
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO 
SECRETARIA DA CULTURA 

Unidade de Preservacao do Patrim6nio Museol6gico 

) 

PROCESSO SC/ N° 132789/2012 

INTERESSADO: Unidade de Preservacao do Patrim6nio Museol6gico 

ASSUNTO: 10 Termo de Aditamento ao Contrato de cestso n07-2012 com a 

Assoctacao Catavento Cultural e Educacional - Organizac;ao Social de Cultura 

10 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTAO N' 
7-2012, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SAO PAULO, POR 
INTERMEDIO DA SECRETARIA DA CULTURA E A 
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL QUALIF!CADA 
COMO ORGANIZA<;;iiO SOCIAL DE CULTURA, OBJETIVANDO A 
ALTERA<;;AO E INCLUSAO DE METAS NO PLANO DE 
TRABALHO DO ANO DE 2014 - ANEXO TECNICO !. 

Pelo presente instrumento e, na melhor forma de direito, de um lado o ESTADO DE 
SAO PAULO, par intermE!dio da SECRETARIA DA CULTURA, com sede na Rua Mauii, 
51, Luz, sac Paulo, SP - CEP 01028-000 mscrtta no CNPJ/MF sob o no 
51.531.051/0001-80, neste ato representado par seu Titular, DR. MARCELO 
MATIOS ARAUJO, RG n.c 6.455.951 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o no 
028.721.728-07, denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a ASSOCIA<;;:Ao 
CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL, qualificada como Orqanizacao Social de 
Cultura, com CNPJ/MF NO 08.698.186/0001-06, tendo endereco nesta Capital no 
Palacio das Indllstrias localizado na Praca Civica Ulisses Guimaraes, s/no, Parque 
Dom Pedro II, Bras, Sao Paulo-SP, CEP 03003-060, neste ato representada pelo 
seu diretor executivo, Sr. SEBASTIAO ALBERTO DE LIMA, brasileiro, portador do 
RG: no 6.425.120-2 e CPF: 611.202.278-8 doravante denominada CONTRATADA, 
tern entre si justo e acertado este 10 Termo de Aditamento ao Contrato de cestsc 
no 7-2012, que firmaram em 14 de dezembro de 2012, para ficar constando o que 
se segue: 

CLAUSULA PRIMEIRA: 
Tenda em vista o presente aditamento, fica alterado o Anexo TE!cnico I - Programa 
de Trabalho, para inclusao de novas indicadores e metas no exerdcio de 2014, 
parte integrante desse instrumento. 

PARAGRAFO PRIMEIRO: 
"Do montante global menc,onado no caput desta cteusuta: 
O valor de R$ 8.900.000,00 (Oito milhOes e novecentos mil reais) 
correspondente ao exerdcio de 2014 onerara a rubrica nr 
13.391.1214. 5732.0000 

CLAUSULA TERCEIRA: 

CONDI<;OES DE PAGAMENTO 
No ano de 2014, o somat6rio dos valores a serem repassados fica 
estrrnado em R$ 8.900.000,00 (Oito milh5es e novecentos mil reais), 
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sendo que a trensferencte a CONTRATADA sere efetivada medtante a 
nberacao de 04 (tres) parcelas, de acordo com o "Anexo Tecnico 11- 
Sistema de Pagamento". 

PARAGRAFO UNICO 

Os pagamentos a CONTRATADA dar-se-So na seguinte conformidade: 

1- 90% (noventa par cento) do valor previsto no 'caput' desta cliiusula, 
correspondente a R$ 8.010.000,00 (Oita milh6es e dez mil reais), sere 
repassado atraves de 04 parcelas estabelecidas de acordo com o previsto 
no Anexo Tecnlco II- Sistema de Pagamento. 

