

2 pacotes100%
completos dos programas da adobe, 1 câmera fotográfica semiprofissional, sete computadores, 1 laptop e 1 impressora
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Orientação para aspectos a serem considerados

Variáveis

Público total atendido pelo educativo
Estudantes
Professores
Educadores em geral
Guias de turismo
Público em situação de vulnerabilidade
Público com deficiência

5. Público atendido nas visitas mediadas/
programas / projetos
1. Equipe com número suficiente de
profissionais para atendimento aos visitantes

Idosos
Considerar o número total do público atendido
pelo educativo
e informar
se atende
ou não
Famílias
Considerar
profissionais
vinculados
ao Educativo
(sim/não)
específicos.
(indicar na
situação públicos
planejada
o número de vagas
Público espontâneo
existente para cada cargo e, na situação
realizada, a quantidade de cada profissional que Público de ações educativas extramuros
integra a equipe educativa)¹ ²
Público do entorno
Público institucional ou convidado
Público de ações vinculadas ao SISEM
Outros [Paróquias]
Outros [especifique aqui]
Outros [especifique aqui]
Folder educativo
Jogos e Materiais Educativos

6. Produzir materiais de apoio que contribuam
para a ampliação da experiência vivida na visita
e subsidiem a ação de outros agentes
mediadores

Considerar se produz ou não materiais

Publicações
Outros [Peças gráficas]
Outros [especifique aqui]
Outros [especifique aqui]
Estágio/Intercâmbio/Residência
Visita integrada/Curso/Eventos

7. Estabelecer parcerias de forma a ampliar as
ações realizadas pelo museu

Considerar se realiza parcerias e intercâmbios

Visitas técnicas

Situação realizada no
ano base

Desempenho %
(relação entre
situação atual e
situação planejada)

Observações

dos de
públicos
escolra,celetista
especifícos,
e guias
de turismo
No 2º0%
semestre houve Somatória
a contratação
um educador
alémprofessores
dos previsto
em razão
da supressão dos estagiários.

unid

13.252

0

Sim / Não

SIM

SIM

100,00%

Sim / Não

SIM

SIM

100,00%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

NÃO

0%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (estágio)

Parceria Circuito Cultural Pop Rua/ Centro de Acolhida para Adultos Boraceia (Barra
Funda II)

Jovens e adolescentes que visitam o museu em grupos, organizados por paróquias e
instituições religiosas.

Artigo referente à participação no 2º Encontro da Rede de Educadores de
Museus de São Paulo
Peças gráficas produzidas regularmente para difusão do acervo e de ações
educativas do Museu Arte Sacra na rede social Twitter a partir das hashtags

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Museu Paulista da Universidade de São Paulo/Pinacoteca/ Casa das Rosas/
Museu do Café
Museu Afro Brasil
Visitas integradas pra professores/Programa de Acervo: conservação,
documentação e pesquisa - Ações no microblog Twitter/ Programa de
exposições e programação cultural - Tardes Musicais

i

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Famílias/Crianças e Adultos

i

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Programa

Programa Interessante e Interativo

Público Virtual

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Programa

Programa Interessante e Interativo

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Programa

Programa de Acessibilidade

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Programa

Programa de Acessibilidade

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Programa

Programa de Inclusão Sociocultural

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Projeto

Educar em Conjunto

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Programa

Programa de Orientação ao Professor

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Programa

Programa de Orientação aos profissionais de
turismo

Projeto

Território Vivo

Pessoas com deficiência
Pessoas em situação de vulnerabilidade social
Estudantes
Professores
Considerar se realiza programas, projetos e
ações³ e qual o segmento de público.

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Indicador (% Situação planejada
ou unid./
(pactuada para o ano
R$/sim e não)
base)

Ações/ Programas/ Projetos integrados com outras
áreas/ Museus da SEC

Idosos

8. Desenvolver estratégias e ações voltadas para
os diversos segmentos de público

Glossário

Objetivo estratégico
(fim específico)

Guias de turismo
Entorno
[Especifique aqui o público]
[Especifique aqui o público]
[Especifique aqui o público]
[Especifique aqui o público]
[Especifique aqui o público]
[Especifique aqui o público]
[Especifique aqui o público]
Público escolar - Estudante (escolas públicas e
privadas - MODELO PRÓPRIO)

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Adesão ao modelo SEC, aplicado ao longo do ano

i
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Orientação para aspectos a serem considerados

