
6.1.3.25. Espaços  alternativos 
6.1.3.25.1. 9234 Rampas de acesso às bibliotecas e às áreas expositivas (o conjunto)- por dia 4.416,00
6.1.3.25.2. 9715 Rampas de entrada Metrô Vergueiro - por dia 11.038,00
6.1.3.25.3. 9804 Jardim da Administração 4.416,00
6.1.3.25.4. 9805 Rua interna - por dia 11.038,00
6.1.3.25.5. 9806 Elevadores - por dia 4.416,00
6.1.3.25.6. 9975 Rampa de acesso ao Piso 23 de Maio - por dia 4.416,00

6.1.3.26. 8259 filmagens - para fins comerciais  cobra-se o valor do espaço 
a ser utilizado por dia

6.1.3.27. 9154 filmagens - para fins publicitários  

cobra-se o valor do espaço 
a ser utilizado por dia, 

acrescentando-se a quantia 
de R$ 22.076,00 ao valor 

total

6.1.3.28. 8260 registros fotográficos para fins comerciais - por dia cobra-se o valor do espaço 
a ser utilizado por dia

6.1.3.29. 9716 registros fotográficos para fins publicitários - por dia

cobra-se o valor do espaço 
a ser utilizado por dia, 

acrescentando-se a quantia 
de R$ 11.038,00 ao valor 

total

6.1.3.30. 9557
cessão das salas para espetáculos em dias fixos, de acordo com o mérito cultural e o interesse público,
selecionados por Comissão Especial, designada para tal finalidade, após convocação de interessados por
comunicado, para a realização de espetáculo com cobrança de ingresso

10% da bilheteria revertidos 
ao FEPAC

6.1.3.31. 9627 manutenção da Sala Lima Barreto - por pessoa - no máximo 4,50

6.1.3.32. 9628 manutenção do Cine Olido- por pessoa - no máximo 4,50

6.1.3.33. 9717 manutenção da Sala Paulo Emilio - por pessoa - no máximo 4,50

6.1.4. Espaços  do Museu da Cidade De São Paulo
6.1.4.1. Solar da Marquesa de Santos
6.1.4.1.1. 4012 evento com duração de um dia 5.000,00

6.1.4.1.2. 4013 evento com duração de dois dias 6.500,00

6.1.4.1.3. 4014 do terceiro dia até o nono - acrescentar por dia 1.000,00

6.1.4.1.4. 4015 dez dias 14.500,00

6.1.4.1.5. 4016 do décimo primeiro dia até o vigésimo nono dia - acrescentar por dia 800,00

6.1.4.1.6. 4017 trinta dias 30.500,00

6.1.4.1.7. 4018 do trigésimo primeiro dia em diante - acrescentar por dia 400,00

6.1.4.1.8. 9809 Auditório - diária 2.000,00

6.1.4.2. 8263 Casa nº 1 - diária 5.000,00

6.1.4.3. 4019 Beco do Pinto - diária 2.000,00

6.1.4.4. 4020 Salão Almeida Junior - diária 5.000,00

6.1.4.5. 8265 Casa do Grito - diária 2.000,00

6.1.4.6. 8266 Casa do Bandeirante - diária 3.000,00

6.1.4.7. 8267 Casa do Sertanista - diária 3.000,00

6.1.4.8. 8268 Casa do Tatuapé - diária 3.000,00

6.1.4.9. 8269 Sítio Morrinhos - diária 3.000,00

6.1.4.10. 4021 Sítio da Ressaca - diária 3.000,00

6.1.4.11. 8271 Espaço Museológico Interno do Monumento à Independencia - diária 6.000,00

6.1.4.12. Chácara Lane
6.1.4.12.1. 4022 Chácara Lane - térreo - diária 2.500,00

6.1.4.12.2. 4023 Chácara Lane - 1º andar - diária 2.500,00

6.1.4.13. Casa Modernista
6.1.4.13.1. 4024 Terreo - diária 1.000,00

6.1.4.13.2. 4025 1º andar - diária 2.000,00

6.1.4.13.3. 9815 Área do Parque 1.000,00

6.1.4.14. 9816 Galeria Formosa 2.000,00

6.1.4.15. Pavilhão Armando de Arruda Pereira (Pavilhão das Culturas Brasileiras) - Parque Ibirapuera
6.1.4.15.1. Subsolo
6.1.4.15.1.1. 9093 evento com duração de um dia 10.000,00

6.1.4.15.1.2. 9094 evento com duração de dois dias 13.000,00

6.1.4.15.1.3. 9095 do terceiro dia até o nono dia - acrescentar por dia 1.500,00

6.1.4.15.1.4. 9880 dez dias 25.000,00

6.1.4.15.1.5. 9096 do décimo primeiro dia até o vigésimo nono dia - acrescentar por dia 750,00

6.1.4.15.1.6. 9881 trinta dias 40.000,00

6.1.4.15.1.7. 9097 do trigésimo primeiro dia em diante - acrescentar por dia 375,00

6.1.4.15.2. Térreo e entorno do edifício
6.1.4.15.2.1. 9817 evento com duração de um dia 15.000,00

6.1.4.15.2.2. 9818 evento com duração de dois dias 20.000,00

6.1.4.15.2.3. 9819 do terceiro dia até o nono - acrescentar por dia 2.500,00

6.1.4.15.2.4. 9882 dez dias 40.000,00

6.1.4.15.2.5. 9820 do décimo primeiro dia até o vigésimo nono dia - acrescentar por dia 1.250,00

6.1.4.15.2.6. 9883 trinta dias 65.000,00