2- 10% (dez par cento) do valor previsto no 'caput' desta cliiusula, 
correspondente a R$ 890.000,00 (Oitocentos e noventa mil reais), sere 
repassado atraves de 04 parcelas cujcs valores variaveis sereo 
determinados em runcao da avattacao trimestral dos indicadores, 
conforme previsto no Anexo I- Plano de Trabalho; 

3- A avanacgo da parte variavel sere realizada trimestralmente pela 
Unidade Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela 
a ser repassada no trimestre subseqUente, dependendo do percentual de 
alcance dos indicadores. 

CLAUSULA QUARTA: 
Os demais itens e ctausutas do contrato permanecem inalterados. 

Par estarem de acordo, as partes firmam o presente Termo de Aditamento em 3 
(tr@s) vtas de igual tear e forma. 

UPPM 15 de� de .2/J/f 

kN "'-----rl 
MARCELO MA 

Titular Pasta 
SECRETARIA DA CULTURA 

SEBA$TIA9' ALBJ'RTO LIMA 
! /Diretor Executive 

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL 
Organizac;ao Social de Cultura 
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GOVERNO DO ESTADO DE sao PAULO 
SECRET ARIA DA CULTURA 

ANEXO TECNICO I 

PLANO DE TRABALHO DO 

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL 

0RGANIZA«;AO SOCIAL DE CULTURA 

2014 
UGE: UNIDADE DE PRESERVA«;Ao DO PATRIM6NIO MuSEOL6GtCO 

CONTRATO DE GESTAO No 07 /2012 

REFERENTE AO MUSEU CATAVENTO 

/{)( 



5 ;catavento 
01'>:,1!11/,l�.ICI '1)(1,1 lh (lll!ll',I 
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GOVERNO DO ESTADO DE sao PAULO 
SECRETARIA DA CULTURA 

APRESENTA«;AO 

Catavento Cultural e Educacional e a Organizac;ao Social de Cu1tura responsavet pela 
cestec do Catavento - Espac;o Cultural da Crianc;a, desde sua implantac;ao, atravE!s dos 
Contratos de cestac firmados com a Secretaria de Estado da Cultura, par meio de sua 
Unidade de Preservacao do PatrimOnio Hist6rico - UPPM. O primeiro Contrato de Gestao, 
de no 040/2009, foi firmado em 31 de dezembro de 2009 e que se encerraria em 31 de 
dezembro de 2012. Em outubro de 2012, a Organizac;ao Social participou da convocacao 
pUblica e foi escolhida para continuar a administrar o Catavento - Espac;o Cultural da 
Crianc;a ate 30 de novembro de 2017, por meio do Contrato de cestsc no 07/2012, 
firmado em 14 de dezembro de 2012. 
Criado com a vocacao de ser um espaco interativo que apresente a ciencia de forma 

) instigante para criarn;as, jcvens e adultos, desde sua lnauquracac o Museu Catavento tern 
sido um grande fenOmeno de publico, tendo atingido a marca de um mnnsc e meio de 
visitantes em apenas tres anos e meio de operecao, sendo em 2012 o Museu mais 
visitado do Estado de sac Paulo. 
Par meio de um ccnvenio firmado com a Secretaria Estadual de Educacac, a Orqanizacao 
Social recebe repasses destinados ao atendimento dos alunos de escolas pllblicas 
estaduais, em visitas guiadas, com transporte e alirnentecao, etem de garantir a 
manutenc;ao e atuenzacao constante do contelldo expositivo. O convenio e renovado com 
base na aprovacao de um piano pedag6gico, que e discutido anualmente com a 
Coordenadoria do Nllcleo de Onentaceo Pedag6gica da Secretaria de Educacao, de mode a 
garantir todo o apoio as atividades dos professores e estudantes atendidos no Museu. 