Variáveis

Situação realizada no
ano base

Desempenho %
(relação entre
situação atual e
situação planejada)

aplicada
aos educador
participantes
dos encontros
para professores
visitas
No 2º semestre houvePesquisa
a contratação
de um
celetista
além dos previsto
em razãoeda
supressão dos estagiários.
integradas promovidas
100%

Sim / Não

SIM

SIM

Público universitário ou especialista

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Pesquisa Museus 60+

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Participantes do Projeto Desenhança

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Outros [especifique aqui]

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

MuseumWeek
#ObradaSemana/ #BastidoresMAS

Público em situação de vulnerabilidade
Indicar a se aplica ou não (SIM/NÃO) pesquisas Público com deficiência
para os públicos listados
Idosos
Considerar profissionais vinculados ao Educativo Famílias
(indicar na situação planejada o número de vagas
Público de ações extramuros
existente para cada cargo e, na situação
realizada, a quantidade de cada profissional que Público do entorno
integra a equipe educativa)¹ ²
Público institucional ou convidado
Público de ações vinculadas ao SISEM
Outros [público espontâneo]
Outros [especifique aqui]
Outros [especifique aqui]
Reserva Técnica
Centro de Referência.....[completar]
Indicar se utiliza a Reserva Técnica/Centro de Biblioteca
Referência/Biblioteca/Centro de Documentação
Centro de Documentação... [completar]
para ações/programas/projetos educativos

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

i

Sim / Não

SIM

SIM

100%

i

Sim / Não

SIM

SIM

100%

[especifique a ação educativa realizada]
Indicar quais as ações educativas realizadas em
conjunto com equipes da Reserva Técnica (RT) /
[especifique a ação educativa realizada]
Centro de Referência (CR) / Biblioteca (BB) /
Centro de Documentação (CD)
[especifique a ação educativa realizada]

i

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

i

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

i

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

[especifique a ação educativa realizada]

i

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

[especifique a ação educativa realizada]

i

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Outros [especifique aqui]

10. Utilização do acervo da Reserva
Técnica/Centro de Referência/Biblioteca/Centro
de Documentação para ações educativas

Observações

i

Guias de turismo

1. Equipe com número suficiente de
profissionais para atendimento aos visitantes

Indicador (% Situação planejada
ou unid./
(pactuada para o ano
R$/sim e não)
base)

Público escolar - Professor (MODELO PRÓPRIO)

Educadores

9. Aplicar pesquisa de perfil e satisfação de
público

Glossário

Objetivo estratégico
(fim específico)

Pesquisa aplicada aos participantes dos encontros para professores e visitas
integradas promovidas
Pesquisa aplicada aos prorfissionais de turismo, participantes dos encontros
promovidos

Pesquisa de fruição de exposição temporária aplicada ao público espontâneo

Visitas técnicas e Produção de conteúdos para o microblog Twitter

Reserva Técnica
Reserva Técnica

Presépio Napolitano - Maquetes táteis de elementos do cenário com legendas
em tinta ampliada e braille
11. Proporcionar acessibilidade ao conteúdo
objetivando uma visita autônoma à exposição de Indicar se a exposição de longa duração possui
longa duração para pessoas com deficiência ou acessibilidade física e comunicacional (acesso aos
mobilidade reduzida (*IMPORTANTE: A
conteúdos) de maneira autônoma (com
acessibilidade física não é de responsabilidade
mediação de educador opcional por parte do
do Educativo, mas é fundamental para propiciar
visitante cego, surdo ou cadeirante
uma visita autônoma da pessoa com deficiência)

Sim/Não/Parcialmente

i

Sim/Não/Parci
almente

PARCIALMENTE

PARCIALMENTE

FALSO

Sim/Não

i

Sim /Não

SIM

SIM

100%

Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Secretaria do Estado de Direitos da Pessoa com
deficiência

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Secretaria Municipal de Educação

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

SIM

NÃO

0%

Sim / Não

SIM

NÃO

0%

educador-intérprete
12. Possui educadores capacitados em libras ou
dispositivos em libras

13. Desenvolver parcerias e estratégias de ação
específicas para programas públicos de outras
áreas governamentais

Indicar existência de educadores capacitados em
Libras

Indicar se desenvolve ou não parcerias e
estratégias de ação e qual área governamental

Secretaria Municipal da Cultura

i
Secretaria Municipal da Cultura

Programa Melhor Viagem São Paulo
Virada Inclusiva
Programa Recreio nas Férias/ Programa Visitas Monitoras

