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INTRODUÇÃO

A Política de Acervos Digitais do Museu Monteiro Lobato constitui um im-
portante passo na implementação do Plano Museológico de 2010 e no pro-
cesso de modernização do museu, realizado pela empresa ConectaMUS, 
através do Edital nº 13/2019, do Programa de Ação Cultural (ProAc): “Moder-
nização  de Acervos de Museus e Arquivos” no estado de São Paulo. 

Uma política de gestão de acervos é um instrumento normativo para 
demarcar ações referentes ao conjunto das obras de instituições museoló-
gicas, estabelecendo, assim, os procedimentos que definem seu escopo e 
delimitam suas bases jurídicas, éticas, conceituais e técnicas. Tais procedi-
mentos balizam ações como: definição do desenvolvimento do acervo e sua 
conservação, acesso, documentação e pesquisa, bem como as responsabi-
lidades que dizem respeito a sua gestão. 

Assim sendo, a Política de Acervos Digitais do Museu Monteiro Lobato 
é um documento que estabelece, em linhas gerais, o compromisso que o 
museu assume com o acervo sob sua responsabilidade, em benefício da 
comunidade. Ela garante que as coleções digitais geridas pela instituição 
sejam preservadas dentro dos parâmetros éticos e profissionais que dizem 
respeito à missão institucional do museu, sobretudo no que se refere ao 
processo de musealização dos acervos, envolvendo preservação (seleção, 
aquisição, gestão, conservação), pesquisa (com fins de catalogação) e co-
municação (por meio de exposição, publicações etc.).

Por se tratar de um documento central para as atividades do museu, 
a ConectaMUS e o Museu Monteiro Lobato, no processo de construção da 
Política de Acervos Digitais, buscaram constituir um instrumento de gestão 
coletiva e interdisciplinar, refletindo os desafios e dando prioridade aos tra-
balhos com os acervos digitais adquiridos a partir do projeto: “Moderniza-
ção do MHFPML - 100 anos de A menina do nariz arrebitado”, aprovado no 
Edital ProAc nº 13/2019.

A conservação do acervo digital e sua disponibilização de maneira as-
segurada irão contribuir para que a missão do museu seja cumprida, garan-
tindo que se tenha finalmente um acervo relacionado ao seu patrono e que 
o público possa ter acesso a documentos diversos, relativos à vida e obra 
de Monteiro Lobato. 

Vale ressaltar que o presente documento faz referência ao acervo di-
gital do museu. Faz-se necessário, portanto, que a instituição elabore uma 
política de acervos específica para adequar a gestão do acervo físico.
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1. HISTÓRICO INSTITUCIONAL

1.1. Histórico do museu 
1.1.1. OS MUSEUS HISTÓRICOS PEDAGÓGICOS  
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os Museus Históricos e Pedagógicos do estado de São Paulo começaram a 
ser implantados na década de 1950, tendo sido concebidos dentro de uma 
perspectiva memorialista, cujo escopo era reforçar uma identidade política 
e histórica que se vinculasse aos interesses da elite regional do período. 
As práticas de criação dos museus foram estabelecidas a partir da indica-
ção de um patrono com significativa referência política para a sociedade. 
Dessa forma, os patronos, em sua maioria importantes personagens na his-
tória local, eram homenageados reforçando esse processo característico 
de formação dos museus históricos pedagógicos, delimitado pelo binômio 
patrono-cidade1.

A concepção dos primeiros Museus Históricos e Pedagógicos (MHPs) 
se dá no ano de 1956, a partir das ideias de Sólon Borges dos Reis que, à épo-
ca, trabalhava como diretor-geral do Departamento de Educação, da Secre-
taria de Estado dos Negócios da Educação. Interessado em criar centros de 
memória e pesquisa sobre figuras relevantes no cenário político, o educador 
homenageia inicialmente os quatro presidentes republicanos, nascidos no es-
tado de São Paulo. Assim, propõe a criação dos primeiros Museus Históricos e 
Pedagógicos: MHP Prudente de Moraes, em Piracicaba; MHP Campos Salles, 
em Campinas; MHP Conselheiro Rodrigues Alves, em Guaratinguetá; e MHP Dr. 
Washington Luís, em Batatais.

Vinício Stein Campos, que ajudou na estruturação dos quatro primei-
ros MHPs, foi convidado por Sólon Borges dos Reis, em 1957, a assumir o 
cargo de diretor do Serviço de Museus Históricos. Redige, então, o primeiro 
regulamento dos MHPs e propõe a instauração de outros cinco, sendo eles: 
MHP Cesário Motta, em Capivari; MHP dos Andradas, em Santos; MHP D. Pe-
dro I e D. Leopoldina, em Pindamonhangaba; MHP Brigadeiro Tobias Aguiar, 
em Sorocaba; e MHP das Monções, em Porto Feliz. Depois desses museus, 
inúmeros outros foram criados por meio de decretos estaduais, nas diversas 
cidades do interior paulista, chegando ao número de 79 na década de 1970. 
O citado binômio usado para a escolha da instalação dos museus variava de 
acordo com a relação do patrono com o lugar. Em alguns casos, as cidades 
eram definidas devido ao fato de serem os locais de nascimento dos patro-
nos. Algumas delas, entretanto, se destacaram pelo acolhimento de quem 
ali exerceu atividades políticas relevantes e outras, ainda, pela importância 

1 MISAN, S. Os museus 
históricos e pedagógicos 

do estado de São 
Paulo. Anais do Museu 

Paulista: história e cultura 
material, [S. l.], v. 16, n. 2, p. 

175-204, 2008.
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política e geográfica, ou por serem vistas como marcos históricos de even-
tos relacionados aos períodos colonial, imperial ou republicano2.

No final da década de 1960, os museus passam para a pasta da Cultura, 
com a criação da Secretaria de Estado da Cultura (SEC), sendo administrados 
pelo Departamento de Museus e Arquivos (Dema-SEC). Um dado importante 
é que a implementação dos museus era um modo de o poder público deli-
mitar o campo da cultura e, sobretudo, o da educação, priorizando assim um 
ponto de vista sobre a história do estado de São Paulo, em detrimento da 
história das próprias cidades onde os museus foram instaurados3.

Voltados para o aspecto educacional, os primeiros Museus Históricos 
e Pedagógicos tiveram como diretores, em sua maioria, professores da rede 
pública de ensino. A coleta e o armazenamento de acervos eram auxiliados por 
esses profissionais. Dessa forma, embora a iniciativa de criação dos museus 
tenha partido do estado, foram os professores, com a colaboração da popula-
ção local, que contribuíram para a aquisição de acervos para os museus. Parte 
desse engajamento foi fruto da preocupação de Vinício Stein em formar um 
pessoal capaz de contribuir para a gestão dos museus e, consequentemente, 
para a aquisição de acervo. Nessa perspectiva, o professor ministrou cursos 
de Museologia em diversas cidades, os quais foram organizados tendo como 
base o curso “Técnica de museu”, concebido por Gustavo Barroso, em 1932, 
no Museu Histórico Nacional (RJ). Oferecidos aos professores e alunos do 
ensino primário e secundário, o objetivo dos cursos era principalmente re-
forçar a importância da escolha do patrono e sua relação com a cidade, além 
de propagar a ideia de inserção das localidades escolhidas numa perspectiva 
estadual histórica. Diante do exposto, é possível perceber que os MHPs não 
tinham até então profissionais especializados nas áreas de Conservação e 
Restauro, Museologia e História no seu quadro de funcionários.

A formação da Rede de Museus Históricos e Pedagógicos do esta-
do de São Paulo foi um marco para o campo museológico paulista. Embo-
ra voltada para as práticas museológicas, a concepção da rede se deu no 
âmbito da Secretaria da Educação, criada em 1947. O Serviço de Museus 
Históricos permaneceu ligado à secretaria até 1968, quando foi transferido 
para a Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, instituída pelo Decreto n° 
49.165, de 29 de dezembro de 1967. Nessa secretaria, foi criada, por meio 
do Decreto nº 4.093, de 26 de julho de 1974, a Divisão de Museus que, com 
o Decreto n° 7.730, de 23 de março de 1976, foi transferida para a Secretaria 
de Cultura, Ciência e Tecnologia, subordinada ao Departamento de Artes e 
Ciências Humanas. Somente em 16 de março de 1979, por meio do Decreto 
n° 13.426, foi criada de forma independente a Secretaria de Cultura de São 
Paulo, através da qual foi idealizado, em 1983, o Departamento de Museus e 
Arquivos (Dema). Sendo assim, houve um longo processo até que os MHPs 
se vinculassem unicamente a uma secretaria de cultura, que estruturasse 
um departamento especial para tais instituições. Esse processo irá se con-
cluir com a implantação do Sistema Estadual de Museus do estado de São 
Paulo (Sisem-SP), por meio do Decreto n° 24.634, de 13 de janeiro de 1986, 
que ficou sob a subordinação do Dema4.

A criação do Sisem-SP possibilitou uma maior proximidade do estado 
com os municípios, ampliando o olhar sobre a situação dos MHPs das cida-
des do interior. Essa aproximação permitiu que o Sisem articulasse com os 
municípios, de modo a melhorar a percepção do acervo dessas instituições 

2 Ibid., p. 177.

3 Ibid., p. 176.

4 ÁVILA, Ana Carolina 
Xavier. Museus históricos 

e pedagógicos no 
século XXI: processo 
de municipalização e 

novas perspectivas.  
Orientador: Camilo de 

Mello Vasconcellos. 2014. 
Dissertação (Mestrado 

em Museologia) – 
Universidade de São 

Paulo - São Paulo, 2014.
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e do sistema de gestão. Um quadro que se revelou é que, conscientes da 
relevância dos MHPs para as comunidades, esses passaram a ser vistos 
como ferramentas importantes para o desenvolvimento cultural dos mu-
nicípios, afastando a perspectiva inicial, quando da criação dos primeiros 
MHPs, segundo a qual eram espaços propícios para reforçar a identidade 
estadual. De certa forma, os municípios já eram responsáveis pela gestão 
dos museus, e esse entendimento da relação dos MHPs com os municípios 
fez surgir, a partir da década de 1990, um movimento de “municipalização” 
dos Museus vinculados à Rede de Museus Históricos e Pedagógicos do es-
tado de São Paulo5.

Com essa mudança de foco, foi promulgada a Lei n° 13.209, que re-
força os processos de municipalização, autorizando a doação dos acervos 
dos museus estaduais aos municípios. Em 2013, o Museu Monteiro Lobato 
(MML), antigo Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato 
(MHFPML), foi o primeiro Museu Histórico e Pedagógico (MHP) a concluir 
tal processo, iniciado em 2009, com a assinatura de doação do acervo feita 
pelo estado.

Em 2010, o governo do estado de São Paulo realizou um movimento 
pela requalificação dos MHPs por meio da Unidade de Preservação do Pa-
trimônio Museológico (UPPM) e da Organização Social (OS) gestora, pro-
pondo um amplo plano de ações de integração e valorização dos museus, 
no qual foi incluída a elaboração de um Plano Museológico para todas as 
instituições. A preparação desses documentos inaugurou uma nova etapa 
na história dessas instituições, tendo sido uma oportunidade de reflexão e 
autoavaliação, repertoriadas em tais escritos.

5 Ibid., p. 82.

6 Fotografia de 
Herman Hugh Graeser 

(“Germano”), 11 de 
novembro de 1960. 

Disponível em: Museu 
Monteiro Lobato. Coleção 

Iconoteca. Número de 
referência: MML_ICO 

0023. Instituição 
mantenedora: Iphan, n° 

F050441. Acesso em: 
07/04/2021.

1.1.2. A CHÁCARA DO VISCONDE
A casa que hoje abriga o Museu Monteiro Lobato era a sede da chácara que 
leva o nome do seu antigo dono, José Francisco Monteiro, o visconde de 
Tremembé. A chácara ocupava originalmente uma área de 19 alqueires (mais 
de 450 mil mº), no bairro da Estiva, em Taubaté, possuindo cafezal, pastos e 
pomares. Seu terreno foi sucessivamente repartido e loteado, dando origem 
aos atuais bairros: Chácara do Visconde, Vila Santa Isabel e Chácara Leal.

FIGURA 1: Chácara do Visconde em 1960, com o alpendre hoje demolido 
Fonte: Redes de Arquivos Iphan6 
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FIGURA 2: Interior da Chácara do Visconde
Fonte: Redes de arquivo Iphan⁷7

7 Fotografia de 
Herman Hugh Graeser 

(“Germano”), 11 de 
novembro de 1960. 

Museu Monteiro Lobato. 
Coleção Iconoteca. 

Número de referência: 
MML_ICO0043. 

Instituição mantenedora: 
Iphan, n° F050460. 

Acesso em: 07/04/2021.

8 Fotografia de 
Herman Hugh Graeser 

(“Germano”), 11 de 
novembro de 1960. 

Museu Monteiro Lobato. 
Coleção Iconoteca. 

Número de referência: 
MML ICO 0033.

Instituição mantenedora: 
Iphan, n° F050471. Acesso 

em: 07/04/2021.

9  Fotografia de 
Herman Hugh Graeser 

(“Germano”), 11 de 
novembro de 1960. 

Museu Monteiro Lobato. 
Coleção Iconoteca. 

Número de referência: 
MML_ICO0052 

Instituição mantenedora: 
Iphan, n° F050469. 

Acesso em: 07/04/2021.

Nos arredores da casa, existia originalmente uma senzala, onde viviam 
os escravizados que ali trabalhavam; uma tulha (galpão utilizado para a se-
cagem dos grãos de café), uma cocheira e a casa para os carros de tração 
animal. Além do pomar com mangueiras, jabuticabeiras, abeiros e uvaieiras, 
o visconde de Tremembé, avô do escritor, mandou plantar árvores da flora 
brasileira, criando uma espécie de horto com ipês, paus-ferro, jacarandás, 
aroeiras e caviúnas. A monumental jaqueira, hoje com mais de 150 anos, foi 
plantada pelo próprio visconde.

FIGURA 3: Portão da Chácara do Visconde
Fonte: Redes de arquivo Iphan8

FIGURA 4: Entorno da Chácara do Visconde 
Fonte: Redes de arquivo Iphan9

11



Segundo relatos, nessa casa, segundo relatos, nasceu José Bento Re-
nato Monteiro Lobato, às 23 horas, no dia 18 de abril de 1882. Embora o local 
preciso do nascimento do escritor tenha sido objeto de controvérsia, são 
conhecidas quatro cartas que apontam para o casarão, a Chácara do Vis-
conde, como a localização correta. Duas delas foram escritas por Purezinha, 
esposa de Monteiro Lobato por 40 anos; uma por Martha Lobato, filha do 
casal; e a última por Oswaldo Barbosa Guisard, pesquisador da vida e obra 
de Lobato, além de amigo do autor.

A primeira correspondência escrita por Purezinha data de 27 de agos-
to de 1948, pouco tempo após a morte de Lobato, e foi escrita em resposta 
a Cesídio Ambrogi, que indagava a viúva sobre o local de nascimento do 
amigo falecido. Purezinha respondeu-lhe do seguinte modo: “Quanto à in-
formação sobre a casa exata em que nasceu o Lobato, posso afirmar que é a 
existente na Chácara do Visconde, e isso, por tê-lo ouvido dizer em diversas 
ocasiões.” (Coleção da Família ambrogi?. in: CrUZ, 2018, p. 104).

Escrita em 24 de novembro de 1952, a segunda carta da esposa deu-
-se em resposta a outro amigo de Lobato, Gentil de Camargo Leite, na qual 
se declara que: 

[...] o lugar do nascimento de Monteiro Lobato foi aí, na Cháca-
ra do Visconde de Tremembé, onde ele nasceu às 11:00 horas 
de uma noite de Abril de 1882. Sua infância foi dividida entre 
as fazendas de Santa Maria, e fazenda do Paraíso, a Chácara 
do Visconde de Tremembé, a casa de seus pais, no Largo da 
Estação, e mais tarde, após a morte de seus pais, o velho ca-
sarão do Visconde (CrUZ, 2018, p. 105).

A terceira carta, redigida por Martha Lobato Campos, em 12 de feve-
reiro de 1978, foi endereçada à comissão organizadora da Semana Monteiro 
Lobato, trazendo a seguinte afirmação: 

Desejando terminar com essa polêmica sobre o nascimen-
to de meu pai, José Bento Monteiro Lobato, atesto e declaro 
com toda firmeza que ele nasceu na Chácara do Visconde, em 
Taubaté, no dia 18 de Abril de 1882. Sei disso, porque foi con-
tado pela minha mãe que com ele conviveu por longos anos e 
tudo sabia sobre sua vida. Contudo, agradeço o desejo e ho-
menagem do povo de Buquira [Monteiro Lobato - SP], em tor-
ná-lo seu filho, mas os fatos atestam o contrário. Ele foi ape-
nas proprietário da Fazenda S. José, onde viveu alguns anos. 
(Coleção osni loUrenço CrUZ. in: CrUZ, 2018, p. 106).

A última correspondência conhecida sobre o assunto é de Oswaldo 
Barbosa Guisard e foi enviada ao jornal “Agora”, tendo sido parcialmente pu-
blicada pelo periódico no dia 1 de fevereiro de 1977. O relato de Guisard re-
fere-se primeiramente à viúva de Lobato, Purezinha, e conta:

Mais de uma vez, visitando a ‘Chácara do Visconde’ em com-
panhia de dona Purezinha - viúva do escritor - ela mostrou-
-me, e aos demais acompanhantes, o primeiro quarto à direi-
ta de quem penetra no centenário solar: Aqui nasceu Lobato! 
(Jornal agora, n. 1256, 1 de Fev. 1977).
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Guisard traz ainda outro relato:
Conheci uma velha serviçal de cor, de nome Generosa e ape-
lido ‘Dina’, que faleceu na década de 50, tida como irmã de 
criação do escritor e bem mais idosa que ele, que dizia com 
certo orgulho: - Assisti ao nascimento do Juca e carreguei 
muitos anos o menino, nestes braços. Foi na Chácara do Vis-
conde que ele nasceu. (JORNAL AGORA, 1977).

E lobateano, conclui em defesa do seu relato: 
Dina faleceu em Taubaté, na Rua Voluntário Penna Ramos. 
São assim, testemunhos de mortos por meu intermédio. Quem 
quiser acreditar que acredite. Quem não quiser… que passe 
muito bem. (JORNAL AGORA, 1977).

Os pais de Lobato possuíam uma casa no Largo da Estação Ferroviária 
de Taubaté, muito próxima à chácara. Esse foi um dos locais das brincadei-
ras de infância do escritor e de estudos; pois, sob a grande jaqueira, ele 
costumava fazer suas leituras.

10 Fotografia de 
Herman Hugh Graeser 

(“Germano”), de 11 de 
novembro de 1960. 

Museu Monteiro Lobato. 
Coleção Iconoteca. 

Número de referência: 
MML_ICO0045. 

Instituição mantenedora: 
Iphan, n° F050462. 

Acesso em: 07/04/2021.

FIGURA 5: Chácara do Visconde
Fonte: Redes de arquivo Iphan10

Em 1911, quando faleceu o visconde de Tremembé, a avaliação da chá-
cara no seu inventário informava as divisas de então: “pela frente com o leito 
da Estrada de Ferro Central do Brasil; por um dos lados com a Companhia 
Armazéns Gerais, com a rua da Monção, nos fundos com a estrada do Laza-
reto e pelo outro lado com a estrada do Barranco”. 
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FIGURA 6: Planta da cidade de Taubaté em 1929
Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo11

FIGURA 7: Planta da cidade de Taubaté 
(detalhe), década de 1950
Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo12

11 Cópia de 1943 de 
um original de 1929. 

Disponível em: <https://
bit.ly/37HVtgc> . Acesso 

em: 06/04/2021.

12 Sem data. Disponível 
em: < https://bit.

ly/3dZ8aEq > . Acesso em: 
06/04/2021.

Como inventariante do avô, Monteiro Lobato veio a Taubaté e acom-
panhou a avaliação da chácara, escrevendo à época para seu amigo Godo-
fredo Rangel sobre a propriedade:
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13 Fotografia de 
Herman Hugh Graeser 

(“Germano”), 11 de 
novembro de 1960. 

Museu Monteiro Lobato. 
Coleção Iconoteca. MML_

ICO0027 . Instituição 
mantenedora: Iphan, n° 

F050445. Acesso em: 
07/04/2021.

FIGURA 8: Chácara do Visconde, 
vendo-se a capela e o alpendre
Fonte: Redes de arquivo Iphan13

É o que estou fazendo aqui numa chácara que foi de meu avô: 
desbastando, derrubando tudo quanto é árvore inútil. Só ficam 
as árvores que dão renda. Pés de cambucá que produzem mal 
e frutas enferrujadas – machado neles! Mangueiras maninhas 
– machado nelas! No romance também é assim. Tudo que for 
inútil ao progressivo efeito central pede foice e machado.

A herdeira da chácara foi Judith Monteiro Lobato, irmã do escritor a 
qual lhe pedir que projetasse uma capela. Esta, então, foi desenhada por 
Monteiro Lobato e construída por um carpinteiro e um pedreiro, os quais 
contaram com a coordenação e o auxílio de Lobato, como ele relata em car-
ta a Rangel:

Atualmente, sabe em que lido? Arquitetura... Fiz o projeto de 
uma capelinha que uma de minhas irmãs quis construir em sua 
chácara aqui da cidade – e peguei a empreitada! Estou arqui-
teto e construtor! Há três meses que vivo essa vida nova; passo 
os dias, desde as 6 da manhã até noitinha, na “obra”, dirigindo e 
fazendo. Ajudo o carpinteiro e o pedreiro. Eu mesmo preguei to-
das as telhas “Eternit” do telhado, porque o pobre pedreiro não 
entendia dessa novidade. Ontem, quando entrou lá na chácara 
o correio com tua carta, eu estava no alto da escada ajustando 
uns lambrequins (que não figuram no desenho que te mando). 
Que felicidade construir! Não me esquecerei nunca destes dias 
passados a lidar com a torrinha em ponta de flecha, a dez me-
tros do solo, sob o sol. Nunca meu tempo correu tão depressa. 
(LOBATO, 1951, p. 309-310). 
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Após poucos anos, Judith vende a chácara e o imóvel troca de mãos 
várias vezes, com partes do terreno desmembradas ao longo do tempo. 
Em 1946, a chácara é comprada por Joaquim Vicente de Castro, e o terre-
no é loteado, dividido em 18 quadras e 588 lotes, dando origem ao bairro 
Chácara do Visconde. Nos anos 1950 e 1960, passaram pela casa os seus 
últimos moradores: em 1949, muda-se para o casarão Ricardo Jakubas-
zko, um engenheiro polonês que trabalhava para a companhia responsável 
pelo loteamento e que conseguiu evitar a venda do terreno da casa. Ricar-
do viveria aqui com a esposa, Maria de Lourdes, e com os filhos, Richard 
e Roberto, até 1955. Já no início dos anos 1960, viveram na casa três fa-
mílias, uma delas foi a de Maria Moreira Pinto, zeladora da chácara, numa 
época em que o imóvel se encontrava em estado precário de conservação.  
 

14 Fotografia de 
Herman Hugh Graeser 

(“Germano”), 11 de 
novembro de 1960. 

Museu Monteiro Lobato. 
Coleção Iconoteca. MML_

ICO0042 . Instituição 
mantenedora: Iphan, n° 

F050459. Acesso em: 
07/04/2021. 

FIGURA 9: Interior da chácara do visconde, vendo-se um cavalete, 
com o plano de loteamento do bairro Chácara do Visconde 
Fonte: Redes de arquivo Iphan14

Para que a casa chegasse aos nossos dias, houve a contribuição de várias 
pessoas. A preservação e o tombamento, por exemplo, devem-se em boa 
parte ao esforço de indivíduos que se dedicaram à manutenção da memória 
de Monteiro Lobato em Taubaté, como Oswaldo Barbosa Guisard, notório 
lobateano, responsável pela Semana Monteiro Lobato por mais de 30 anos, 
e o escritor Afonso de Negreiros Sayão Lobato.

1.1.3. A CRIAÇÃO DO MHFPML  
E A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL
A fundação do Museu Monteiro Lobato se insere no contexto da formação 
de uma rede de museus no estado de São Paulo: os museus históricos e 
pedagógicos, voltados à celebração das personalidades notáveis, naturais 
do interior paulista, comumente ligadas à política. 

16



15 Decreto 33.909, 
de 4 de novembro de 

1958: criação do Museu 
Histórico, Folclórico e 

Pedagógico “Monteiro 
Lobato”. Anexo 3. 

16 Projeto de Lei 41, de 
30 de março de 1953: 

declara o terreno da 
Chácara do Visconde 

de utilidade pública 
para desapropriação 

e instalação do Museu 
Histórico, Folclórico e 

Pedagógico “Monteiro 
Lobato”. Anexo 1.

17 Lei 2.974, de 10 de 
maio de 1955: estabelece 

a desapropriação do 
terreno da Chácara do 

Visconde. Anexo 2.
18  Lei  6.711, de 5 de 
janeiro de 1962, que 
declara o terreno da 

Chácara do Visconde de 
utilidade pública para fins 

de desapropriação. Anexo 
5 – Diário Oficial. 

19 Histórico de 
tombamento da Chácara 
do Visconde. Disponível 

em: http://portal.iphan.
gov.br/ans.net/tema_

consulta.asp?Linha=tc_
hist.gif&Cod=1947. 

Acesso em: 26/04/2021.

20  Lei 4.289, de 5 de 
dezembro de 1963, que 

considera patrimônio 
nacional a Chácara do 

Visconde. Anexo 6.

21 Histórico de 
tombamento da Chácara 

do Visconde realizado 
pelo Conselho de Defesa 

do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e 

Turístico (Condephaat). 
Disponível em: http://
www.ipatrimonio.org/

taubate-chacara-
do-visconde/#!/

map=38329&loc= 
-23.0224130000 

00018,-45.5643390 
0000001,17. Acesso em: 

26/04/2021.

22 Correio Paulistano, 
21 de março de 1962. 

Disponível em: <https://
bit.ly/35yaLkY>. Acesso 

em: 05/04/2021.

FIGURA 10: Ameaçada de mutilação à 
casa onde nasceu Monteiro Lobato
Fonte: Biblioteca Nacional22

Criado na esfera estadual, o museu foi fundado em 4 de novembro de 
1958, pelo Decreto nº 33.90915. A instituição, no entanto, demoraria anos a sair 
do papel, pois a sede da antiga Chácara do Visconde, então prevista como 
sede do museu, era, nesse tempo, propriedade privada e tinha a casa bas-
tante deteriorada. Por três vezes, o imóvel foi declarado de interesse públi-
co para a desapropriação: em 195316, 195517 e 196218, quando finalmente foi 
tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)19 
e considerado patrimônio nacional20. No entanto, a demora do pagamento 
da indenização fez com que os proprietários à época pressionassem, inclu-
sive na Justiça, para tentar demolir o casarão e lotear o terreno da quadra. 
Esse conflito só foi encerrado em 1972, quando a casa foi adquirida pelo 
estado de São Paulo. Dez anos depois, ocorre novo tombamento do imóvel, 
desta vez na esfera estadual, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histó-
rico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat)21.
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FIGURA 11: Só o Patrimônio 
Histórico pode salvar a 
“Chácara do Visconde”
Fonte: Biblioteca Nacional23

FIGURA 12: Dilui-se sob a 
ação do tempo a mansão da 
“Chácara do Visconde”
Fonte: Biblioteca Nacional24

23 Diário da Noite, 14 de 
abril de 1962. Disponível 

em: < https://bit.
ly/3oGDtZM>. Acesso em: 

05/04/2021.

24 Correio Paulistano, 
17 de abril de 1960. 

Disponível em: < https://
bit.ly/3jrtm7e> . Acesso 

em: 05/04/2021.
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FIGURA 13: Interior do Museu da Infância Monteiro Lobato
Fonte: Acervo IBGE25

A área onde hoje se encontra o museu tem cerca de 18 mil m2 e ocupa 
uma quadra do bairro Chácara do Visconde, incluindo a casa sede (com 520 
m2), um cruzeiro em madeira, pomares e uma jaqueira centenária. 

Em 26 de abril de 1981, no ano anterior ao centenário do nascimento 
de Lobato, foi aberto ao público pela primeira vez o museu na Chácara do 
Visconde, levando à época o nome de Museu da Infância Monteiro Loba-
to, com curadoria e concepção expográfica da designer, jornalista e editora 
Donatella Berlendis.

A partir de 1985, a Prefeitura Municipal de Taubaté veio assumindo 
gradualmente os encargos da instituição. Em agosto de 2008, a Associa-
ção Cultural Amigos do Museu (Acam) Casa de Portinari passou também a 
auxiliar o Museu Monteiro Lobato (MML) técnica e financeiramente. Por fim, 
a Prefeitura Municipal de Taubaté tornou-se a total responsável pela gestão 
da instituição em janeiro de 2015. 

O processo de municipalização do MML, com a doação do terreno e 
dos bens móveis pela Prefeitura Municipal de Taubaté, deu-se a partir de 
2011. O Projeto de Lei 4.473/2011 autoriza o município de Taubaté a receber 
do estado de São Paulo a permissão de uso do imóvel Chácara do Visconde, 
onde se encontra instalado o referido museu26. Além disso, em março de 
2013, foi publicado o Decreto nº 12.958, que estabelece, em seu parágrafo 2º, 
que o MML fica subordinado à Secretaria de Turismo e Cultura de Taubaté27. 
No mesmo ano, a Secretaria da Cultura do estado de São Paulo celebrou um 
contrato com o município de Taubaté, doando os bens móveis do museu 
que haviam sido administrados e inventariados pela Secretaria da Cultu-
ra28. Em 2018, foi publicado o Decreto nº 63.498, que destina à Secretaria da 
Cultura de Taubaté a administração do imóvel Chácara do Visconde, assim 
como a do Museu Monteiro Lobato29.

25 Sem data (após 1981). 
Disponível em: <http://bit.

ly/3q6d6fl>. Acesso em: 
05/04/2021. 

26 Projeto de Lei 4.473, 
de 1 de março de 2011, 

que autoriza o Poder 
Executivo a receber do 

estado de São Paulo 
o imóvel denominado 
Chácara do Visconde. 

Anexo 17.

27 Decreto nº 12.958, de 
12 de março de 2013, que 

cria o Museu Histórico, 
Folclórico e Pedagógico 

Monteiro Lobato Anexo 18.

28 Contrato de 
doação dos bens 

móveis administrados 
e inventariados pela 

Secretaria da Cultura ao 
município de Taubaté/

Museu Monteiro Lobato, 
20 de março de 2013. 

Anexo 19.

29 Decreto nº 63.498, 
de 19 de junho de 2018, 

que destina à Secretaria 
da Cultura de Taubaté a 

administração do imóvel 
Chácara do Visconde. 

Anexo 21.
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1.2. Constituição de acervo:  
permuta com o Museu da  
Casa Brasileira
Boa parte dos museus históricos e pedagógicos no estado de São Paulo 
possuem um número significativo de peças em seus acervos, oriundas do 
Museu da Casa Brasileira (MCB). Em meados de 1960, o MCB transferiu di-
versas de suas peças para diferentes museus do interior paulista. Porém, tal 
procedimento foi feito sem as devidas documentações de registros, inven-
tários ou termos. 

Em 2007 foi realizado um levantamento patrimonial pela equipe do 
MCB, tendo como base: livros de tombo, bancos de dados, relatórios pa-
trimoniais e guias de transferências. No trabalho de campo, o MCB relata 
ter encontrado uma realidade diferente, na qual apareceram peças que não 
haviam sido contabilizadas, bem como algumas que foram associadas a uma 
instituição na lista primária, mas foram localizadas em outra. 

Com o objetivo de regularizar o acervo do MCB, ficou a cargo da Uni-
dade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM), do Sistema Esta-
dual de Museus (Sisem), a análise do acervo nas cidades não contempladas 
pelo levantamento do MCB, dentro do plano de trabalho de 2009/2010. No 
escopo do Projeto de Documentação dos Museus, da Secretaria Estadu-
al de Cultura (SEC), estava previsto, dentre as instituições, o arrolamento 
do acervo do Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato 
(MHFPML). Assim sendo, em 2011, foi produzido um “Relatório de Diagnós-
tico Técnico - Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato 
- Taubaté/SP”, com o objetivo de inventariar o acervo do Museu da Casa 
Brasileira que foi transferido ao MHFPML. O laudo técnico procurou dimen-
sionar os objetos transferidos, com a finalidade de regularizar a situação ou 
reincorporá-los ao acervo do MCB30. 

Segundo o relatório, a princípio teriam sido doadas 53 peças do MCB 
para o MML. Dessas, somente 12 foram localizadas no museu, outras duas 
estavam na cidade de Taubaté e 39 peças não foram encontradas.  

O chamado “Relatório de Diagnóstico Técnico” é uma sequência do 
trabalho desenvolvido em 2010, pela Secretaria de Estado da Cultura (SEC), 
que produziu um estudo sobre os acervos do Museu Monteiro Lobato, vin-
culados ao Projeto de Documentação de Museus da SEC31. Naquela ocasião, 
não foi identificada qualquer relação dos objetos doados com o patrono do 
museu, sendo estes de um cotidiano familiar, com possibilidade de uso ce-
nográfico, tais como: roda de fiar, travessa de louça, máquina de costura, 
gamela de madeira, caldeirão de ferro, chaleira de ferro, mesa de cabeceira, 
armário de cozinha, guarda-casaca, oratório rústico, tachos de cobre e fer-
ro, caixotes com utensílios de cozinha, guarda-roupa, tabuleiros, pratos de 
louças, ferro de passar, saladeira, rádio, frigideira, escumadeira, grilhão de 
ferro e roca. Dentre tais objetos, foram encontrados e permanecem sobre 
os cuidados do Museu Monteiro Lobato a máquina de costura, os gamelões 
de madeira, o caldeirão de ferro, as chaleiras, o armário de cozinha, o tacho, 
o moinho de café, a frigideira, a escumadeira e o ferro de passar.  

Em 2013, o acervo inventariado foi doado pela SEC ao município de 
Taubaté, responsável pelo Museu Monteiro Lobato. Com isso, o museu 

30 Relatório de 
Diagnóstico Técnico, 05 

de janeiro de 2011. ANEXO 
F - RELATÓRIO DE 

DIAGNÓSTICO TÉCNICO 
- MUSEU HISTÓRICO 

PEDAGÓGICO E 
FOLCLÓRICO MONTEIRO 

LOBATO - TAUBATÉ/ SP.