PRINCIPAIS DESAFIOS E PERSPECTIVAS 
Atem do sucesso de publico, a qestao da Organizac;ao Social Catavento tern sido 
marcada pela economicidade, agilidade e transparencia, atestada desde a tmptantacgo 
do Museu, realizada em tempo recorde e com grande economia, e corroborada nestes 
quatro a nos pelas diversas auditorias a que a Organizac;ao se submete penodicamente. 
Cabe destacar, ainda, a complexidade de se administrar um espac;o das dimensOes do 
Palacio das Indllstrias, um magnifico predio quase centeniirio e tombado pelos 6rgaos 
de preservacao do patnm6nio hist6rico com 8 mil m2 de area construida, elem dos 
5 mil m2 do subsolo, situado dentro de um parque com 35 mil m2 - recebendo uma 
vrsttacgo de 2 mil pessoas par dia, em media. Em julho de 2013, foram atingidos 
recordes de pllblico, chegando a 4.300 visitantes em um unico dia. 
Garantir tamanha atratividade do Museu para o pllblico - estimado em meio mllhac de 
pessoas em 2013 - exige que esta Organizac;ao Social empreenda uma constante busca 
por novidades e uma atuanzacao incessante do contelldo, elem de nao poupar esforc;os 
para que todas as instalac;Oes temo3ticas estejam sempre operantes, a despeito do 
manuseio intenso pelos visitantes. A conservacso predial tambE!m e um item crucial 
para garantir o acesso desse imenso plJblico a todas as secoes do Museu, com 
seguranc;a e conforto. 

3 
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GOVERNO DO ESTADO DE sAo PAULO 
SECRET ARIA DA CULTURA 

DESTAQUES 
Em linhas gerais, os destaques previstos para 2014 sso: 

-----+ Programa de Acervo: preservar e expor de forma atraente e informativa o acervo 
museol6gico da Fundac;ao Museu de Tecnologia de sso Paulo - FMT-SP, atualmente 
sob-responsabilidade da Organizac;ao Social, integrada a area expositiva do Museu. 

_____., Programa de Exposic;Oes e Programac;ao Cultural: alem da qa edic;.'!io da MOP - 
Mostra Paulista de CiE!ncias e Engenharia, rea1izada em parceria com a USP, que 
cremtara trabalhos desenvolvidos par estudantes do ensino media, propomos a 
reanzacgo de importantes mostras temporilrias, alinhadas a vocacgo do Museu e 
aproveitando o espac;o privilegiado do daustro e outros: 

- Tendo em vista a crescente demanda do pllblico estrangeiro e a proximidade da 
Copa do Mundo e das Olimpfadas, o programa de acessibilldade expcsttiva 
contempla a confecceo de tabuletas explicativas de cada sec;ao do Museu, 
traduzidas para o ingles e plastificadas em relevo, em Braille. 

- Como rotina do programa do servic;o educativo, esta prevista a capacrtacgo 
continua dos monitores para atendimento ao pllblico estrangeiro e tambem em 
linguagem de sinais (Libras), de modo a permitir a estes pllblicos um melhor 
aproveitamento de sua visita. 

- A captacao de recursos considera principalmente a arrecadaceo da bilheteria, a 
cesssc onerosa de espac;os para eventos alinhados a politica da Secretaria de 
Cultura, e a exploracao do estacionamento e da cafeteria por terceirizados. Para o 
ano de 2014 manteremos a ortentacao da Secretaria de Cultura para a concessso 
de um dia de gratuidade por semana. Nao obstante, a Organizac;ao Social continua 
firme no prop6sito de buscar outras fontes de recursos por meio de projetos 
incentivados e parcerias com empresas privadas, bem como na manutenc;ao do 
Ccnvenlc com a Secretaria Estadual de Educac;ao. 

- Adicionalmente, tendo em vista o grande sucesso de pllblico desde 2012, conforme 
jil acordado com a antiga Coordenadora da UGE, sera desenvolvido em 2014 um 
projeto para ampttacgo da area expositiva, no espac;o ao lado do predio da 
Administrac;ao (fotos de sugestOes abaixo), condicionado ao aporte adicional de 
R$ 12 miJhOes de reais pela Secretaria de Cultura. 

