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SECRETARIA DO AUDIOVISUAL
PORTARIA Nº 112, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014

.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS
RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 3, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014
Dispõe sobre a regulamentação de dispositivos do Decreto nº 8.124/2013 quanto à
obrigatoriedade do envio ao Instituto Brasileiro de Museus do quantitativo anual de
visitação dos museus e estabelece outras
providências.
O Presidente do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), no
uso das atribuições que lhe confere o art. 20, IV do Anexo I do
Decreto nº 6.845, de 7 de maio de 2009, e tendo em vista o art. 63 do
Decreto nº 8.124, de 17 de outubro de 2013, resolve:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Resolução Normativa estabelece, na forma prevista no artigo 4º, VIII do Decreto nº 8.124, de 17 de outubro de
2013, aos museus públicos e privados a obrigatoriedade de enviar ao
IBRAM dados e informações relativos ao quantitativo anual de visitação, bem como define critérios e procedimentos a serem observados pelos museus.
Art. 2º Para os fins desta Resolução, consideram-se:
I - museu - instituição sem fins lucrativos, de natureza cultural, que conserva, investiga, comunica, interpreta e expõe, para fins
de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo,
conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico
ou de outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento;
II - formulário de visitação anual - questionário constante no
portal eletrônico do IBRAM, aplicável a todos os museus brasileiros,
no qual serão informados: nome do museu, endereço, endereço eletrônico, telefone, dados do responsável pelo preenchimento - nome,
endereço eletrônico e telefone - total de visitantes no ano referência e
técnica utilizada para a contagem de visitação;
III - ano referência - ano calendário anterior ao ano da coleta
de dados de visitação;
IV - ano exercício - ano subsequente ao ano referência;
V - quantitativo de visitação anual - número total de visitas
feitas ao museu durante o ano referência.
CAPÍTULO II
Do PROCEDIMENTO DE ENVIO DO TOTAL DE VISITAÇÃO ANUAL
Art. 3º Caberá ao Ibram, por meio da Coordenação Geral de
Sistemas de Informação Museal (CGSIM):
I - disponibilizar para os museus o acesso ao formulário de
visitação anual, por meio de link em seu portal eletrônico - www.museus.gov.br;
II - publicar anualmente em seu portal eletrônico relatório
com a consolidação dos dados de visitação anual enviados pelos
museus.
Art. 4º A convocação para o envio do quantitativo de visitação anual será feita a partir da base de dados do Cadastro Nacional de Museus (CNM).
Art. 5º Todos os museus brasileiros deverão preencher,
anualmente, o formulário de visitação e deverão zelar pela veracidade
dos dados e informações prestadas ao IBRAM.
Art. 6º O período para preenchimento do formulário de visitação anual será de 3 (três) meses, tendo início no primeiro dia útil
do segundo mês do ano de exercício.
Art. 7º O preenchimento do formulário de visitação anual
será comprovado por meio de protocolo de confirmação emitido automaticamente.
§ 1º O protocolo de confirmação não implicará qualquer
prévia avaliação do IBRAM quanto ao conteúdo das informações.
§ 2º Em procedimento de avaliação dos dados de visitação
anual, o IBRAM, por intermédio da CGSIM, poderá solicitar esclarecimentos adicionais ao museu.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 8º Caberá ao IBRAM, por meio da CGSIM, disponibilizar informações e recomendações acerca de metodologias e técnicas possíveis para a contagem de visitação dos museus.
Art. 9º O IBRAM, por intermédio da CGSIM, apreciará o
uso e a eficácia do formulário de visitação anual, podendo optar pelo
seu aperfeiçoamento ou pelo desenvolvimento de melhores meios
para coletar os dados que constam no art. 4º, VIII do Decreto nº
8.124/2013.
Parágrafo único. O IBRAM informará aos museus sobre
eventuais modificações que provenham do caput deste artigo.
Art. 10. O IBRAM, por intermédio da CGSIM, poderá adicionar novos quesitos, de caráter facultativo, para compor o formulário de visitação anual.
Art. 11. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.
ANGELO OSWALDO DE ARAÚJO SANTOS

O SECRETÁRIO DO AUDIOVISUAL DO MINISTÉRIO
DA CULTURA - SUBSTITUTO, no uso das atribuições legais que
lhe confere a Portaria 805 de 07 de outubro de 2013, e em cumprimento ao disposto na Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
Decreto nº 5.761, de 27 de abril de 2006, Medida Provisória nº 2.2281, de 06 de setembro de 2001, resolve:
Art. 1º Aprovar os projetos audiovisuais, relacionados no anexo I, para os quais os proponentes ficam autorizados a captar recursos,
mediante doações ou patrocínios, nos termos do Art. 18 da Lei nº 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo Art. 53, alínea f,
da Medida Provisória nº 2.228-1, de 06 de setembro de 2001.
