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INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS 
 

PROGRAMA: CULTURA 
AÇÃO: IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 
CULTURAIS 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
MINISTÉRIO DA CIDADANIA: 10.55101.13.392.5025.14U2 
FUNDO NACIONAL DE CULTURA: 10.55903.13.392.5025.14U2 
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES: 10.55205.13.392.5025.14U2 
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS:  10.55209.13.392.5025.14U2 

 
Essa ação visa à implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, 
permanentes ou provisórios, bem como garantia de sua operação e do acesso do público à 
programação, aos produtos e aos bens culturais.  
 
Produto da Ação: 
IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS 
(Fundo Nacional de Cultura). Este Projeto tem como objetivo construir e modernizar espaços 
culturais diversos, tais como teatros, bibliotecas, cinemas, espaços multiuso, dentre outros, e 
adquirir equipamentos e mobiliários para a dotação de espaços existentes.  
 
IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS 
(Fundação Casa de Rui Barbosa). Tem como objetivo a realização de obras de reforma, 
inclusive acessibilidade, adaptação, aquisição de equipamentos, poltronas, infraestrutura de 
iluminação, sonorização, climatização, sinalização, e para atender normativas de segurança 
contra incêndio exigidas pelo corpo de bombeiros, nos seguintes ambientes: Auditório, Sala de 
Cursos, Espaço Multiuso, todos eles utilizados para conferências, simpósios e congressos, para 
divulgação de pesquisas e trabalhos desenvolvidos pela entidade e instituições parceiras, 
garantindo o acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais 
disponibilizados nos eventos 
 
MODERNIZAÇÃO DE MUSEUS E ACERVOS (Instituto Brasileiro de Museus). Implantação de 
novas unidades museológicas e de institutos de memória, redes e sistemas de museus; 
realização de projetos e obras de reforma na estrutura física de prédios ou construção de 
novos espaços nos museus e institutos de memória; aquisição, instalação e manutenção de 
equipamentos e mobiliário; implantação de tecnologias e metodologias voltadas para 
inventariança, segurança, climatização, iluminação, acessibilidade e informatização; aquisição 
de acervos; identificação, catalogação e organização do acervo dos museus, envolvendo todos 
os aspectos relativos às características e atributos do bem; elaboração de publicações, 
genéricas ou temáticas, sobre os bens inventariados.  
 
INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ACERVO AFRO-BRASILEIRO (Fundação Cultural 
Palmares). Tem como objetivo a digitalização, aquisição de bens/obras 
culturais/equipamentos e serviços especializados para o acervo de mais de 17 mil itens como 
livros, filmes, fotografias, artesanatos, quadros da Fundação. 
 
Público Alvo: 
Comunidade Quilombola e de matriz africana, comunidade acadêmica (pesquisadores, 
estudiosos), unidades museológicas e institutos de memória, redes e sistemas de museus e 
sociedade em geral. 
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Custo Estimado: 

ação 
orçamentária 

localizador gnd o que pode ser 
apoiado? 

valor mínimo da emenda 

14u2 – 
implantação, 
instalação e 
modernização 
de espaços e 
equipamentos 
culturais. 

fundação rui 
barbosa 

gnd 3  realização de obras e 
reforma  

r$ 3 milhões 

fundação 
cultural 
palmares 
  

gnd 3 digitalização, 
organização e 
tratamento do acervo 

r$ 1 milhão 

gnd 4 aquisição de obras 
para o acervo, 
mobiliário e 
equipamentos 

r$ 500 mil 

instituto 
brasileiro de 
museus 

gnd 3 e 
gnd 4 

projetos de obras, 
aquisição de 
equipamentos e 
mobiliário, aquisição 
de acervos, 
elaboração de 
publicações. 

r$ 250 mil para os projetos 
que envolvam serviços de 
engenharia e r$ 100 mil para 
projetos que não possuam 
despesas com serviços de 
engenharia. 

 
Obs: 

1. Valor mínimo de R$ 100 mil, ou de R$ 250 mil, no caso de execução de obras e serviços 
de engenharia. (Art. 9º, incisos IV e V, da Portaria Interministerial nº 424/2016).  

 
Contato da Área Responsável: 
Ministério da Cidadania 
Secretaria de Difusão e Infraestrutura 
E-mail: carlos.moura@cultura.gov.br 
Telefone: (61) 2024-2643 
Endereço: Edifício Parque Cidade Corporate – 10º andar 
 
Fundação Cultural Palmares 
Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra-CNIRC  
E-mail: cnirc@palmares.gov.br 
Fone: (61)3224-0104 
Endereço: SCS Quadra 02 Ed. Toufic – 4º andar 
 
Fundo Nacional de Cultura 
Secretaria de Difusão e Infraestrutura 
E-mail: julia.furia@cultura.gov.br 
Telefone: (61) 2024-2296 
Endereço: Edifício Parque Cidade Corporate – 10º andar 
 
Instituto Brasileiro de Museus 
E-mail: ana.couto@museus.gov.br 
Telefone: (61) 3521-4114 
Endereço: SBN, Quadra 2, Bloco N, Edifício CNC III. 
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