31 Relatório técnico de 
arrolamento de acervo do 

Museu Monteiro Lobato, 
de 30 de setembro de 

2010. Anexo G - Relatório 
técnico sobre resultados 
alcançados pelo projeto 

de documentação 
no Museu Histórico, 

Folclórico e Pedagógico  
‘Monteiro Lobato’.
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tornou-se obrigado a manter, preservar, divulgar e disponibilizar ao público 
os bens móveis, sob orientação do Grupo Técnico de Apoio, do Sistema 
Estadual de Museus (Sisem-SP), da Unidade de Preservação do Patrimônio 
Museológico (UPPM), da Secretaria da Cultura.32

32 Contrato de doação, 
20 de março de 2013. 

Anexo X – Termo de 
doação de acervo/

Taubaté.

33 Ibid.

FIGURA 14: Registro dos objetos do Museu 
da Casa Brasileira, que se encontram no 
Museu Monteiro Lobato
Fonte: Relatório de Diagnóstico Técnico - Museu 

Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato - 

Taubaté/SP - Unidade de Preservação do Patrimônio 

Museológico/Sisem33
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1.3. Relatório técnico  
da UPPM de 2010

Conforme destacado no item anterior, em 2010, a Unidade de Preservação 
do Patrimônio Museológico da Secretaria do estado da Cultura de São Paulo 
(UPPM/SEC-SP), concluiu o “Relatório técnico sobre resultados alcançados 
pelo projeto de documentação no Museu Histórico, Folclórico e Pedagógi-
co ‘Monteiro Lobato’’”, com o intuito de documentar, regularizar e atualizar 
os dados do acervo do Museu Monteiro Lobato, a partir de sua inauguração.  
Tal documento vinha sendo elaborado desde 2008. 

Inicialmente, o Museu Monteiro Lobato foi contemplado, entre 15 mu-
seus, com a execução do Projeto de Documentação do Acervo dos Museus 
da SEC-SP, que contou com a parceria da Associação Cultural de Amigos 
do Museu Casa de Portinari e a Organização Social de Cultura, com o patro-
cínio da Companhia Energética de São Paulo (Cesp).
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O relatório técnico da UPPM 2010 buscou atualizar os dados das lis-
tagens do arrolamento patrimonial, realizadas na década de 1980 e no início 
da década de 1990 com o objetivo de identificar as peças que compõem o 
acervo do museu. Assim, chegou-se à conclusão de que o maior acervo do 
museu é o aspecto imaterial da obra de Monteiro Lobato, pois nenhum dos 
objetos possui relação confirmada com o seu patrono.

De acordo com o relatório, é já uma tradição da instituição utilizar re-
cursos teatrais para o recebimento do público, isto é, há atores caracteriza-
dos como personagens da obra infantil do autor que fazem visitas guiadas 
e performances teatrais. Dessa forma, no contato com o público, são apre-
sentadas informações sobre a vida e a obra de Monteiro Lobato, além de 
mostrados os poucos itens do acervo e alguns objetos cenográficos.

O foco dado ao aspecto imaterial no Museu Monteiro Lobato, confor-
me revelado pelo relatório, destaca que, desde a sua fundação, não se teve 
um instrumento de arrolamento do acervo adquirido pela instituição. Isso 
permitiria que as peças fossem referenciadas por meio de uma documen-
tação museológica, com uma numeração de registro e individual, enfatizan-
do a unicidade que o caracteriza enquanto objeto museológico. O relatório 
técnico da UPPM apresenta também um levantamento patrimonial, no qual 
se observa que os objetos encontrados tinham pouca relação com o patro-
no ou com o contexto geral da missão do museu. Além disso, eram feitos 
de materiais perecíveis, de difícil conservação fora do ambiente adequado. 

A lista apontada no relatório destaca a presença de 1.121 peças no MML, 
sem qualquer registro dos objetos de modo a tornar possível sua identificação. 
Vale mencionar que a carência de informações relativas à sua procedência, in-
viabiliza as avaliações referentes à sua autenticidade, autoria e historicidade. 

A conclusão do relatório indica que os objetos encontrados no museu 
não se constituem como acervo museológico pela ausência de documen-
tação que destaque sua representatividade e seu valor de memória, bem 
como suas características intrínsecas e extrínsecas. Logo, tais objetos são 
definidos como elementos cenográficos, simplesmente utilizados nas ati-
vidades teatrais. Apenas 12 objetos possuem identificação, os que foram 
emprestados pelo Museu da Casa Brasileira na década de 1990 e doados 
pela Secretaria de Cultura ao município de Taubaté em 2013. Além desses, 
existem cinco aquarelas: três de autoria de Monteiro Lobato, uma de Jean 
Gabriel e outra de Kurt Wiese, todas doadas ao museu. Porém, não há docu-
mentos que regulamentem a doação34

1.4. Plano Museológico 
do MHFPML 2010

O Plano Museológico do Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Montei-
ro Lobato foi elaborado, em 2010, pela Expomus, pela Associação Cultural 
de Apoio ao Museu Casa de Portinari (Acam Portinari) e pelo Sistema Esta-
dual de Museus (Sisem), tendo sido subsidiado pela Secretaria de Cultura 
do estado de São Paulo35. 
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Os objetivos desse documento eram:
[...] propor subsídios conceituais e técnicos, de natureza muse-
ológica, que permitissem a essas instituições redefinirem suas 
proposições institucionais, requalificarem suas ações de médio 
e longo prazos, assumirem uma maior segurança para a execu-
ção de seus projetos interna e externamente, bem como garantir 
a elas uma possibilidade de equiparação às demais instituições 
museológicas do país.36 

[...]

Propondo reflexões que possam propor mudanças que vise:
[...] propiciar que cada instituição museológica tenha nova opor-
tunidade de se desvencilhar de relações institucionais já esgar-
çadas ou viciadas e que inaugure um novo caminho cooperativo 
de diálogo com seus colaboradores internos, seu público – de 
forma abrangente – e com suas alianças institucionais mais 
representativas.37

Pretendia-se, com isso, realizar um diagnóstico da situação do museu 
naquele momento. Foi então observado que havia uma visitação expressiva 
e regular à instituição, especialmente feita pelo público escolar e por turis-
tas, e que a marca “Sítio do Pica Pau Amarelo” se apresenta de forma prévia 
e predeterminada às referências patrimoniais e materiais do museu. 

Se por um lado, atrai uma grande quantidade de visitantes 
(muitos dos quais se decepcionam por não encontrar os ce-
nários da ficção televisiva), por outro, o trabalho com o acervo 
existente e mesmo com um maior espectro da obra de Montei-
ro Lobato acaba sendo tolhido. (EXPOMUS, 2010).

Ademais, o Plano Museológico permite perceber a  referida ausência 
de acervo museológico, bem como problemas na comunicação visual reali-
zada pela instituição. 

Quanto à atual museografia, a disposição dos objetos não 
traduz nem a vida nem a obra de Monteiro Lobato, e os painéis 
sobre Monteiro Lobato têm pouca atratividade para o públi-
co, além de estarem em espaço inadequado à sua leitura. A 
comunicação visual do Museu é também bastante precária. 
As poucas placas indicativas são falhas, não existem legen-
das, material para orientação dos visitantes e de divulgação. 
(EXPOMUS, 2010).

Apesar da grande potencialidade do museu, os problemas em relação aos 
seus espaços são destacados, os quais, mal distribuídos, dificultam o acolhi-
mento dos visitantes. Também é observada a necessidade de se rever o forma-
to da exposição e de se informatizar a documentação existente sobre o acervo, 
além de se alterar a museografia, uma vez que a disposição dos objetos não 
reflete a missão do museu no que se refere à vida e obra de Monteiro Lobato.

Devido à ausência de acervo museológico significativo, é sugerido 
no documento que se estabeleça uma nova política de acervo, na qual as 
práticas de sua exposição sejam revistas, além de que novas coleções se-
jam constituídas dentro do museu. Da mesma forma, destaca-se no Plano 

34 A equipe de 
pesquisa da empresa 
ConectaMUS fez uma 

busca tanto na Prefeitura 
de Taubaté, quanto 
no Museu Monteiro 

Lobato, à procura de 
documentação que 

trata da regulamentação 
da doação das cinco 

aquarelas. No entanto, 
nenhuma documentação 
foi encontrada. Segundo 

relatos orais de 
funcionários do museu, as 

telas foram doadas pelo 
professor aposentado 

do Departamento de 
História da Universidade 

de São Paulo, José Carlos 
Sebe Bom Meihy, que 

confirmou a informação.

35 EXPOMUS. Plano 
Museológico: Museu 

Histórico, Folclórico e 
Pedagógico Monteiro 

Lobato. Acam Portinari, 
Secretaria de Estado da 

Cultura de São Paulo, 
Brodowski. 2010. 

36 FRANCO, Maria 
Ignez Mantovani Franco. 

Introdução. In: EXPOMUS. 
Plano Museológico: 

Museu Histórico, 
Folclórico e Pedagógico 

Monteiro Lobato. Acam 
Portinari, Secretaria de 

Estado da Cultura de São 
Paulo, Brodowski. 2010, 

p.14. 

37 Ibid. p. 15. 
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Museológico a importância da criação de uma política de aquisição de acer-
vo relevante para resguardar a memória do autor. 

1.4.1. VISÃO
Tornar-se um centro de referência nacional sobre a vida e a obra de Mon-
teiro Lobato, assim como sobre literatura infantil, folclore e cultura tradi-
cional caipira. 

1.4.2. MISSÃO
O Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato tem como 
missão a preservação e divulgação da obra de Monteiro Lobato, por meio de 
programas de preservação, comunicação e pesquisa, voltados a diferentes 
segmentos da sociedade. 

1.4.3. VALORES
Os valores defendidos pelo MHFPML são: atuar com postura ética, oferecer 
bom atendimento ao público visitante, além de ter respeito e fidelidade à 
obra original de Monteiro Lobato. 

1.4.4. OBJETIVOS
● Valorizar e divulgar a literatura de Monteiro Lobato, bem como as re-
ferências históricas, folclóricas e culturais presentes em sua obra.

● Realizar a comunicação das referências patrimoniais sobre a vida e a 
obra de Monteiro Lobato, por meio de exposições em sua sede e itineran-
tes, com a ocupação de diferentes espaços expositivos.

● Pesquisar, articular e divulgar a literatura infantil, o folclore e a cultura 
tradicional caipira.

● Empreender múltiplas ações educativas, voltadas a diversos seg-
mentos de público, como escolar, de donas de casa, turistas, famílias etc., 
aliando conteúdos patrimoniais, literários, folclóricos e ambientais.

● Divulgar os resultados de ações de pesquisa, preservação ou regis-
tro de referências patrimoniais sobre a vida e a obra de Monteiro Lobato.

● Incluir o município de Taubaté em roteiros turísticos nacionais e in-
ternacionais, por meio de suas exposições e de uma programação educati-
va-cultural atraente.

● Implantar programas voltados ao desenvolvimento local, em parce-
ria com órgãos municipais, como escolas, creches, hospitais, associações e 
organizações não governamentais.
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2.1. O Projeto, o ProAc  
e a pandemia de covid-19

Após dez anos da elaboração do Plano Museológico, feito em 2010, o “Pro-
jeto de Modernização do MHFPML”, idealizado pela ConectaMUS, é a pri-
meira iniciativa com o intuito de implementá-lo efetivamente, embora se 
tenha a compreensão de que o referido documento careça de atualização. 
No entanto, houve um entendimento de que a proatividade para executá-lo 
seria produtiva, de modo a se obter um resultado que, futuramente, possa 
auxiliar na modernização necessária. 

A jornada, portanto, se inicia no primeiro semestre de 2019, com visi-
tas técnicas ao museu e escuta ativa dos funcionários. O projeto executivo 
foi aprovado no Edital ProAc nº 13/2019, de Modernização de Acervos de Mu-
seus e Arquivos do estado de São Paulo. 

Assim sendo, em 2019, foi escrito um projeto que:
[…] visa implementar o Plano Museológico feito pela Expomus, 
pela ACAM Portinari e pela Secretaria de Estado da Cultura de 
São Paulo em 2010, dentro do projeto de requalificação dos 
museus do interior do estado. A modernização do Museu His-
tórico Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato propõe a ade-
quação desde o acervo até a expografia: uma nova Política 
de Aquisição de Acervos, criando um processo de aquisição 
de acervo digital, soluções de organização e salvaguarda do 
acervo já existente e o adquirido a partir da implementação 
do banco de dados digital Tainacan e novos paradigmas de 
comunicação, desde a elaboração de uma nova expografia, 
até a criação de um portal interativo que aperfeiçoe a expe-
riência tanto do visitante, quanto do pesquisador interessado 
no acervo do museu.38 (CONECTAMUS),

2. PROJETO DE 
MODERNIZAÇÃO DO 
MUSEU MONTEIRO 
LOBATO/2020

38 Projeto: 
“Modernização do 

MHFPML – 100 anos 
de A menina do nariz 

arrebitado”. Edital: 
13/2019 - Modernização 

de Acervos de Museus e 
Arquivos.
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Como metas do projeto, foram estabelecidas: (1) organizar e finalizar 
a catalogação do acervo presente no MHFPML; (2) ampliar o acervo do MH-
FPML através da criação de um acervo digital que inclua fotos, documentos 
e livros do autor em domínio público; (3) estabelecer uma Política de Acer-
vos Digitais para balizar a coleta de material, tendo em vista que o objeto 
museológico existente é imaterial; (4) organizar o acervo em um banco de 
dados online, utilizando a plataforma Tainacan; (5) criar um site para o MH-
FPML, que abrigará o banco de dados para a consulta de pesquisadores; 
(6) modernizar os equipamentos do setor administrativo do MHFPML, com 
móveis e computadores novos; (7) modernizar a expografia do museu uti-
lizando as salas do casarão, de modo a mostrar a vida e obra de Monteiro 
Lobato a partir de conteúdos tecnológicos e imersivos, adequar o percurso 
expositivo para uma narrativa mais fluída e contemporânea; (8) realizar um 
trabalho de curadoria participativa, sobretudo na sala sobre “Monteiro Lo-
bato e questões socioculturais”, trazendo militantes do movimento negro 
para debater as questões de racialidade que envolvem a obra, assim como 
abordar tal conteúdo no museu; e (9) realizar webinários para o setor mu-
seológico, em parceria com a Representação Regional do Vale do Paraíba, 
compartilhando os processos utilizados no projeto e fomentando a qualifi-
cação dos museus do interior do estado de São Paulo.

Em janeiro de 2020, tiveram início as atividades do projeto. Em março 
do mesmo ano, todavia, foi decretado lockdown em virtude da pandemia do 
novo covid-19. Depois dos primeiros meses caóticos de 2020, juntamos es-
forços para executar o projeto e percebemos que, diante da nova realidade, 
mais do que nunca a metodologia do projeto fazia sentido: acervos digitais, 
banco de dados eletrônico e portal interativo para reforçar a presença da 
tecnologia no museu. 

Foi solicitada uma mudança substancial em prol da segurança da 
equipe e dos visitantes. Ademais, houve alteração apenas da meta 7, refe-
rente à expografia, que não será mais exibida nas salas do casarão, mas num 
ambiente gamificado. Em outras palavras, substituímos a exposição física 
pela virtual, realizada agora dentro de um ambiente gamer, onde o visitante 
escolhe seu avatar e navega por três biomas diferentes, inspirados nos li-
vros lobateanos. 

Vale observar que, mesmo com a mudança da meta do projeto, a es-
sência e o objetivo primeiro não foram prejudicados; ao contrário, a entrega 
como um todo teve mais coerência, se considerarmos a manutenção do iso-
lamento social em 2021 e o potencial de alcance que agora a exposição terá. 

2.2. Pesquisa, levantamento  
de acervo e catalogação

Assim como destacado pelo Relatório técnico da UPPM de 2010, o museu 
nunca foi dotado de um instrumento de arrolamento do acervo adquirido 
pela instituição, o qual seria capaz de referenciar as peças por meio de uma 
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documentação museológica, com seu número de registro e numeração indi-
vidual, destacando a unicidade que o caracteriza enquanto objeto museoló-
gico. Nesse sentido, o Projeto de Modernização do Museu Monteiro Lobato 
é pioneiro na organização e catalogação do acervo, bem como na confecção 
de um instrumento de referenciação adequada para a referida instituição. 

A aquisição de acervos digitais do Museu Monteiro Lobato se estabe-
leceu por meio de levantamentos em repositórios digitais e coleções par-
ticulares, com o escopo de criar uma rede de acervos digitais de diferen-
tes instituições, que possuem itens relacionados à missão do museu e que 
possam compor sua coleção.

Como observado, a pesquisa foi estruturada dentro da política de 
Acervo em Rede, implementada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), 
cujo objetivo é a criação de mecanismos que favoreçam a documentação, 
organização, conservação, restauração, informatização e disponibilização 
dos acervos museológicos no ambiente web. 

 O processo de levantamento dos acervos digitais se estabeleceu por 
meio de pesquisas e de parcerias com algumas instituições que possuem 
um grande acervo documental sobre a vida e a obra de Monteiro Lobato. As 
pesquisas podem ser divididas em dois momentos: primeiro, foram realizadas 
em repositórios digitais que já possuíam acervo digitalizado e, num segundo 
momento, em instituições e coleções particulares, em que foi necessário que 
a própria equipe que trabalha no projeto digitalizasse o material.

As instituições pesquisadas que possuem acervo digitalizado foram: 

Arquivo Público do Estado de São Paulo; 
Biblioteca Nacional;
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin;
Centro de Documentação Cultural ‘Alexandre Eulalio’ (Cedae); 
Google Archive; 
Hemeroteca da Unesp; 
Internet archive/ Library of the University of Illinois; 
Instituto Distrital de las Artes; 
Internet Archive/ Biblioteca do Ministério da Fazendo do Rio de Ja-

neiro (BMF/RJ); 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan);
Repositórios digitais de teses, dissertações e artigos das universida-

des brasileiras; 
University of California;
Internet Archive/ University of Toronto. 

Além das instituições citadas, houve parceria com familiares do au-
tor, instituições públicas, pesquisadores e colecionadores, que possuem 
um acervo privado, inédito e não digitalizado sobre o patrono, conforme 
mencionado. Logo, a equipe da ConectaMUS digitalizou esse material, bem 
como o acervo que já se encontrava no Museu Monteiro Lobato. Vale men-
cionar, portanto, a contribuição, das seguintes instituições e pessoas:

Arquivo Municipal de Taubaté; 
Arquivo Histórico Municipal Felix Guisard Filho; 
Coleção particular de Ricardo Monteiro Lobato, bisneto do autor.
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O acervo levantado por meio dessas parcerias será disponibilizado 
por meio da plataforma Tainacan, caso se enquadre na legislação sobre di-
reitos autorais, que permitem seu uso, ou se foi cedido por meio de assi-
naturas de termos de responsabilidades. Embora a empresa ConectaMUS 
tenha feito esse contato inicial com as instituições, é recomendável que a 
Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura e do pró-
prio Museu Monteiro Lobato, realize um acordo de cooperação técnica en-
tre o museu e cada uma das instituições para garantir a manutenção desse 
acervo nas coleções do museu.

É importante ressaltar que este projeto é resultado de uma política vol-
tada para acervos digitais; nesse sentido, é primordial que se estabeleça uma 
política específica para os acervos museológicos físicos, conforme referido. 
Recomenda-se ainda que sejam feitas melhorias no espaço físico dos mu-
seus para o acondicionamento adequado do acervo e recepção de público.

Este é um primeiro passo no processo de documentação e ampliação 
das coleções do MML, muitos outros hão de vir. 
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3. PARÂMETROS 
ÉTICOS E LEGAIS

3.1. Programa Acervo  
em Rede/Ibram
A Política de Acervos Digitais se estrutura com base nas discussões refe-
rentes ao próprio conceito de acervos digitais, as quais ocorrem desde os 
anos 1990, quando houve um grande desenvolvimento das tecnologias da 
informação, aceleradas pela evolução no campo eletrônico, pela populari-
zação dos computadores e, sobretudo, pelo surgimento da internet. Con-
sequentemente, tal fenômeno contribuiu para o surgimento de debates em 
torno dos acervos digitais nas instituições brasileiras39.

Vê-se que as instituições culturais, nesse processo, têm produzido 
novas práticas e maneiras de lidar com as formas contemporâneas de ar-
mazenamento e disseminação das informações culturais, principalmente a 
partir do Acervo em Rede.

Esse tema é, justamente, um dos focos das ações do Instituto Brasi-
leiro de Museus (Ibram), que criou o Programa Acervo em Rede, cujo propó-
sito é promover, por meio da internet e do uso dos acervos digitais, o aces-
so dos cidadãos aos bens culturais preservados nos museus brasileiros. O 
Acervo em Rede busca, assim, instrumentalizar os museus com ferramentas 
sistêmicas, capazes de aperfeiçoar a gestão e a catalogação dos acervos e 
disponibilizá-los em ambiente web40.

O Projeto Tainacan, que surge da ideia de promover “os fundamentos 
de uma política nacional para acervos digitais (arquivos, bibliotecas e mu-
seus)”41, é fruto dessa iniciativa do Ibram e será utilizado pelo Museu Mon-
teiro Lobato. Nesse sentido, como o Projeto de Modernização do Museu 
Monteiro Lobato tem como principal objetivo a catalogação e disponibi-
lização dos acervos digitais, tanto os da instituição, quanto os adquiridos 
em parcerias, a ferramenta Tainacan é importante por possuir como um dos 
seus produtos a “Plataforma de Catalogação e Difusão de Acervo Museoló-
gico”. Consequentemente, com o levantamento feito pela equipe do MML, 
pretende-se criar uma rede de acervos digitais, com diferentes instituições, 
cujos acervos sejam relacionados à missão do museu, de modo que possam 
ser inseridos nas coleções e nas ações educativas propostas pelo museu.

39 REIS, Marina Gowert 
dos. Patrimônio cultural 
brasileiro na era digital: 

da digitalização de 
acervos à preservação 

participativa na internet. 
2019. 185 f. Tese 

(Doutorado em Memória 
Social e Patrimônio 

Cultural) - Programa 
de Pós-Graduação 

em Memória Social e 
Patrimônio Cultural, 

Instituto de Ciências 
Humanas, Universidade 

Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2019.

40 Acervo em Rede. 
Ibram - Instituto 

Brasileiro de Museus. 
Disponível em: < https://

www.museus.gov.br/
acessoainformacao/

acoes-e-programas/
acervo-em-rede/> . 

Acesso em: 07/04/2021.

41 Projeto Tainacan. 
IBRAM - Instituto 

Brasileiro de Museus. 
Disponível em: < https://

www.museus.gov.br/
acessoainformacao/

acoes-e-programas/
projeto-tainacan/> . 

Acesso em : 07/04/2021. 
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3.2. Cartas e declarações  
para a preservação do  
patrimônio digital
Além de seguir o Programa Acervo em Rede, criado pelo Ibram, esta Política 
de Acervos Digitais do Museu Monteiro Lobato tem como parâmetro cartas 
e declarações sobre a preservação do patrimônio digital no âmbito nacio-
nal e internacional. Destaca-se, por exemplo, o Programa Memória do mun-
do42, criado em 1992 pela Unesco, cujo objetivo fundamental era assegurar 
a preservação, pelas técnicas mais apropriadas, do patrimônio documental 
com significação mundial, auxiliando seu acesso universal, e disseminar o 
conhecimento de sua existência e significação. Outros documentos essen-
ciais para a elaboração da política em questão são a Carta para a preserva-
ção do patrimônio arquivístico digital, de 200443, e a declaração da Unesco, 
intitulada A memória do mundo na era digital: digitalização e preservação, 
de 201244. Ambos buscam conscientizar e ampliar a discussão sobre o lega-
do cultural em formato digital, o qual se encontra em perigo de perda e de 
falta de confiabilidade. Elas manifestam ainda a necessidade de se estabe-
lecerem políticas, estratégias e ações que garantam a preservação a longo 
prazo e o acesso contínuo aos documentos arquivísticos digitais. 

Nesse contexto, a Política de Acervos Digitais segue as diretrizes es-
tabelecidas pela Unesco45 e, da mesma forma, as recomendações de ins-
tituições brasileiras que definiram os parâmetros para a preservação e co-
municação do acervo digital. A Carta para a preservação do patrimônio 
arquivístico digital brasileiro, de 200446, por exemplo, foi elaborada pelo 
Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) e é referência central nas ações 
de preservação do acervo digital que se encontra nas coleções do Museu 
Monteiro Lobato, por manifestar a necessidade de estabelecer políticas, 
estratégias e ações que garantam a preservação de longo prazo e o aces-
so contínuo aos documentos arquivísticos digitais. Além da carta, a Conarq 
apresenta uma série de diretrizes que dizem respeito ao processo de pre-
servação do patrimônio digital, com destaque para as Diretrizes para a pre-
sunção de autenticidade de documentos arquivísticos digitais, de 201247, 
que busca tratar da autenticidade dos documentos arquivísticos digitais, 
elaborando critérios para a guarda desses documentos, que se encontram 
ameaçados pela obsolescência tecnológica. A Conarq oferece, portanto, di-
retrizes no intuito de resguardar a autenticidade do acervo digital por meio 
de procedimentos técnicos e administrativos que garantam a sua identida-
de e integridade ou que, pelo menos, minimizem os riscos de modificações 
dos documentos a partir do momento em que foram salvos pela primeira 
vez no âmbito digital e em todos os acessos subsequentes.

Assim sendo, os princípios éticos que regem a ação do Museu Mon-
teiro Lobato perante seus acervos seguem as convenções e a legislação 
nacional e internacional, aqui destacadas, procurando estabelecer critérios 
e parâmetros para a aquisição, digitalização e catalogação dos acervos digi-
tais, de maneira a contribuir para sua preservação e possibilitar outros olha-
res a partir do momento em que passam a fazer parte da coleção do museu. 

42 UNESCO. Memory of 
the World.  Disponível 

em: <https://en.unesco.
org/programme/mow  > 
Acesso em: 07/04/2021. 

43 CONARQ. Carta 
para a preservação do 

patrimônio arquivístico 
digital. Disponível em: 
<http://conarq.gov.br/
images/publicacoes_

textos/Carta_
preservacao.pdf>  Acesso 

em: 07/04/2021.

44 UNESCO. A memória 
do mundo na era 

digital: digitalização e 
preservação. Disponível 

em: <https://mowlac.
files.wordpress.

com/2012/05/unesco_
vancouver_declaration_
digitalizac3a7c3a3o-e-
preservac3a7c3a3o-pt.

pdf> Acesso em: 
07/04/2021

45 UNESCO. Digital 
heritage. Disponível em: 
<https://en.unesco.org/

themes/information-
preservation/digital-

heritage> . Acesso em: 
07/04/2021.

46 BRAPCI. Carta 
para a preservação do 

patrimônio arquivístico 
digital brasileiro. 

Disponível em: <https://
brapci.inf.br/index.php/
res/download/55381> . 

Acesso em: 07/04/2021.

47 CONARQ. Diretrizes 
para a presunção 
de autenticidade 

de documentos 
arquivísticos digitais. 
Disponível em: http://

conarq.gov.br/images/
publicacoes_textos/
conarq_presuncao_

autenticidade_completa.
pdf. Acesso em: 

07/04/2021.
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4. DESENVOLVIMENTO 
DO ACERVO

4.1. Linhas de pesquisa 
O trabalho de coleta de acervo, cujo objetivo é atender a necessidade de 
informações relação às novas aquisições, será norteado pelas linhas de pes-
quisas do Museu Monteiro Lobato. Isso porque a instituição é responsável 
por suas coleções, das quais dependem todas as atividades comunicativas 
e educativas propostas.

As linhas de pesquisa têm como eixo central: a Chácara do Visconde, 
Vida e obra de Monteiro Lobato; Literatura infantil; Folclore e cultura caipira, 
as quais, por sua vez, são ramificadas em48:

a. Território – Território do museu e evolução urbana; Historicidade da 
casa e do Museu Monteiro Lobato; Formação do bairro Chácara do Visconde 
e arredores; Relação da comunidade taubateana com a Chácara do Visconde.

b. Aspectos da vida de Monteiro Lobato e as relações com a sua obra 
– Infância; Formação e início da produção literária; Atuação política; Atuação 
no meio editorial; Obras de artes plásticas; Vida familiar; Redes de sociabili-
dade; Produções literárias.

c. Mundo infantil – Produção literária infantil; Relação com as crianças; 
Cultura popular brasileira.

d. Mundo rural – Monteiro Lobato e a cultura caipira; Imaginário caipi-
ra, suas práticas e relação com o território do Vale do Paraíba.

4.2. Escopo do acervo
O acervo do Museu Monteiro Lobato, após a implementação do Projeto de 
Modernização, totaliza 1.070 itens armazenados na reserva técnica digital, 
isto é, um sistema de backup em nuvem compartilhada. A coleção do museu 
é composta por objetos tridimensionais e digitais, atualmente divididos em 
sete tipologias:

Documentos
Bibliográfica
Obras completas
Hemerográfica
Iconoteca 

48 Tais linhas de 
pesquisa seguem 

os parâmetros 
estabelecidos no 

Plano Museológico: 
Museu Histórico, 

Folclórico e 
Pedagógico 

Monteiro Lobato.
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Objetos
Museu da Casa Brasileira (mobiliário)

São atribuições próprias do Museu Monteiro Lobato, segundo o Pla-
no Museológico de 2010, promover a reflexão contínua que envolve a pre-
servação e divulgação da vida e obra de Monteiro Lobato, assim como do 
território no qual o museu está inserido, por meio de programas de preser-
vação, comunicação e pesquisa, voltados para diferentes segmentos da so-
ciedade. Da mesma forma, atuar como centro de referência nacional sobre 
a figura de Monteiro Lobato, a literatura infantil e a cultura tradicional caipira. 
Nessa perspectiva, além do próprio território do museu ser compreendido 
como seu principal acervo, as coleções compostas pelas sete tipologias de 
acervos devem servir de base para estudos, produção de conhecimento 
e difusão sobre Monteiro Lobato. Por isso, as tipologias foram divididas da 
seguinte forma:

Documentos: reúne cerca de 250 documentos, entre cartas, inventá-
rios, testamentos, declarações de autenticidade, prontuários e convites; os 
quais dizem respeito à trajetória política, social, familiar, jurídica, editorial e 
literária de Monteiro Lobato. 

Bibliográfica: é constituída por produções bibliográficas referentes a 
Monteiro Lobato. Inclui estudos sobre suas obras infantis e adultas; seu pa-
pel como editor, tradutor e escritor; suas ações no campo cultural e político; 
além de temas relacionados à vida pessoal. É composta também por estu-
dos voltados ao racismo e à eugenia nas obras do autor. Tais produções são 
divididas entre teses, dissertações, artigos e livros, havendo mais de 200 
publicações para consulta. 

Obras completas: possui um total de 86 livros produzidos, traduzidos 
e prefaciados por Monteiro Lobato.

49 Museu Monteiro 
Lobato. Coleção 

Documentos. MML_
DOC0042. Localização 
física: Fundo Monteiro 

Lobato/Cedae/IEL/
Unicamp.

FIGURA 15: Carta de Monteiro 
Lobato a Nize Therezinha Martins 
Antunes, agradecendo sua visita 
e outros comentários
Fonte: Museu Monteiro Lobato49
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FIGURA 16: Prontuário do 
detento Monteiro Lobato
Fonte: Museu Monteiro Lobato50

FIGURA 17: Capa do livro 
Monteiro Lobato nas 
páginas do jornal
Fonte: Museu Monteiro Lobato51

50 Museu Monteiro 
Lobato. Coleção 

Documentos. MML_
DOC0219. Localização 

física: Arquivo Histórico  
de Taubaté/ Prefeitura de 

Taubaté.

51 Museu Monteiro 
Lobato. Coleção 

Bibliográfica, MML_
BIB0249. Sem localização 

física/Editora Unesp. 
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FIGURA 18: Capa da tese: Jeca Tatu, 
Macunaíma, a preguiça e a brasilidade
Fonte: Museu Monteiro Lobato52

FIGURA 19: Capa da obra Fábulas
Fonte: Museu Monteiro Lobato53

52 Museu Monteiro 
Lobato. Coleção 

Bibliográfica, MML_
BIB0011. Sem localização 

física/USP. 

53 Museu Monteiro 
Lobato. Coleção Obras 

Completas, MML_
OBR0012. Localização 
física: Museu Monteiro 

Lobato/Prefeitura de 
Taubaté.

54 Museu Monteiro 
Lobato. Coleção Obras 

Completas, MML_
OBR0001. Localização 
física: Coleção Ricardo 

Monteiro Lobato/ Ricardo 
Monteiro Lobato.

FIGURA 20: Trecho do livro Em Tigelópolis, escrito por Lobato 
por ocasião da festa de Tremembé
Fonte: Museu Monteiro Lobato54

37



Hemerográfica: é composta por jornais e periódicos contendo ma-
térias escritas por Monteiro Lobato ou relacionadas a sua obra. Destaca-se 
a coleção Revista do Brasil, na qual o autor participou como colaborador, 
nos seus primeiros anos como escritor, o que serviu como uma espécie 
de laboratório para sua literatura em formação. Posteriormente, tornou-se 
proprietário da publicação. Sua atuação como diretor na revista foi decisiva 
para sua formação intelectual.

FIGURA 21: Sumário da Revista do Brasil, 
de 1916, com texto de Monteiro Lobato 
Fonte: Museu Monteiro Lobato55

55 Museu Monteiro 
Lobato. Coleção 

Hemerográfica, MML_
HEM0007. Localização 

física: Biblioteca Acácio 
José Santa Rosa, 

Faculdade de Ciências e 
Letras, Unesp, Campus de 

Assis – SP.

56 Museu Monteiro 
Lobato. Coleção 

Hemerográfica, MML_
HEM0008. Localização 
física: Biblioteca Acácio 

José Santa Rosa, 
Faculdade de Ciências e 

Letras, Unesp, Campus de 
Assis – SP.

57 Museu Monteiro 
Lobato. Coleção 

Iconoteca, MML_
ICO0093. Localização 

física: Coleção Ricardo 
Monteiro Lobato.

FIGURA 22: Sumário da Revista do Brasil, 
de 1916, com texto de Monteiro Lobato
Fonte: Museu Monteiro Lobato56

FIGURA 23: Pintura de Monteiro Lobato representando cena na cidade de Areias - SP
Fonte: Museu Monteiro Lobato57
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FIGURA 24: Fotografia 
de Judith, Purezinha, 
Anastácia e as crianças 
na Fazenda São José
Fonte: Museu Monteiro 

Lobato58

FIGURA 25: Caixa de charuto 
com uma pintura de 
Monteiro Lobato dentro
Fonte: Museu Monteiro Lobato59

58 Museu Monteiro 
Lobato. Coleção 

Iconoteca, MML_
ICO0290. Localização 
física: Fundo Monteiro 

Lobato/Cedae/IEL/
Unicamp.