Art. 2º Aprovar os projetos audiovisuais, relacionados no
anexo II, para os quais os proponentes ficam autorizados a captar
recursos, mediante doações ou patrocínios, nos termos do Art. 26 da
Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO BATISTA SILVA
ANEXO I
14 10668 - Mostra CINEMULTI - ANO II
Juliana Machado Oliveira
CNPJ/CPF: 040.269.756-14
Processo: 01400.070719/20-14
BA - Itacaré
Valor do Apoio R$: 109.998,50
Prazo de Captação: 21/11/2014 a 31/12/2014
Realização da 2ª edição da mostra que prevê exibições noturnas
itinerantes de curtas e longas-metragens todos brasileiros em 5 espaços públicos, como praças e campo de futebol, na cidade de Itacaré/BA, voltadas para o público infanto-juvenil e adultos, realização
de bate-papos com diretores, equipe técnica e atores dos filmes exibidos após as exibições e 3 oficinas de capacitação na área, durante o
período diurno, no período entre 17 a 21 de abril de 2015.
14 10962 - Clube do Cinema
Adriana Almeida do Carmo
CNPJ/CPF: 036.051.826-58
Processo: 01400.071066/20-14
MG - Belo Horizonte
Valor do Apoio R$: 375.800,00
Prazo de Captação: 21/11/2014 a 31/12/2014
Realização de 144 sessões gratuitas de cinema, visando atender no
mínimo 50 escolas e uma média de 24.192 alunos, exibindo de 09 a
12 filmes diferentes, sendo todos lançamentos do cinema, com o
intuito de promover a formação identitária e cultural de estudantes da
rede pública de ensino, em Belo Horizonte, no período fevereiro a
dezembro de 2015.
14 10474 - Cinema Pela Verdade 4ª Edição
Instituto Cultura em Movimento
CNPJ/CPF: 04.994.930/0001-69
Processo: 01400.064571/20-14
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R$: 851.852,50
Prazo de Captação: 21/11/2014 a 31/12/2014
Realização da 4º edição do festival gratuito de cinema realizado em
universidades e instituições de ensino nos 27 estados, com oficinas de
capacitação dos 27 Agentes no Rio de janeiro. O festival acontece em
81 instituições, realizando 216 sessões com debates e a exibição de
04 filmes de ficção e/ou documentário, no período entre 17/12/2014 a
17/07/2015.
14 11012 - Festival Miudinho - Infância, Cultura e Arte
Benditas Projetos Criativos Ltda. ME
CNPJ/CPF: 19.223.689/0001-41
Processo: 01400.074410/20-14
BA - Salvador
Valor do Apoio R$: 234.414,00
Prazo de Captação: 21/11/2014 a 31/12/2014
Realização de uma mostra de filmes infantis brasileiros, oficina de
animação utilizando a técnica de stop motion e o Primeiro Fórum
Infância, Cultura e Arte, e ainda uma microssérie para web e o TrocaTroca, vivência em que a criança será estimulada a trocar entre si
livros e DVDs infantis, no período entre julho a novembro de
2015.
14 9628 - Pelo Sul da América - A cultura do Chimarrão
Rota 20 Propaganda, Promotora de Eventos e Projetos Culturais Ltda
CNPJ/CPF: 03.689.498/0001-30
Processo: 01400.060146/20-14
RS - Bagé
Valor do Apoio R$: 529.920,00
Prazo de Captação: 21/11/2014 a 31/12/2014
Produção de um documentário, média-metragem, com duração de 60
minutos, sendo finalizado em HD, visando difundir a cultura do
Chimarrão em seus diversos aspectos a partir de suas origens históricas, ou seja, uma tradição que faz parte da cultura do sul do
Brasil, do Uruguai e Argentina.
14 10480 - Pelo Sul da América - Churrasco
Rota 20 Propaganda, Promotora de Eventos e Projetos Culturais Ltda
CNPJ/CPF: 03.689.498/0001-30
Processo: 01400.064617/20-14
RS - Bagé
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Nº 226, sexta-feira, 21 de novembro de 2014
Valor do Apoio R$: 545.640,00
Prazo de Captação: 21/11/2014 a 31/12/2014
Produção de um documentário, média-metragem, com duração de 60
minutos, sendo finalizado em HD, visando difundir a cultura do
Churrasco em seus diversos aspectos a partir de suas origens históricas, ou seja, uma tradição que faz parte da cultura do sul do
Brasil, do Uruguai e Argentina.