4 
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GOVERNO DO ESTADO DE sA.o PAULO 
SECRETARIA DA CULTURA 

OBJETIVO GERAL 

Administrar, em parcerta com a Secretaria de Estado da Cultura por meio da Unidade de 
preservacgo do Patrim6nio Museol6gico, o Catavento - Espac;o Cultural de Clencia, 
garantindo a preservecao, pesquisa e divulgac;ao de seus acervos culturais materiais e 
imateriais, e o cumprimento de sua mtsssc institucional, e atuar intensivamente pelo 
fortalecimento do Sistema Estadual de Museus - SISEM, em estreita consoniincia com a 
politica museol6gica e com as diretrizes do Estado estabelecidas pela UPPM/SEC. 

VIABILIZA<;AO FINANCEIRA 

sao Fontes de recurses para a viabilizac;ao financeira deste Plano de Trabalho: 
• Transferencia de recursos da Secretaria de Estado da Cultura de sao Paulo a 

Orqamzacac Social; 
• Receitas provenientes de: a) gerac;ao de receita por parte da Organizac;ao Social 

etreves de bilheteria e outros services previamente autorizados pela Secretana de 
Estado da Cultura; b) exptoracao de servtcos de estactonamento, cafe e afins em 
conformidade com o Termo de Permissao de Uso {Anexo V do Contrato de Gestao); 
c) outras receitas auferidas pela cessso remunerada de uso de seus espacos fisicos, 
quando autorizada peta Secretaria; d) rendas diversas, inclusive da venda ou cessgo 
de seus produtos, tais como direitos autorais e conexos; e) doac;Oes, legados e 
contribuic;Oes de entidades nacionais e estrangeiras; 

• Gerac;ao de recurses pela Orqanlzacao Social par meio de obtencao de patrodnio a 
projetos incentivados pelas leis de renUncia fiscal e captacao de recurses advindos de 
projetos aprovados em editais de fomento e fundos setoriais pUblicos; 

• Rendimentos de aplicac;Oes de ativos financeiros. 

Todos os recurses integrantes da vlebutzecao do Plano de Trabalho serao devidamente 
demonstrados na prestacao de contas, com os documentos fiscais correspondentes, que 
estargo disponfveis em qualquer tempo para fiscalizac;ao dos 6rg.3os publiccs do Estado ou 
para auditorias independentes contratadas. 

OPERACIONALIZA<;AO 

De acordo com a politica de museus do Estado de Sao Paulo, as finalidades que traduzem 
a rezsc de existir dos museus ssc organizadas atraves de um conjunto de programas de 
trabalho, que expressam as acdes finalisticas a serem executadas {de preservecgo. 
pesquisa e divulgac;ao do patrim6nio museol6gico, visando contribuir para a educacgo, 
identidade, cidadania e fruic;.3o cultural) e as atividades de qestao e de arees-meto, para 
viablllza-las. Para materializar o desenvolvimento desses programas, a operecronauzaceo 1/ deste Plano de Trabalho envolve a execucao de metas tecnlcas e administrativas, a 
reenzacao de retinas tecnlcas e o cumprimento de obrigac;Oes contratuais e gerenciais. 

6 
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GOVERNO DO EST ADO DE sao PAULO 
SECRET ARIA DA CULTURA 

As ac;Oes a seguir descntas sersc reallzadas no pr6prio museu e per meio da arncotacao e 
apolo a outros museus do Estado e a ac;Oes de preservacao e difusao do patrim6nio 
museol6gico em todo a territ6rio pautista. 