Virada Cultural
Jornada do Patrimônio
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Indicar se desenvolve ou não parcerias e
estratégias de ação e qual área governamental

Variáveis

i

16. Garantir nível mínimo de 80% de satisfação
de públicos específicos/agendados

17. Ações desenvolvidas pela instituição a partir
das pesquisas realizadas pelo educativo
(considerar as ações que foram realizadas
especificamente a partir de pesquisa e avaliação)
(*IMPORTANTE: Embora saibamos que tais
ações não são de responsabilidade dos núcleos
educativos, ter esse dado é relevante para o
conjunto desta matriz)

Indicador (% Situação planejada
ou unid./
(pactuada para o ano
R$/sim e não)
base)

Situação realizada no
ano base

Desempenho %
(relação entre
situação atual e
situação planejada)

Sim / Não

SIM

NÃO

Secretaria Estadual de Educação

Sim / Não

SIM

SIM

100%

[especifique a área governamental]

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Artigo

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Comunicação oral

Sim / Não

SIM

SIM

100%

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Outros [especifique aqui]

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

Outros [especifique aqui]

Sim / Não

NÃO

NÃO

---

i

Pesquisa de perfil e satisfação Professor (Modelo
Indicar o indice de satisfação do público escolar SEC)
atendido (média das duas porcentagens obtidas
nas aplicações em cada semestre)
Pesquisa de perfil e satisfação Estudante (Modelo
SEC)

i

%

80%

0%

0%

i

%

80%

0%

0%

Pesquisa de perfil e satisfação para grupo escolar
(Modelo de pesquisa própria instituição)

i

%

80%

0%

0%

Pesquisa de perfil e satisfação para [....completar]
(Modelo de pesquisa própria instituição)

i

%

80%

N/A

---

Criação de projeto específico para famílias

i

unid

0

0%

Outros [especifique aqui]

i

unid

0

0%

Outros [especifique aqui]

i

unid

0

0%

Outros [especifique aqui]

i

unid

0

0%

Indicar o índice de satisfação dos públicos
específicos/agendados

Indicar as mudanças/quantidade de ações
desenvolvidas pela instituição a partir das
pesquisas realizadas pelo educativo

Observações

Programa
No 2º semestre houve a contratação de um
educadorAcompanhante
celetista além de
dosIdosos
previsto em razão da supressão dos estagiários.
0%

Secretaria Municipal de Saúde

Poster
14. Produção de textos e artigos para
profissionais
ao Educativo
participação em congressos, eventos técnicos e Considerar
Indicar se
produziu ouvinculados
não os formatos
de
situação planejada
o número de vagas Projeto para premiação
premiações
a partir
do trabalho
no (indicar na apresentação
especificados
1.
Equipe com
número
suficientedesenvolvido
de
existente para cada cargo e, na situação
Programa
Educativo
profissionais
para atendimento aos visitantes
realizada, a quantidade de cada profissional que Outros [especifique aqui]
integra a equipe educativa)¹ ²

15. Garantir nível mínimo de 80% de satisfação
do público escolar - professor e estudante
(Modelo SEC)

Glossário

Objetivo
estratégico
13. Desenvolver
parcerias
e estratégias de ação
(fim específico)
específicas para programas
públicos de outras
áreas governamentais

Programa Cultura Ensina

Artigo referente à participação no 2º Encontro da Rede de Educadores de
Museus de São Paulo
Museu do Café/ Pinacoteca Benedicto Calixto

Adesão ao modelo SEC, aplicado ao longo do ano

1 No preenchimento da situação realizada, apresentar o número de vagas existentes na instituição
2 Considerar as reflexões realizadas pelo GT1 – Conceitos como parâmetro para definição das nomenclaturas utilizadas para definir as funções de cada profissional que atua no Educativo.
3 Considerar os conceitos de programa e de projeto trabalhados pelo GT 1 para responder a esse campo. Importante: não considerar um programa, o atendimento regular das visitas para deficientes físicos, por exemplo.
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QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
ITEM DE PONTUAÇÃO