59 Museu Monteiro 
Lobato. Coleção 

Objetos, MML_OBJ0001. 
Localização física: 

Museu Monteiro Lobato/
Prefeitura de Taubaté.

Iconoteca: agrupa acervos de fotos registradas por Monteiro Lobato 
e seus familiares, além de pessoas que estiveram envolvidas diretamente na 
vida do autor. Possui também fotografias que remetem à história da Chácara 
do Visconde, onde hoje se encontra o Museu Monteiro Lobato, destacan-
do os diversos processos de transformação ocorridos no local. Conta ainda 
com pinturas realizadas por Monteiro Lobato e Mestre Justino, um dos ar-
tistas plásticos que mais se destacaram na região de Taubaté e que realizou 
uma série de pinturas em homenagem às obras infantis de Monteiro Lobato. 
No total, são 285 itens, entre fotografias e pinturas.

Objetos: reúne 12 peças que pertenceram a Monteiro Lobato, entre 
móveis, máquina fotográfica, máquina de escrever, caderno de anotações e 
jogo de xadrez. Há também bustos em homenagem ao escritor, a seus fami-
liares e de personagens de suas obras.

Museu da Casa Brasileira (MCB): formada a partir de objetos doados 
pelo MCB, a coleção preserva a história do museu, por se constituir com os 
primeiros objetos a comporem o acervo do museu a partir da sua fundação.
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FIGURA 26: Jogo de xadrez pertencente a Monteiro Lobato
Fonte: Museu Monteiro Lobato60

FIGURA 27: Caldeirão
Fonte: Museu Monteiro Lobato61

60 Museu Monteiro 
Lobato. Coleção Objetos, 

MML_OBJ0008. 
Localização física: 

Coleção Ricardo 
Monteiro Lobato. 

61 Museu Monteiro 
Lobato. Coleção MCB, 

MML_MCB0004. 
Localização física: 

Museu Monteiro Lobato/
Prefeitura de Taubaté.

62 Museu Monteiro 
Lobato. Coleção MCB, 

MML_MCB0001. 
Localização física: 

Museu Monteiro Lobato/
Prefeitura de Taubaté.

FIGURA 28: Máquina de costura
Fonte: Museu Monteiro Lobato62

4.3. Critérios e  
prioridades de aquisição 

A política de aquisição e descarte, baseada na missão, na visão, nos valo-
res e na competência institucional do Museu Monteiro Lobato, tem como 
objetivo estabelecer diretrizes e critérios que nortearão a análise dessas 
práticas. 

Os principais objetivos da política de aquisição e descarte de acervos são:

a. Criar e manter o equilíbrio e a integridade na formação de  
novos acervos;

b. Viabilizar o descarte de acervos que não se adequam à missão,  
à visão e aos valores do Museu Monteiro Lobato; 
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63 Ato que institui a 
comissão permanente 

de acervo museológico, 
bibliográfico, arquivístico 

e digital de Taubaté. 
30 de setembro de 

2020. Anexo 31 – ATOS 
OFICIAIS.

64 Ato que atualiza e 
altera a composição da 
comissão permanente 

de acervo museológico, 
bibliográfico, arquivístico 

e digital, instituída pela 
Portaria Setuc nº 15, de 16 
de setembro de 2020, 14 

de abril de 2021. Anexo 32 
– ATOS OFICIAIS.

c. Respeitar a identidade dos acervos; 
d. Adquirir acervos em consonância com as linhas de pesquisa do museu; 
e. Dar publicidade ao processo decisório de aquisição e descarte.

Toda proposta de aquisição de acervo para o Museu Monteiro Loba-
to deve ser submetida para análise da pertinência e emissão de parecer à 
Comissão de Política de Acervo, que foi instituída em 202063 e atualizada 
em 202164. A comissão permanente de acervo museológico, bibliográfico, 
arquivístico e digital foi criada com o objetivo elaborar, orientar e fiscalizar a 
política de gestão de acervo museológico, bibliográfico, arquivístico e digi-
tal das unidades vinculadas à Área de Museus, Patrimônio e Arquivo Histó-
ricos de Taubaté, assim como formular, aprovar ou propor ajustes, sempre 
que necessário, na Política de Gestão do Acervo, incluindo critérios de aqui-
sição e descarte, além de deliberar sobre os pedidos de empréstimos do 
acervo para exposições.

O Museu Monteiro Lobato poderá, diante do estudo de suas coleções, 
propor a aquisição de acervos digitais, desde que estejam em consonância 
com os propósitos da instituição e em condições tecnológicas, espaciais e 
ambientais, que garantam a conservação e preservação do acervo.

O acervo a ser incorporado deve justificar-se à missão, à visão, aos 
valores e às competências do MML; mas, sobretudo, deve estar de acordo 
com suas linhas de pesquisa.

Por meio da manifestação da Comissão de Política de Acervo, o mu-
seu reserva-se o direito de recusar a entrada de objetos digitais em sua 
coleção, quando estes não estiverem em consonância com os seus fins.

Independentemente da tipologia do acervo adquirido, o Museu Mon-
teiro Lobato deve avaliar algumas condições antes da aquisição:

a. o potencial do objeto para pesquisa, estudo e exposição, respeitan-
do a filosofia e proposta do museu;

b. o significado do objeto em função de sua própria representação, 
como um bem representante de sua classe, um complemento em relação à 
extensão ou um preenchimento de lacunas de itens existentes nas coleções;

c. a importância histórica, científica, simbólica, política e sua função 
social em relação ao contexto da trajetória de Monteiro Lobato e do territó-
rio onde se localiza o museu;

d. o estado de conservação digital, avaliando a qualidade do acervo e 
suas condições para pesquisa e comunicação; 

e. a extensão do armazenamento digital da reserva, evitando-se o 
comprometimento de sua organização e capacidade espacial, bem como 
da conservação e segurança do acervo digital completo.

  Todo o encaminhamento de empréstimo e aquisição por parte do 
museu deverá, obrigatoriamente, ser oficializado pelo representante legal, 
o(a) diretor(a) do Museu Monteiro Lobato, e deverá ser realizado por meio 
de documentos de uso de acervos e de direitos autorais.
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4.4. Critérios e  
prioridades para descarte

O descarte definitivo de um objeto acontecerá por meio de transferên-
cia para uma pasta backup ou uma pasta de quarentena para ser mantido 
como material de pesquisa. Os itens do acervo museológico poderão ser 
descartados se:

a. apresentarem erros provocados por corrompimento do acervo, que 
dificultem o acesso do público e dos profissionais do museu;

b. houver ausência de informações relacionadas à procedência dos 
objetos;

c. o museu não possuir condições adequadas de permanecer com o 
acervo por questões de direitos autorais ou pelo valor muito alto para mantê-lo;

d. estiverem fora da área de interesse da instituição.

As propostas de descarte serão realizadas e justificadas a partir dos 
critérios acima destacados, além de analisadas pela Comissão da Política 
de Acervo do Museu Monteiro Lobato. Todas as decisões e os documentos 
relacionados ao descarte devem ser registrados, assim como os relatórios 
com a justificativa do descarte.
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5. DIGITALIZAÇÃO 
DE ACERVO

5.1. Definição dos parâmetros  
de digitalização e armazenamento  
dos acervos digitais
De acordo com o Plano Museológico do Museu Monteiro Lobato, de 2010, 
de aquisição de objetos relevantes sobre a vida e obra de Monteiro Lobato 
deve ser realizada através de reproduções digitais de obras e documentos 
pertencentes a outras instituições ou coleções particulares. O acompanha-
mento do processo se estabelecerá por meio de uma documentação mu-
seológica, que se constitui enquanto um conjunto de informações acerca 
dos itens coletados, cujo objetivo é transformar as coleções dos museus 
em fonte de informações e pesquisas. A digitalização de acervos é uma es-
tratégia para possibilitar o acesso do público, assim como propiciar a pre-
servação de determinados objetos. Para que esse trabalho ocorra com efi-
ciência, evitando-se ao máximo qualquer tipo de perdas e danos durante o 
processo, alguns parâmetros devem ser observados.

Nesse sentido, é importante que se disponha de um modelo de docu-
mentação e digitalização para os acervos digitais pertencentes às coleções 
dos museus, no intuito de preservar as informações desses objetos a partir 
do seu nascimento no âmbito eletrônico. Faz se necessário, então, ao se 
transpor os objetos para a linguagem digital, que as informações obtidas 
sejam acessíveis, diante das transformações tecnológicas, e que o proces-
so de armazenamento se estabeleça de modo que todas as informações 
estejam disponíveis para acesso. Isso contribuirá para reforçar o valor do 
objeto no processo de musealização, com sua inserção em uma rede de 
relações e procedimentos técnicos, a qual o transformará em testemunho 
de uma determinada cultura e sociedade, passando assim a se configurar 
como um suporte da informação, uma vez que será salvaguardado, pesqui-
sado e comunicado pelo museu.

Conforme exposto, o conjunto de objetos digitais que compõem as 
coleções do Museu Monteiro Lobato está dividido em: 

1. Documentos (textos, cartas etc.);
2. Bibliográfica (livros, monografias, teses e dissertações);
3. Obras completas (publicadas, traduzidas ou prefaciadas pelo autor); 
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4. Hemerográfica (jornais, revistas, recortes de notícias); 
5. Iconoteca (fotos, cartões postais, gravuras, pinturas);
6. Objetos (materiais ligados à vida de Monteiro Lobato, como pintu-

ras, aquarelas etc.);
7. Museu da Casa Brasileira (mobiliário doado pelo MCB).

Como é possível observar, o acervo digital musealizado, que compõe 
a coleção do Museu Monteiro Lobato, possui tipologias das mais variadas. 
Por isso, é necessário que, no processo de digitalização, certos procedi-
mentos sejam seguidos para que sejam respeitadas as características ori-
ginais de cada objeto. Seguem, portanto, algumas diretrizes gerais que de-
verão orientar as atividades de digitalização do acervo do MML.

Adotaremos aqui as diretrizes técnicas para digitalização de materiais 
de arquivos para acesso virtual, elaboradas pela U. S. National Archives and 
Records Administration (Nara)65, uma agência do governo dos Estados Uni-
dos, cuja função é o registro e a preservação de documentos históricos go-
vernamentais. Além disso, a agência preocupa-se com o acesso do público 
aos documentos digitalizados pela instituição. Assim, as diretrizes do Nara 
serão utilizadas por especificarem objetivamente os procedimentos de digi-
talização de acervos, definindo abordagens para a criação de objetos digitais, 
de modo a facilitar o acesso e a reprodução do material resultante. Além disso, 
as diretrizes oferecidas pelo Nara dizem respeito ao processo de digitalização 
de acervos que se enquadram na tipologia que compõem as coleções dos 
museus, sendo elas: Textual; Ilustrações gráficas/Obras de arte/Originais; Ma-
pas; Planos; Oversized; Fotografias; Fotografias aéreas; e Objetos/Artefatos.

Para que se tenha uma base técnica mínima nas atividades de digitali-
zação, serão destacadas algumas diretrizes informativas, as quais têm o ob-
jetivo de oferecer opções de aspectos técnicos no processo de captura de 
imagens, de maneira que o acervo não perca suas características principais 
ao ser digitalizado. Tendo em vista que o acervo será disponibilizado no site 
do Museu Monteiro Lobato, por meio da plataforma Tainacan, deve-se seguir 
um padrão que permita ao público, de forma geral, a navegação e consulta, 
mesmo que feitas por meio de dispositivos eletrônicos mais populares.

5.2. Equipamentos para digitalização 
O uso de scanner e/ou máquina fotográfica digital é recomendável para 
produzir as imagens digitais. Vale lembrar que pequenos ajustes pós-digi-
talização/pós-captura são aceitáveis, atentando-se à maneira apropriada 
de fazê-los, de modo a não degradar a qualidade da imagem. Um conjunto 
completo de testes deve ser realizado para quantificar o desempenho dos 
sistemas de digitalização. A propósito, o desempenho de scanner ou câme-
ra digital será baseado em configurações operacionais reais. Assim, testes 
podem ser usados para otimizar as configurações desejadas. É indicado que 
cada scanner/câmera individual seja testado com a combinação específica 
de driver do software/dispositivo usado para a digitalização. Por fim, deve-
-se fazer uma verificação apropriada sempre que houver qualquer problema. 

65National Archives. 
Guidelines for digitizing 

archival materials for 
electronic access. . 

Disponível em: <https://
www.archives.gov/

preservation/technical/
guidelines.html>.  Acesso 

em: 08/04/2021.
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5.3. Ambiente de digitalização
O ideal é que as digitalizações sejam realizadas em estúdios e/ou salas de-
vidamente construídas para esse propósito. Mas, diante da realidade do 
museu, em que parte dos acervos a serem digitalizados podem se encon-
trar fora do seu espaço, recomenda-se a criação de um estúdio caseiro e a 
utilização da técnica de fundo infinito. 

Empregado para diminuir o efeito de profundidade, cantos e espa-
ços que possam comprometer a imagem, o fundo infinito pode ser feito de 
diversos tipos de materiais (TNT, tecidos, pintura na parede etc.); já para a 
montagem do estúdio caseiro, deve-se levar em conta todos os suportes 
que assegurarão a qualidade e o segmento das fotografias, principalmente 
a iluminação. É aconselhável que o comprimento de pano (ou do material 
escolhido) seja maior do que o ambiente onde o objeto será fotografado, 
pois é preciso considerar o encontro da parede e do chão, formando quinas 
e relevos indesejáveis.

No ambiente de digitalização realizada por meio de scanner, os mo-
nitores devem ser posicionados de modo que evitem reflexos e iluminação 
direta na tela.

66 Estúdio fotográfico. 
Disponível em: < https://

part.com.br/wp-content/
uploads/2014/10/estudio-

fotografico-13.png>. 
Acesso em: 08/04/2021.

67 Estúdio fotográfico. 
Disponível em: < https://i.
pinimg.com/originals/6a/

a5/84/6aa58402dbb 
3dcd5f4bffa958 

897c3c2.jpg> .  
Acesso em: 08/04/2021.

FIGURA 30: Estúdio fotográfico 
Fonte: PINIMG67

FIGURA 29: Estúdio fotográfico 
Fonte: A Part Comunicação66

5.4. Ajuste de imagem 
De acordo com as diretrizes da Nara, há um equívoco comum de que os ar-
quivos de imagem salvos diretamente de um scanner ou câmera digital não 
devem ser alterados em termos de processamento de imagem. Entretanto, 
segundo a agência norte-americana, apenas arquivos “brutos” de scanners 
ou câmeras digitais não são ajustados; todos os outros arquivos de imagem 
digital têm uma gama de processamento de imagem aplicado durante a di-
gitalização. Por isso, pequenos ajustes devem ser realizados na pós-digi-
talização ou pós-captura para otimizar a qualidade da imagem. Conforme 
descrito anteriormente, scanners e máquinas digitais projetadas e calibra-
das podem produzir arquivos de imagem que requerem pouco ou nenhum 
ajuste. Porém, de acordo com a Nara, o número de scanners/câmeras tão 
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bem projetados e calibrados ainda é pequeno. Isso posto, recomenda-se 
que as imagens sejam avaliadas e ajustadas individualmente. Os benefícios 
de ajustá-las para produzir a representação visual mais precisa do original 
superam a perda de dados e evitam deixá-las num estado não editado, com 
o aspecto original da digitalização. Para ilustrar, seguem dois exemplos em 
que as imagens superiores representam a que foi alterada e as inferiores, a 
que está em seu estado original, pós-captura/digitalização. 

O gerenciamento de cores não garante a precisão da reprodução de 
tons e matizes. Por isso, a Nara recomenda que não se use tal gerenciamen-
to para compensar a má qualidade da imagem e/ou a calibração inadequada 
do dispositivo. Assim como nos exemplos expostos, é mais adequado cor-
rigir as diferenças de renderização de cores de dispositivo para dispositivo. 
Todos os esforços devem ser feitos para calibrar os dispositivos de captura 
de imagens para produzi-las o mais precisas possível em relação à reprodu-
ção de tons e cores. A calibração não só melhora a precisão da captura, mas 
também garante a consistência necessária para que os sistemas de geren-
ciamento de cores funcionem, trazendo o dispositivo para um estado está-
vel e ideal. Os ajustes mais significativos são a correção de cor, tonalidade e 
nitidez. Esses processos envolvem perda de dados e devem ser realizados 
com cuidado, uma vez que são irreversíveis quando salvos.

FIGURA 31: Efeito calibragem
Fonte: Guidelines for digitizing archival materials for electronic access68

5.5. Especificações  
de digitalização por  
tipologia de acervo
O objetivo neste tópico é apresentar as recomendações para a digitaliza-
ção dos acervos de acordo com as tipologias presentes nas coleções do 
Museu Monteiro Lobato, que são semelhantes, conforme mencionado, às 
apresentadas nas diretrizes técnicas da Nara. 

68 Guidelines for 
digitizing archival 

materials for electronic 
access. Disponível em: 
<https://www.archives.

gov/files/preservation/
technical/guidelines.pdf> . 

Acesso em: 08/04/2021.
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Há que se destacar a importância do ambiente de trabalho e a corre-
ta manutenção dos equipamentos. É necessário manter a área de trabalho 
limpa. Equipamentos como scanners, cilindros e máquinas copiadoras de-
vem ter a sujeira e poeira eliminadas rotineiramente, pois, se acumuladas, 
podem afetar as imagens digitais. Muitos documentos antigos tendem a 
ser sujos e, assim, deixarão sujeira na área de trabalho e em equipamentos 
de digitalização. Igualmente, o manuseio do acervo precisa ser realizado de 
forma segura e adequada. Os acervos digitalizados em scanners podem ser 
cuidadosamente espanados com um pincel sem fiapos e de cerdas macias 
para minimizar a sujidade.

5.6. Procedimentos  
de digitalização

Documentos (textos, cartas etc.); Hemerográfica ( jornais, revistas, recor-
tes de notícias) e Iconoteca (fotos, cartões postais, gravuras): é recomen-
dado que sejam digitalizados utilizando o equipamento de scanner, sem 
que haja algum corte do documento. Uma pequena borda deve ser visível ao 
redor de todo o documento ou imagem fotográfica. A colocação cuidadosa 
de documentos em scanners de mesa pode exigir que os originais fiquem 
longe da borda do cilindro para evitar cortes. Para registros fotográficos, 
se houver informações importantes em uma margem ou na borda de um 
negativo, deve-se digitalizar toda a montagem e todo o negativo, incluin-
do a borda inteira. Se não for possível, as fotografias precisam ser digitali-
zadas de forma que haja apenas uma pequena borda ao redor da imagem.  
A Nara recomenda que todos os documentos no momento de sua digitali-
zação tenham um fundo, com um papel opaco branco ou de cor creme, que 
fornecerá um tom mais claro para a escala automática do scanner, o que 
ajuda a minimizar o corte de detalhes no documento original que está sendo 
digitalizado. Pode-se observar no exemplo abaixo dois documentos digita-
lizados, um com fundo de papel branco e outro com fundo de papel preto. 
Vê-se com mais nitidez a imagem que usou um fundo de papel branco para 
a digitalização. 

Na ausência de um equipamento de scanner, é recomendável utilizar 
a técnica de fundo infinito para digitalização. Esse procedimento é indicado 
em casos de oversized, ou seja, documentos que não se encaixam facil-
mente num scanner padrão devido à sua extensão.
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FIGURA 32: Modelo de digitalização: papel fundo branco e papel fundo preto
Fonte: Guidelines for digitizing archival materials for electronic access69

69 Guidelines for 
digitizing archival 

materials for electronic 
access. Disponível em: 
<https://www.archives.

gov/files/preservation/
technical/guidelines.pdf> . 

Acesso em: 08/04/2021.

70 Guidelines for 
digitizing archival 

materials for electronic 
access. Disponível em: 
<https://www.archives.

gov/files/preservation/
technical/guidelines.pdf> . 

Acesso em: 08/04/2021.

Objetos e Obras completas: caso sejam raros, podem ser fotografa-
dos por câmera digital, que deve, por sua vez, produzir arquivos de imagem 
de alta qualidade. Na digitalização dos objetos, não deve haver cortes de 
detalhes da imagem, atentando-se aos realces e sombras para uma varie-
dade de condições de iluminação. Assim, é preciso buscar uma reprodu-
ção precisa de cores, tons e saturação. As imagens digitalizadas podem ser 
ajustadas após a fotografia, usando softwares de processamento de ima-
gens, como o Adobe Photoshop. É desejável obter uma boa imagem dire-
tamente da câmera e fazer o menor ajuste após a fotografia. As imagens 
digitais devem ter ruído mínimo de outros artefatos que degradem sua qua-
lidade. No processo de digitalização dos objetos, deve-se utilizar a técnica 
de fundo infinito. 

Obs: Todos esses procedimentos devem ser realizados com os equi-
pamentos de segurança necessários para não danificar os objetos, sendo o 
uso de luvas e máscaras os mais recomendáveis; além, é claro, do correto 
manuseio dos aparelhos.

FIGURA 33: Modelo de 
digitalização de objetos
Fonte: Guidelines for digitizing 

archival materials for 

electronic access70
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6. ARMAZENAMENTO

6.1. Armazenamento
Formatos de arquivo: por padrão, recomenda-se que os arquivos di-

gitalizados sejam salvos de maneira a serem facilmente acessados e ma-
nipulados, através dos dispositivos leves de navegação e armazenamento. 
Nesse sentido, os formatos PDF, JPEG e TIFF são os mais indicados. 

Tamanho do arquivo: o Tainacan, ferramenta que será utilizada pelo 
Museu Monteiro Lobato para a gestão e publicação de coleções digitais, 
não permite a inserção de arquivos que ultrapassem 40 MB. Portanto, os 
arquivos digitalizados não devem exceder esse limite. 

Nomeação de arquivos: o esquema de nomeação de arquivos deve 
ser estabelecido antes do processo de captura. O desenvolvimento de um 
sistema de nomeação de arquivos deve levar em conta os critérios de meta-
dados estabelecidos pelo Museu Monteiro Lobato. Os nomes dos arquivos 
podem ser significantes (como a adoção de um esquema de identificação 
existente, que correlaciona o arquivo digital com o material de origem) ou 
não descritivo (como uma sequência numérica). Esse procedimento deve 
ser realizado para a fácil identificação durante o processo posterior de ca-
talogação e inserção do acervo nas coleções museológicas da instituição.

Acondicionamento: os arquivos de imagens digitalizadas devem ser 
armazenados no google drive do museu. Esse procedimento contribui para 
que o acervo não se multiplique ou corra o risco de desaparecimento. 

Este documento, que expõe a Política de Acervos Digitais do Museu 
Monteiro Lobato, não pretende ser definitivo e atingir toda a complexidade 
relativa ao processo de digitalização de acervos e ao desenvolvimento de 
coleções. Nesse sentido, deve ser avaliado ao longo do processo de im-
plantação da Política de Acervos e revisado ao final de sua vigência.
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6.2. Sobre o Tainacan
O Tainacan é uma ferramenta para WordPress que permite a gestão e a pu-
blicação de coleções digitais com a mesma facilidade de se publicar posts 
em blogs, porém, mantendo todos os requisitos de uma plataforma profis-
sional para repositórios. O projeto Tainacan foi desenvolvido pelo Programa 
Acervo em Rede do Ibram - o qual visa desenvolver uma política nacional 
para acervos digitais - em parceria com a Universidade Federal de Goiás 
(UFG). Diversos museus brasileiros vêm utilizando essa plataforma para pu-
blicação e organização de suas coleções. 

Os metadados são a base de organização do Tainacan. Eles podem ser 
entendidos como um conjunto de informações estruturadas, tendo por ob-
jetivo descrever, explicar, localizar ou facilitar o acesso para a recuperação 
de determinado acervo. Em se tratando de repositórios digitais, um meta-
dado descreve o objeto digital. Assim um metadado pode ser, por exemplo, 
o título, que descreve um objeto; o número de páginas, que descreve um 
livro; o autor, que descreve o autor de um artigo, uma dissertação ou tese; e, 
ainda, a data referente a determinado objeto, que pode ser um metadado ao 
descrever um registro temporal. 

FIGURA 34: Metadados Tainacan
Fonte: Tainacan71

71 Apresentando os 
metadados compostos, 

19 de maio de 2020. 
Tainacan. Disponível 

em: < https://tainacan.
org/blog/2020/05/19/

tainacan-beta-0-
16-metadado-tipo-

composto-e-usuario-
bloco-da-busca-

facetada-suporte-ao-
wordpress-5-4/> . Acesso 

em: 08/04/2021.

Nesse sentido, é possível observar que um item é composto por um 
conjunto de metadados, que facilitam a sua compreensão e localização. 
Existem padrões internacionais de metadados, desenvolvidos para descre-
verem diferentes tipos de informações. O Tainacan traz alguns metadados 
predefinidos, que são apresentados em todas as coleções, sendo esses os 
primeiros com os quais o usuário terá contato.

Como a plataforma Tainacan permite a catalogação de uma infinida-
de de acervos de arquivos, bibliotecas e museus; os metadados podem ser 
criados de acordo com as tipologias dos acervos. Por isso, o Museu Mon-
teiro Lobato adotou uma metodologia específica, conforme a tipologia já 
apresentada.
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6.3. Instruções de catalogação
As tabelas para catalogação dos acervos do Museu Monteiro Lobato são 
divididas de acordo com as tipologias das coleções, sendo elas, como se 
sabe: Documentos, Bibliográfica, Obras completas, Hemerográfica, Icono-
teca, Objetos e Museu da Casa Brasileira. Os campos para inserir as refe-
rências são os mesmos. Porém, deve-se levar em conta a tipologia de cada 
acervo no momento de preenchê-los, para que as informações sobre o ob-
jeto sejam as mais completas possível.

PADRÃO DE ENTRADA POR CAMPO  
DA PLANILHA DE CATALOGAÇÃO DO  
ACERVO DO MUSEU MONTEIRO LOBATO 

Número de registro:
 Título curto:
 Título completo: 
 Descrição:
 Ano:
 Data completa:
 Direitos autorais:
 Formato:
 Autor:
 Fonte:
 Colaborador:
 Publicador:
 Idioma:
 Dimensões físicas:
 Materiais:
 Local:
 Categorias temáticas:
 Palavras-chave: 
 URL:
 Nome do arquivo:
 Localização física:
 Instituição mantenedora: 
 Número na instituição mantenedora:
 Autorização para permissão de uso:
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7. CONSERVAÇÃO DO ACERVO 

A preservação é entendida como a ação tomada para antecipar, impedir, parar 
ou retardar a deterioração de determinado objeto. Caracteriza-se pela utili-
zação de técnicas científicas a fim de assegurar que, no caso dos museus, as 
coleções sejam mantidas e preservadas para o seu uso futuro. Nesse pro-
cesso, a digitalização de acervos vem se caracterizando como instrumento 
de suma importância para a conservação e disseminação da informação, re-
duzindo custos, tempo e distância, para que os usuários tenham condições 
mais democráticas de acesso. Assim como é crescente o desenvolvimento 
nos conceitos de preservação e conservação dos objetos dos suportes tra-
dicionais, sejam eles bidimensionais ou tridimensionais, é crescente a preo-
cupação com a conservação e preservação dos objetos digitais.

O processo de conservação do acervo tem como uma de suas finali-
dades possibilitar que a instituição não tenha que recorrer ao processo de 
recuperação do acervo, o que é desgastante e leva tempo. Por se tratar de 
acervos digitais, a instituição não precisa realizar todo o procedimento buro-
crático de aquisição do acervo, correndo o risco, inclusive, de causar algum 
dano no acervo digital original, o que dificulta a sua recuperação. Um pas-
so importante para evitar transtornos é qualificar o corpo de funcionários do 
Museu Monteiro Lobato, para que sejam capacitados a desenvolver ações 
que visem prolongar a vida útil do acervo digital e garantir a continuidade cul-
tural. Qualquer ação requerida deve ser realizada com o objetivo de manter 
o acesso aos acervos digitais para além dos limites de falha das mídias ou da 
transformação das ferramentas tecnológicas de acesso ao acervo.

Os pesquisadores Innarelli, Santos e Souza destacam dez pontos es-
senciais na política de preservação de acervos digitais. O primeiro deles diz 
respeito à própria política que aqui se apresenta, a qual é estruturada com 
o objetivo de estender a vida do acervo digital que figura nas coleções do 
Museu Monteiro Lobato. Os outros nove pontos são os seguintes:

• Não depender de hardware específico; 
• Não depender de software específico;
• Não depender de sistemas de gerenciadores como única  

forma de acesso ao documento digital;
• Migrar documentos de suporte e formato periodicamente; 
• Replicar os documentos em locais fisicamente separados; 
• Não confiar cegamente no suporte de armazenamento; 
• Não deixar de fazer backup e cópias de segurança;
• Não preservar lixo digital; 
• Garantir autenticidade dos documentos arquivísticos digitais.
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8. ACESSO AO ACERVO 
E COLEÇÕES

8.1. Públicos-alvo
O público-alvo do Museu Monteiro Lobato é formado por: crianças, jovens 
e adultos; pesquisadores; estudantes do ensino fundamental e médio; gra-
duandos e pós-graduandos, sobretudo aqueles interessados nas áreas re-
ferentes à vida e obra de Monteiro Lobato, assim como em Literatura Infantil 
e Cultura Caipira.

8.2. Condições para pesquisa, 
empréstimo e reprodução.

A reprodução de material de acervo e as cessões de imagem são pauta-
das pelas disposições sobre Direitos Autorais e sobre Domínio Público. 
No caso de acervos que exijam liberação de direitos autorais, esta deve ser 
providenciada antecipadamente pelos interessados e enviada ao Museu 
Monteiro Lobato. As reproduções de acervo, inclusive as realizadas a partir 
de empréstimos autorizados, devem seguir as normas e tramitações admi-
nistrativas exigidas pelo museu.

8.2.1. COMPROMISSO  
DE REFERÊNCIA
No processo de pesquisa e levantamento de acervo para o Museu Monteiro 
Lobato, a ConectaMUS estabeleceu uma série de parcerias com institui-
ções que disponibilizaram seus acervos para o museu. Para que isso ocor-
resse, foi fator condicionante o respeito à organicidade das instituições 
mantenedoras dos acervos digitais doados. 

Assim sendo, com o intuito de acatar o acordo feito tanto em relação 
à catalogação do acervo do Museu Monteiro Lobato, quanto no que tange 
à organicidade da instituição doadora, foi estabelecido um modelo de re-
ferência que deve ser utilizado em todo e qualquer ambiente em que os 
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acervos do MML sejam reproduzidos. As referências, portanto, devem ser 
organizadas de acordo com o padrão a seguir.

Citação: modelo versão completa
Museu Monteiro Lobato. Nome da coleção, Número de referência. Lo-

calização física. Instituição mantenedora.
Ex.: Museu Monteiro Lobato. Coleção Iconoteca. MML_ICO 0023. Ar-

quivo Central do Iphan - Seção Rio de Janeiro (ACI-RJ). Instituição mante-
nedora: Iphan.

Citação: modelo versão resumida 1
Museu Monteiro Lobato, Número de referência, Localização física, Ins-

tituição mantenedora.
Ex.: Museu Monteiro Lobato. MML_ICO 0023. Instituição mantenedo-

ra: IPHAN.

Citação: modelo versão resumida 2
Museu Monteiro Lobato. Nome da Coleção. Localização física. Institui-

ção mantenedora.
Ex.: Museu Monteiro Lobato. Coleção Digital Iconoteca. Arquivo Central 

do Iphan - Seção Rio de Janeiro (ACI-RJ). Instituição mantenedora: Iphan.
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10. ANEXO

ANEXO 1 – PROJETO DE LEI Nº41/1953 - Declara de utilidade pública para fins de ser desapropria  
o terreno da Chácara do Visconde para instalação do Museu Monteiro Lobato
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ANEXO 2 – LEI Nº 2.974 – 10/05/1955 – Declara de utilidade pública o terreno da Chácara do Visconde.
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ANEXO 3 – DECRETO Nº 33.909 – 04/11/1958 – Decreta a instalação do Museu Histórico Folclórico 
e Pedagógico Monteiro Lobato.
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ANEXO 4 – DIÁRIO OFICIAL – 05/11/1958 – Dispões sobre a instalação dos museus Históricos 
Pedagógicos
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ANEXO 5 – DIÁRIO OFICIAL – 06/01/1962 – Declara de utilidade pública a Chácara do Visconde .
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ANEXO 6 – LEI Nº 4.289 – 05/12/1963 – Lei que declara a Chácara do Visconde Patrimônio Nacional.
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ANEXO 7 - LEI Nº 1.719 – 30/08/1978 – Lei Municipal que autoriza a celebração de convênio da  
Prefeitura de Taubaté com a Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo.

LEI Nº 1.719, DE 30 DE AGOSTO DE 1978 

Projeto de lei de autoria do Poder Executivo 

Autoriza a celebração de convenio com o governo 
do Estado de São Paulo, através da Secretaria da 
Cultura, Ciência e Tecnologia e dá outras 
providências 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Prefeito Municipal autorizado a celebrar convenio com o Governo do 
Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia, nos moldes da 
minuta anexa que fica fazendo parte integrante da presente lei, para administração do “Sítio 
do Pica-Pau Amarelo”, nesta cidade. 

Art. 2º Para atendimento das despesas com a execução do convenio referido no artigo 
1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por decreto, na conformidade do Artigo 42 da 
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, um Crédito Especial de até Cr$ 130.000,00 
(cento e trinta mil cruzeiros) 

Parágrafo único. Do decreto que abrir o crédito deverá constarão, obrigatoriamente, 
os recursos hábeis disponíveis.   

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 30 de agosto de 1978, 332º da fundação de 
Taubaté. 

Waldomiro de Carvalho 
Prefeito Municipal 

Este texto não substitui o publicado no Jornal “A VOZ DO VALE DO PARAÍBA” 
do dia 3 de setembro de 1978 
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ANEXO 8 – LEI Nº 1.810 – 28/11/1979 - Lei Municipal que autoriza a celebração de convênio da Pre-
feitura de Taubaté com a Secretaria da Cultura.
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ANEXO 9 – LEI Nº 1.855 – 20/08/1980 - Lei Municipal que autoriza a celebração de convênio da  
Prefeitura de Taubaté com a Secretaria da Cultura.
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ANEXO 10 – CONDEPHAAT/DOCUMENTOS – 04/1981 – Dossiê de restauração da Chácara do  
Visconde/Museu da Infância Monteiro Lobato
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ANEXO 11 - LEI Nº 2.605 – 05/12/1991 - Lei Municipal que autoriza a celebração de convênio da  
Prefeitura de Taubaté com a Secretaria da Cultura.