Em 2014, o Museu permanecera aberto ao pllblico de janeiro a dezembro, de terc;a-feira a 
domingo, das 09hOO as 17h00, exceto nos dias 01/jan, 04/mar, 20/abr, 25/dez e 31/dez. 
Durante as meses considerados letivos (Marc;o, Abril, Maio, Junho, Agosto, Setembro, 
Outubro e Novembro), o Museu oermanecera fechado uma segunda-feira por mes para 
limpeza geral e manutencao dos experimentos e instalac;Oes e, nas segundas-feiras 
restantes, um periodo sere dedicado ao atendimento a aqenctas de turismo pedag6gico 
que trazem grupos agendados de estudantes de escolas privadas. No outro perfodo do dia, 
o Museu permanecer.3 fechado para limpeza e manutern;6es eventuais. O ingresso ao 
museu custa R$ 6,00, sendo aplicada a meia-entrada para estudantes e idosos, nos termos 
da legislac;ao. Professores da rede pllblica, guias de turismo e policiais tern entrada 
gratuita mediante apresentacao de identidade funcional. Aos sebados. par ortentacgo da 
Secretaria de Cultura, a entrada E! gratuita para todos os vlsitantes. 

Apresentamos, a seguir, o quadro de metas de cada programa e o quadro de rotinas e 
obrigac;Oes que norteareo o cumprimento do objetivo geral e dos objetivos especificos 
previstos no Contrato de cestsc e neste Plano de Trabalho. O desenvolvimento e o registro 
das ac;Oes sersc feitos de maneira a facilitar seu acompanhamento e avaliacao par parte da 
Secretaria de Estado da Cultura, dos demais 6rgaos fiscalizadores do Estado de sao Paulo 
e da sociedade em gerat. 

serso apresentados relat6rios trimestrais das realizac;Oes, onde as metas nao atingidas 
serec justificadas e onde as metas superadas sersc comentadas, quando superiores a 20% 
do previsto. oeverso ser justificadas as metas quando forem inferiores a 80% do previsto 
para a periodo, lembrando que a somat6ria dos resultados trimestrais devera viabilizar o 
alcance dos resultados anuais previstos. 

A polftica de exposic;Oes e programac;ao cultural sere acordada entre a Organizac;ao Social 
e a Secretaria da Cultura, par mero de sua Unidade Gestora, e explicitada no ANEXO 
DESCRITIVO RESUMIDO DAS EXPOSI<;OES EDA PROGRAMA<;AO CULTURAL, determonando 
o foco e as diretrizes da mesma. Todas as ac;6es ja definidas para o proximo exerdcio 
devereo constar do presente Plano de Trabalho (seja nas metas pactuadas, rotinas 
tE!cnicas ou metas condicionadas a captac;ao de recursos). As exposic;Oes previstas oeversc 
ser detalhadas ate o trimestre anterior a sua realizac;ao, para eprovecao da Secretaria. 
Caso isso nao ocorra, a Unidade Gestora deve ser formalmente comunicada e, em comum 
acordo com a Organizac;ao Social, devera ser pactuado nova prazo para a entrega do 
detalhamento. Outras programac;Oes que surjam no decorrer do ano e nao constem 
previamente do Plano de Trabalho oeversc ser comunicadas a Secretaria com pelo menos 
15 (quinze) dias de entecedencra, sempre que possfvel, au logo que a agenda seja 
definida. Caso alguma Organizac;ao Social realize, em equipamento do Estado sob sua 
gestao, atividade de programac;ao que nao esteja de acordo com a politica aprovada pela , 
Secretaria, estara sujeita as penalidades cabiveis, incluindo notifica,;ao. � 

l. I 
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GOVERNO DO EST ADO DE sao PAULO 
SECRET ARIA DA CULTURA 

QUADRO DE METAS 

CATAVENTO - ESPA�O CULTURAL DA CIENCIA 
. 

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVA<;AO, DOCUMENTA<;AO E PESQUISA 

1) Objetivos especificos 

I- Assegurar a conservacgo e preservacao do acervo museol6gico sob 
responsabilidade da Organizac;ao Social, par meio de piano de ccnservacac com 
ac;Oes preventivas e corretivas; 

II- Documentar todos os acervos de acordo com normas tecnicas conternporaneas e 
com as diretrizes da UPPM, e manter atualizada a retacao dos acervos da SEC; 

III- Ampliar a realizac;ao de pesquisas sabre conteUdos relacionados ao acervo e a 
temiltica do museu. 