14 10671 - VISUAL RIDER 2015
D+3 Produções Artísticas Ltda
CNPJ/CPF: 05.320.143/0001-02
Processo: 01400.070722/20-14
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R$: 374.475,00
Prazo de Captação: 21/11/2014 a 31/12/2014
Realização da 2ª edição da mostra de filmes de curta metragem
nacionais, com duração de é 5 minutos, produzidos por jovens brasileiros, a realizar-se em janeiro de 2015.
14 11585 - Realidade Brasileira: Pensadores Brasileiros
Editora Expressão Popular
CNPJ/CPF: 03.048.166/0001-76
Processo: 01400.075139/20-14
SP - São Paulo
Valor do Apoio R$: 1.231.663,63
Prazo de Captação: 21/11/2014 a 31/12/2014
Produção de 6 documentários de média metragem, com a duração de
50 minutos, sobre reflexões do século XX voltado para a juventude
dos movimentos sociais e produção de 6 livros de bolso sobre as
contribuições socioculturais de brasileiras e brasileiros: Patrícia Galvão, Clóvis Moura, Lélia Abramo, Augusto Boal, João Saldanha e
Nise da Silveira.
14 11517 - Festival Varilux de Cinema Francês 2015
Bonfilm Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
CNPJ/CPF: 10.383.039/0001-99
Processo: 01400.075023/20-14
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R$: 1.142.850,00
Prazo de Captação: 21/11/2014 a 31/12/2014
Realização do festival de Varilux, que prevê exibições de 15 filmes
inéditos ao público de 40 a 45 cidades brasileiras do melhor da
recente produção francesa, no período entre de 10 a 17 de junho de
2015.
14 10933 - Identidade
Vez da Voz
CNPJ/CPF: 07.367.325/0001-56
Processo: 01400.071035/20-14
SP - São Paulo
Valor do Apoio R$: 269.800,00
Prazo de Captação: 21/11/2014 a 31/12/2014
Produção de DVD contendo 3 documentários de curta metragem com
a duração de 5 minutos, 3 clipes com duração de aproximadamente 3
a 5 minutos, onde os protagonistas são pessoas assistidas por instituições sociais e realização de uma exposição fotográfica, no período entre março a julho de 2015.
14 10662 - Mostra Oceanos
Guariba Filmes Ltda. - ME
CNPJ/CPF: 09.513.620/0001-07
Processo: 01400.070700/20-14
SP - São Paulo
Valor do Apoio R$: 554.700,00
Prazo de Captação: 21/11/2014 a 31/12/2014
Resumo do Projeto:
Realização da 1ª edição da Mostra Oceanos de Cinema com temática
socioambiental na Baixada Santista, promovendo um amplo debate
com foco no desenvolvimento sustentável, a realizar-se em agosto de
2015.
14 11511 - Cine em Cena no Ar
Ibirajá Produções Artísticas LTDA.
CNPJ/CPF: 19.387.344/0001-23
Processo: 01400.075017/20-14
SP - São Paulo
Valor do Apoio R$: 1.870.516,00
Prazo de Captação: 21/11/2014 a 31/12/2014
Realização de duas sessões gratuitas de cinema por dia para os públicos infantil e adulto, em 42 cidades do Brasil, com duração de três
dias em cada cidade, para o público de baixa renda e em locais de
difícil acesso à cultura, no período entre fevereiro a dezembro de
2015.
14 11516 - MULTI CINE PARA TODOS
Multiplicando Talentos
CNPJ/CPF: 09.008.738/0001-70
Processo: 01400.075022/20-14
SC - Criciúma
Valor do Apoio R$: 439.010,00
Prazo de Captação: 21/11/2014 a 31/12/2014
Implantação de uma sala de cinema, no formato de CINECLUBE, na
cidade de Balneário Rincão, cidade com 12.000 habitantes, propiciando aos seus habitantes o acesso à arte do audiovisual, com exibições principalmente para alunos das redes publicas de ensino.
14 8521 - Audiovisual - John Blanch
Instituto Música para a Sociedade - Brasil Piano Masters
CNPJ/CPF: 13.295.363/0001-43
Processo: 01400.041226/20-14
SP - São Paulo
Valor do Apoio R$: 149.800,00
Prazo de Captação: 21/11/2014 a 31/12/2014
Produção de filme, curta metragem, com a duração de aproximadamente 4 minutos, em full HD, com peça musical "Moment Musicaux" do consagrado compositor russo, Sergei Rachmaninoff, interpretado pelo jovem pianista John Blanch.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