LEI Nº 2.605, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1991 

Projeto de lei de autoria do Poder Executivo 

Dispõe sobre celebração de convênio pelo 
Município, com o Governo do Estado de São Paulo, 
através de sua Secretaria de Cultura, para os fins que 
especifica 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica a Prefeitura Municipal de Taubaté, autorizada a firmar com o Governo 
do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura, convênio para desenvolvimento do 
Projeto Museológico do Museu Histórico e Pedagógico Monteiro Lobato, do Sítio do Picapau 
Amarelo. 

Art. 2º Do Convênio a ser firmado constará como obrigação da Secretaria da Cultura 
o seguinte: 

a) o fornecimento do mobiliário de época, adequado à obra do escritor Monteiro 
Lobato. 

b) destinação de recursos necessários à cobertura das despesas decorrentes da 
contratação de pessoal, inclusive os sociais, trabalhistas e previdenciários. 

c) destinação de recursos necessários à aquisição de material de apoio. 

Art. 3º Constará do Convênio, como obrigação da Prefeitura Municipal de Taubaté, a 
implantação e coordenação do Projeto. 

Art. 4º O convênio celebrado com base nesta Lei poderá livremente ser denunciado 
por qualquer das partes, mediante prévia comunicação escrita à outra, com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias e rescindido unilateralmente por infração legal ou convencional, 
também mediante notificação escrita. 

Art. 5º As despesas com a execução desta Lei onerarão as verbas orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 5 de dezembro de 1991, 347º da elevação de 
Taubaté à categoria de Vila. 

Salvador George Donizeti Khuriyeh 
Prefeito Municipal 

Este texto não substitui o publicado no Jornal “A VOZ DO VALE DO PARAÍBA” 
do dia 6 de dezembro de 1991 
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ANEXO 12 – DECRETO Nº 44.735 – 03/03/2000 – Decreto que autoriza a doação aos Municípios 
Paulistas os acervos do Museu da Casa Brasileira.pios Paulistas
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ANEXO 13 – DECRETO Nº 13.209 – 29/09/2008 – Lei que autoriza a doação dos acervos do Museu 
da Casa Brasileira aos museus estaduais.
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ANEXO 14 – OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS – 12/11/2008 – Registro com histórico 
de venda e compra do imóvel onde se encontra o Museu Monteiro Lobato.
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ANEXO 15 - RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE RESULTADOS ALCANÇADOS PELO PROJETO DE DO-
CUMENTAÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO, FOLCLÓRICO E PEDAGÓGICO “MONTEIRO LOBATO” – 
30/09/2010 – Relatório técnico da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo que 
apresenta os resultados do levantamento dos acervos do MCB doados ao Museu Monteiro Lobato.

 

      
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
    UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO 

 

 
Rua Mauá, 51 – Luz - São Paulo/SP  PABX: (11) 2627-8000 
CEP: 01028-900  www.cultura.sp.gov.br 

 

DO Número Ano Rubrica 
Processo 3030 1982  
INTERESSADO: Museu Histórico e Pedagógico “Monteiro Lobato” 
ASSUNTO: Levantamento patrimonial dos bens móveis daquele museu 

 
RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE RESULTADOS ALCANÇADOS PELO PROJETO DE 

DOCUMENTAÇÃO NO MUSEU HISTÓRICO, FOLCLÓRICO E PEDAGÓGICO 
“MONTEIRO LOBATO” 

 
Trata o presente de apresentar justificativa para os resultados oriundos da 

atualização do arrolamento de acervo do MHFP “Monteiro Lobato” e solicitar o 
procedimento administrativo de baixa patrimonial de todos os bens relacionados às 
fls. 05 a 55 dos autos. 
 
Introdução 
 

Desde 2008, a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo tem 
desenvolvido através da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, uma 
série de ações para regularização e atualização de dados dos acervos dos museus 
vinculados à Pasta. Uma delas foi a execução do Projeto de Documentação do 
Acervo dos Museus da SEC-SP, que contemplou inicialmente 15 museus, entre eles 
o Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico “Monteiro Lobato”, localizado no 
município de Taubaté. Tal Projeto contou com a parceria da Associação Cultural de 
Amigos do Museu Casa de Portinari – Organização Social de Cultura e com 
patrocínio da CESP – Companhia Energética de São Paulo. A Fundação Patrimônio 
Histórico foi a parceira contratada para cuidar de toda a parte de operacionalização 
logística do trabalho e foram montadas equipes de profissionais especialistas na 
área de documentação para executar o levantamento de dados e o preenchimento 
de planilhas. 

 
O objetivo do trabalho foi atualizar dados das listagens de levantamento 

patrimonial feitas na década de 1980 até o início de 1990 para identificação das 
peças que compõem o acervo de cada museu envolvido. Isso se deu através de 
uma metodologia de trabalho específica, que seguiu os parâmetros técnicos 
vigentes da documentação museológica, que serão detalhados posteriormente. 

 
 
1. Histórico do Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico “Monteiro 
Lobato”1 
 
O casarão onde se encontra o Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico “Monteiro 
Lobato” foi de propriedade do Visconde de Tremembé, avô materno de Monteiro 
Lobato. A fazenda onde se cultivava café e se criava gado situava-se entre o centro 
de Taubaté e o bairro do Tremembé, numa extensão de 20 alqueires de pastos, 
matas, pomares, ribeirão e cachoeira, além de um “horto”. 
 
Apesar de controvérsias a respeito do nascimento de Monteiro Lobato nesta 

                                                 
1 Fonte: Plano Museológico – Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico “Monteiro Lobato”. ACAM Portinari 
- Organização Social de Cultura; Expomus. São Paulo: 2009. 
 

98



 

      
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
    UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO 

 

 
Rua Mauá, 51 – Luz - São Paulo/SP  PABX: (11) 2627-8000 
CEP: 01028-900  www.cultura.sp.gov.br 

 

propriedade, sabe-se da importância do local para a infância do escritor e para sua 
obra. Com a morte do Visconde de Tremembé, a propriedade foi vendida. 
 
Pertencente à esfera estadual, o Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro 
Lobato foi criado em 04/11/1958, pelo decreto nº 33.909. 
 
A área que inclui a casa, a capela, o cruzeiro e uma jaqueira centenária foi tombada 
em 23/07/1962 pelo Sphan, e em 13/10/1980 pelo Condephaat. Uma primeira 
restauração foi realizada em 1963 pelo Sphan, e outra coordenada pelo 
CONDEPHAAT ocorreu de 1979 a 1981. A área atualmente tem cerca de 18 mil m². 
 
O casarão – construído em taipa e estrutura de madeira com painéis de pau a 
pique, entre 1860 e 1865 –, originalmente possuía entre 6 e 8 cômodos, e 
constituía exemplar típico das chácaras que se localizavam ao redor de “cidades do 
café”. No entanto, significativas intervenções realizaram-se no imóvel e atualmente 
a planta da casa não apresenta vínculos com o partido colonial de São Paulo nem 
de Minas Gerais, e tampouco pertence à arquitetura paulista do período cafeeiro. 
Esta construção representa um remanescente de complexo agrícola da segunda 
metade do século XIX. 
 
Considerado como local de nascimento de Monteiro Lobato e associado diretamente 
ao “Sítio do Pica-Pau Amarelo” da ficção, o Museu apresenta uma visitação 
expressiva e regular (cerca de 300 visitantes por dia), especialmente do público 
escolar e turistas. Desde a década de 1980, o Museu Histórico, Folclórico e 
Pedagógico Monteiro Lobato utiliza-se de recursos teatrais para recebimento do 
público. Atores/monitores caracterizados de personagens da obra infantil de 
Monteiro Lobato fazem visitas guiadas e performances teatrais. 
 
Aproveitando-se do imediato reconhecimento desses personagens pelo público, os 
atores/monitores fornecem informações sobre a vida e a obra Lobatiana e sobre os 
objetos do acervo. Os atores/monitores – que são estagiários da Prefeitura 
Municipal de Taubaté – demonstram preparo e interesse; e as visitas guiadas são 
adaptadas de acordo com o grupo de visitantes. O maior acervo do museu, desta 
forma, é imaterial – em outras palavras, constituído pelos personagens e romances 
de Monteiro Lobato. 
 

 
2. Diretrizes Teórico-Metodológicas do Projeto 
 

A principal referência para a atualização dos dados referentes às coleções 
museológicas das 15 instituições foram as listagens de levantamento patrimonial 
produzidas na década de 1980, incluindo a relativa ao MHP “Monteiro Lobato”. De 
antemão, era sabido que as listagens não correspondiam à realidade atual dos 
museus, tendo em vista que todos eles continuaram a receber acervo após a 
realização das listagens. As listagens também apresentavam outros problemas 
além da defasagem de dados, relativos à identificação e quantificação dos objetos, 
pois foram feitas em decorrência de uma demanda de caráter administrativo e não 
obedecendo todos os critérios da documentação museológica. 
 
 
2.1 Pressupostos teóricos 
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 A documentação museológica é a área da Museologia que, por meio de um 
conjunto de pressupostos teóricos e procedimentos técnicos, visa à identificação, 
organização e contextualização das informações relativas aos objetos museológicos 
de acordo com as suas especificidades. Segundo Botallo, as especificidades da 
documentação museológica residem no fato de que: 
 

A informação tratada através dos procedimentos da Documentação de Gestão 
Museológica está diretamente associada à musealização dos objetos. De 
acordo com Waldisa Rússio, o processo de musealização de objetos e 
artefatos pressupõe três preocupações fundamentais: documentalidade, 
testemunhalidade e fidelidade (RÚSSIO, 1990)2. Tais aspectos remetem 
diretamente a questões que vão desde a busca, organização e sistematização 
das fontes geradoras dos fatos e seus testemunhos materiais, até a 
veracidade dos documentos e o compromisso com a possibilidade de 
expansão do conhecimento derivado de pesquisa junto às fontes, 
considerando a exposição museológica como momento culminante de todo 
esse processo e pensada sobre os pilares da preservação (material e 
potencial) dos registros (sobre qualquer tipo de suporte). 
Os objetos de um museu são documentos que podemos considerar como 
fontes primárias: registros e testemunhos da existência do Homem e sua 
trajetória. Não obstante, restrinjo-me aqui àquela documentação primária (ou 
de outros graus) que é relativa àqueles mesmos objetos museológicos e que, 
de alguma forma, precedem ou, muitas vezes, substituem a consulta ou 
manipulação daqueles. Essa documentação é aquela que potencializa a 
enorme carga informativa dos objetos museológicos propriamente ditos 
(1996, p. 288)3.    

 
Assim sendo, é possível dizer que o objeto museológico – bi ou tridimensional, 
material ou imaterial - é um objeto selecionado por ser representativo de um 
período, de um saber fazer, de um processo criativo do ser humano em 
determinado contexto. E aqui cabe ressaltar que objetos de museu não são 
unicamente as “relíquias” ou “raridades”, mas também as ferramentas de trabalho, 
os equipamentos industriais, os objetos de uso pessoal e doméstico, entre outros. 
Independentemente de ser ou não o único exemplar de seu tipo, um objeto 
museológico deve possuir determinado grupo de características e valores derivados 
de seu meio natural ou cultural que o tornam testemunha (ou uma peça chave) 
para entender um período da história, por exemplo. Vale destacar que tal atribuição 
é alvo de intensa discussão na Museologia, o que por si só demandaria um texto 
exclusivo, indo além do objetivo do presente.     
 
Portanto, o objeto museológico possui caráter dual, que diz respeito às suas 
características intrínsecas (físicas) e extrínsecas (que ultrapassam o objeto em si). 
Isto torna a pesquisa extremamente necessária para o processamento técnico das 
informações sobre o acervo e é determinante para o estabelecimento dos critérios 
de crescimento das coleções. Somente por meio da pesquisa é que se torna 
possível explorar exaustivamente os objetos, proporcionando a produção e a 
difusão de conhecimento a partir deles e com eles. Isso impede a fragmentação do 
seu sentido e o conseqüente esvaziamento de seu valor de memória. 
 

                                                 
2 RÚSSIO, Waldisa. Museus, Museologia, Museólogos e Formação. Revista de Museologia. São Paulo: 
IMSP/FESP, 1 (1). p.7-11. 
3 BOTTALLO, Marilúcia. A gestão documental do patrimônio arqueológico e etnográfico. Revista do Museu 
de Arqueologia e Etnologia. São Paulo: 1996, v.6, p.287-292. 
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O reflexo direto da dualidade objetual é a necessidade do mesmo ser referenciado 
peça a peça nos instrumentos de documentação museológica. Ou seja, cada peça 
deve ter seu próprio registro e sua numeração individual. Em outras palavras, cada 
objeto deve ser considerado único, pois sua origem (ou sua fonte) e procedência 
são geralmente diversas.  O que permite a contextualização ou conexão dos objetos 
de um museu entre si é a organização em coleções, que são conjuntos geralmente 
constituídos artificialmente, de acordo com a temática, a função ou outros aspectos 
comuns dos objetos. Foi a partir dessas premissas que se desenvolveu toda a 
caracterização do objeto e da metodologia do Projeto. 
 
 
2.2 Caracterização do objeto de trabalho 
 

Conforme mencionado anteriormente, as listagens de levantamento 
patrimonial apresentavam vários problemas. Em vários casos foi possível detectar 
nas listagens de levantamento patrimonial uma mesma denominação sumária para 
vários objetos, o que resultou no registro de diversas “moedas” e “cadeiras” sem 
maiores especificações para sua identificação. Isso dava margem a várias 
interpretações, dificultando o diagnóstico da existência (ou não) de duplicidade de 
informações.  

 
Outro problema recorrente encontrado nas listagens foi a atribuição de um 

mesmo número de tombo para conjuntos de objetos sem a realização dos 
desdobramentos numéricos necessários, por exemplo: um baú com vestimentas e 
utensílios pessoais poderia receber um único número de tombo sem que houvesse 
a descriminação do que estava dentro do recipiente. Ou, em outro caso, um 
número de tombo atribuído para apenas uma moeda, um selo ou um instrumento 
de trabalho poderia ser, na realidade, o número para um conjunto de moedas, de 
selos ou de instrumentos não descriminados na totalidade. A ausência de registros 
fotográficos das peças foi outro ponto crítico encontrado nas ações de levantamento 
patrimonial realizadas. 

 
Para além dos problemas de descriminação, é importante ressaltar uma 

questão de fundo que perpassa todos os casos de levantamentos patrimoniais 
realizados na década de 1980 e início da de 1990: muitos dos objetos arrolados 
não deveriam ter sido registrados como pertencentes ao acervo dos museus, tendo 
em vista que sua entrada para o acervo nem sempre foi precedida de uma 
atribuição de valor histórico ou artístico – ou de valor de representatividade do 
objeto - que justificasse sua incorporação. Este é o caso dos objetos que foram 
relacionados no levantamento patrimonial do MHP “Monteiro Lobato”. 

 
Portanto, em muitos casos era possível identificar a presença de objetos que 

possuíam pouca relação com o contexto geral da coleção, o que dificultaria 
qualquer tentativa de difusão cultural e preservação. Muitos desses objetos 
também eram compostos de materiais extremamente perecíveis e de dificílima 
conservação fora de um ambiente adequado, como é o caso de exsicatas, 
fragmentos de objetos sem nenhuma identificação de origem, velas, botões, 
bonecos de pano, caixas de fósforo, entre outros. 
 
2.3 Aspectos metodológicos 
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A partir disso, foi iniciada a primeira fase do projeto – a fase de 
mapeamento da situação de cada museu. A partir dos dados apresentados pelo 
diagnóstico, a equipe de coordenação geral do Projeto4, em conjunto com 
especialistas na área de documentação museológica, definiu os metadados que 
deveriam estar presentes no instrumento de coleta de dados (planilha) a ser 
utilizado pelas equipes de campo. A definição do instrumento foi feita considerando 
os seguintes critérios: 
 

1. O instrumento de coleta de dados deveria contemplar tipologias de 
objetos abrangentes o suficiente para abarcar as realidades distintas de 
cada museu; 

 
2. Não deveria ser extenso, mas ser compatível com os dados básicos de 

um arrolamento ou inventário sumário; 
 

 
3. Deveria contemplar campos diretamente relacionados às necessidades 

de patrimoniação contábil dos bens, de modo a tornar mais precisa a 
quantificação do total de peças;  

 
4. Deveria comportar a inserção segura de muitos dados, ser de fácil 

acesso local para qualquer participante das atividades e ao mesmo 
tempo deveria ser de fácil migração para um futuro sistema de gestão 
de banco de dados. 

 
O resultado do esforço da elaboração resultou em uma planilha de 

inventário. O inventário – ou arrolamento de bens - é o instrumento básico de 
identificação primária e quantificação de acervo museológico. Ele deve possuir 
campos básicos e comuns a todos os objetos, de modo a permitir um 
preenchimento quase total de dados. Desse modo, este instrumento oferece 
informações precisas sobre o acervo, sem entrar nas especificidades dos objetos – 
o que é alcançado através da catalogação e da pesquisa. 

 
Como o objetivo do Projeto de Documentação era atualizar dados de modo a 

obter um panorama do acervo, a configuração do inventário foi a mais adequada 
para a execução do trabalho. Foram definidos 23 campos organizados em 6 grupos 
de dados, a saber:Dados Administrativos, Dados Físicos e Culturais, Conservação e 
Restauro, Responsabilidades, Inscrições e Responsável pelo Preenchimento.  

 
A definição das tipologias também ocorreu através da discussão entre o 

grupo de coordenação geral do Projeto e especialistas da área. Tal discussão foi 
alimentada com material sobre os museus e seus acervos, recolhido em atividades 
de diagnóstico realizadas em anos anteriores pela própria SEC. Como de antemão 
já se sabia que o universo de objetos a ser trabalhado era bastante heterogêneo, 
as tipologias deveriam corresponder a essa necessidade de generalização. As 
tipologias definidas em conjunto pelo grupo de coordenação e especialistas foram: 

 
 Material Arqueológico 
 Material Etnográfico 

                                                 
4 Grupo formado pela coordenadora e as museólogas da Unidade de Preservação do Patrimônio 
Museológico e a diretoria da ACAM Portinari.  
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 Material Paleontológico 
 Material Histórico 
 Artes plásticas 
 Revolução 32 
 Hemeroteca 
 Fotografia 
 Arte sacra (Católica/Africana) 
 Zoologia 
 Botânica 
 Maquinário e utensílios 
 Mineralogia 
 Instrumentos musicais 
 Uso doméstico 
 Uso pessoal 
 Indumentária 
 Mobiliário 
 Filatelia 
 Numismática e medalhística 
 Armamentos e munição 
 Cultura popular 
 Objetos de Culto 
 Equipamento industrializado 
 Veículos 
 Publicação** 
 Documento textual 
 Documento visual 
 Documento sonoro 
 Outros 

** Após o início dos trabalhos de campo, a tipologia “publicações” passou a ser tratada de 
forma diferenciada, com o desenvolvimento e uso de uma planilha de dados específica, que será 
detalhada posteriormente. 

 
O diagnóstico também apontou para uma realidade mais crítica nos 9 

museus do interior contemplados pelo projeto, o que fez com que todos os esforços 
de planejamento fossem direcionados para atender a essas unidades primeiro. Tal 
decisão também foi reforçada pelo início concomitante das atividades de 
catalogação da própria ACAM Portinari – Organização Social de Cultura em 7 dos 9 
museus, o que veio de encontro ao objetivo do projeto. 

  
Concomitantemente às definições de ordem conceitual, deu-se início à 

contratação dos museólogos, cuja principal atribuição seria a de coordenação das 
equipes de campo. Também foram selecionados técnicos de museu e estagiários, 
que teriam a responsabilidade de ir à campo coletar dados coordenados pelos 
museólogos. Priorizou-se a contratação de profissionais com experiências diversas, 
a fim de organizar grupos com caráter multidisciplinar para trabalhar com um 
acervo heterogêneo. 

 
Após a definição dos campos da planilha e das tipologias, o grupo de 

coordenação definiu os seguintes procedimentos metodológicos para realização do 
trabalho de atualização de dados: 
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Acervo Museológico: 
 

1) A checagem das peças em cada museu deveria ser realizada por 
espaços dos museus, ou seja, todas as salas e, quando estas fossem 
muito grandes, cada subdivisão ou setor de sala, mesmo que não se 
tratasse de área expositiva. As equipes foram orientadas a passar por 
todas as áreas em que fosse possível encontrar peças, deixando por 
último as áreas de Reserva Técnica quando existentes; 

 
2) Todas as equipes de campo deveriam ter como principal referência as 

listagens de levantamento patrimonial. Todavia, as listagens de controle 
interno geradas pelos próprios museus ao longo dos anos e as 
informações conhecidas pelas próprias equipes dos museus deveriam 
ser consideradas em momentos de complementação ou validação de 
dados; 

 
3) Os números de tombo existentes nas listagens de levantamento 

patrimonial deveriam ser mantidos. Outras numerações atribuídas pelas 
equipes dos museus deveriam ser registradas no campo “Outros 
Números” da planilha de dados; 

 
4) Em todos os casos em que as equipes identificassem a existência de um 

mesmo número de tombo para um conjunto de peças, deveria ser 
realizado o desdobramento numérico até o último item do mesmo, 
possibilitando a quantificação exata e a manutenção da noção do 
conjunto formado pelas peças. Por esse motivo, a quantidade de dígitos 
após o hífen não foi fixada, possibilitando a inserção de uma numeração 
crescente. Assim, seria possível saber concretamente a quantidade de 
peças. Exemplo:  

 
Nº Tombo Denominação 
044-03748 Moeda Cruzeiro 

044-03748.01 Moeda Cruzeiro 
044-03748.02 Moeda Cruzeiro 

 
OBS: os três dígitos numéricos que antecedem o número de tombo, sempre 
iniciados por zero (“0XX”), compõem o código de identificação da unidade 
museológica. Por exemplo, no caso do Museu Histórico Pedagógico Bernardino 
de Campos, seu número é o “044”. No caso dos museus da capital, como os 
registros documentais não indicavam um número de identificação da 
instituição, foram adotadas as siglas para cada instituição, de modo a facilitar o 
acesso às planilhas. Assim, a Pinacoteca do Estado passou a ser identificada 
pela sigla “PIN”, o Memorial do Imigrante como “MI”, o Museu da Casa 
Brasileira como “MCB” e assim por diante.  

 
5)  No caso dos objetos compostos, cujas partes soltas (ou acessórios) não 

podem ser compreendidas separadamente do objeto principal (como 
tampas de bule, tampas de caneta, etc.), as equipes foram orientadas a 
seguir a numeração de tombo normalmente e registrar o número de 
peças no campo “Nº de Partes”. Exemplo: 

 
Nº Tombo Nº de 

Partes 
Denominação 
 

Descrição 

104



 

      
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
    UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO 

 

 
Rua Mauá, 51 – Luz - São Paulo/SP  PABX: (11) 2627-8000 
CEP: 01028-900  www.cultura.sp.gov.br 

 

044-00743 
 

1 - 
tampa 

Licoreiro 
 

Recipiente em vidro 
translúcido, base circular, 
corpo globular, com 
ornamentos de motivos de 
fitomorfos e florais, 
ascendido em formato 
cilíndrico facetado, boca 
circular extrovertida; provido 
de tampa cilíndrica de 
terminação globular, com 
ornamentos de motivos de 
fitomorfos e florais. 

 
 

6) Todos os objetos não patrimoniados, ou seja, aqueles que deram 
entrada posteriormente à realização das listagens de levantamento 
(após 1994), deveriam ser numerados seguindo o formato abaixo: 

 
Nº Tombo Denominação 

 
044-00000_10331 

 
Garrafa de Tinta Ferrogálica 

 
044-00000_10332 

 
Pires 

 
 

A opção de utilizar somente o número zero no espaço reservado à 
inserção do número de tombo foi adotada para facilitar a distinção 
entre o que fora discriminado na listagem antiga e o que estava sendo 
identificado praticamente pela primeira vez. Cabe esclarecer que, como 
a quantidade de dígitos era indeterminada e isso poderia gerar um 
problema de variação da quantidade de zeros, convencionou-se a 
adoção de 5 numerais para todos os casos.  
O número após o underline é o número necessário para a 
individualização dos registros dos objetos – caso contrário, seriam 
todos apenas “044-000000”, sem possibilidade de recuperação rápida 
da informação.  
 
No caso de necessidade de desdobrar o objeto sem tombamento, o 
registro ficaria como o exemplo abaixo: 
 

Nº Tombo Denominação 
 

044-00000_10341 
 

Tampa 
 

044-00000_10342.01 
 

Chávena 
 

044-00000_10342.02 
 

Pires 
 

 
Vale observar que, nesse caso, o desdobramento foi realizado não para 
identificar todas as peças tombadas sob um mesmo número, posto que  
elas não possuíam um. O desdobramento aqui foi realizado para que os 
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objetos não perdessem a relação de conjunto. Provavelmente a 
“tampa” deveria possuir um bule, que, no entanto, não foi encontrado 
naquele momento. No caso da chávena, o pires não foi considerado 
como “parte” porque não poderia ser compreendido como um 
“acessório” da chávena ou mesmo como uma peça que faria sentido 
unicamente com a presença da mesma, como ocorreu no caso da 
tampa e do bule. A chávena e o pires foram identificados 
individualmente, pois não podem ser entendidas como acessórios de 
uma ou de outra. 
 
Outra orientação dada no caso dos não patrimoniados foi a 
possibilidade de restrição de campos de preenchimento. Os campos 
básicos definidos foram:  
 
DADOS ADMINISTRATIVOS: “Nº de Tombo” (no caso, o número 
atribuído). 
DADOS FÍSICOS E CULTURAIS: “Tipologia”, “Denominação” e 
“Dimensões”. 
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: nome e sobrenome do 
profissional. 
 
Nos casos de obras autorais, como publicações, obras de arte e 
fotografias, era necessário preencher também o campo “Título”, 
quando necessário, e autor, quando identificado. Se houvesse doador 
conhecido, o mesmo deveria ser registrado no campo 
“Responsabilidades”. Entretanto, como cada caso era praticamente 
único, em diversos momentos as equipes preencheram um número 
maior de dados do que o supracitado. 

 
7) Todos os objetos – patrimoniados e não patrimoniados – deveriam ser 

fotografados e a imagem digital deveria receber rigorosamente o 
mesmo número tombo atribuído ao objeto em planilha. A resolução 
definida foi a de 72 dpi, que não é  alta, mas atende à necessidade de 
identificação das peças e permite o armazenamento de uma quantidade 
maior de dados sem grandes demandas de memória5.  

 
Acervo bibliográfico: 
 
Logo após o início do trabalho de campo, um fato se configurou diante do Grupo de 
Coordenação: o número de publicações que se encontrava nos museus do interior 
era significativamente maior do que o esperado. Isso era evidente em unidades 
como a Casa de Cultura Paulo Setúbal, por exemplo, que possui mais da metade de 
seu acervo constituído por publicações. No caso dos museus da capital, a situação 
era diferenciada, pois a maioria já possui bibliotecas organizadas como tal. 
 

                                                 
5 A esse respeito, é importante salientar que as fotos em baixa resolução são utilizadas para fins de 
controle do acervo. Entretanto, as orientações para continuidade dos trabalhos em cada museu são para 
a produção de imagens em alta resolução, pois registros fotográficos com melhor qualidade de 
visualização são importantes para outros fins, como elaboração de catálogos, folders, entre outros. Eles 
permitem que o acervo seja difundido e divulgado sem implicar em uma manipulação excessiva dos 
objetos. 
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A partir dessa constatação, os bibliotecários integrantes da equipe contratada pela 
ACAM Portinari e que estavam trabalhando em conjunto com a equipe do Projeto de 
Documentação colaboraram na elaboração de uma planilha de dados específica 
para esse tipo de acervo, com campos da área de Biblioteconomia como “Edição”, 
ISBN” e “ISSN” e com uma lista específica das tipologias de publicação que 
poderiam ser encontradas: artigo de periódico, catálogo, dissertação, folheto, 
hemeroteca, livro, periódico, separata e tese. O que motivou essa decisão foi o 
entendimento de que, apesar de tal material ainda não ser tratado dentro das 
normas da Biblioteconomia, era importante iniciar um processo de triagem para 
futura catalogação.  
 
As orientações de preenchimento para as publicações foram as seguintes: 
 

1) No caso dos livros, todas as informações necessárias para 
preenchimento das planilhas poderiam ser encontradas na folha de 
rosto, principalmente no caso das publicações mais recentes; 

 
2)   O número de tombo deveria ser respeitado tal qual a listagem de 

levantamento patrimonial, mas respeitando o critério de diferenciação 
do registro de livros e outras publicações tombadas em lote, à 
semelhança do caso dos objetos museológicos. Desse modo, foi definido 
que obras em volumes, como enciclopédias, livros e periódicos, 
deveriam ser registrados separadamente e o número do volume 
deveria ser preenchido nesse mesmo campo;  

 
3) Obras encadernadas juntas: se tivessem o mesmo título (periódicos, 

por exemplo) seria necessário fazer um registro e descrever o v. 
(volume), n. (número) e data, no campo coleção de periódico. Se 
houvesse títulos diferentes no meio do conjunto, seria necessário fazer 
outro registro em separado, individualizando a obra. Essa regra também 
foi definida para livros, separatas, folhetos, etc.  

 
4)  Para descrição física das publicações, foi definido o seguinte padrão de 

preenchimento: nº total de páginas: il. (ilustrado, se fosse o caso); 
altura em cm. 

 
5) Exemplo de preenchimento: 

 
Título: (indicar título) 
Indicação de Responsabilidade: (nome do autor); ilustrações de 
(nome do ilustrador)  
Edição: (Nº). ed.  
Local de Publicação: [cidade ou país]  
Editora: Nome da editora 
Data de Publicação: [ano da publicação] 
Descrição Física: (Nº) p. : il. ; (altura) cm  
Tipo de Publicação: Livro, periódico, etc.  
Coleção do Periódico: v. 1, n. 1, (ano da publicação); v. 1, n. 2, (ano 
da publicação); ...  
Estado de Conservação: (indicar estado de conservação)  
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6) No caso das publicações não patrimoniadas, foi definido que somente os 
seguintes campos deveriam ser preenchidos:  
 
DADOS ADMINISTRATIVOS: Nº de Patrimônio (Ex.: 038-00000, 038-
00000_01, 038-00000_02), Coleção, Forma de Entrada (se conhecida), 
Data de Entrada (se houver), Localização do Objeto no Museu 
 
DADOS FÍSICOS E CULTURAIS: Tipologia do objeto (publicação), 
Título, Indicação de Responsabilidade, Edição, Local de Publicação, 
Editora, Data de Publicação, Descrição Física, Tipo de Publicação, 
Coleção do Periódico. 
 
CONSERVAÇÃO: Estado de Conservação (Bom, Regular, Ruim)  
 

Acervo arquivístico: 
 
Com o desenvolvimento dos trabalhos de campo na primeira etapa, também foi 
identificada pelas equipes a existência de material arquivístico em praticamente 
todos os museus do interior, sem tratamento técnico adequado à sua natureza e 
muitas vezes armazenado junto com o acervo museológico.  
 
Esse material era, em sua maioria, composto por documentação produzida pelo 
próprio museu ao longo dos anos, como fotos de eventos, correspondências, 
relatórios anuais entre outros.  
 
Para não incorrer na catalogação museológica desse tipo de acervo, as equipes de 
campo foram orientadas a realizar uma listagem a parte, contendo apenas a 
descrição ampla dos conjuntos documentais e a quantificação dos metros lineares. 
Assim, o tratamento técnico e a triagem desses documentos, seguindo uma tabela 
de temporalidade, serão realizados pelas equipes dos próprios museus, seguindo os 
parâmetros indicados pela SEC-SP a partir de orientação geral do Arquivo Público 
do Estado de São Paulo. 
 
Nos museus onde os arquivos permanentes já são tratados como tal por 
profissionais especialistas, dentro dos parâmetros arquivísticos vigentes, a ação 
empreendida pela Coordenação do Projeto foi a solicitação de uma breve descrição 
do acervo e a quantificação em metros lineares. 
 
 
3. Resultados alcançados no MHFP “Monteiro Lobato”  

 
A partir do esforço empreendido pela SEC através do Projeto, a intenção não 

é que o trabalho se esgote em si mesmo. A expectativa é de que o trabalho de 
documentação se torne uma ação sistemática em todos os museus que ainda não 
possuíam uma estrutura devidamente instalada quando do início das atividades, 
possibilitando a realização da catalogação e atualização sistemática de dados pelas 
próprias equipes locais. E nos museus com processos mais avançados de 
documentação e informatização de dados, a expectativa é que, após a realização da 
regularização de todas as pendências indicadas pelo Projeto, a catalogação e as 
atualizações continuem acontecendo, em conjunto com atividades de pesquisa. 
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Especificamente em relação ao MHFP “Monteiro Lobato”, é possível traçar o 
seguinte panorama: 

 
1. O levantamento patrimonial do processo SC 3030/1982 possui uma 

listagem com 1121 registros numéricos de peças, sem o devido 
desdobramento que possibilitasse a quantificação mais precisa do 
total de itens; 

2. A lista possui apenas a denominação dos itens, o número e uma 
avaliação de valor para efeito contábil. Nenhum registro foi feito 
levando em consideração a necessidade de descrever, ainda que 
sumariamente, os objetos de modo a tornar possível sua 
identificação; 

3. Todos os objetos listados carecem de informações relativas a sua 
procedência (último local ou pessoa que o possuiu) e origem (local de 
produção do bem), inviabilizando quaisquer avaliações relativas a sua 
autenticidade, autoria e historicidade. É importante frisar que os 
acervos museológicos devem ser sempre estruturados com objetos 
ou obras de arte cuja representatividade seja significativa para uma 
comunidade.  

4. Além disso, todos os objetos não se constituem como acervo 
museológico, pela ausência das características acima relacionadas – 
representatividade, valor de memória, proveniência, autoria, 
historicidade. Além disso, soma-se a este argumento o fato de que 
objetos tais como “casas de palito de fósforo”, “bonecas de pano”, 
“cobra de lã”, “burro de camurça”, eram basicamente cenográficos, 
utilizados nas atividades teatrais que o museu realiza desde a época 
do levantamento patrimonial. Sendo assim, tais objetos se 
desgastaram naturalmente com o tempo, sendo substituídos por 
outros, que por sua vez também foram descartados quando 
necessário ou quando havia alguma alteração das peças encenadas. 