2) Estrategia de ac;ao 

O acervo museol6gico atualmente exposto no Catavento pertence a Fundac;ao Museu 
de Tecnologia de sao Paulo - FMT-SP, e esta sob-responsabilidade da Orqanlzacao 
Social desde dezembro de 2010, por soltcttacao da Secretaria de Cultura. 

O referido acervo permanece estiltico em 187 objetos, que passam por menutenceo 
constante. As informac;Oes sobre o acervo foram fornecidas pela pr6pria FMT-SP e 
sao disponibilizadas ao pllblico por meio de placas expllcatrvas. 

A Organizac;ao Social pretende reatizar, ao longo do ano, as ac;Oes de restauro e 
menutencac que se fac;am necessilria, etem de reposicionar e alternar 
periodicamente as pec;as do acervo, de modo a manter sua atratividade para o 
pllblico visitante. 

3) NUmero e perfil dos funcionclrios do Programa 
02 funcionilrios, sendo 1 Assessora Educativa e 1 Arquiteto. 

4) PUblico Alvo 
Funcionilrios, pesquisadores e usuertos. 

NO Adio 
01 Realizar pesquisa de origem e 

hist6rico do acervo da Fundac;ao 
Museu da Tecnologia 

Indicador de Resultados 
Apresentac;ao de relat6rio de 
pesquisa de origem e hist6rico 
em 2(dois) objetos do acervo 

Periodo Meta 
10 Trim - 
20 Trim 1 
30 Trim - 
40 Trim 1 
AN UAL 2 
ICM% 100% 

/'"\ 

I /) 
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GOVERNO DO EST ADO DE sA.o PAULO 
SECRET ARIA DA CUL TURA 

PROGRAMA DE EXPOSI<;OES E PROGRAMA<;AO CULTURAL . 

1) Objetivos Espedficos 
• Ampliar a extroversao do acervo e da ternatica de atuacao do museu, 

contribuindo para a tormecgo de pllblico de museus e equipamentos culturais, 
par meio de exposic;Oes, curses, oficinas, workshops, palestras e eventos que 
viabilizem, com acessibilidade, o acesso qualificado da poputacao a cultura e a 
educacao: 

• Contribuir para o fortalecimento dos calendilrios cultural e turistico do Estado e 
do munidpio, oferecendo a pooutacgo programac;ao especial e quatificada nos 
seguintes eventos: eruversar!o da cidade, Virada Cultural, Semana dos Museus 
(maio}, Fertas no Museu (julho), Semana Nacional de CiE!ncia e Tecnologia 
(outubro) e Ferlas no Museu (janeiro); 

• Contribuir para a integrac;ao do museu na Rede de Museus da SEC, por melo de 
acces articuladas com os demais museus da SEC, potencializando a visibilidade e 
atratividade das acdes realizadas; 

• AmpJiar o pllblico visitante do museu e de suas atracces e services, contribuindo 
para o crescimento do pllblico previsto no Planejamento Plurianual do Estado; 

• Rea1izar pesquisa de perfil e de setrsfecao do publico, para subsidiar a avattacao 
e o aperfeic;oamento dos servtcos prestados. 

2) EstratE!gia de ac;ao 
O programa de exposic;Oes para 2014 conta com eventos significativos e totalmente 
atinhados a area tematica do Museu, coma a 4a edic;ao da Mostra Paulista de 
CiE!ncias e Engenharia - MOP. AIE!m disso, serao realizadas as je tradicionais Oficinas 
de FE!rias, que colocam o nosso pllblico visitante em contato direto com conceitos e 
elementos da ciencia de uma maneira atraente. Manteremos tambE!m a parceria 
com o programa Recreio nas FE!rias, que traz estudantes da rede municipal de 
ensino para visitas agendadas e gratuitas. 