%

1. Descumprir metas ou rotinas do programa de acervo

20

2. Descumprir metas ou rotinas do programa de exposições e programação
cultural

15

3. Descumprir metas ou rotinas do programa educativo

15

4. Descumprir metas ou rotinas do programa de ações de apoio ao SISEM-SP

10

5. Descumprir metas ou rotinas do programa de comunicação

10

6. Descumprir rotinas ou obrigações do programa de edificações

20

7. Descumprir rotinas ou obrigações de gestão administrativa

10

TOTAL

100 %

1) Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, parágrafo 2º, cláusula 8ª
do Contrato de Gestão nº 07/2013. Sua aplicação se dará sob o percentual de 10% do
valor do repasse se, após a avaliação das justificativas apresentadas pela OS, a UGE
concluir que houve 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 tabela sem
prévia análise das justificativas, cabendo a OS se for o caso, reunir argumentos
consistentes para viabilizar o aporte retido no próximo trimestre.
3) O não 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 motivação para
retenção de parte do repasse, porque a organização social continuará comprometida a
cumprir todas as metas pactuadas no plano de trabalho, traduzidas na planilha
orçamentária como “previsão orçamentária” mesmo que não atinja o “total de receitas
vinculadas ao plano de trabalho” (desde que o repasse previsto pela Secretaria seja
integralmente efetuado).
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Anexo XCII
Manifestações ao “Relatório de Visitas Técnicas da Unidade de Monitoramento –
2018”
Em atendimento à solicitação do Ofício UPPM nº 017/2019, datado de 10 de Janeiro de 2019,
encaminhamos abaixo, as manifestações as recomendações realizadas sobre os apontamentos
do “Relatório de Visitas Técnicas da Unidade de Monitoramento – 2018”.

Considerações SAMAS: A montagem/desmontagem de uma exposição requer varios itens
cada qual voltado para um dos aspectos da mostra mas interligando se todos,requendo
portanto uma logistica apurada.Os sequenciais cortes de orçamento e sua consequencia na
diminuição do quadro de funcionarios inclusive na area de manutenção tem como
consequencia que a utilização dos funcionarios existentes atendam as necessidades basicas
e cotidianas do museu em detrimento de apoio intenso à montagem de exposições.esta
situação nos leva a optar por contatar empresa terceirizada para fornecer o suporte nas
montagens e desmontagens. Portanto, o processo de contratação atende as Normas
Internas e o Regulamento de Compras e Contratações da SAMAS, não constituindo prejuízo
ao uso responsável dos recursos públicos, salientando que a SAMAS sempre procura realizar
suas atividades com a maior economicidade possível.

Considerações SAMAS: O pagamento apontado, refere-se a uma parcela de um contrato
de prestação de serviços anual (contrato SAMAS/OS nº 001/2017), onde ao término do
exercício, o contrato fornece a SAMAS Relatório de suas atividades realizadas ao longo do
ano, e este é arquivado junto ao processo. Tal relatório referente ao exercício de 2018, já
foi enviado à SAMAS, e encontra-se devidamente arquivado.
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Considerações SAMAS: O referido processo refere-se a aquisição de acrílicos para a
exposição “Sagrado Marfim”; existem três consultas de preço realizadas por e-mail e duas
com respontas com os devidos orçamentos, e uma que não poderia nos atender; Após o
início dos trabalhos foi solicitado um complemento dos acrílicos, onde foi consultada uma
quarta empresa e esta respondeu que não atenderia no prazo. Portanto, o processo de
contratação atende as Normas Internas e o Regulamento de Compras e Contratações da
SAMAS, não constituindo prejuízo ao uso responsável dos recursos públicos, salientando
que a SAMAS sempre procura realizar suas atividades com a maior economicidade possível.

Considerações SAMAS:
1- Tratava-se de uma exposição fotográfica, até certo ponto simples, sobre a “Guarda do
Círio de Nazaré”;
2- Quase a chegar o dia da inauguração, obtivemos a aquiescência do arcebispo de
Belém/PA, para que a Associação da Guarda do Círio viesse a São Paulo, trazendo a
própria imagem da Santa.
3- Houve necessidade de com grande urgência, rever o material já agora era um evento de
grande porte. A Sra. Regina Ponte, Coordenadora desta Unidade, participou
pessoalmente, de praticamente todos os passos do evento. O MAS recebeu em apenas 4
dias, 8.065 (oito mil e sessenta e cinco) visitantes, quando seu público anual é de cerca
de 55.000 (cinquenta e cinco mil).
4- Nesta ocasião a funcionária encarregada da comunicação encontrava-se de férias
(lembrar-se que a previsão era tão somente de uma pequena mostra fotográfica); Seu
substituto assumiu o lugar cerca de dois dias antes; Nesta emergência encarregou-se
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