5. Contudo, tais acontecimentos nunca impactaram a dinâmica do 
museu, porque sua ênfase era e é no patrimônio imaterial, 
constituído por todas as personagens e romances criados por 
Monteiro Lobato, trabalhados até hoje pela equipe técnica da 
instituição através de encenações teatrais e também no patrimônio 
arquitetônico – a chácara do Visconde de Tremembé, avô de Monteiro 
Lobato. 

 
Portanto: 
 
 

6. Durante o trabalho de campo realizado pela equipe técnica do Projeto 
de Documentação em abril de 2009, nenhum dos objetos constantes 
no levantamento patrimonial foi encontrado. Foram identificados 
apenas 12 objetos, que foram emprestados do Museu da Casa 
Brasileira na década de 1990. O Conselho de Orientação Cultural 
deste museu já está realizando os estudos necessários para definição 
de peças que eventualmente tenham pertinência para a atual 
proposta museológica do MCB e que poderiam, assim, retornar à 
capital.  

7. Portanto, os 12 laudos anexos a esse relatório são o produto final do 
trabalho de campo executado no MHFP “Monteiro Lobato” e devem 
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ser compreendidos nos autos como a listagem atual do acervo do 
MCB que foi emprestado à instituição.   

8. Solicita-se o procedimento administrativo de baixa patrimonial dos 
itens relacionados às fls. 05 a 55 dos autos.  

  
Sem mais para o momento,  
 
 
Juliana Monteiro 
Assistente Técnico de Coordenação 
Museóloga – COREM 4R 154 I 

  
 
São Paulo, 30 de setembro de 2010 
 
 
 
 
 De acordo. 

 
 

Luiz Fernando Mizukami 
Diretor do Grupo de Preservação  

do Patrimônio Museológico 
 
 

Claudinéli Moreira Ramos 
Coordenadora da Unidade de 

Preservação do Patrimônio Museológico 
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LISTAGEM DE PEÇAS MCB 
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ANEXO 16 - RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO MUSEU HISTÓRICO PEDAGÓGICO E FOL-
CLÓRICO MONTEIRO LOBATO TAUBATÉ SP – 05/01/2011  - Relatório de Diagnóstico Técnico da 
Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico  sobre os acervos do MCB doados ao Museu 
Monteiro Lobato.
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ANEXO 17 - LEI Nº 4.473 – 01/03/2011 – Projeto de Lei que autoriza o poder executivo a receber do 
Estado de São Paulo o imóvel denominado Chácara do Visconde.

LEI Nº 4.473, DE 1º DE MARÇO DE 2011 

Projeto de Lei de autoria do Prefeito Municipal 

Autoriza o Poder Excecutivo a receber do Estado de 
São Paulo o imóvel denominado Chácara do Visconde, 
conforme especifica 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art.1º Fica o município de Taubaté autorizado a receber do Estado de São Paulo, 
permissão de uso, a título precário e gratuito, do imóvel denominado Chácara do Visconde, 
onde está instalado o Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato. 

Art. 2º A permissão de uso de que trata o art. 1º é por prazo indeterminado. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei onerarão as dotações 
orçamentárias próprias. 

 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 1º de março de 2011, 366º da elevação de 
Taubaté à categoria de Vila. 

Roberto Pereira Peixoto 
Prefeito Municipal 

Este texto não substitui o publicado no Jornal "DIÁRIO DE TAUBATÉ" 
do dia 3 de março de 2011. 
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ANEXO 18 – DECRETO Nº 12.958 – 12/03/2013 – Decreto que cria o Museu Histórico , Folclórico e 
Pedagógico Monteiro Lobato
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ANEXO 19 – CONTRATO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS,DOS BENS MÓVEIS ADMINISTRADOS E 
INVENTARIADOS PELA SECRETARIA DA CULTURA – 20/03/2013 – Contrato de doação dos bens 
móveis administrados e inventariados pela Secretaria da Cultura ao Município de Taubaté/Museu 
Monteiro Lobato.
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ANEXO 20 – DIÁRIO OFICIAL – 10/04/2013 – Publicação do Contrato de doação dos bens móveis 
administrados e inventariados pela Secretaria da Cultura ao Município de Taubaté/Museu Mon-
teiro Lobato.
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ANEXO 21 - DECRETO Nº 63.498 – 10/06/2018 – Decreto que destina à Secretaria da Cultura de 
Taubaté a administração do imóvel Chácara do Visconde.

29/09/2020 Decreto nº 63.498, de 14 de junho de 2018 - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2018/decreto-63498-14.06.2018.html 1/1

A

Ficha informativa

DECRETO Nº 63.498, DE 14 DE JUNHO DE 2018

Destina à Secretaria da Cultura a administração do imóvel que específica no Município de Taubaté
e dá providências correlatas

MÁRCIO FRANÇA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e à
vista da manifestação do Conselho do Patrimônio Imobiliário,
Decreta:
Artigo 1º - Fica destinada à Secretaria da Cultura a administração do imóvel conhecido como
“Chácara do Visconde” ou “Sítio do Picapau Amarelo”, situado entre a Avenida Campinas, Rua
Visconde de Sabugosa, Rua Príncipe Escamado e Avenida Monteiro Lobato, Bairro da Monção,
Município de Taubaté, composto por duas áreas que juntas totalizam 21.046,00m² (vinte e um mil
e quarenta e seis metros quadrados), cadastrado no SGI sob nº 2871, conforme descrito e
identificado nos autos do processo SC 122.544/2009.
Artigo 2º - Fica a Fazenda do Estado autorizada a permitir o uso do imóvel descrito no artigo
anterior, a título precário e gratuito e por prazo indeterminado, em favor do Município de Taubaté.
§ 1º - O imóvel de que trata este decreto destinar-se-á a abrigar o Museu Histórico, Folclórico e
Pedagógico Monteiro Lobato.
§ 2º - A permissão de uso de que trata o “caput” deste artigo será efetivada por meio de termo a
ser lavrado pela unidade competente da Procuradoria Geral do Estado, dele devendo constar as
condições impostas pela permitente.
Artigo 3º - Fica o Município de Taubaté autorizado a ceder o uso do imóvel de que trata este
decreto, no todo ou em parte, para organização social que com ele venha a celebrar contrato de
gestão para a operacionalização do museu.
Artigo 4º - É facultado ao Município de Taubaté, mediante prévia autorização da permitente,
instalar ou explorar, direta ou indiretamente, equipamentos complementares destinados às
atividades do museu, considerados necessários ou relacionados às atividades do Museu Histórico,
Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato, devendo a renda obtida ser integralmente revertida na
consecução de seus objetivos.
Parágrafo único - Fica delegada ao Secretário da Cultura a faculdade de outorgar a autorização
mencionada no “caput” deste artigo.
Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 14 de junho de 2018
MÁRCIO FRANÇA
Romildo de Pinho Campello
Secretário da Cultura
Claudio Valverde Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil
Saulo de Castro Abreu Filho
Secretário de Governo
Publicado na Secretaria de Governo, aos 14 de junho de 2018.
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ANEXO 22 - TERMO DE RESPONSABILIDADE DE ACESSO E USO DA DOCUMENTAÇÃO DO ACER-
VO DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE TAUBATÉ FELIZ GUISARD FILHO
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ANEXO 23 - TERMO DE RESPONSABILIDADE IPHAN
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ANEXO 24 - TERMO DE ACEITE DE PARCERIA CEDAE-MUSEU MONTEIRO LOBATO

U N I V E R S I D A D E  E S T A D U A L  D E  C A M P I N A S  
I N S T I T U T O  D E  E S T U D O S  D A  L I N G U A G E M  
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO CULTURAL “ALEXANDRE EULALIO” 

Centro de Documentação Cultural “Alexandre Eulalio” 
Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 571 Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

CEP 13083-859 - Campinas - SP - Brasil 

Tel.: 0-XX-19-3788.1505                 Fax: 0-XX-19-3521-1519                       E-mail: cedae@iel.unicamp.br 

Campinas, 11 de setembro de 2020. 
 
 
À Sra. 
Diana Costa Poepcke 
Coordenadora do projeto de Modernização do Museu Monteiro Lobato 
 
 
Prezado Diana, 
 
 
É com muita satisfação que recebemos sua proposta de parceria que muito nos 
engrandece. É de grande interesse do CEDAE e de toda a sua equipe, que seu trabalho 
cuidadoso carinhoso no processamento e na guarda do acervo de Monteiro Lobato 
alcance ao máximo a sociedade como um todo. Por esta razão, saber da aprovação do 
projeto de modernização do Museu H. F. P. Monteiro Lobato nos deixa muito contentes 
e nos injeta ânimo em tempos em que a educação, a cultura e o meio-ambiente sofrem 
tantas perdas, abandono e mesmo destruição. Esperamos que o projeto alcance e 
ultrapasse seus objetivos, para os quais o CEDAE ficará muito honrado em contribuir da 
melhor forma possível.  
 
Assim, me despeço lhes desejando sucesso e nos colocando à sua disposição. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
_____________________________ 
Pablo Picasso Feliciano de Faria 
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ANEXO 25 –  TERMO DE AUTORIZAÇÃO – Termo de autorização de uso de acervo pessoal e ou 
arquivístico do acervo da coleção Ricardo Lobato.
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ANEXO 26 - ORIENTAÇÃO DE USO DE ARQUIVOS DIGITAIS da Biblioteca Nacional

/

(http://bndigital.bn.gov.br/)

Busca rápida no acervo digital

  

Orientações de uso de arquivos digitais
 

1. Os conteúdos acessíveis no site da biblioteca digital da Fundação Biblioteca Nacional – BNDigital – são, em sua maior parte reproduções digitais de obras

em domínio público, provenientes de coleções da Biblioteca Nacional do Brasil.

•    A reutilização não comercial destes conteúdos é livre e gratuita devendo ser mencionada a BNDigital como fonte de referência.

•    A reutilização comercial destes conteúdos é objeto de uma autorização de uso. Entende-se por reutilização comercial a revenda destes conteúdos sob

forma de produtos elaborados ou de fornecimento de serviços. Clique aqui (http://www.bn.br/servicos/reproducao-acervo) para acessar as tarifas e

licenças.

 

2. Os conteúdos apresentados nos sites da Rede da Memória Virtual Brasileira e da Hemeroteca Digital Brasileira, embora integrem a BNDigital, estão sob

regime de reutilização particular.

A BNDigital não concede autorização de uso destes conteúdos, pois não é titular dos direitos autorais dos mesmos.

 

2.1. Rede da Memória Virtual Brasileira

•    A reutilização não comercial ou comercial de obras em domínio público ou protegidas pela lei do direito autoral provenientes de coleções de

instituições parceiras da Rede da Memória Virtual Brasileira são objeto de prévia autorização de uso.

•    Estes documentos não podem ser reutilizados sem o prévio consentimento da instituição detentora do documento original. O utilizador deverá

informar-se junto à instituição detentora do documento original sobre as condições de reutilização dos documentos.

•    A fonte de referência deve ser informada mencionando a BNDigital e a instituição detentora do documento original.

 

2.2. Hemeroteca Digital Brasileira

•    A reutilização não comercial ou comercial de obras em domínio público ou protegidas pela lei do direito autoral provenientes da Hemeroteca Digital

Brasileira são objeto de prévia autorização de uso.

•    Estes documentos não podem ser reutilizados sem o prévio consentimento da instituição ou empresa detentora dos direitos autorais. Dessa forma o

uso do material disponibilizado no site da Hemeroteca Digital Brasileira depende da autorização expressa dos detentores dos direitos, ou na forma da Lei

de Direito Autoral (Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998).

•    O utilizador deverá informar-se junto à instituição ou empresa detentora dos direitos autorais sobre as condições de reutilização dos documentos.

•    A fonte de referência deve ser informada mencionando a BNDigital e a instituição ou empresa detentora do documento original

3. Para obter a cópia de um documento da BNDigital em alta definição acesse o serviço de reprodução da Fundação Biblioteca Nacional. Clique aqui.

(http://www.bn.br/servicos/reproducao-acervo)

BRASIL
(HTTPS //GOV BR)

ORIENTAÇÕES DE USO DE ARQUIVOS DIGITAIS (HTTP://BNDIGITAL.BN.GOV.BR/ORIENTACOES-DE-USO-DE-ARQUIVOS-DIGITAIS/)

PERGUNTAS E RESPOSTAS (HTTP://BNDIGITAL.BN.GOV.BR/PERGUNTAS-E-RESPOSTAS/)

FALE CONOSCO (HTTP://BNDIGITAL.BN.GOV.BR/FALE-CONOSCO/)

BUSCA AVANÇADA NO ACERVO DIGITAL (HTTP://BNDIGITAL.BN.GOV.BR/ACERVODIGITAL/)

BUSCA AVANÇADA NA HEMEROTECA (HTTP://BNDIGITAL.BN.GOV.BR/HEMEROTECA-DIGITAL/)

ARTIGOS (HTTP://BNDIGITAL.BN.GOV.BR/ARTIGOS/) DOSSIÊS (HTTP://BNDIGITAL.BN.GOV.BR/DOSSIES/)

EXPOSIÇÕES (HTTP://BNDIGITAL.BN.GOV.BR/EXPOSICOES/)

ACERVO DIGITAL (HTTP://BNDIGITAL.BN.GOV.BR/ACERVODIGITAL/)

HEMEROTECA DIGITAL (HTTP://BNDIGITAL.BN.GOV.BR/HEMEROTECA-DIGITAL/)

SOBRE A BNDIGITAL (HTTP://BNDIGITAL.BN.GOV.BR/SOBRE-A-BNDIGITAL/)

RECOMENDADO NO FACEBOOK DEPOIMENTOS
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/

Belo site, como ubatubense(natural de Ubatuba -SP),

curti muito, pois adoro historia, principalmente

relacionada a historia de minha cidade.

Silvio Cesar Fonseca

Inscrever-se (http://bndigital.bn.gov.br/newsletter/)  

A Biblioteca Nacional Digital faz parte da Fundação Biblioteca Nacional.

A BNDigital disponibiliza apenas documentos em domínio público ou com autorização de publicação do titular do direito autoral, exceto músicas

gravadas em discos de 78 rotações que só podem ser acessadas na íntegra no prédio sede da FBN.

Copyright © 2020. Fundação Biblioteca Nacional. Todos os direitos reservados

RECEBA AS ATUALIZAÇÕES DE CONTEÚDO POR E-MAIL

CONHEÇA-NOS (HTTP://BNDIGITAL.BN.GOV.BR/SOBRE-A-BNDIGITAL/)

QUERO COLABORAR COM A BNDIGITAL (HTTP://BNDIGITAL.BN.GOV.BR/SOBRE-A-BNDIGITAL/QUERO-COLABORAR/)

BIBLIOTECAS DIGITAIS PELO MUNDO (HTTP://BNDIGITAL.BN.GOV.BR/BIBLIOTECAS-DIGITAIS-PELO-MUNDO/)
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ANEXO 27 - TERMOS DE USO da Berkeley University

23/08/2021 Copyright Term and the Public Domain in the United States | Copyright Information Center

https://copyright.cornell.edu/publicdomain 1/17

COPYRIGHT INFORMATION CENTER

 

Copyright Term and the Public Domain in the
United States

Download PDF

(See footnote 1)

Never Published, Never Registered Works

Type of Work Copyright Term In the public domain in the
U.S. as of 1 January 2021 

Unpublished works Life of the
author + 70
years

Works from authors who
died before 1951

Unpublished anonymous and pseudonymous
works, and works made for hire (corporate
authorship)

120 years from
date of
creation

Works created before 1901

Unpublished works when the death date of the
author is not known

120 years from
date of
creation

Works created before 1901

Works Registered or First Published in the U.S.

Date of
Publication

Conditions Copyright Term 

Before 1926 None None. In the public domain due to copyright expiration

1926
through
1977

Published without a
copyright notice

None. In the public domain due to failure to comply
with required formalities

2

3

4

5

5

6

7 3
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Date of
Publication

Conditions Copyright Term 

1978 to 1
March 1989

Published without notice,
and without subsequent
registration within 5 years

None. In the public domain due to failure to comply
with required formalities

1978 to 1
March 1989

Published without notice,
but with subsequent
registration within 5 years

70 years a�er the death of author. If a work of corporate
authorship, 95 years from publication or 120 years from
creation, whichever expires first

1926
through
1963

Published with notice but
copyright was not
renewed

None. In the public domain due to copyright expiration

1926
through
1963

Published with notice and
the copyright was
renewed

95 years a�er publication date

1964
through
1977

Published with notice 95 years a�er publication date

1978 to 1
March 1989

Created a�er 1977 and
published with notice

70 years a�er the death of author. If a work of corporate
authorship, 95 years from publication or 120 years from
creation, whichever expires first

1978 to 1
March 1989

Created before 1978 and
first published with notice
in the specified period

The greater of the term specified in the previous entry
or 31 December 2047

From 1
March 1989
through
2002

Created a�er 1977 70 years a�er the death of author. If a work of corporate
authorship, 95 years from publication or 120 years from
creation, whichever expires first

From 1
March 1989
through
2002

Created before 1978 and
first published in this
period

The greater of the term specified in the previous entry
or 31 December 2047

A�er 2002 None 70 years a�er the death of author. If a work of corporate
authorship, 95 years from publication or 120 years from
creation, whichever expires first

6

7 3

8

8
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Date of
Publication

Conditions Copyright Term 

Anytime Works prepared by an
o�icer or employee of the
United States Government
as part of that person's
o�icial duties. 

None. In the public domain in the United States, unless
the employee was a civilian member of the faculty of
one of 15 service academies and the work in question is
a literary work intended for scholarly publication.  (17
U.S.C. § 105)

Works First Published Outside the U.S. by Foreign Nationals or U.S.
Citizens Living Abroad

Date of
Publication

Conditions Copyright
Term in the
United
States

Before
1926

None In the public
domain (But
see first
special case
below)

Works Published Abroad Before 1978

1926
through
1977

Published without compliance with US formalities, and in the public
domain in its source country as of 1 January 1996 (but see special
cases) 

In the public
domain

1926
through
1977

Published in compliance with all US formalities (i.e., notice, renewal) 95 years
a�er
publication
date

1926
through
1977

Solely published abroad, without compliance with US formalities or
republication in the US, and not in the public domain in its home
country as of 1 January 1996 (but see special cases)

95 years
a�er
publication
date

1926
through
1977

Published in the US less than 30 days a�er publication abroad Use the US
publication
chart to
determine
duration

6

7 3

19

9

10

20

11
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Date of
Publication

Conditions Copyright
Term in the
United
States

1926
through
1977

Published in the US more than 30 days a�er publication abroad,
without compliance with US formalities, and not in the public domain
in its home country as of 1 January 1996 (but see special cases)

95 years
a�er
publication
date

Works Published Abroad Aer 1 January 1978

1978 to
2002

Created before 1978 and first published in a country that is a signatory
to the Berne Convention or other 17 USC § 104A(h)(3) treaties 

The greater
of 70 years
a�er the
death of
author (or if
work of
corporate
authorship,
95 years
from
publication)
or 31
December
2047

2003- Created before 1978 and first published a�er 2002 in a country that is a
signatory to the Berne Convention or other 17 USC § 104A(h)(3)
treaties 

70 years
a�er the
death of the
author, or if
work of
corporate
authorship,
95 years
from
publication

1 January
1978 - 1
March 1989

Published without copyright notice, and in the public domain in its
source country as of 1 January 1996 (but see special cases)

In the public
domain

20

20

18
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Date of
Publication

Conditions Copyright
Term in the
United
States

1 January
1978 - 1
March 1989

Published without copyright notice in a country that is a signatory to
the Berne Convention or other 17 USC § 104A(h)(3) treaties and is not
in the public domain in its source country as of 1 January 1996 (but see
special cases) 

70 years
a�er the
death of
author, or if
work of
corporate
authorship,
95 years
from
publication

1 January
1978 - 1
March 1989

Published with copyright notice in a country that has copyright
relations with the US (but see special cases) 

70 years
a�er the
death of
author, or if
work of
corporate
authorship,
95 years
from
publication

A�er 1
March 1989

Published in a country that has copyright relations with the US 70 years
a�er the
death of
author, or if
work of
corporate
authorship,
95 years
from
publication

A�er 1
March 1989

Published in a country with which the United States does not have
copyright relations under a treaty

In the public
domain

Special Cases

18

13

13
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Date of
Publication

Conditions Copyright
Term in the
United
States

1 July 1909
through
1978

In Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada,
Oregon, Washington, Guam, and the Northern Mariana Islands ONLY.
Published in a language other than English, and without subsequent
republication with a copyright notice

Treat as an
unpublished
work until
such date as
first US-
compliant
publication
occurred

Anytime Created by a resident of Eritrea, Ethiopia, Iran, Iraq, Marshall Islands,
and published in one of these countries.  Works from Palau, Somalia,
South Sudan, or Timor-Leste may also be included.

Not
protected by
US copyright
law until
they become
party to
bilateral or
international
copyright
agreements

Anytime Works whose copyright was once owned or administered by the Alien
Property Custodian, and whose copyright, if restored, would as of
January 1, 1996, be owned by a government

Not
protected by
US copyright
law

Anytime If fixed or solely published in one of the following countries, the 1
January 1996 date given above is replaced by the date of the country's
membership in the Berne Convention or the World Trade Organization,
whichever is earlier: Afghanistan, Algeria, Andorra, Angola, Armenia,
Azerbaijan, Belarus, Bhutan, Cambodia, Cape Verde, Cook Islands,
Comoros, Equatorial Guinea, Grenada, Haiti, Jersey, Jordan, Kiribati,
Democratic People's Republic of Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos,
Malaysia, Micronesia, Mongolia, Montenegro, Nauru, Nepal, Niue,
Oman, Panama, Papua New Guinea, Qatar, Samoa, San Marino, São
Tomé and Príncipe, Saudi Arabia, Solomon Islands, Sudan, Syria,
Taiwan, Tajikistan, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, United Arab Emirates,
Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen

 

Sound recordings

(Note: The following information applies only to the sound recording itself, and not to any
copyrights in underlying compositions or texts.)

12

13

14
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  Unpublished Sound Recordings, Domestic and Foreign  

Date of
Fixation/Publication

Conditions In the public
domain in
the U.S. as of
1 January
2019

Prior to 15 Feb. 1972 Indeterminate Subject to
state
common law
protection.
Enters the
public
domain on
15 Feb. 2067

A�er 15 Feb. 1972 Life of the author + 70 years. For unpublished anonymous and
pseudonymous works and works made for hire (corporate
authorship), 120 years from the date of fixation

Nothing. The
soonest
anything
enters the
public
domain is 15
Feb. 2067

Sound Recordings Published in the United States

Before 1923 None 1 January
2022

1923 to 1946 None 100 years
from
publication

1947 to 1956 None 110 years
from
publication

1957 - 14 Feb 1972 None 15 Feb 2067

15 Feb 1972 to 1978 Published without notice (i.e, ©, year of publication, and
name of copyright owner)

In the public
domain

3

15
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  Unpublished Sound Recordings, Domestic and Foreign  

Date of
Fixation/Publication

Conditions In the public
domain in
the U.S. as of
1 January
2019

15 Feb. 1972 to 1978 Published with notice 95 years
from
publication.
2068 at the
earliest

1978 to 1 March
1989

Published without notice, and without subsequent
registration

In the public
domain

1978 to 1 March
1989

Published with notice 70 years
a�er death
of author, or
if work of
corporate
authorship,
the shorter
of 95 years
from
publication,
or 120 years
from
creation.
2049 at the
earliest

3
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  Unpublished Sound Recordings, Domestic and Foreign  

Date of
Fixation/Publication

Conditions In the public
domain in
the U.S. as of
1 January
2019

A�er 1 March 1989 None 70 years
a�er death
of author, or
if work of
corporate
authorship,
the shorter
of 95 years
from
publication,
or 120 years
from
creation.
2049 at the
earliest

Sound Recordings Published Outside the United States

Before 1923 None 1 January
2022

1923 to 1946 None 100 years
from
publication

1947 to 1956 None 110 years
from
publication

1957 to 14 Feb 1972 None 15 Feb. 2067

3
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  Unpublished Sound Recordings, Domestic and Foreign  

Date of
Fixation/Publication

Conditions In the public
domain in
the U.S. as of
1 January
2019

15 Feb 1972 to 1
March 1989

In the public domain in its home country as of 1 Jan. 1996 or
there was US publication within 30 days of the foreign
publication (but see special cases)

Subject to
state
common law
protection.
Enters the
public
domain on
15 Feb. 2067

15 Feb. 1972 to 1978 Not in the public domain in its home country as of 1 Jan.
1996. At least one author of the work was not a US citizen or
was living abroad, and there was no US publication within 30
days of the foreign publication (but see special cases)

95 years
from date of
publication.
2068 at the
earliest

1978 to 1 March
1989

Not in the public domain in its home country as of 1 Jan.
1996. At least one author of the work was not a US citizen or
was living abroad, and there was no US publication within 30
days of the foreign publication (but see special cases)

70 years
a�er death
of author, or
if work of
corporate
authorship,
the shorter
of 95 years
from
publication,
or 120 years
from
creation

3
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  Unpublished Sound Recordings, Domestic and Foreign  

Date of
Fixation/Publication

Conditions In the public
domain in
the U.S. as of
1 January
2019

A�er 1 March 1989 None 70 years
a�er death
of author, or
if work of
corporate
authorship,
the shorter
of 95 years
from
publication,
or 120 years
from
creation

Special Cases

Fixed at any time Created by a resident of Eritrea, Ethiopia, Iran, Iraq, Marshall
Islands, San Marino, or Timor-Leste and published in one of
these countries.  Works from Nauru, Palau, Somalia, or South
Sudan may also be included.

Not
protected by
US federal
copyright
law because
they are not
party to
international
copyright
agreements

Fixed prior to 1996 Works whose copyright was once owned or administered by
the Alien Property Custodian, and whose copyright, if
restored, would as of 1 January 1996 be owned by a
government

Not
protected by
US federal
copyright
law

3

13

14
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  Unpublished Sound Recordings, Domestic and Foreign  

Date of
Fixation/Publication

Conditions In the public
domain in
the U.S. as of
1 January
2019

Fixed at any time If fixed or solely published in one of the following countries,
the 1 January 1996 date given above is replaced by the date of
the country's membership in the Berne Convention or the
World Trade Organization, whichever is earlier: Afghanistan,
Algeria, Andorra, Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus,
Bhutan, Cambodia, Cape Verde, Cook Islands, Comoros,
Equatorial Guinea, Grenada, Haiti, Jersey, Jordan, Kiribati,
Democratic People's Republic of Korea, Kuwait, Kyrgyzstan,
Laos, Malaysia, Micronesia, Mongolia, Montenegro, Nauru,
Nepal, Niue, Oman, Panama, Papua New Guinea, Qatar,
Samoa, San Marino, São Tomé and Príncipe, Saudi Arabia,
Solomon Islands, Sudan, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tonga,
Turkmenistan, Tuvalu, United Arab Emirates, Uzbekistan,
Vanuatu, Vietnam, Yemen

 

Architectural Works

(Note: Architectural plans and drawings may also be protected as textual/graphics works)

Date
of
Design

Date of Construction Copyright Status

Prior
to 1
Dec.
1990

Not constructed by
31 Dec. 2002

Protected only as plans or drawings

Prior
to 1
Dec.
1990

Constructed by 1
Dec. 1990

Protected only as plans or drawings

Prior
to 1
Dec.
1990

Constructed
between 30 Nov.
1990 and 31 Dec.
2002

Building is protected for 70 years a�er death of author, or if work of
corporate authorship, the shorter of 95 years from publication, or
120 years from creation

3

16

17
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Date
of
Design

Date of Construction Copyright Status

From
1 Dec.
1990

Immaterial Building is protected for 70 years a�er death of author, or if work of
corporate authorship, the shorter of 95 years from publication, or
120 years from creation

 

Editorial Note:

1 January 2019 marked two important changes to the copyright duration chart.  First, for
the first time in 20 years, published works entered the public domain.  1923 finally arrived,
and the cut-o� date for the public domain has started to shi�.  Second, the enactment of
the Orrin G. Hatch-Bob Goodlatte Music Modernization Act in 2018 radically changed the
calculus for pre-1972 published sound recordings.  Both of these changes are reflected in
the chart.

Notes

1. This chart was first published in Peter B. Hirtle, "Recent Changes To The Copyright Law:
Copyright Term Extension," Archival Outlook, January/February 1999. This version is
current as of 17 March 2021. The most recent version is found at Cornell Copyright
Information Center's "Copyright Term and the Public Domain in the United States" page.
For some explanation on how to use the chart and complications hidden in it, see Peter
B. Hirtle, "When is 1923 Going to Arrive and Other Complications of the U.S. Public
Domain," Searcher (Sept 2012). The chart is based in part on Laura N. Gasaway's chart,
"When Works Pass Into the Public Domain." A similar chart is found in Marie C. Malaro, A
Legal Primer On Managing Museum Collections, 3rd ed. (Washington, D.C.: Smithsonian
Institution Press, 2012): 170. Mary Minow has a useful copyright duration chart organized
by year. A "flow chart" for copyright duration and a “tree-view” chart on copyright are
also available. Several U.S. copyright duration calculators are available online, including
the Public Domain Sherpa and the Durationator (in beta). Europeana’s public domain
calculators for 30 di�erent countries outside of the U.S. See also Library of Congress
Copyright O�ice. Circular 15a, Duration of Copyright: Provisions of the Law Dealing with
the Length of Copyright Protection (Washington, D.C.: Library of Congress, 2004). Further
information on copyright duration is found in Chapter 3, "Duration and Ownership of
Copyright," in Copyright and Cultural Institutions: Guidelines for Digitization for U.S.
Libraries, Archives, and Museums, by Peter B. Hirtle, Emily Hudson, and Andrew T.
Kenyon (Ithaca, NY: Cornell University Library, 2009) available as a free download from
Cornell eCommons. Additional guidance on the public domain may be found in Melissa

17
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Levine, Richard C. Adler,and Justin Bonfiglio. Finding the Public Domain: Copyright
Review Management System Toolkit (Ann Arbor, Michigan: Michigan Publishing, 13 June
2016) and Menesha A. Mannapperuma, Brianna L. Schofield, and Andrea K. Yankovsky,
et. al. Is it in the Public Domain? (Berkeley, CA: Samuelson Law, Technology & Public
Policy Clinic at the University of California, Berkeley, School of Law, 27 May 2014).

2. Treat unpublished works registered for copyright prior to 1978 as if they had been
published in the US (though note that the only formality that applied was the
requirement to renew copyright a�er 28 years). Unpublished works registered for
copyright since 1978 can be considered as if they were an "Unpublished, Unregistered
Work."

3. All terms of copyright run through the end of the calendar year in which they would
otherwise expire, so a work enters the public domain on the first of the year following
the expiration of its copyright term. For example, a book published on 15 March 1925 will
enter the public domain on 1 January 2021, not 16 March 2020 (1925+95=2020).

4. Unpublished works when the death date of the author is not known may still be
copyrighted a�er 120 years, but certification from the Copyright O�ice that it has no
record to indicate whether the person is living or died less than 70 years before is a
complete defense to any action for infringement. See 17 U.S.C. § 302(e).

5. Presumption as to the author's death requires a certified report from the Copyright
O�ice that its records disclose nothing to indicate that the author of the work is living or
died less than seventy years before.

6. "Publication" was not explicitly defined in the Copyright Law before 1976, but the 1909
Act indirectly indicated that publication was when copies of the first authorized edition
were placed on sale, sold, or publicly distributed by the proprietor of the copyright or
under his authority.

7. Not all published works are copyrighted. Works prepared by an o�icer or employee of
the United States Government as part of that person's o�icial duties receive no copyright
protection in the US. For much of the twentieth century, certain formalities had to be
followed to secure copyright protection. For example, some books had to be printed in
the United States to receive copyright protection, and failure to deposit copies of works
with the Register of Copyright could result in the loss of copyright. The requirements that
copies include a formal notice of copyright and that the copyright be renewed a�er
twenty eight years were the most common conditions, and are specified in the chart.

8. A 1961 Copyright O�ice study found that fewer than 15% of all registered copyrights
were renewed. For books, the figure was even lower: 7%. See Barbara Ringer, "Study No.
31: Renewal of Copyright" (1960), reprinted in Library of Congress Copyright O�ice.
Copyright law revision: Studies prepared for the Subcommittee on Patents, Trademarks,
and Copyrights of the Committee on the Judiciary, United States Senate, Eighty-sixth
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Congress, first [-second] session. (Washington: U. S. Govt. Print. O�, 1961), p. 220. A good
guide to investigating the copyright and renewal status of published work is Samuel
Demas and Jennie L. Brogdon, "Determining Copyright Status for Preservation and
Access: Defining Reasonable E�ort," Library Resources and Technical Services 41:4
(October, 1997): 323-334. See also Library of Congress Copyright O�ice, How to
investigate the copyright status of a work. Circular 22. [Washington, D.C.: Library of
Congress, Copyright O�ice, 2004]. The Online Books Page FAQ, especially "How Can I Tell
Whether a Book Can Go Online?" and "How Can I Tell Whether a Copyright Was
Renewed?", is also very helpful.

9. The following section on foreign publications draws extensively on Stephen Fishman,
The Public Domain: How to Find Copyright-free Writings, Music, Art & More. (Berkeley:
Nolo.com, 2017). It applies to works first published abroad and not subsequently
published in the US within 30 days of the original foreign publication. Works that were
simultaneously published abroad and in the US are treated as if they are American
publications.

10. Foreign works published a�er 1925 are likely to be still under copyright in the US
because of the Uruguay Round Agreements Act (URAA) modifying the General Agreement
on Tari�s and Trade (GATT). The URAA restored copyright in foreign works that as of 1
January 1996 had fallen into the public domain in the United States because of a failure
to comply with US formalities. One of the authors of the work had to be a non-U.S.
citizen or resident, the work could not have been published in the United States within
30 days a�er its publication abroad, and the work needed to still be in copyright in the
country of publication. Such works have a copyright term equivalent to that of an
American work that had followed all of the formalities. For more information, see Library
of Congress Copyright O�ice, Highlights of Copyright Amendments Contained in the
Uruguay Round Agreements Act (URAA). Circular 38b. (Washington, D.C.: Library of
Congress, Copyright O�ice, 2013).