3) Nllmero e perfil dos funcionarios do Programa 
o Manutenc;aio expositiva (nivel tE!cnico) *: 01 coordenador, 02 tecntcos. 02 

auxiliares e 01 estagiilrio 
o Monitoria aos visitantes *: 135 estagiilrios graduandos em disciplinas 

relacionadas as secces do Catavento coma Fisica, Engenharia, Biologia etc. 
o Orientadores de sec;aio *: 02 graduados em cinema digital e jornalismo; 03 

graduandos em pedagogia, CiE!ncias da Natureza e Fisica. 
o Educadores *: 02 graduandos em Fisica e Pedagogia; 01 graduado em Biologia; 

01 graduado em Comuntcacao Social - Jornalismo e P6s-graduado em Dlvulqacao 
Cientifica; 01 Mestre em Quimica 

o Outros: 01 Diretor Educative - Doutor em Fisica*; 01 Arquiteto - Mestre em 
aHist6ria da Arquitetura*; 01 Assessora Educative - graduada em Hist6ria e 
Administrac;ao de Empresas e P6s-Graduada em cestso Contilbil e Financeira; 02 
TE!cnicos em Comunlcecao Visual; 01 Assrstente do Educative - graduando em 
Admtntstracao de Empresas. 

* remunerados pe/o Convenio com Secretaria da Educa�ao 

4) Pllblico Alvo 
Visitantes e usuilrios em geral 

9 
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GOVERNO DO EST ADO DE sso PAULO 
SECRETARIA DA CULTURA 

) 

NO Acao Indicador de Resultados Periodo Meta 
02 Realizar exposic;5es tempo- NO de exposic;Oes temporilrias 10 Trim - 

rartes a partir da po1itica de temilticas realizadas zo Trim - 
exposic;Oes do museu com 30 Trim 1 
obras de terceiros 40 Trim 1 

ANUAL 2 
ICM% 100% 

03 Realizar oftcinas, palestras e NO de oficinas e workshops 10 Trim 1 
workshops para o pllblico realizados 20 Trim 1 

30 Trim 1 
40 Trim 1 
AN UAL 4 
ICM% 100% 

04 Receber publico nas oficinas, NO minima de participantes 10 Trim 20 
palestras e workshops nas oficinas e workshops 20 Trim 20 
realizados 30 Trim 20 

40 Trim 20 
AN UAL 80 

ICM% 100% 
05 Elaborar pesquisa de perfil de 1 relat6rio par semestre 10 Trim - 

ptiblico e sansracgo do p\Jblico zo Trim 1 
participante das oficinas, 30 Trim - 
palestras e workshops 40 Trim 1 

ANUAL 2 
ICM% 100% 

06 Realizar eventos: N° de eventos realizados 10 Trim - 
apresentacces musicais I 20 Trim - 
apresentacoes audiovisuais 30 Trim 1 

40 Trim - 
AN UAL 1 
ICM% 100% 

07 Realizar eventos peri6dicos: NO de eventos realizados 10 Trim 1 
Aniversiirio do Catavento e Dia 20 Trim - 
das crtancas 30 Trim 1 

40 Trim - 
AN UAL 2 
ICM% 100% 

08 Realizar programas temeticos: Programas tematicos 10 Trim 1 
. Anfversano da cidade 20 Trlm 2 
. Semana de Museus 30 Trim - 
. Virada Cultural 40 Trim 1 
. Semana Nacional de Ci€:ncia AN UAL 4 
e Tecnologia (MCT) ICM% 100% 
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GOVERNO DO ESTADO DE sA.o PAULO 
SECRETARIA DA CULTURA 

NO Adio Indicador de Resultado Periodo Meta 
09 Realizar programas de ferias Nllmero de dias de 10 Trim 15 

em janeiro e julho programac;ao de renas 20 Trim - 
Obs.: Programa Recreio nas oferecidas 30 Trim 15 
fertas - pllblico isento; pubtico 40 Trim - 
espontaneo -de acordo com a AN UAL 30 
politica de ingressos. ICM% 100% 