11. U.S. formalities include the requirement that a formal notice of copyright be included in
the work; registration, renewal, and deposit of copies in the Copyright O�ice; and the
manufacture of the work in the United States.

12. The di�ering dates is a product of the question of controversial Twin Books v. Walt
Disney Co. decision by the 9th Circuit Court of Appeals in 1996. The question at issue is
the copyright status of a work only published in a foreign language outside of the United
States and without a copyright notice. It had long been assumed that failure to comply
with U.S. formalities placed these works in the public domain in the United States and,
as such, were subject to copyright restoration under URAA (see note 10). The court in
Twin Books, however, concluded "publication without a copyright notice in a foreign
country did not put the work in the public domain in the United States." According to the
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court, these foreign publications were in e�ect "unpublished" in the United States, and
hence have the same copyright term as unpublished works. The decision has been
harshly criticized in Nimmer on Copyright, the leading treatise on copyright, as being
incompatible with previous decisions and the intent of Congress when it restored foreign
copyrights. The Copyright O�ice as well ignores the Twin Books decision in its circular on
restored copyrights. Nevertheless, the decision is currently applicable in all of the 9th
Judicial Circuit (Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon,
Washington, and Guam and the Northern Mariana Islands), and it may apply in the rest
of the country.

13. See Library of Congress Copyright O�ice,  International Copyright Relations of the United
States. Circular 38a. (Washington, D.C. : Library of Congress, Copyright O�ice, 2019).

14. See 63 Fed. Reg.19,287 (1998), Library of Congress Copyright O�ice, Copyright
Restoration of Works in Accordance With the Uruguay Round Agreements Act;  List
Identifying Copyrights Restored Under the Uruguay Round Agreements Act for Which
Notices of Intent To Enforce Restored Copyrights Were Filed in the Copyright O�ice.

15. Copyright notice requirements for sound recordings are spelled out in the Copyright
O�ice's Circular 3, "Copyright Notice". Here is the exact text: The copyright notice for
phonorecords embodying a sound recording is di�erent from that for other works.
Sound recordings are defined as "works that result from the fixation of a series of
musical, spoken or other sounds, but not including the sounds accompanying a motion
picture or other audiovisual work." Copyright in a sound recording protects the
particular series of sounds fixed in the recording against unauthorized reproduction,
revision, and distribution. This copyright is distinct from copyright of the musical,
literary, or dramatic work that may be recorded on the phonorecord. Phonorecords may
be records (such as LPs and 45s), audio tapes, cassettes, or disks. The notice should
contain the following three elements appearing together on the phonorecord:

1. The symbol; and
2. The year of first publication of the sound recording; and
3. The name of the owner of copyright in the sound recording, or an abbreviation by

which the name can be recognized, or a generally known alternative designation of
the owner. If the producer of the sound recording is named on the phonorecord label
or container and if no other name appears in conjunction with the notice, the
producer's name shall be considered a part of the notice.

4. Example: 2004 X.Y.Z. Records, Inc.
16. Architectural works are defined as "the design of a building as embodied in any tangible

medium of expression, including a building, architectural plans, or drawings. The work
includes the overall form as well as the arrangement and composition of spaces and
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elements in the design, but does not include individual standard features." Architectural
works were expressly included in copyright by Title VII of Pub. L. 101-650.

17. What constitutes "publication" of a building is a very interesting question. As the
Copyright O�ice has noted, "A work is considered published when underlying copies of
the building design are distributed or made available public by sale or other transfer of
ownership, or by rental. Construction of a building does not itself constitute publication
registration, unless multiple copies are constructed." See its Circular 41, "Copyright
Claims in Architectural Works".

18. If the source country's first adhered to either the Berne Treaty or the WTO a�er 1 January
1996, then the relevant date is the earliest date of membership. Date of membership is
tracked on Wikipedia: List of Parties to International Copyright Agreements.

19. Contractors and grantees are not considered government employees. Generally they
create works with copyright (though the government may own that copyright). See
CENDI Frequently asked Questions about Copyright: Issues A�ecting the U.S.
Government. The public domain status of U.S. government works applies only in the
United States.

20. Thanks to Dr. Paul Goldsman and Tony Greenman for noting that the chart lacked
information for foreign works created before 1978 and first published between 1978 and
2003.

© 2004-2021 Peter B. Hirtle. Last updated 17 March, 2021. Use of this chart is governed by
the Creative Commons Attribution 3.0 License. Comments and corrections are welcome,
and may be sent to copyright@cornell.edu. Thanks to all those who have suggested
improvements. Special thanks to Matthew Kopel for maintaining this document.
Files

Copyright Term and the Public Domain in the United States March 2021.pdf 190.61 KB
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Normas para o manuseio das obras

Normas para a reprodução de obras da

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin

LABORATÓRIO DE CONSERVAÇÃO

LABORATÓRIO DE DIGITALIZAÇÃO

PROTOCOLO DE VISITAS À BBM

PROTOCOLO PARA USO DOS ESPAÇOS

EXPOSITIVOS DA BBM

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

ANEXOS

Formulário de Requisição de Consulta

Termo de Responsabilidade de Reprodução

Manual de Consulta Sala RBM

1 A BIBLIOTECA BRASILIANA GUITA

E JOSÉ MINDLIN

A Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM) é

um Órgão vinculado à Pró-Reitoria de Cultura e

Extensão Universitária (PRCEU), sediado no Complexo

Brasiliana USP, na Cidade Universitária, São Paulo-SP. É

formada pelo acervo doado por Guita Kauffmann

Mindlin, José Ephim Mindlin e seus lhos – Betty,

Sérgio, Diana e Sônia –, constituindo um centro

interdisciplinar de informação, documentação,

pesquisa e difusão cientíca de estudos brasileiros.

São Finalidades da Biblioteca:

I – conservar e divulgar o acervo e facilitar o seu

acesso a estudantes e pesquisadores;

II – proporcionar irrestrito acesso de seu acervo digital

ao público em geral;
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III – promover a disseminação de estudos de assuntos

brasileiros por meio de programas e projetos

especícos.

1.1 Acervo

O acervo doado à USP em 2006 reúne material sobre o

Brasil ou que, tendo sido escrito e/ou publicado por

brasileiros, sejam importantes para a compreensão da

cultura e história do país. É composto por obras de

literatura brasileira e crítica literária, relatos de viagens

e missionários, manuscritos históricos e literários

(originais e provas tipográcas) periódicos nacionais,

livros cientícos e didáticos, documentos históricos,

livros de artistas, folhetos, mapas, almanaques, entre

outros. Possui cerca de 32.000 títulos que

correspondem aproximadamente a 60 mil volumes.

Os materiais impressos e manuscritos que constituem

o acervo da BBM estão a serviço de pesquisadores e

do público interessado em conhecer mais a fundo

temas da história, da literatura, da arte e da cultura

brasileira em geral.

Devido ao caráter raro e especial desses materiais, o

acervo da Biblioteca não é circulante e o pesquisador

pode consultar as obras do acervo no local ou na

Biblioteca Digital disponível em

https://digital.bbm.usp.br. Não há empréstimo de

obras.

2 INFORMAÇÕES GERAIS

2.1 Horários de consulta

2.2. Endereço: Biblioteca Brasiliana Guita e José

Mindlin – Rua da Biblioteca 21, Complexo Brasiliana,
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Cidade Universitária, São Paulo – SP , CEP: 05508-065

2.3. Contato

2.4. Serviços Oferecidos

Orientação Geral ao usuário;

Assistência ao uso dos recursos informacionais

do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi) da

USP e da BBM;

Acesso aos catálogos, bases de dados e

documentos eletrônicos disponibilizados pela

USP;

Acesso à Biblioteca Digital da BBM

(https://digital.bbm.usp.br);

Consulta local ao acervo físico (Sala Rubens

Borba de Moraes);

Orientação para levantamento bibliográco;

Reprodução de documentos (digitalização),

segundo as normas estabelecidas (ver item 4.2).

2.5. Busca nos catálogos Bibliográcos da BBM

A BBM faz parte do Sistema Integrado de Bibliotecas

da USP (SIBi). Desta forma, o catálogo do acervo físico

pode ser acessado pelo Banco de Dados Bibliográcos

da USP – DEDALUS, pelo endereço:

www.dedalus.usp.br, ou pelo Portal de Busca

Integrada: www.buscaintegrada.usp.br.

Para restringir sua pesquisa somente ao catálogo da

BBM, selecione no DEDALUS, na Guia “Base para

busca”, Por: BBM - Bib. Brasiliana Mindlin.

Para acesso à Biblioteca Digital a pesquisa pode ser

feita no endereço: https://digital.bbm.usp.br.
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2.6. Equipe do Serviço de Biblioteca e Documentação -

SBD

2.7. Equipe de Mediação Cultural

2.8. Visitas técnicas

Visitas técnicas de estudantes de graduação e pós-

graduação, docentes e de prossionais que atuam com

acervos bibliográcos, podem ser agendadas com

antecedência pelos telefones (11) 2648-0317, (11)

2648-0841 e pelo e-mail: biblioteca@bbm.usp.br. Estas

ocorrerão no período de funcionamento da Biblioteca.

Visitas aos Laboratórios de Conservação e

Digitalização somente poderão ser realizadas mediante

disponibilidade.

3 CONSULTA AO ACERVO

A consulta ao acervo físico da BBM será feita na Sala

de Consulta Rubens Borba de Moraes (RBM), no

horário de funcionamento do Serviço de Biblioteca e

Documentação - SBD. A consulta será feita mediante o

preenchimento de Formulário de Requisição de

Consulta às Obras do Acervo, disponível no site da

BBM. A consulta terá o acompanhamento de um

membro da equipe do SBD, para qualquer auxílio ou

necessidade do usuário.

O acervo pode ser consultado via DEDALUS, no

endereço www.dedalus.usp.br ou pelo Portal de Busca

Integrada: http://www.buscaintegrada.usp.br/ (ver item

2.5).

Parte do acervo está sendo digitalizado e

disponibilizado na Biblioteca Digital da BBM
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(https://digital.bbm.usp.br). Os usuários podem realizar

buscas online, visualizar as obras digitalizadas e

também fazer downloads.

4 NORMAS

4.1. Normas de consulta às obras

A BBM tem a nalidade de divulgar e colocar seu

acervo à disposição dos usuários. É também seu dever

a preservação dos materiais sob sua guarda. Por essa

razão pedimos que leia atentamente e siga as normas

abaixo.

O atendimento é feito na Sala de Consulta

Rubens Borba de Moraes (RBM), de segunda a

sexta-feira, das 8h30 às 17:00h;

É permitida a consulta de 3 livros por vez, salvo

situações especícas e justicadas;

É necessário o preenchimento do Formulário de

Requisição de Consulta às Obras do Acervo;

Obras consideradas raras e especiais obedecem

a critérios especiais de consulta. Leia o Manual

de Consulta Sala RBM antes de solicitar este tipo

de material;

Caso exista cópia digitalizada do material

solicitado, prevalecerá o acesso ao documento

digital;

Pede-se que, ao consultar as obras, sejam

tomadas medidas simples de cuidado, como a

higiene adequada das mãos. Não molhar as

pontas dos dedos para virar as páginas;
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Poderá ser solicitado o uso de luvas para a

consulta aos materiais entre outros EPI's ;

Não se apoie sobre as obras. Não coloque outros

livros, papéis ou qualquer outro objeto sobre eles.

Não deixe livros abertos voltados para baixo nem

livros abertos sobre outros.

Mapas, ilustrações, dobraduras, deverão ser

abertos pelo funcionário. Solicite ao Bibliotecário

orientações sobre como consultar materiais

frágeis e difíceis de manusear;

Caso as páginas de uma obra ainda não tenham

sido separadas, favor comunicar ao responsável

na Sala RBM;

Lápis, caderno ou folhas de papel, notebook,

carregadores e celulares (modo silencioso)

podem ser utilizados na Sala RBM. Pedimos que

não sejam feitas e nem atendidas chamadas

telefônicas;

Não é permitida a entrada de canetas e objetos

cortantes; não é permitido riscar, cortar, dobrar,

marcar ou arrancar páginas de livros ou fazer

qualquer tipo de modicação nas obras

consultadas, tais como anotações, uso de

corretivo ou borracha de apagar, marcadores de

papel, postit’s, etc;

São proibidos na Sala RBM a entrada e o

consumo de bebidas e/ou alimentos, chicletes,

balas etc;

Pastas, casacos, cachecóis, chapéus, bolsas e

mochilas devem ser deixados no guarda-volumes

do térreo. Solicite a chave no balcão de entrada

da BBM;
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Utilize o guarda-volumes somente enquanto

estiver nas dependências da BBM. Ao sair,

devolva a chave ao atendente do balcão. Em caso

de perda da chave, comunicar imediatamente o

fato no balcão de entrada;

O ambiente está sendo lmado. As imagens

gravadas são condenciais e protegidas, nos

termos da lei. (LEI MUNICIPAL Nº 13.541 de 24

de Março de 2003).

4.2. Normas para a reprodução de obras da

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin

É permitida a reprodução de obras que estejam

em domínio público ou que, ainda sob a proteção

da Lei de Direito Autoral (Lei 9.610/98)*, tenham

sido objeto de autorização de reprodução de seus

autores/titulares. * Disponível em

[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm]

É de responsabilidade do pesquisador obter

a autorização de reprodução junto ao

autor/titular, assim como respeitar os

limites de utilização que essa autorização

determina.

A reprodução de trechos de obras e

manuscritos ainda sob direitos autorais,

prevista pela referida lei, será analisada pela

Biblioteca com base nas disposições legais.

A equipe de Bibliotecários e Especialistas em

Pesquisa fará prévia avaliação do material

solicitado para cópia e poderá restringir ou não
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permitir a reprodução de itens, de acordo com

seu estado de conservação.

A reprodução de obras em domínio público

poderá ser feita diretamente pelo pesquisador

com o uso de máquina fotográ�ca, celular, tablet,

entre outros, sendo proibido o uso de �ash, ou

poderá ser solicitada à Biblioteca a digitalização

da obra.

O pesquisador deverá indicar a �nalidade da

reprodução, �cando vedado:

O uso da reprodução para outro �m que não

o informado no momento da solicitação.

O uso comercial da reprodução sem a

devida formalização do pedido à Direção da

BBM, que será objeto de avaliação e

autorização por parte da Biblioteca.

A reprodução das imagens deve ser

acompanhada do devido crédito à Biblioteca, na

forma Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin –

PRCEU/USP.

Qualquer pagamento de direitos autorais

decorrente da reprodução deverá ser feito pelo

requerente diretamente aos detentores dos

direitos ou seus representantes, não cabendo

nenhuma responsabilidade à Biblioteca.

No caso de reproduções de obras para �ns

comerciais (como publicação de livros, fac-

símiles, etc.), serão solicitados 2 (dois)

exemplares da obra para o acervo da Biblioteca.

No caso de reproduções para uso comercial, a

Biblioteca poderá, a seu critério, cobrar taxas pela

reprodução parcial ou total de documentos e
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obras do seu acervo, quando executada pelo seu

Laboratório de Digitalização. Os pedidos, com a

devida apresentação e justicativa do uso e

nalidade da reprodução, deverão ser

encaminhados em ofício à Direção da BBM, para

análise e liberação.

5 LABORATÓRIO DE CONSERVAÇÃO

Normas de funcionamento - Laboratório de

Conservação Preventiva Guita Mindlin

6 LABORATÓRIO DE DIGITALIZAÇÃO

Normas de funcionamento - Laboratório de

Digitalização BBM

7 PROTOCOLO DE VISITAS À BBM

Protocolo e normas para visitas à BBM

8 PROTOCOLO PARA USO DOS

ESPAÇOS EXPOSITIVOS DA BBM

a BBM dispõe de dois espaços para exposição, as

salas BNDES e Multiuso. O presente protocolo busca

estabelecer regras que permitam que o uso desses

espaços seja feito de acordo com as nalidades gerais

da instituição.

196



29/09/2020 Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin

https://www.bbm.usp.br/pt-br/normas-e-funcionamento/#4-normas 11/12

Endereço: 
Rua da Biblioteca, 21 Cidade Universitária São Paulo - SP
05508-050

Contato:
bbm@usp.br 

PROTOCOLO PARA USO DOS ESPAÇOS

EXPOSITIVOS DA BBM

9 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Administração

Segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h

Serviço de Biblioteca e Documentação - SBD

Segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 17h

Obs.: Mediante preenchimento do Formulário de

Requisição de Consulta.

Exposições

Segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 18h30

Sala de Leitura Lampadia

Segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 18h30 Sábado,

das 9h às 13h

10 ANEXOS

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE

CONSULTA

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE

REPRODUÇÃO

MANUAL DE CONSULTA
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T +55 (11) 2648-0841

Funcionamento:

Edifício

De segunda a sexta das 8:30 as 18:30 Sábado das 9:00 as 13:00 Domingos e Feriados: Fechada

Pesquisa

Segunda-feira a sexta-feira,
das 8h30 às 17h

Sala de Leitura Lampadia

Segunda-feira a sexta-feira, 
das 8h30 às 18h30 

Sábado, 
das 9h às 13h

Exposições

Segunda-feira a sexta-feira, 
das 8h30 às 18h30

Administração

Segunda-feira a sexta-feira, 
das 8h às 17h
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 Enviar uma solicitação 

Centro de ajuda >  Informação geral >  Direitos autorais, DMCA e BookID™

Perguntas freqüentes sobre direitos
autorais e o DMCA

Jason
18 de setembro de 2020 15:16

This page is intended as general information and is not legal advice.

Políticas do Scribd

O Scribd permite violações de direitos autorais?

Não. A violação de direitos autorais é ilegal e não é permitida no Scribd sob nenhuma
circunstância.

O Scribd exclui contas com conteúdo infrator?

Sim. O Scribd exclui automaticamente a conta de infratores reincidentes com base em
três advertências. O Scribd não age sobre solicitações ou demandas para remover
suspeitos de violação.

Por que o Scribd permite que alguém carregue
documentos?

Scribd entende que alguns dos autores mais convincentes e inovadores não têm um
contrato de publicação com uma grande editora e que autores independentes precisam
de serviços que ajudem a capacitar sua capacidade de distribuir seu conteúdo.
Embora Scribd entenda que uma política de “porta aberta” ocasionalmente leva a
abusos, incluindo violação de direitos autorais, esses usos são minoritários. Os
serviços do Scribd estão disponíveis para todos.

O Scribd pode determinar a propriedade dos direitos
autorais?

Não O Scribd não pode determinar quais itens do Scribd podem ou não infringir os
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Não. O Scribd não pode determinar quais itens do Scribd podem ou não infringir os
direitos autorais. Uma notificação DMCA válida é o mínimo que o Scribd pode aceitar
como prova de direito autoral, mesmo se você residir fora dos Estados Unidos.

Posso exigir a remoção de um membro do Scribd que
viole meu conteúdo?

Não. O Scribd não age sobre solicitações ou demandas para remover suspeitos de
infringir. Os infratores repetidos, no entanto, são removidos automaticamente com
base em três advertências.

Como solicito permissão para usar o conteúdo
encontrado no Scribd?

Os membros do Scribd mantêm os direitos do conteúdo que eles carregam no Scribd.
O Scribd não serve como um agente ou corretor adequado para assuntos relacionados
a permissões e licenciamento. Todas as perguntas relacionadas ao licenciamento de
documentos específicos devem ser direcionadas à pessoa que enviou o conteúdo para
o Scribd. Muitos membros fornecem informações de contato em sua página de perfil,
mas o Scribd não pode fornecer informações de contato adicionais. Muitos autores e
editores apresentam informações sobre direitos autorais e instruções de permissão em
seus sites.

Direitos Autorais

O que é copyright (direitos autorais)?

Os direitos autorais são uma forma de proteção concedida por lei aos autores de obras
criativas originais. Os direitos autorais se aplicam a qualquer expressão criativa,
incluindo um livro, fotografias, obras de arte, escrita ou gravação. Um direito autoral
garante que o autor ou detentor dos direitos determine quem poderá copiar, reutilizar
ou alterar a obra original. Nos Estados Unidos, uma obra original está protegida por
direitos autorais a partir do momento em que é criada e fixada em um meio de
expressão tangível. Os direitos autorais podem ser detidos exclusivamente pelo criador
da obra original ou compartilhados via licença com outra entidade, como um editor ou
agência.

O período durante o qual um trabalho permanece protegido por direitos autorais varia
de país para país. Após um período de tempo, os direitos autorais voltam ao domínio
público. Trabalhos em domínio público podem ser copiados ou reutilizados sem
restrições. Algumas alternativas ao direito autoral completo surgiram na tentativa de
adicionar maior flexibilidade ao licenciamento de direitos autorais. A alternativa mais
flexível e amplamente usada é o Creative Commons. O Scribd oferece aos uploaders a
opção de usar licenças Creative Commons. Outras alternativas aos direitos autorais,
como copyleft e a GNU Public License, também estão em uso na Internet, mas não
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são suportadas no Scribd.

O Scribd está sediado nos Estados Unidos e está em conformidade com todas as leis
de direitos autorais nacionais e internacionais.

O que é violação de direitos autorais?

A violação de direitos autorais é a cópia ou reutilização de uma obra protegida por
direitos autorais sem a permissão do detentor dos direitos. A violação de direitos
autorais pode incluir a cópia total ou parcial de uma obra protegida para qualquer
finalidade, ou o redirecionamento do material protegido em uma obra derivada. A
violação de direitos autorais, intencional ou acidental, é ilegal na maioria dos países.
Você pode ser responsabilizado monetariamente pela violação de direitos autorais
sempre que carregar conteúdo protegido por direitos autorais sem a permissão do
detentor dos direitos, mesmo quando:

o conteúdo é violado em outro lugar;
você comprou anteriormente uma cópia do trabalho protegido por direitos autorais
ou pretende comprar uma cópia posteriormente;
o proprietário dos direitos autorais disponibilizou o documento "de graça" no Scribd
ou em outro site;
você não obtém compensação financeira ou se beneficia da infração;
você compartilha obras protegidas por direitos autorais para uso chamado
"educacional" ou "não comercial";
você declara que "nenhuma violação de direitos autorais se destina";
você define um trabalho protegido por direitos autorais como "particular" ou
quando pretende compartilhar apenas com um pequeno grupo de seus amigos ou
familiares;
você atribui com precisão o proprietário ou autor do conteúdo protegido por
direitos autorais;
você usa sua criatividade para atualizar, alterar ou alterar um trabalho protegido
por direitos autorais;
sua conta do Scribd foi suspensa.

Quais são as consequências da violação de direitos
autorais?

A violação de direitos autorais, no mínimo, pode levar à remoção da sua conta Scribd e
de todos os seus documentos. No entanto, você ainda pode ser processado e
responsabilizado por danos monetários.

O que é Uso Justo?

“Uso justo” é uma doutrina sob a lei de direitos autorais dos Estados Unidos que prevê
o uso extremamente limitado de partes limitadas de material protegido por direitos
autorais sem a permissão do detentor dos direitos autorais. O Uso justo não permite
que você distribua a totalidade dos trabalhos protegidos por direitos autorais para fins
não comerciais ou educacionais, nem redistribui os trabalhos protegidos por direitos
autorais que você comprou ou baixou anteriormente gratuitamente em outro site.
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O Scribd não avalia reivindicações de uso justo e deve confiar na direção de um juiz ou
outro funcionário apropriado. Você pode ser responsabilizado por danos monetários se
usar trabalho protegido por direitos autorais de uma maneira determinada por um
tribunal para não atender ao padrão de Uso Justo.

Qual é o domínio público?

"Domínio público" refere-se a trabalhos criativos cujos direitos autorais expiraram ou
foram executados voluntariamente. As restrições de direitos autorais não se aplicam a
obras de domínio público. O conteúdo em domínio público pode ser copiado, alterado
ou redirecionado por qualquer pessoa, a qualquer momento. Tradicionalmente, itens
com direitos autorais entram no domínio público após um certo período de tempo.
Certos itens, como leis, registros judiciais e documentos oficiais publicados pelo
governo dos Estados Unidos, estão sempre em domínio público.

Quais são algumas alternativas aos direitos autorais?

As opções de direitos autorais disponíveis na maioria dos países, direitos autorais
completos (“todos os direitos reservados”) e domínio público (“nenhum direito
reservado”), ocasionalmente são insuficientes para acomodar a reutilização limitada do
conteúdo na era digital. Alternativas que tentam adicionar maior flexibilidade ao
licenciamento de direitos autorais surgiram em resposta. O Creative Commons mais
utilizado, se esforça para encontrar um equilíbrio entre os extremos e proporcionar aos
criadores maior flexibilidade e escolha. As licenças Creative Commons são uma
maneira de os criadores oferecerem ao público permissão limitada para reutilizar,
copiar, distribuir e desenvolver obras originais. As licenças Creative Commons não
“substituem” os direitos autorais e não limitam os direitos dos criadores de forma
alguma. Incentivamos os criadores a aproveitar as licenças Creative Commons. Você
pode ativar as licenças Creative Commons editando as configurações do seu
documento após o upload.

As licenças Creative Commons só podem ser aplicadas a obras originais ou derivadas
de outras obras de domínio público ou do Creative Commons. Qualquer tentativa de
aplicar uma licença Creative Commons ao trabalho protegido por direitos autorais de
outra pessoa é violação de direitos autorais.

Scribd supports the following copyright licenses:

Direito autoral. Todos os direitos reservados.

Sob os direitos autorais tradicionais, ninguém pode copiar, reutilizar, criar ou editar seu
trabalho de qualquer forma sem sua permissão explícita.

Atribuição (CC BY)

O CC BY permite que outras pessoas distribuam, remixem, ajustem e desenvolvam seu
trabalho, mesmo comercialmente, desde que o credite pela criação original. Essa é a licença
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mais flexível oferecida.

Atribuição-CompartilhaIgual (CC BY-SA)

O CC BY-SA permite que outras pessoas remixem, ajustem e desenvolvam seu trabalho,
mesmo para fins comerciais, desde que creditem você e licenciem suas novas criações sob os
mesmos termos. Essa licença geralmente é comparada às licenças de software livre e de
código aberto "copyleft". Todos os novos trabalhos baseados no seu terão a mesma licença;
portanto, quaisquer derivados também permitirão uso comercial. Esta é a licença usada pela
Wikipedia e é recomendada para materiais que se beneficiariam da incorporação de conteúdo
da Wikipedia e de projetos licenciados da mesma forma.

Atribuição-SemDerivações (CC BY-ND)

O CC BY-ND fornece redistribuição, comercial e não comercial, desde que seja repassada
inalterada e no todo, com crédito a você.

Atribuição-NãoComercial (CC BY-NC)

O CC BY-NC permite que outras pessoas remixem, ajustem e desenvolvam seu trabalho não
comercialmente, e embora os novos trabalhos deles também devam reconhecê-lo e não sejam
comerciais, eles não precisam licenciar seus trabalhos derivados nos mesmos termos.

 
Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual (CC BY-NC-SA)

O CC BY-NC-SA permite que outras pessoas remixem, ajustem e desenvolvam seu trabalho
de forma não comercial, desde que sejam creditadas a você e licenciem suas novas criações
sob os mesmos termos.

 
 AAtribuição-NãoComercial-SemDerivações (CC BY-NC-ND)

O CC BY-NC-ND é a licença mais restritiva da Creative Commons, permitindo que outras
pessoas baixem seus trabalhos e os compartilhem desde que sejam creditados a você, mas
eles não podem alterá-los de nenhuma maneira ou usá-los comercialmente.

 Domínio público

Domínio público refere-se a trabalhos criativos para os quais os direitos autorais expiraram
ou foram executados voluntariamente. As restrições de direitos autorais não se aplicam a
obras de domínio público. O conteúdo em domínio público pode ser copiado, alterado ou
redirecionado por qualquer pessoa, a qualquer momento.

 

Posso copyright do meu trabalho publicando no Scribd?
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Posso copyright do meu trabalho publicando no Scribd?

Nos Estados Unidos, uma obra original goza de proteção contra violações de direitos
autorais a partir do momento em que é criada e "fixada em um meio tangível de
expressão". As leis podem variar em seu país. A publicação no Scribd não confere
status especial.

Posso postar conteúdo protegido por direitos autorais se
for destinado a uso educacional ou não comercial?

Não. Não existe nenhuma exceção sob a lei de direitos autorais dos Estados Unidos
para a redistribuição de obras com direitos autorais completos para fins educacionais
ou não comerciais. Você pode ser responsabilizado monetariamente pela violação de
direitos autorais, mesmo que não tenha recebido uma compensação financeira pela
distribuição de conteúdo protegido por direitos autorais.

Como denunciar violações de direitos
autorais

O conteúdo do Scribd.com e o aplicativo Scribd são fornecidos pelos membros do
Scribd sem pré-aprovação do Scribd. O Scribd leva muito a sério os direitos de
propriedade intelectual e cumpre, como prestador de serviços, todas as disposições
aplicáveis da Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital (DMCA) de 1998. Removemos
rapidamente o material infrator quando notificado e também encerramos os infratores
reincidentes de acordo com um "três ataques" política. Como o Scribd está sediado
nos Estados Unidos, uma notificação que atenda aos critérios da DMCA é o mínimo
que o Scribd pode aceitar como prova de direito autoral, mesmo que seu país opere
sob leis diferentes. O Scribd não pode processar notificações que desconsideram os
critérios do DMCA e fornecem informações incompletas.

Como denuncio uma violação dos meus direitos autorais
no Scribd?

Use este formulário. 

Quem pode denunciar violações de direitos autorais?

Sob o DMCA, você pode solicitar a remoção de uma suposta violação de direitos
autorais apenas se:

Você é o criador do conteúdo publicado no Scribd sem a sua permissão
Você é o representante devidamente autorizado do detentor dos direitos do
conteúdo postado no Scribd sem permissão

Esses requisitos sugerem que apenas os detentores de direitos estão em posição de
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Esses requisitos sugerem que apenas os detentores de direitos estão em posição de
saber onde e como eles autorizaram a exibição de seus trabalhos e se eles se opõem
à presença de seu conteúdo em um determinado local. Em conformidade com a lei, o
Scribd processará apenas notificações de detentores de direitos ou de seus agentes.

Se você estiver preocupado com o fato de um trabalho no Scribd não ser autorizado
pelo detentor dos direitos autorais, entre em contato diretamente com o autor ou o
editor para que eles possam tomar as medidas necessárias para solicitar a remoção.
Muitos editores fornecem formulários ou endereços de email especiais em seus sites
para leitores preocupados com possíveis violações.

Como posso denunciar violações do trabalho de outras
pessoas?

O Scribd não pode aceitar notificações de violação de direitos autorais de leitores
interessados ou de terceiros. Se você estiver preocupado com o fato de um trabalho
no Scribd não ser autorizado pelo detentor dos direitos autorais, entre em contato
diretamente com o autor ou o editor para que eles possam tomar as medidas
necessárias para solicitar a remoção. Muitos editores fornecem formulários ou
endereços de email especiais em seus sites para leitores preocupados com possíveis
violações.

Como posso monitorar violações dos meus direitos
autorais?

Os serviços a seguir estão disponíveis para ajudar os detentores de direitos autorais a
monitorar o Scribd e outros sites em busca de possíveis infrações. Essas listagens são
fornecidas apenas para fins informativos e a Scribd não recomenda ou endossa
nenhum serviço específico. Encaminhe todas as perguntas que tiver para a empresa
listada.

Google Alerts

O Alertas do Google é um serviço gratuito que envia um e-mail para você sempre que
um item que faz referência a determinadas palavras-chave é indexado pelo
mecanismo de pesquisa do Google. Essa é a maneira mais barata e simples de
monitorar seu conteúdo no Scribd. Os itens enviados para o Scribd geralmente são
indexados pelo Google em algumas horas. Para receber uma notificação de que um
item foi indexado pelo Google:

1. Faça login no Google e acesse http://google.com/alerts.
2. Digite uma consulta de pesquisa apropriada, geralmente o nome do autor ou o

título de uma publicação. Para concentrar sua pesquisa no Scribd, use o operador
"site: scribd.com" (sem aspas). Uma consulta típica de pesquisa direcionada ao
Scribd se parece com:

"stephen king shining" site:scribd.com

Elimine o operador site: scribd.com para pesquisar em toda a Internet.
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1. Defina QUANTO TEMPO: para "Como acontece" e defina QUANTOS: para "Todos
os resultados";

2. Clique em CRIAR ALERTA para criar seu alerta.

Serviços comerciais

Existem muitos provedores de serviços comerciais que podem ajudá-lo a monitorar
sua propriedade intelectual na Internet. Alguns deles são:

Digimarc (formerly Attributor)
DMCA.com
DMCA Force
MarkMonitor
MUSO
Onsist
Red Points
Takedown Czar

Como posso encontrar informações mais gerais sobre
direitos autorais?

O escritório de direitos autorais dos Estados Unidos e a Biblioteca do Congresso
fornecem uma grande quantidade de informações relacionadas a direitos autorais nos
Estados Unidos em http://copyright.gov.

Para países fora dos EUA, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual fornece
uma lista de sites relacionados a direitos autorais para países em todo o mundo em
http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.

BookID, um sistema de proteção de
direitos autorais

Como o Scribd protege a propriedade intelectual?

O Scribd é totalmente compatível com o DMCA e com todas as leis aplicáveis. O
Scribd responde a notificações válidas de violação de direitos autorais dentro de 2 dias
úteis. A Scribd também desenvolveu o BookID, um sistema automatizado de proteção
de direitos autorais que ajuda a proteger a propriedade intelectual no Scribd.com e no
aplicativo móvel Scribd. O BookID verifica todos os documentos enviados para o
Scribd e remove os que possuem a mesma impressão digital, ou uma impressão
substancialmente semelhante. O BookID varre intermitentemente toda a biblioteca do
Scribd para remover o conteúdo correspondente enviado antes da impressão digital. A
abordagem do BookID reduz erros de identificação e permite a detecção de trabalhos
infratores, mesmo que tenham sido alterados até certo ponto.

Saiba mais sobre o BookID
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Saiba mais sobre o BookID.

O que é BookID?

BookID é o sistema automatizado de proteção de direitos autorais da Scribd. O Scribd
desenvolveu o BookID para ajudar a proteger a propriedade intelectual no Scribd.com
e no aplicativo móvel Scribd.

Saiba mais sobre o BookID

Como o BookID funciona?

O BookID analisa algoritmicamente o texto legível por computador em busca de dados
semânticos que, em seguida, codifica em uma "impressão digital" digital. O BookID
armazena as impressões digitais de obras conhecidas com direitos autorais em um
servidor seguro, inacessível à Internet e ao público em geral.

O BookID verifica todos os documentos enviados para o Scribd e remove os que
possuem a mesma impressão digital, ou uma impressão substancialmente
semelhante. O BookID varre intermitentemente toda a biblioteca do Scribd para
remover o conteúdo correspondente enviado antes da impressão digital. A abordagem
do BookID reduz erros de identificação e permite a detecção de trabalhos infratores,
mesmo que tenham sido alterados até certo ponto.

Saiba mais sobre o BookID

Quando o conteúdo é impresso pelo BookID?

O conteúdo é impresso pelo BookID quando:

é carregado diretamente no BookID por um autor ou editor verificado inscrito no
Programa BookID for Authors and Publishers;
é adicionado ao serviço de leitura e escuta de assinatura do Scribd por meio de
um editor ou distribuidor verificado.
é removido do Scribd de acordo com uma notificação da DMCA.

Saiba mais sobre o BookID

O BookID tem garantia para detectar todas as violações
de direitos autorais?

Não. O BookID depende de texto legível por computador, que não é necessariamente
o mesmo que texto legível por humanos. O conteúdo digitalizado a partir de fontes de
papel pode não conter texto legível por computador, o que torna essas fontes
inadequadas para impressões digitais. Da mesma forma, o texto codificado com a
tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) pode conter dados ilegíveis
ou parciais. Essas condições tornam muito difícil, se não impossível, detectar
correspondências.
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O scanner de impressão digital do BookID não pode detectar palavras-chave, títulos,
nomes, avisos de direitos autorais ou outras isenções de responsabilidade que fazem
parte do texto de um documento. Em outras palavras, o BookID não pode ser
programado para bloquear todos os documentos que contêm o título de um livro. Da
mesma forma, o BookID não pode traduzir idiomas diferentes. Se o BookID imprimir
um documento em inglês, ele poderá detectar apenas envios subsequentes que
também estão em inglês.

O BookID não pode detectar imagens, ilustrações e partituras no momento.

Saiba mais sobre o BookID

Como contestar a remoção do seu
conteúdo

O que faço se o BookID identificar incorretamente meu
conteúdo como infrator?

O BookID contém impressões digitais de livros didáticos educacionais e outros
trabalhos que contêm longos trechos de literatura clássica, textos religiosos,
documentos legais e publicações governamentais que normalmente são de domínio
público. Ocasionalmente, isso resulta na remoção temporária de material sem direitos
autorais, autorizado ou de domínio público do Scribd.com e do aplicativo móvel.

Embora os falsos positivos ocasionais sejam inevitáveis, ajustamos continuamente o
BookID para reduzir sua ocorrência. Infelizmente, o alto volume de impressões digitais
e uploads para o Scribd nos impede de realizar supervisão manual ou notificação do
remetente antes de remover uma correspondência. Se você recebeu uma notificação
de que seu trabalho foi removido pelo BookID e acha que a remoção foi inadequada,
encaminhe a notificação que recebeu para copyright@scribd.com juntamente com uma
explicação de sua preocupação. Analisaremos cada caso o mais rápido possível.

Como contestar uma remoção do meu conteúdo devido a
uma notificação da DMCA?

O Scribd remove o conteúdo após o recebimento de uma notificação DMCA válida. O
Scribd notifica o membro que está fazendo o upload no endereço de e-mail registrado
imediatamente após a remoção do conteúdo. Os membros do Scribd podem recorrer
de uma notificação da DMCA por meio de um processo chamado contra-notificação.

Se você acredita que uma notificação DMCA enviada ao Scribd estava com erro, envie
ao Scribd uma comunicação que contenha o seguinte:

Identificação do material que foi removido ou para o qual o acesso foi desativado e
o local em que o material apareceu antes de ser removido ou o acesso ao mesmo
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foi desativado.
Uma declaração sob pena de falso testemunho de que o assinante acredita de boa
fé que o material foi removido ou desativado como resultado de erro ou
identificação incorreta do material a ser removido ou desativado.
O nome, endereço e número de telefone do assinante, e uma declaração de que o
assinante consente com a jurisdição do Tribunal do Distrito Federal do distrito
judicial em que o endereço está localizado ou, se o endereço do assinante estiver
fora dos Estados Unidos, por qualquer processo judicial distrito em que o Scribd
pode ser encontrado e que o assinante aceitará o serviço do processo da pessoa
que forneceu a notificação sob a subseção (c) (1) (C) ou um agente dessa pessoa.
Uma assinatura física ou eletrônica do assinante.

O Scribd encaminhará sua contra-notificação ao reclamante original. A Scribd não está
autorizada a mediar ou julgar sua disputa com o reclamante.

Depois que o reclamante receber sua contra-notificação, ele poderá resolver o
problema diretamente com você, rescindir voluntariamente a reclamação ou ignorar
sua contra-notificação. O Scribd pode restaurar o conteúdo do site assim que o
reclamante rescindir sua notificação ou se ignorar sua contra-notificação por mais de
catorze (14) dias,

As contra-notificações podem ser enviadas por correio para:

Scribd, Inc.

Attn: Scribd DMCA copyright infringement notification

460 Bryant Street, #100

San Francisco, CA 

94107-2594

USA

ou fax para:

415.896.9896

Attn: Scribd DMCA copyright infringement notification

ou envie um email para:

copyright@scribd.com

Subject: Scribd DMCA copyright infringement notification

Esse artigo foi útil?   Usuários que acharam isso útil: 19 de 22     

Tem mais dúvidas? Envie uma solicitação

0 Comentários

Artigo fechado para comentários.

 Powered by Zendesk

👍👍 👎👎
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Termos de Uso, Política de Privacidade e
Política de Direitos Autorais do Internet
Archive
Termos de Uso
31 de dezembro de 2014

Este acordo de termos de uso (o "Acordo") rege o uso da coleção de páginas da Web e outro conteúdo digital (as
"Coleções") disponíveis através do Arquivo da Internet (o "Arquivo"). Ao acessar uma página arquivada, você verá
os termos do acordo de uso. Se você não concordar com estes termos, por favor, não use as Coleções do Arquivo
ou seu site (o "Site").

O acesso às coleções do arquivo é fornecido sem nenhum custo para você e é concedido apenas para fins de bolsa
de estudos e pesquisa. O Arquivo, a seu exclusivo critério, pode fornecer a você uma senha para acessar certas
Coleções, desde que você conclua qualquer processo de inscrição necessário e forneça informações precisas em
sua inscrição. Você pode usar sua senha apenas para acessar as Coleções de maneiras consistentes com este
Acordo - nenhum outro acesso ou uso do Site, das Coleções ou dos serviços do Arquivo está autorizado. Você
concorda em não interferir no trabalho de outros usuários ou pessoal, servidores ou recursos do Archive. Além
disso, você concorda em não recircular sua senha para outras pessoas ou organizações. Relate qualquer uso não
autorizado de sua senha imediatamente para info@archive.org. Você reconhece que leu e compreendeu a Política
de Privacidade do Arquivo e concorda que o Arquivo pode coletar, usar e distribuir informações de acordo com essa
política. Se você fornecer qualquer conteúdo ao arquivo, concede ao arquivo um direito não exclusivo e livre de
royalties de usar esse conteúdo.

Parte do conteúdo disponível através do Arquivo pode ser regido por leis e regulamentos locais, nacionais e / ou
internacionais, e o uso de tal conteúdo é por sua conta e risco. Você concorda em cumprir todas as leis e
regulamentos aplicáveis, incluindo leis de propriedade intelectual, em conexão com o uso do Arquivo. Em particular,
você certifica que o uso de qualquer parte das coleções do arquivo será limitado ao uso não infrator ou justo sob a
lei de direitos autorais. Se um Creative Commons ou outra licença foi declarada para um material específico no
Arquivo, na medida em que você confia na declaração e no declarante (que raramente é o Arquivo da Internet), você
pode usar o conteúdo de acordo com os termos e condições da licença aplicável . Ao usar o site do Arquivo,
Coleções e / ou serviços,

Você concorda que podemos entrar em contato com você de tempos em tempos com pesquisas ou outras perguntas
sobre suas opiniões e usos do Arquivo, bem como com informações que acreditamos possam ser do seu interesse.
Incentivamos você a responder a essas pesquisas porque valorizamos sua opinião, que nos ajudará a melhorar o
Arquivo. Além disso, solicitamos que, de acordo com a prática acadêmica padrão, se você usar as Coleções do
Arquivo para qualquer pesquisa que resulte em um artigo, um livro ou outra publicação, você liste o Arquivo como
um recurso em sua bibliografia.

Embora coletemos documentos publicamente disponíveis na Internet, às vezes os autores e editores expressam o
desejo de que seus documentos não sejam incluídos nas Coleções (marcando um arquivo para exclusão do robô ou
entrando em contato conosco ou com o grupo de rastreadores original). Se o autor ou editor de alguma parte do
Arquivo não quiser seu trabalho em nossas Coleções, podemos remover essa parte das Coleções sem aviso prévio.
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O Arquivo pode rescindir imediatamente este Acordo, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, mediante
notificação por escrito (incluindo via e-mail) para você. Após a rescisão, você concorda que o Arquivo pode desativar
imediatamente qualquer senha que tenha emitido para você e impedi-lo de acessar as Coleções ou o Site.

O Arquivo pode modificar este Acordo de tempos em tempos, e seu uso continuado das Coleções e / ou do Site
constitui sua aceitação de toda e qualquer modificação. O Arquivo tentará notificá-lo sobre modificações
substanciais por meio do endereço de e-mail que você registrou conosco, se houver.

Como o conteúdo das Coleções vem de todo o mundo e de muitos setores diferentes, as Coleções podem conter
informações que podem ser consideradas ofensivas, perturbadoras, pornográficas, racistas, sexistas, bizarras,
enganosas, fraudulentas ou de outra forma questionáveis. O Arquivo não endossa ou patrocina qualquer conteúdo
nas Coleções, nem garante ou garante que o conteúdo disponível nas Coleções seja preciso, completo, não infrator
ou legalmente acessível em sua jurisdição, e você concorda que é o único responsável por cumprir por todas as leis
e regulamentos que podem ser aplicáveis   à visualização do conteúdo. Além disso, as Coleções são fornecidas a
você no estado em que se encontram e disponíveis. Você concorda que o uso do Site e das Coleções é por sua
conta e risco. Você entende e concorda que o Arquivo não oferece nenhuma garantia ou representação em relação
à precisão, atualidade, integridade, confiabilidade ou utilidade do conteúdo das Coleções, que o Site ou as Coleções
atenderão aos seus requisitos, que o acesso às Coleções será ininterrupto , oportuno, seguro ou livre de erros, ou
que os defeitos, se houver, serão corrigidos. Não oferecemos garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita.

Você concorda em indenizar e isentar de responsabilidade o Internet Archive e seus pais, subsidiárias, afiliadas,
agentes, executivos, diretores e funcionários de e contra toda e qualquer responsabilidade, perda, reivindicações,
danos, custos e / ou ações (incluindo advogados taxas) decorrentes do uso dos serviços do Arquivo, do site ou das
Coleções. Você concorda que este Contrato é regido pela lei da Califórnia e que qualquer processo decorrente deste
Contrato será movido em San Francisco, Califórnia, e você concorda ainda que, na eleição e notificação razoável de
qualquer uma das partes, qualquer litígio será encaminhado para arbitragem de acordo com o Código de Processo
Civil da Califórnia, §§ 1280 et seq. Além disso, você concorda que, caso qualquer disposição do Contrato seja
considerada inválida, ilegal ou não executável,

Sob nenhuma circunstância, incluindo, sem limitação, negligência, o Arquivo ou seus pais, afiliados, executivos,
funcionários ou agentes serão responsáveis   por quaisquer danos indiretos, incidentais, especiais ou consequentes
decorrentes de ou em conexão com o uso de ou incapacidade de usar o Site ou as Coleções, ou qualquer conteúdo
contido no Site ou nas Coleções, ou resultante de acesso não autorizado às Coleções ou suas transmissões de
dados, incluindo, sem limitação, danos por lucros cessantes, uso, dados, ou outros intangíveis, mesmo que o
Arquivo tenha sido avisado da possibilidade de tais danos. Algumas jurisdições não permitem a limitação ou
exclusão de responsabilidade por danos incidentais ou conseqüenciais, portanto, algumas das opções acima podem
não se aplicar a você.

Este Acordo, a Política de Privacidade e outras políticas publicadas no Site constituem o acordo total e completo
entre você e o Arquivo e não se destinam a beneficiar terceiros.

Agradecemos sua contribuição. Por favor, contate-nos com quaisquer comentários ou perguntas em
info@archive.org .

Política de Privacidade 
10 de março de 2001

O Internet Archive (o "Arquivo") está empenhado em tornar sua coleção em constante crescimento de páginas da
Web e outras formas de conteúdo digital (as "Coleções") disponível gratuitamente para pesquisadores, historiadores,
acadêmicos e outros ("Pesquisadores") para fins benefício para o público. O Arquivo oferece acesso a algumas de
suas coleções principalmente permitindo que os pesquisadores acessem suas máquinas Unix. Essa abordagem
aberta é parecida com a situação em uma biblioteca pública, onde a equipe e os clientes podem ver quem mais
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estava na biblioteca e um pouco no que eles estavam trabalhando. Quando os pesquisadores que usam as coleções
se conectam à mesma máquina Unix usando contas diferentes, pode ocorrer algum compartilhamento de
informações. Enquanto o Arquivo se esforça para fazer cumprir seus Termos de Uso e manter a segurança padrão
do computador, é importante para aqueles que visitam o site ("Visitantes") e Pesquisadores (coletivamente,
"Usuários") estarem cientes da natureza aberta do Arquivo.

O Arquivo pode fazer alterações nesta política de tempos em tempos e irá notificá-lo de tais mudanças publicando
uma data atualizada no link Termos, Privacidade e Direitos Autorais na parte inferior da página inicial do site do
Arquivo (o "Site") . Seu uso continuado do Site e / ou das Coleções constitui sua aceitação de quaisquer mudanças
na Política de Privacidade relacionadas, mas não se limitando a, informações coletadas anteriormente e
prospectivamente.

Quais informações pessoais o arquivo pode ter em seus computadores e sistemas?  
Como o Archive usa registro padrão da Web em seus servidores Web, nosso servidor Web pode reconhecer
automaticamente o nome de domínio de cada Visitante, o endereço IP de cada Visitante, que página da Web o
Visitante solicita e a hora da solicitação, junto com uma variedade de informações fornecido pelo navegador do
visitante. Consulte www.microsoft.com e www.netscape.com para obter informações sobre os navegadores Microsoft
Internet Explorer e Netscape Navigator e consulte www.apache.org para obter detalhes sobre os registros da web.

Além disso, o Arquivo pode coletar os endereços de e-mail e as mensagens daqueles que se comunicam com ele
por e-mail ou que inserem endereços de e-mail em formulários.

O arquivo pode coletar informações de identificação pessoal quando um pesquisador se registra para acesso às
coleções, incluindo o nome do pesquisador, endereço, número de telefone e endereço de e-mail, e a proposta do
pesquisador para usar as coleções.

O Arquivo pode usar "cookies" para rastrear as atividades dos Usuários no Site e nas Coleções. Cookies são
pequenos arquivos que um servidor transfere para o disco rígido de alguém que visita um site e que o servidor pode
acessar quando a pessoa retorna ao site.

As fontes primárias de conteúdo das Coleções são páginas da Web acessíveis ao público que foram coletadas e
doadas por terceiros, mas o Arquivo expandirá essas fontes por meio de suas próprias atividades de coleta. Para
obter instruções sobre como remover um determinado conjunto de páginas atualmente incluído nas Coleções,
consulte nossas políticas e procedimentos para remoção de páginas.

As comunicações entre você e o Arquivo podem passar por muitas máquinas, sistemas operacionais, programas,
navegadores, servidores da Web, redes, roteadores, switches Ethernet, provedores de serviços de Internet,
servidores proxy, intranets, sistema de telefone público ou outros dispositivos (coletivamente, "Dispositivos") em
suas instalações, no Arquivo e entre eles. Alguns desses dispositivos criam logs de atividades que são registrados
em sistemas de computador.

O que o Internet Archive pode fazer com as informações em seus computadores?  
O Arquivo não tem intenção atual de cobrar pelo acesso às Coleções. O Arquivo pode transferir as informações de
suas máquinas, incluindo informações de identificação pessoal, para as Coleções. As Coleções são disponibilizadas
para pesquisadores e podem ser disponibilizadas no Site, ou fornecidas a terceiros, para qualquer uso, sem
limitação. Por exemplo, partes das Coleções estão agora nas coleções da Biblioteca do Congresso e do
Smithsonian Institution.

Os avanços na tecnologia de mineração de dados podem possibilitar a descoberta de mais informações ou perfis de
identificação pessoal nas Coleções.
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O Arquivo pode divulgar qualquer informação que coleta dos Usuários se o Arquivo acreditar de boa fé que tal ação
é razoavelmente necessária para fazer cumprir seus Termos de Uso ou outras políticas, para cumprir a lei, para
cumprir processos legais, para operar seus sistemas adequadamente , ou para proteger os direitos ou propriedade
de si mesmo, seus usuários ou outros.

É possível que os computadores do arquivo sejam comprometidos por terceiros e que as informações nos
computadores do arquivo possam ser coletadas e disseminadas sem o conhecimento ou consentimento do arquivo.
Embora o Arquivo se esforce para impedir que "crackers" invadam suas máquinas, o Arquivo não é responsável por
qualquer uso não autorizado do Arquivo ou de seus dados.

Como atualizar as informações de registro do pesquisador Os 
pesquisadores podem ajudar o arquivo a manter a precisão de suas informações notificando o arquivo sobre
quaisquer alterações em seu endereço, cargo, número de telefone ou endereço de e-mail. Contate o Arquivo por e-
mail info@archive.org para ver, atualizar ou deletar suas informações.

Política de direitos autorais 
10 de março de 2001

O Internet Archive respeita os direitos de propriedade intelectual e outros direitos de propriedade de terceiros. O
Internet Archive pode, em circunstâncias apropriadas e a seu critério, remover determinado conteúdo ou desabilitar
o acesso ao conteúdo que parece infringir os direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual de
terceiros. Se você acredita que seus direitos autorais foram violados por material disponível no Internet Archive,
forneça ao Agente de Copyright do Internet Archive as seguintes informações:

Identificação do trabalho protegido por direitos autorais que você alega ter sido violado; 
Uma descrição exata de onde o material sobre o qual você reclama está localizado nas coleções do Internet Archive;
Seu endereço, número de telefone, e endereço de e-mail;  
Uma declaração sua de que acredita de boa fé que o uso contestado não foi autorizado pelo proprietário dos direitos
autorais, seu agente ou pela lei;  
Uma declaração sua, feita sob pena de perjúrio, de que as informações acima em seu aviso são precisas e que você
é o proprietário dos direitos autorais envolvidos ou está autorizado a agir em nome desse proprietário; e  
Sua assinatura eletrônica ou física.  
O Internet Archive Copyright Agent pode ser contatado da seguinte forma:

Agente de Copyright do 
Arquivo da Internet Internet Archive  
300 Funston Ave.  
San Francisco, CA 94118  
Telefone: 415-561-6767  
Email: info@archive.org

Para obter mais informações 
Se você tiver quaisquer perguntas ou comentários sobre estes termos e políticas ou práticas de coleta de dados do
Arquivo, entre em contato com o Arquivo em info@archive.org ou Internet Archive, 300 Funston Ave., San Francisco,
CA 94118, telefone 415- 561-6767.
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ANEXO 31 – ATOS OFICIAIS DA PREF. MUN. DE TAUBATÉ – Institui  a comissão permanente de 
acervo museológico, bibliográfico, arquivístico e digital.

06
VOZ DOVALE

PreFeiturA MuniciPAl  de tAubAté

ATOS OFICIAIS

www.taubate.sp.gov.br

 
 
 
 
 
 
PORTARIA SETUC Nº  07, DE 26 DE MARÇO  DE 2021. 
ANTÔNIO CÉSAR PIMENTA, GESTOR DE CULTURA, no uso de suas atribuições legais. 
R E S O L V E: 
Art.1 Atualizar e alterar a composição da comissão permanente de acervo museológico, 
bibliográfico, arquivístico e digital, instituída pela PORTARIA SETUC nº 15, de 16 de setembro de 
2020, que passa a ter as seguintes atribuições: 
I - Elaborar, orientar e fiscalizar a política de gestão de acervo museológico, bibliográfico, arquivístico e 
digital das unidades vinculadas à Área de Museus, Patrimônio e Arquivo Históricos; 
II - Formular, aprovar ou propor ajustes, sempre que necessário, na Política de Gestão do Acervo, 
incluindo critérios de aquisição e descarte;  
III - Analisar e deliberar sobre a aquisição, transferência e descarte de peças ou coleções; 
IV - Analisar e deliberar sobre os pedidos de empréstimos do acervo para exposições;  
V - Discutir e deliberar sobre questões extraordinárias relativas aos acervos.  
Art.2  A comissão passa a ter a seguinte composição: 
Fernando Paschoal de Oliveira - Matrícula nº 24.946; 
Amanda Valéria de Oliveira Monteiro- Matrícula nº 24.815; 
Michelly Bessa Castanheira - Matrícula nº 47.576; 
Nathalia Maria Novaes Victor - Matrícula nº 45.381; 
Juliana Maria de Carvalho  - Matrícula nº 35.929; 
Ana Carolina de Assis Gonçalves Pereira - Matrícula nº 28.553; 
Evely Priscina Mariano Sales - Matrícula nº 40.961; 
Mari Santos Ando – Matrícula nº 29.628. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 26 de março de 2021, 382º da fundação do povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
*Publicada novamente para a correção de informações. 
Antônio César Pimenta 
Gestor de Cultura 
 
PORTARIA SESPM Nº 20, DE 06 DE ABRIL DE 2021. 
Dispõe sobre compensação de horas por razão da jornada de trabalho na escala 12x36 dos Guardas Civis 
Municipais. 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, no 
uso de suas atribuições legais, 
Considerando que a jornada de trabalho prevista no §14 art. 90 da Lei Orgânica do Município nº 01, de 
03 de abril de 1990: “A duração do trabalho normal não poderá ser superior a oito horas diárias e 
quarenta horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, na forma da 
lei”; 
Considerando que a Guarda Civil Municipal de Taubaté dispõe de jornada de trabalho em escala 12x36 
devido a necessidade dos serviços executados por ela, ultrapassando os limites previstos na Lei Orgânica 
do Município; 
R E S O L V E:  
Art. 1º Conceder 02 (duas) folgas mensais, além das legalmente previstas, não cumulativas, aos 
servidores de carreira da Guarda Civil Municipal que cumprem jornada de trabalho em escala 12x36 no 
período mínimo de 01 (um) mês gerador do benefício, sendo elas regulamentadas pela Secretaria de 
Segurança Pública Municipal e controladas pelo coordenador operacional diante da necessidade de 
serviço.       
Art. 2º Esta Portaria poderá ser revogada ou revista a qualquer momento segundo critérios 
de conveniência e oportunidade da Secretaria de Segurança Pública Municipal, observando sempre os 
limites estabelecidos em lei. 
Art. 3º Não terá direito a concessão das 02 (duas) folgas mensais o Guarda Civil Municipal que tiver mais 
de 01 (um) afastamento por motivo médico, nojo, gala, férias ou licença prêmio no mês corrente.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria SESPM nº 12, de 11 
de março de 2021 e disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 06 de abril de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 
 
PORTARIA SESPM Nº 21, DE 06 DE ABRIL DE 2021. 
Dispõe sobre compensação de horas por razão da jornada de trabalho na escala 12x36 dos servidores da 
Defesa Civil do Município de Taubaté. 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, no 
uso de suas atribuições legais, 
Considerando que a jornada de trabalho prevista no §14 art. 90 da Lei Orgânica do Município nº 01, de 
03 de abril de 1990: “A duração do trabalho normal não poderá ser superior a oito horas diárias e 
quarenta horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, na forma da 
lei”; 
Considerando que a Defesa Civil do Município de Taubaté dispõe de jornada de trabalho em escala 
12x36 devido a necessidade dos serviços executados por ela, ultrapassando os limites previstos na Lei 
Orgânica do Município; 
R E S O L V E:  
Art. 1º Conceder 02 (duas) folgas mensais, além das legalmente previstas, não cumulativas, aos 
servidores de carreira que se encontram a disposição da Defesa Civil do Município de Taubaté, que 
cumprem jornada de trabalho em escala 12x36 no período mínimo de 01 (um) mês gerador do benefício, 
sendo elas regulamentadas pela Secretaria de Segurança Pública Municipal e controladas pelo 
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil diante da necessidade de serviço.       

Art. 2º Esta Portaria poderá ser revogada ou revista a qualquer momento segundo critérios 
de conveniência e oportunidade da Secretaria de Segurança Pública Municipal, observando sempre os 
limites estabelecidos em lei. 
Art. 3º Não terá direito a concessão das 02 (duas) folgas mensais o servidor que tiver mais de 01 (um) 
afastamento por motivo médico, nojo, gala, férias ou licença prêmio no mês corrente.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria SESPM nº 13, de 12 
de março de 2021 e disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 06 de abril de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 
 
PORTARIA SESPM Nº 22, DE 12 DE ABRIL DE 2021. 
Dispõe sobre a troca de serviço entre os servidores que se encontram a disposição da Defesa Civil e dá 
outras providências. 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, no 
uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E:  
Art. 1º Autorizar os servidores que se encontram a disposição da Defesa Civil e que cumprem jornada de 
trabalho em escala 12x36 a realizar 01 (uma) troca de plantão por mês, atendendo os princípios da 
oportunidade e conveniência da administração. 
Art. 2º A solicitação para troca de plantão somente poderá ser deferida pelo Diretor do Departamento de 
Defesa do Cidadão, mediante pedido prévio dos Servidores envolvidos, com antecedência mínima de 7 
(sete) dias, cujo modelo de requerimento deverá ser preenchido e assinado junto ao Coordenador 
Municipal de Proteção e Defesa Civil. 
Art. 3º A solicitação para troca de plantão deverá constar o motivo do pedido e o ciente do Coordenador 
Municipal de Proteção e Defesa Civil, desde que não haja prejuízo ao serviço e não coincida com outro 
tipo de afastamento.  
Art. 4º Após a formalização e deferimento do pedido, a responsabilidade pelo comparecimento no plantão 
trocado será do Servidor que assumiu o compromisso de substituir o outro no plantão objeto da troca.  
Parágrafo único. O não comparecimento do Servidor permutante, gera além da falta, abertura de 
sindicância para apuração de responsabilidade funcional, ficando impossibilitado de promover novo 
pedido de permuta por 60 (sessenta) dias. 
Art. 5º A ausência injustificada ao trabalho implicará, também, no desconto no vencimento ou 
remuneração referente aos dias de folga, ou seja, será descontado o dia não trabalhado e os dias de folga, 
nos termos da Lei Complementar nº 01, de 04 de dezembro de 1990. 
Art. 6º Esta Portaria poderá ser revogada ou revista a qualquer momento segundo critérios 
de conveniência e oportunidade da Secretaria de Segurança Pública Municipal. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 12 de abril de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 
 
PORTARIA SESPM Nº 23, DE 12 DE ABRIL DE 2021. 
Dispõe sobre a troca de serviço entre os Guardas Civis Municipais e dá outras providências. 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, no 
uso de suas atribuições legais, 
R E S O L V E:  
Art. 1º Autorizar o Guarda Civil Municipal que cumpre jornada de trabalho em escala 12x36 a realizar 01 
(uma) troca de plantão por mês, atendendo os princípios da oportunidade e conveniência da 
administração. 
Art. 2º A solicitação para troca de plantão somente poderá ser deferida pelo Diretor de Segurança Pública 
Municipal, mediante pedido prévio dos Guardas Civis Municipais envolvidos, com antecedência mínima 
de 7 (sete) dias, cujo modelo de requerimento deverá ser preenchido e assinado junto ao Coordenador 
Operacional. 
Art. 3º A solicitação para troca de plantão deverá constar o motivo do pedido e o ciente do Coordenador 
Operacional, desde que não haja prejuízo ao serviço e não coincida com outro tipo de afastamento.  
Art. 4º Após a formalização e deferimento do pedido, a responsabilidade pelo comparecimento no plantão 
trocado será do Guarda Civil Municipal que assumiu o compromisso de substituir o outro no plantão 
objeto da troca.  
Parágrafo único. O não comparecimento do Guarda Civil Municipal permutante, gera além da falta, o 
encaminhamento a Corregedoria para apuração de responsabilidade funcional, ficando impossibilitado de 
promover novo pedido de permuta por 60 (sessenta) dias. 
Art. 5º A ausência injustificada ao trabalho implicará, também, no desconto no vencimento ou 
remuneração referente aos dias de folga, ou seja, será descontado o dia não trabalhado e os dias de folga, 
nos termos da Lei Complementar nº 01, de 04 de dezembro de 1990. 
Art. 6º Esta Portaria poderá ser revogada ou revista a qualquer momento segundo critérios 
de conveniência e oportunidade da Secretaria de Segurança Pública Municipal. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 12 de abril de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 6.847/21 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 31/21 
D E S P A C H O : Ratifico o objeto do presente processo em favor da firma SOFTPARK   
INFORMÁTICA   LTDA.,   no   valor   total   de R$ 956.646,64 (Novecentos e cinquenta e seis mil, 
seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), com base no artigo 24, inciso XI da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações; G.P., aos 13/04/2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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CONVITE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ convida para a AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre Lei 
Orçamentária Anual do município, para o exercício de 2021, da Prefeitura Municipal, que será realizada 
no dia 24 de setembro do corrente e a do Instituto de Previdência do Município de Taubaté, da 
Universidade de Taubaté e suas Fundações que será realizada no dia 28 de Setembro, ambas com início às 
19 h e 00 min, na Escola Municipal do Trabalho - Jabuticabeiras, localizada na Avenida Marechal Arthur 
da Costa e Silva, nº 1555, Vila Jabuticabeiras, Taubaté-SP.  

 
EXTRATO DE TERMO DE SUPRESSÃO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: SALUTI & CIA 
LTDA EPP PROCESSO: 17.359/20 ASSINATURA: 21/09/2020 OBJETO: SUPRIMIR EM 
22,93224468939537% DO CONTRATO CELEBRADO EM 08/04/2020 VALOR SUPRIMIDO: R$ 
67.497,76 MODALIDADE: PREGÃO  PRESENCIAL  PARA  REGISTRO    DE  PREÇOS Nº. 11/19 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 9.772/19. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: EDP SÃO PAULO 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PROCESSO: 18.046/19 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 73/19 ASSINATURA: 15/09/2020 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REMOÇÃO DE POSTES E CABOS ( RUA COMANDANTE JOSÉ RENATO CURSINO DE MOURA, 
S/Nº, PARQUE AEROPORTO) VALOR:  R$ 9.947,39 VIGÊNCIA: 30 ( TRINTA ) DIAS. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: EDP SÃO PAULO 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PROCESSO: 29.634/20 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 48/20 ASSINATURA: 22/09/2020 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
EXECUÇÃO DE EXPANSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA A SER EXECUTADA NA 
ESTRADA DO PINHÃO, BAIRRO DO PINHÃO TAUBATÉ/SP  VALOR:  R$ 147.846,16  
VIGÊNCIA: 120 ( CENTO DE VINTE ) DIAS. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT PROCESSO: 55.467/19  MODALIDADE: 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 325/19 ASSINATURA: 22/09/2020 OBJETO: PRORROGAR 
O CONTRATO CELEBRADO EM 01/10/2019 QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE 
CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E 
INOVAÇÃO VALOR: R$ 10.800,00  VIGÊNCIA : 12 MESES ( ATE 01/10/2021 ). 
 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT PROCESSO: 50.598/19  MODALIDADE: 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 304/19 ASSINATURA: 22/09/2020 OBJETO: PRORROGAR 
O CONTRATO CELEBRADO EM 26/09/2019 QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE 
CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA  DE  NEGÓCIOS  
JURÍDICOS  ( PROCURADORIA  TRIBUTÁRIA )  VALOR: R$ 110.000,00  VIGÊNCIA : 12 MESES ( 
ATE 25/09/2021 ). 
 
LEI Nº  5586  , DE 22 DE  SETEMBRO  DE 2020  
Autoria: Vereador Alexandre Villela 
Obriga o controlador de pragas domésticas, anteriormente à execução do serviço, a apresentar folheto 
informativo das providências a serem adotadas pelo morador antes, durante e após a aplicação de produtos 
domissaneantes, visando à segurança de pessoas e animais. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º O controlador de pragas domésticas, tal como o dedetizador, o desratizador e o desinsetizador, 
anteriormente à execução do serviço, é obrigado a apresentar folheto informativo das providências a serem 
adotadas pelo morador antes, durante e após a aplicação de produtos domissaneantes, visando à segurança 
de pessoas e animais. 
Art. 2º Sugestão de linguagem do folheto informativo está contida no anexo desta Lei. 
Parágrafo único. O controlador de pragas domésticas deve elaborar o folheto com as precauções 
específicas para o tipo de serviço executado, estabelecendo os prazos mínimos de resguardo de acordo 
com a indicação para os domissaneantes utilizados. 
Art. 3º O controlador de pragas domésticas tem trinta dias para adaptar-se às disposições desta Lei. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 22 de  setembro de 2020, 381º da Fundação do Povoado e 375º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR 
Prefeito Municipal 
JOÃO EBRAM NETO 
Secretário de Saúde 
Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais,  22 de setembro de 2020. 
MILENA TEIXEIRA COELHO BERTON DANIOTI 
Diretora do Departamento Técnico Legislativo 
Respondendo pelo expediente da Secretaria de Governo e Relações Institucionais 

LEI Nº  5586/2020  
Autoria: Vereador Alexandre Villela 
ANEXO 
Sugestão de linguagem do folheto informativo contendo os cuidados a serem adotados pelo morador antes, 
durante e após o procedimento de controle de pragas domésticas. 
A desinsetização requer alguns cuidados a serem adotados antes e após o procedimento. 
Gestantes, crianças e idosos. Deixar brinquedos em locais altos. Ficar fora da residência pelo período 
mínimo de quatro horas. Após esse período, ao retornar ao local, abrir portas e janelas e deixar arejar por 
no mínimo quarenta minutos. Passar pano úmido bem torcido nos locais mais aparentes para que seja 
eliminado qualquer respingo do veneno, caso o local seja frequentado por crianças de seis anos ou menos. 
O pano úmido deve ser passado somente no meio do caminho. Os rodapés e cantos da residência devem 
permanecer sem contato com água ou produto químico por sete dias. 
Animais domésticos, tais como cães de pequeno e médio porte e gatos. Os potes de ração e água e os 
brinquedos devem ser retirados do chão. Os animais devem permanecer fora da residência por no mínimo 
vinte e quatro horas. Antes do seu retorno, deve ser passado pano úmido bem torcido nos locais onde os 
animais mais costumam ficar. 
Animais domésticos, tais como cães de grande porte. Os potes de ração e água e os brinquedos devem ser 
retirados do chão. Os animais devem permanecer fora da área interna da residência por no mínimo vinte e 
quatro horas. Se o animal tiver o hábito de permanecer somente na área externa, poderá retornar ao local 
após seis horas. 
Outros animais domésticos, tais como passarinho, tartaruga e peixe. Retirá-los do local no momento da 
aplicação e deixá-los na área externa por no mínimo seis horas. Aquários devem ser cobertos durante a 
aplicação. 
Limpeza. Não realizar qualquer tipo de faxina pesada por no mínimo sete dias. Poderá ser passado pano 
úmido bem torcido no meio da casa. Os rodapés devem permanecer sem contato com água ou produto 
químico nesse período. 
Área externa da residência, reaplicação em ralos ou reaplicação contra formiga doceira com gel. Pessoas e 
animais não precisam sair da área interna da residência. Animais que transitam pela área externa devem 
ficar confinados na área interna ou em outro local por no mínimo seis horas. 
 
PORTARIA  Nº  1208 , DE 22  DE SETEMBRO DE 2020 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de 
suas atribuições legais e á vista dos elementos constantes do Processo Administrativo nº 1815/2011 e 
38521/2020; 
R E S O L V E: 
I – Instaurar processo Administrativo de Sindicância para apuração de possíveis irregularidades e 
eventuais responsabilidades funcionais; 
II – Designar a seguinte Comissão Especial, sob a presidência do Corregedor Geral do Município, para 
diligenciar no sentido de concluir os trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do 
presente ato: 
Membros: 
Márcia Regina Belmonte Dos Santos 
Oswaldo Barbosa Guisard Neto 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de  setembro de 2020, 381ª da fundação do Povoado e 375ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº   1209   ,   DE 22 DE SETEMBRO  DE 2020 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de 
suas atribuições legais e á vista dos elementos constantes dos Processos Administrativos nº 28989/2020 e 
nº 37971/2020, 
R E S O L V E: 
Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em que figure como indiciado o servidor HELCIO 
ANDRADE – matrícula 7294, cargo Médico Especialista, lotado junto à Secretaria de Saúde, por 
supostamente ser responsável pela (s) ação (s) ou omissão (s) referente ao ocorrido no ano de 2010, 
conforme consta dos autos do Processo 28.989/2020, fls. 02 a 51, e por haver fortes indícios de infração ao 
disposto nos incisos I, II, III, IX e XI do Artigo 255, incisos X e XV do artigo 256; §2º do artigo 261, 
artigos 268, 269 e incisos IV, V, VII e XIII do Artigo 270, todos da Lei Complementar nº 001/90; assim 
descritos: 
“.................... 
Art. 255. São deveres do servidor: 
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;  
II - ser leal às instituições a que servir;  
III - observar as normas legais e regulamentares;  
... 
IX – manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
... 
XI - tratar com urbanidade as pessoas; 
 
Art. 256. Ao servidor é proibido: 
... 
X - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função 
pública; 
... 
XV - proceder de forma desidiosa; 
... 
Art. 261. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao 
Erário ou a terceiros.  
... 
§ 2º Tratando-se de dano causado a terceiros responderá o funcionário perante a Fazenda Pública em ação 
regressiva.  
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... 
Art. 268. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 256 
incisos I a IX e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em Lei, regulamento ou norma 
interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.  
 
Art. 269. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de 
violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo 
exceder de 90 (noventa) dias.  
Parágrafo único. Será punido com suspensão de até 5 (cinco) dias o servidor que injustificadamente 
recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos 
da penalidade uma vez cumprida a determinação. 
 
Art. 270. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 
... 
IV - improbidade administrativa; 
V - incontinência pública e conduta escandalosa; 
... 
VII - ofensa física, em serviço, ao servidor ou a particular, salvo em legítima defesa ou defesa de outrem; 
... 
XIII - transgressão do art. 256, incisos X a XVII; e 
....................” 
II - Designar a 3ª Comissão Permanente de Processos Disciplinares para diligenciar no sentido de 
concluir os trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do presente ato. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 22 de  setembro de 2020, 381ª da fundação do Povoado e 375ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  1210  ,  DE 22  DE SETEMBRO  DE 2020. 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no 
uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 
57.351/2019, 
R E S O L V E: 
Prorrogar por mais 01 (um) ano, a contar de seu vencimento, o afastamento da servidora Simone 
Aparecida Rodrigues Cursino Vieira, matrícula 29.722, titular do cargo de escriturário, mantendo-a à 
disposição do Tribunal Regional Eleitoral, junto ao Juízo da 407ª Zona Eleitoral de Taubaté, para exercer 
as funções que lhe forem atribuídas.  
Prefeitura Municipal de Taubaté, 22 de setembro de 2020, 381º da fundação do Povoado e 375º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila.  
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA Nº  1211, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de 
suas atribuições legais e a vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 31.272/2020, 
R E S O L V E: 
O Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 14.795/2020, alterado pelo Decreto nº 14.812/2020, terá a 
seguinte representatividade: 
I – Presidente:  Márcio Roberto Carneiro 
     Suplente: Lucas da Silva Ferreira Costa 
II – Gabinete do Prefeito 
 Titular:  William Roberto Silva Rodrigues 
 Suplente:   Maurici Xavier 
III – Secretaria de Governo e Relações Institucionais 
 Titular:  Rafael da Cunha Silva 
 Suplente:  Mariana Reno de Souza Oliveira 
IV – Secretaria de Planejamento 
 Titular:  André Luis da Rocha 
 Suplente:  Marcela Mantovani Teixeira 
V – Secretaria de Turismo e Cultura 
  Titular:  Nathália Maria Novaes Victor 
  Suplente: Amanda de Oliveira Monteiro 
  Titular: Danielle Ferreira Mendes da Cruz 
  Suplente:  Ruth Camara Rodrigues 
  Titular: Fernando Paschoal de Oliveira 
  Suplente: Carlos Eduardo Gomes 
  Titular: Antônio Cesar Pimenta 
  Suplente: Lucas da Silva Ferreira Costa 
VI – Conselho Municipal de Cultura 
  
  Presidente: Dimas de Oliveira Junior 
  Suplente:  Mário Jefferson Leite Melo 
  Titular:  Luíz Cláudio Daniel 
  Suplente:  Zaira Maria Silva Santos 
  Titular: Paulo Bonani Filho 
  Suplente: Leandro Monteiro Oliveira 
  Titular: Reginaldo Carlos Hauschild 
  Suplente: Getulio Cesar Kater de Almeida 
VII – Sociedade Civil 
      Titular:  Monique Reis Barreto 
  Suplente:  Laura de Cássia Lopes Carvalho 
  Titular: Maike Vinicius Pereira Ferreira 

  Suplente: Danilo Riva de Moraes 
  Titular: Ronaldo José Robles 
  Suplente: Alessandra de Almeida Vieira Baraldi 
  Titular: Solange Cristina Virginio Barbosa 
  Suplente: Robson da Silva 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 22 de setembro de 2020, 381º da fundação do Povoado e 375º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR 
Prefeito Municipal 
 
PORTARIA N° 1212 , DE 22 DE SETEMBRO DE 2020. 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de 
suas atribuições legais e  
CONSIDERANDO a instituição do Plano São Paulo pelo Decreto Estadual n° 64.994, de 28 de maio de 
2020, que prevê uma atuação coordenada do Estado com os Municípios paulistas e a sociedade civil, com 
o objetivo de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente 
da COVID-19; 
CONSIDERANDO que referido Plano prevê a retomada dos Eventos, Convenções e atividades culturais, 
dentre outros eventos, desde que não promovam aglomeração  e que, os Municípios têm autonomia para 
aumentar ou diminuir as suas restrições de acordo com os limites estabelecidos pelo Estado desde que 
baseados em definições e evidências técnicas e científicas; 
CONSIDERANDO que o Município permanece na Fase Amarela;  
CONSIDERANDO o protocolo sanitário aprovado pela Coordenaria de Vigilância em Saúde constantes 
desta portaria 
RESOLVE: 
Art. 1° Autorizar a realização de eventos sociais nos termos do protocolo sanitário do respectivo setor, 
constante do anexo desta portaria. 
Art. 2° O cumprimento dos protocolos sanitários não dispensa eventuais orientações suplementares que 
venham a ser estabelecidas pelas autoridades sanitárias. 
Art. 3° Esta portaria entra em vigor em 28 de setembro de 2020. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 22 de setembro de 2020, 381º da fundação do Povoado e 375º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR 
Prefeito Municipal 
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 1212/2020. 
PROTOCOLO DE RECOMENDAÇÃO PARA EVENTOS SOCIAIS 
Este protocolo destina-se exclusivamente aos Eventos Sociais que englobam: organizadores de eventos, 
prestadores de serviços em: interior dos buffets, restaurantes, salão de festas, evento corporativo e afins, 
visando orientar as medidas efetivas no enfrentamento da COVID-19, conforme autorizados nesta fase 
pelo Plano São Paulo, onde apenas serviços no modelo “serviço de buffet” estão permitidos. 
Nesta fase se mantêm suspensas atividades como danceterias, boates, forrós, shows, bailes e afins. 
O caminho para o sucesso da retomada é a conscientização de todos juntos sobre a importância do 
cumprimento das recomendações feitas para garantir a prevenção e segurança no combate à COVID-19. 
Vale ressaltar que a responsabilidade ao cumprimento das orientações, pertencem aos responsáveis pelo 
local do evento, seja próprio ou locado e pelo organizador do mesmo. 
O presente protocolo subdivide-se em recomendações: 
• Ao proprietário/gestor do local; 
• Aos funcionários; 
• Aos clientes. 
Os locais próprios, de locação e salão de festa de condomínios que realizam eventos sociais por meio de 
“serviço de buffet”, organizadores de eventos sociais, deverão ter o seu Protocolo escrito cumprindo todas 
as orientações municipais para que todos os funcionários e clientes tenham ciência das condições de 
trabalho e também para que no ato de uma possível fiscalização esteja disponibilizado para apresentação à 
autoridade  sanitária. O cumprimento dos protocolos sanitários não dispensa eventuais orientações 
suplementares que venham a ser estabelecidas pelas autoridades sanitárias conforme a evolução dos dados 
epidemiológicos municipais. 
1 – Informações Gerais 
As projeções, shows, eventos e espetáculos com público em pé continuam proibidos nesta fase, assim, nos 
eventos sociais, não poderão ter área de danceteria coletiva (pista de dança), mesmo em festas de 
casamento e de aniversário. 
Há permissão para o uso de telão durante o evento, mas obrigatoriamente com o público sentado. 
A lista de presença é obrigatória para controle sanitário e cumprimento da taxa de ocupação. 
É recomendável um termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal para crianças e 
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, assim como portadores de doenças crônicas a fim de 
garantir a responsabilidade e ciência do risco de transmissão do novo coronavírus. 

 Buffet Adulto: 
Os buffets adultos estão autorizados a retomar suas atividades, por estarem contemplados na categoria 
"eventos" e que passa a ser permitido, nesta fase do Plano São Paulo, no formato de restaurante 
(convidados obrigatoriamente sentados), devendo respeitar todas as restrições mencionadas neste 
documento; 
Os estabelecimentos poderão funcionar por até 8 horas diárias e devem respeitar a taxa de ocupação 
obrigatória máxima de 40%, lembrando que este cálculo deverá cumprir o distanciamento mínimo entre as 
pessoas de 1,5m ao seu entorno (frente, lados e atrás) na área interna e não na metragem total do espaço 
físico. 
Fica autorizado nos eventos a apresentação musical com no máximo 2 artistas cantando e/ou tocando 
algum instrumento musical, respeitando o distanciamento entre os mesmos de no mínimo 1,5m; 
O uso de piscinas e quadras de uso coletivo, nestes eventos coletivos, não estão autorizados; 
Realização da Cerimônia Civil do casamento em espaço de Buffet, é autorizado, em área especifica do 
estabelecimento, restrita aos noivos, pais e padrinhos, respeitando o distanciamento (1,5m) do 
“Cerimonialista, Juiz ou Padre”, dos noivos. Nota: Permitido o cortejo de entrada apenas da noiva com o 
pai; 
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Não sendo permitida pessoas em pé, devendo Pais e Padrinhos permanecerem sentados durante a 
cerimônia e, ficando os demais convidados em distanciamento, também sentados em local já reservado e 
definido (cadeira/mesa), assistindo por meio digital: telão; e cumprindo a taxa de ocupação de no máximo 
40% respeitando o número de pessoas calculado conforme a metragem e regras de distanciamento; 
Profissionais (audiovisual): filmagem e fotos, durante o evento, deverão respeitar o distanciamento, 
utilizando equipamentos individualizados e utilização de EPIS adequados e de forma sistemática; 
É obrigatório disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos. O produto deve ser posicionado, de 
maneira visível e de fácil acesso, em todas as entradas e saídas, nas mesas dos convidados; palco do telão, 
púlpitos e em pontos estratégicos como cozinha, nos buffets de autoserviço, banheiro, vestiário; 
Instalar barreira de proteção acrílica nos balcões expositores, locais de entrega de alimentos e similares; e 
quando não possível, colocar fita zebrada para impedir a aproximação descumprindo o distanciamento 
mínimo seguro. 
Nota: Estabelecimentos que adotem o sistema de autosserviço (self-service) e demais serviços de 
alimentação poderão operar: Mediante utilização de colaboradores com a função de servir os convidados, 
participantes do evento social, devidamente paramentados com máscaras, viseiras de acrílico, luvas e, caso 
tenham cabelos longos, que estejam portando-os presos e sem adornos; 
Disponibilizar temperos e condimentos em sachês ou em porções individualizadas diretamente da cozinha 
a cada cliente e na produção de drinks, as bebidas devem ser servidas em porção individual ou em suas 
embalagens originais e quando necessária a utilização de gelo, ele deverá ser transportado até a mesa em 
recipiente fechado, servido pelo funcionário do estabelecimento; 
Pratos, copos e talheres devem ser higienizados com cuidado e de maneira correta; seu manuseio e 
disponibilização aos convidados devem ser realizados por funcionário que esteja portando máscara e que 
tenha higienizado as mãos antes de manipular os itens limpos; 
Devem ser oferecidos aos convidados em suportes protegidos e higienizados, vedado o uso de 
guardanapos de tecido; 
Adoção do protocolo de medidas de prevenção de distanciamento, proteção facial individual, limpeza, 
higienização e desinfecção, comunicação sobre a Covid-19 e monitoramento dos colaboradores. 
Nota: Em evento social adulto, não é recomendável a presença de criança menores de 12 anos e a presença 
de idosos com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas pertencentes ao grupo de risco e se presentes os 
mesmos assumem a responsabilidade do risco de transmissão do coronavírus. 
Nota: Sugerir listas ou compras on-line de presentes, onde os mesmos sejam entregues na residência do 
homenageado(a) ou aos noivos. No caso do recebimento de presentes no local da festa, os mesmos serão 
higienizados e condicionados em local isolado. 

 Buffet Infantil 
Os eventos sociais específico infantis (aniversários, batizados) ficam permitidos com duração de apenas 5 
horas, e com taxa de ocupação de 35%. 
Ficam terminantemente proibidos nos espaços para festas infantis os brinquedos de uso coletivo como: 
piscina de bolinha, pula-pula, toboágua, futebol de sabão, escorregador, parques de diversão, entre outros. 
Podendo ser apenas realizado nesta etapa, a atividade recreativa com monitor, respeitando distanciamento 
entre as crianças, com material individualizado como, por exemplo: música, histórias contadas, teatro e 
mágica; 
Ficam Vetadas pinturas de face e corporal infantis, assim como troca de fantasias no local do evento. Estes 
itens deverão ser feitos na casa de cada criança de uso próprio. NOTA: Nos eventos infantis, deve ser 
solicitado pelo buffet, o preenchimento de um termo de autorização dos pais para participar do evento, 
sabendo dos riscos sobre a transmissão da Covid; 
Adoção do protocolo de medidas de prevenção de distanciamento, proteção facial individual, limpeza, 
higienização e desinfecção, comunicação sobre a Covid-19 e monitoramento dos colaboradores. 
Nota: Não é recomendável a presença de idosos com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas 
pertencentes ao grupo de risco e se presentes deverão assumir a responsabilidade do risco de transmissão 
do coronavírus assinando um termo de ciência. Nota: Sugerir listas ou compras on-line de presentes, onde 
os mesmos sejam entregues na residência do homenageado(a). No caso do recebimento de presentes no 
local da festa, os mesmos serão higienizados e condicionados em local isolado. 
2 - Acesso, Distanciamento 
Sempre definir uma porta de entrada diferente da saída. Se não for possível esse fluxo deverá ser definido 
para evitar aglomeração; 
Obrigatório controle e aferição de temperatura na entrada e se maior ou igual a 37,5 graus celsius o cliente 
deverá ser orientado a retornar para sua casa e procurar por atendimento médico; 
Não está permitido o acesso de pessoas sem máscaras, exceto crianças de 0 (zero) a 2 anos; Quando 
possível, escalonar a saída do evento, a fim de evitar aglomerações em escadas, portas e corredores. A 
saída deverá iniciar pelas pessoas mais próximas à saída, terminando nas mais distantes, evitando assim o 
cruzamento entre pessoas. Nota: Não está recomendável o serviço de manobristas no estacionamento; 
Obrigatoriedade controle de acesso, lista de presença dos convidados com confirmação prévia, e assentos 
marcados. 
Nota: Nos eventos, a conferência dos convites deverá ser visual, através de leitores óticos ou de auto 
check-in, sem contato manual por parte do atendente, cerimonialista; 
Após deverá encaminhá-lo diretamente à mesa, prévia e adequadamente higienizada, organizada apenas 
com utensílios essenciais ao consumo, também devidamente higienizados; 
Nesse momento, todos os convidados devem ser orientados a respeito das regras deste protocolo; 
Não realizar nenhum entretenimento que possa estimular uma forma de ocupação do espaço contrária, 
efetiva ou potencialmente, ao princípio de não aglomeração; 
Garantir a obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os convidados, funcionários e fornecedores. 
Nota: Apenas quando estiver sentado em sua mesa, o cliente poderá deixar de utilizar máscaras de 
proteção; 
É obrigatório que o estabelecimento forneça máscaras suficientes aos seus colaboradores e desejável que 
forneça máscara aos clientes que não as estejam portando; 
Nota: No caso de máscaras de pano, o estabelecimento deverá garantir que cada funcionário tenha, ao 
menos, 5 máscaras para que possa ir trocando e lavando as que forem sendo utilizadas, sendo o 
funcionário o responsável pela higienização; 
Assentos e filas respeitando distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas com demarcação no chão; 
Enfatizando que nesta fase os eventos sociais têm autorização apenas para o público sentado, onde 
deverão cumprir até 6 pessoas por mesa, lembrando de que o espaçamento entre as mesas é de no mínimo 
2 metros, considerando não somente o distanciamento lateral, mas também o distanciamento entre pessoas 

em diferentes fileiras (lados, frente e atrás), visando sempre evitar possíveis aglomerações, assim, está 
vedada a concentração de grupos com mais de 6 pessoas em uma só mesa e a interação ou proximidade 
entre grupos alocados em mesas distintas; 
Nota: Quando tratando de familiares e habitantes de uma mesma residência, a distância mínima entre eles 
não será aplicável. Todavia, eles deverão respeitar a distância mínima de segurança em relação aos demais 
presentes; 
Para manter distância mínima segura entre pessoas, é importante mudar a disposição dos mobiliários ou 
alternando assentos, demarcando lugares que precisarão ficar vazios, sendo o ideal a retirada de mesas 
para evitar desgaste junto aos clientes; 
Realizar marcações no piso nos locais onde são formadas filas, como nos buffets de autosserviço, balcões 
de atendimento, caixas de pagamento, e sanitários, orientando os clientes e funcionários a posicionarem-se 
a 1,5 metros de distância um do outro; 
Para garantir o cumprimento dessa regra, destinar algum funcionário à função de organizadores de fila 
direcionados aos convidados em fluxo obrigatório. 
3. Higiene e Proteção Individual 
Subsidiariamente, assegurar-se de que os funcionários estejam portando viseira de acrílico; Evitar contato 
físico entre profissionais e convidados; 
Estabelecimentos deverão garantir que os garçons estarão devidamente paramentados com máscaras, 
viseiras de acrílico, luvas e, caso tenham cabelos longos, que estejam portando- os presos. Nota: 
Assegurar-se de que máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção e higiene fornecidos nunca serão 
compartilhados entre os funcionários, também está vedado o compartilhamento de objetos e utensílios de 
uso pessoal, a exemplo de copos descartáveis, fones e aparelhos de telefone; 
É desejável a lavagem de mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% sempre que possível, e 
obrigatória: 
• Antes de contato com alimentos, ainda que crus, ou com materiais utilizados para seu preparo ou 
consumo; 
• Durante e depois do preparo dos alimentos; 
• Após o contato com superfícies suscetíveis a contaminação por serem tocadas por grande 
número de convidados, participantes ou funcionários, como, corrimãos, maçanetas, balcões, entre outros; 
É obrigatório o uso de aventais limpos, que devem ser providenciados pelo estabelecimento aos 
funcionários, durante o preparo dos alimentos; 
Separar lixo com potencial de contaminação para descarte (Equipamento de Proteção Individual - EPI, 
luvas, máscaras, etc.); 
Vacinar ou orientar que seus funcionários sejam vacinados para gripe (influenza e H1N1); Nos vestiários, 
devem ser adotados os cuidados para evitar a contaminação cruzada do uniforme, evitando-se contato 
entre uniformes limpos e os sujos. Nota: orientar os colaboradores a seguirem as seguintes medidas de 
segurança fora do ambiente de trabalho: Não realizar o trajeto de uniforme, evitando a contaminação dos 
colegas de trabalho; Trocar a máscara utilizada no deslocamento; 
Lavar e trocar os uniformes diariamente e levá-los ao local de trabalho protegidos em saco plástico ou 
outra proteção adequada, necessariamente fornecida pelo estabelecimento; Uniformes só devem ser 
utilizados no ambiente de trabalho; 
Ao fim do evento, os funcionários devem colocar os uniformes de trabalho em um saco plástico para 
transportá-los e devem lavá-los diariamente. 
4. Educação e Conscientização 
Proceder um treinamento, antes do retorno das atividades, dos funcionários e demais envolvidos como 
terceiros sobre as regras estabelecidas neste protocolo de recomendações, a fim de garantir seu 
cumprimento; 
Na política de conscientização, realizar palestras, sempre em formato digital, de conscientização e de 
técnicas dos procedimentos de proteção aqui listados; 
Conferir ênfase ao uso contínuo de máscaras para todos os profissionais envolvidos, com orientações de 
uso correto do tempo de no máximo 3 horas, desde que não esteja com unidade ou sujidades e os locais de 
descarte das mesmas; 
Garantir a ampla difusão das normas contidas neste protocolo aos clientes, por meio de cartazes afixados, 
banners, panfletos, áudios, vídeos, e-mails, etc.; 
Em local visível, na entrada do estabelecimento, afixar placa com a lotação máxima autorizada, segundo a 
classificação que o município obtiver AMARELA ou VERDE. Na mesma placa deverão ser informados 
os dias e horários de atendimento ao público. 
5. Sanitização de ambientes 
Tapete de higienização na entrada do evento; 
Submeter todos os ambientes do estabelecimento a um processo de desinfecção prévia, especialmente: 
cozinhas, banheiros e as áreas de acesso público, seguindo as indicações das autoridades sanitárias e dos 
profissionais pertinentes; 
Realizar higienização diária do local que receberá o público e em que serão preparados ou armazenados os 
alimentos; 
Retirar do estabelecimento tapetes e objetos que dificultem a limpeza, optar por uma decoração 
minimalista; 
Optar, sempre que possível, pelo oferecimento de mesas com superfície que possa ser facilmente 
higienizada; 
Nota: Caso a opção seja pelo uso de toalhas de mesa de pano, está vedado seu reaproveitamento de um 
atendimento para o outro; 
Providenciar, sempre que possível, a manutenção de portas e janelas abertas, privilegiando a ventilação 
natural para renovação do ar e minimizando o manuseio de maçanetas e fechaduras; 
Em caso de ambientes climatizados, garantir a manutenção dos aparelhos de ar condicionado, conforme 
recomendação da legislação vigente e atentando-se aos seguintes aspectos: Todo ambiente que dispuser de 
ventilação artificial só poderá ser utilizado se seus ductos e equipamentos forem regularmente limpos e 
esterilizados com os produtos recomendados, a fim de evitar-se a propagação do vírus; 
É obrigatório que a cada 1 hora, as portas e janelas sejam abertas por 15 min a fim de promover renovação 
do ar; 
A frequência de limpeza das tubulações de ventilação artificial deverá ser registrada e disponibilizada em 
caso de fiscalização da autoridade sanitária; 
Realizar mapeamento dos objetos, superfícies e itens em geral que possuem grande contato manual, como 
maçanetas, corrimãos, entre outros, para que seja realizada uma rotina de desinfecção; 
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Garantir que os lavatórios e banheiros, para clientes e colaboradores, sejam devidamente equipados com 
água, sabão e toalhas descartáveis, além de lixeiras com acionamento não manual; 
Intensificar a higienização dos sanitários de uso de funcionários e convidados, participantes; Para que um 
equipamento, utensílio ou superfície seja considerado higienizado, deve  passar pela etapa de limpeza para 
remoção de sujidades e posterior desinfecção com produto adequado e regularizado pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA e/ou Ministério da Saúde - MS e deve ser utilizado somente para as 
finalidades indicadas pelos fabricantes, dentro do prazo de validade e acompanhados de Fichas de 
Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ); 
Devem ser devidamente higienizadas, por profissional especializado, as máquinas de café, de gelo, entre 
outras; 
Evitar apoiar quaisquer materiais no chão, devido ao risco de contaminação. 
 
6. Monitoramento da saúde dos colaboradores 
Todos os funcionários que apresentarem sintoma de síndrome gripal (febre, mesmo que relatada, ou tosse, 
ou dor de garganta, ou coriza, ou dificuldade respiratória) serão considerados suspeitos de portarem 
COVID-19, devendo procurar atendimento médico e só podendo retornar às atividades depois de 15 dias 
do primeiro sintoma, caso todos os sintomas tenham findado, ou caso esteja munido do resultado negativo 
para a Covid-19; Funcionários pertencentes ao grupo de risco - com idade acima de 60 anos e/ou 
portadores de doenças crônicas - deverão trabalhar em regime de teletrabalho, ou, assumindo o risco de 
retomar as atividades presencialmente, deverão receber especial atenção e cuidados das equipes médicas; 
Antes de entrar nas dependências do estabelecimento, todos deverão sujeitar-se a medição de temperatura, 
sendo considerados suspeitos de portarem COVID-19 aqueles que apresentarem febre, ou temperatura de 
37,5 graus celsius; 
Todos os funcionários deverão, diariamente, ser submetidos à triagem rápida, com o objetivo de identificar 
possíveis casos suspeitos e efetivar medidas de prevenção e controle em tempo oportuno; 
Os suspeitos de portarem COVID-19 deverão realizar, imediatamente, o teste e, preferencialmente do 3° 
ao 7° dia de sintomas, teste PCR-RT, além de serem afastados de todas as atividades e instruídos a 
permanecer em isolamento total por, pelo menos 14 dias, caso confirmada a contaminação ou 
inconclusivos os resultados dos exames (neste caso, após cessarem os motivos de suspeita de 
contaminação); 
Todos os trabalhadores que tiverem tido contato pessoal ou convivido no mesmo ambiente com os 
suspeitos de portarem COVID-19 serão considerados, da mesma forma, suspeitos, devendo ser 
monitorados com a mesma diligência, ainda que não apresentem sintomas; Caso verifique-se um surto de 
COVID-19, deverão ser utilizados todos os meios para o mapeamento da dispersão viral, a desinfecção 
dos ambientes e, se necessário, a suspensão temporária das atividades e comunicar a Vigilância Municipal. 
7. Horários alternativos de funcionamento 
Enquanto vigorar o Plano São Paulo, os estabelecimentos só poderão receber clientes por no máximo 8 
horas corridas para adultos, e para evento social infantil, por no máximo 5 horas, observando-se o limite 
para a interrupção completa do uso dos ambientes internos pelo público em geral; e deverá ficar afixado na 
entrada para orientação ao público e fiscalização, assim como devidamente acordado no momento da 
negociação do evento; 
8. Redução do expediente 
Deverão ser estabelecidas as jornadas de trabalho compatíveis com os horários reduzidos de 
funcionamento, com o fim de evitar concentração de colaboradores no estabelecimento; Serão 
estabelecidos novos turnos aos funcionários, de modo a diminuir o número de pessoas reunidas 
simultaneamente; 
9. Protocolo de fiscalização e monitoramento do próprio setor (autotutela) 
A entidade representativa do setor deverá informar a todos os seus representados sobre os protocolos a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

serem seguidos e apoiar a sua implementação; 
Manter comunicação contínua com seus associados, esclarecendo dúvidas e estimulando a continuidade 
das medidas enquanto durar a pandemia. 
 
PORTARIA SETUC Nº 15 , DE 16 DE SETEMBRO DE 2020. 
MÁRCIO ROBERTO CARNEIRO, SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA DA 
PREFEITURA DE TAUBATÉ, no uso de suas atribuições legais. 
R E S O L V E: 
Art.1 Constituir a comissão permanente de acervo museológico, bibliográfico, arquivístico e digital 
com as seguintes atribuições: 
• - Elaborar, orientar e fiscalizar a política de gestão de acervo museológico, bibliográfico, 
arquivístico e digital das unidades vinculadas à Área de Museus, Patrimônio e Arquivo Históricos; 
• - Formular, aprovar ou propor ajustes, sempre que necessário, na Política de Gestão do 
Acervo, incluindo critérios de aquisição e descarte; 
• - Analisar e deliberar sobre a aquisição, transferência e descarte de peças ou coleções; IV - 
Analisar e deliberar sobre os pedidos de empréstimos do acervo para exposições; 
V - Discussão de questões extraordinárias relativas aos acervos. 
Art.2 A comissão passa a ter a seguinte composição: 
Fernando Paschoal de Oliveira - Matrícula nº 24.946; Amanda Valéria de Oliveira Monteiro- Matrícula nº 
24.815; Michelly Bessa Castanheira - Matrícula nº 47.576; 
Nathalia Maria Novaes Victor - Matrícula nº 45.381; Maria Cristina Lopes - Matrícula nº 7.491; 
Juliana Maria de Carvalho Fontes - Matrícula nº 35.929; 
Ana Carolina de Assis Gonçalves Pereira - Matrícula nº 28.553.  
Evely Priscina Mariano Sales - Matrícula nº 40.961. 
Mari Santos Ando – Matrícula nº 29.628. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 16 de setembro de 2020, 381º da fundação do povoado e 375ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
Márcio Roberto Carneiro Secretário de Turismo e Cultura 
 
Processo nº 71.698/2019 
ASSUNTO: COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO NO 
MUNICÍPIO – CMTMC. 
Com fundamento no § 3º do art. 1º da Portaria SEMOB nº 18, DE 18 de agosto de 2020, torna-se publica 
a lista dos candidatos inscritos para compor o Conselho Municipal de Transporte Coletivo deste 
Municipio. 
O período de inscrição ocorreu de 19 de agosto a 21 de setembro, conforme a Portaria supra mencionada, 
tendo como interessados, devidamente, inscritosos seguintes candidatos, conforme ordem cronológica de 
apresentação dos documentos: 

CANDIDATOS CPF ENTIDADE 
MARIO JEFFERSON LEITE MELO 548.370.908-00 CMDCA 

PAULO CAETANO DA SILVA 518.104.418-20 CMDPI 
NÃO HOUVE CANDIDATOS INSCRITOS - / - COMDEF 

O prazo para recurso a que se refere o § 8º da Portaria supra citada inicia-se na data desta publicação. 
Taubaté, aos 22 de setembro de 2020. 
Deivid Wilson dos Santos 
Presidente da Comissão  
de Votação do CMTC 

 

JAZIGO PERPÉTUO NO CEMITÉRIO 
MUNICIPAL DE TAUBATÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE HERDEIROS

A Prefeitura Municipal de Taubaté, C O N V O C A pelo 
prazo de 30 (trinta) dias, os herdeiros ou sucessores (Fi-
lhos, netos, pais, avós, cônjuge, sobrevivente, irmãos, so-
brinhos, etc.), nos termos dos artigos 1603 e seguintes do 
Código Civil Brasileiro, de  Antônio De Angelis, falecido 
em 09/08/1954,  sepultado no Jazigo Nº atual Nº 317 da Qua-
dra Nº 3 ª do Cemitério Municipal de Taubaté, para com-
parecerem à Divisão Funerária e Cemitérios, localizada 
na Rua São Benedito, s/n (Velório Municipal), no horário 
das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18 horas, munidos de 
documentos comprobatórios de herdeiros, a fim de se ha-
bilitarem no direito de uso do respectivo jazigo perpétuo. 
Esclarece que o referido jazigo está sendo reclamado por 
Antônio Di Angelis, RG: nº 4.349.885-1 CPF: Nº 830.526.748-
20, Grau de Parentesco com o (s) ali sepultado (s): neto

Deixando como Concessionários do Perpétuo os Srs: 
Vladimir Benedito De Angelis, Vicente Donizete de Paula 
e Gionanne Lucas Fortes Di Angelis.

O não comparecimento no prazo acima será presumido 
como renúncia ao referido direito (processo administra-
tivo nº 24.610/2020).    
      
Secretaria de Serviços Públicos, aos 23 de setembro 2020.

Tânia Pereira de Godói

Divisão de Funerária e Cemitérios Municipais

Secretaria de Serviços Públicos da 
Prefeitura Municipal de Taubaté
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MUSEU HISTÓRICO FOLCLÓRICO  
E PEDAGÓGICO MONTEIRO LOBATO

Av. Monteiro Lobato, s/n 
Chacara do Visconde 

Taubaté - SP, 12050-730

(12) 3625-5062

www.museumonteirolobato.mus.br

museumonteirolobato@gmail.com