10 Instalar recurso de Recurso de acessibilidade 10 Trim. - 
acessibilidade expositiva: expositiva instalado nas 20 Trim. 2 
textos e legendas em braile entradas das sec;Oes e 30 Trim. 2 

principais instalac;Oes 40 Trim. 2 
AN UAL 6 
ICM% 100% 

11 Im plantar recurso de Recurso de acessibilidade de 10 Trim. - 
acessibi1idade de idioma por idiom a (inglE!s e espanhol) 20 Trim. 2 
meio de textos expositivos em rrnplantado nas entradas das 30 Trim. 2 
inglE!s/espanhol sec;Oes e principais instalac;Oes 40 Trim. 2 

AN UAL 6 
ICM% 100% 

12 Realizar pesquisa de perfil de NO de relat6rios de pesquisa 10Trim 150 
pllblico e de sattsrecao em de perfil de pllbtico e de 20 Trim 150 
geral satisfac;ao aplicados 30 Trim 150 

40 Trim 150 
AN UAL 600 
ICM% 100% 

13 Monitorar OS Indices de Relat6rio com Indices de 10 Trim - 
sattstacao do pllblico com as satisfac;ao com as exposic;Oes 20 Trim - 
exposic;Oes temporanes. por 30 Trim 1 
meio de duas amostragens 40 Trim 1 

AN UAL 2 
ICM% 100% 

14 Monitorar OS indices de Relat6rio com Indices de 10 Trim - 
settsracao do pllblico com as satisfac;ao com as instalac;Oes 20 Trim 1 
instalac;Oes e servic;os e servic;os do museu 30 Trim - 
prestados pelo museu, por 40 Trim 1 
meio de duas amostragens AN UAL 2 

ICM% 100% 
15 Receber visitantes Nllmero de visitantes 10 Trim. 65.000 

presencialmente no museu recebidos 20 Trim. 100.000 
30 Trim. 95.000 
40 Trim. 70.000 
AN UAL 330.000 
ICM% 100% 

,f)t 
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GOVERNO DO ESTADO DE sA.o PAULO 
SECRET ARIA DA CULTURA 

' . 
PROGRAMA DE SERVI<;O EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS . 
1) Objetivos Especificos 

• Contribuir com a educecao formal par meio de parceria com as redes publica e 
privada de ensino, possibilitando o melhor aproveitamento dos contelldos 
museol6gicos na educacao escolar, per meio de visitas guiadas, oroducao de 
materials e conteUdos pedag6gicos e oferta de enemas e programas espedficos 
para estudantes e professores. 

• Realizar pesquisa de perfH e de sansracao do pllblico escolar, para subsidiar a 
avaltacao e o aperfeicoarnento dos servtcos prestados. 

• Ampltar as possibilidades de aproveitamento das exposic;Oes, por meio da oferta de 
service educative, preferencialmente mediante agendamento, para grupos de 
visitantes turistas, idosos, profissionais e outros. 

• Desenvotver e executar projetos e a<;Oes que promovam a inclusao social, trazendo 
para o museu ou levando o museu a grupos secrets diversificados, margina1izados e 
com maior dificuldade no acesso a equipamentos culturais (tais como pessoas com 
deficiE!ncia, pessoas em srtuacgo de vulnerabilidade social) ou que estejam no 
entorno do museu. 

• Apoiar a qualiflcacac dos principais resoonsavets por visites de grupos, por meio de 
curses e oficlnas de capacltacao para professores, educadores, guias de turismo e 
outros. 

2) Estrategia de a�ao 
A Orqanizecao Social empreendeu tratativas para assinatura de nova ConvE!nio com a 
Secretaria Estadual de Educacao, com vistas a garantir a menutencgo das visitas 
guiadas a estudantes de escolas da rede estadual de ensino. 0 piano pedag6gico que 
d,3 suporte a este convE!nio e discutido anualmente com a Secretaria de Educecao, de 
modo a garantir apolo qualificado aos professores, estudantes e educadores que 
visitam o Museu. 
As escolas privadas iniciam suas atividades extramuros no segundo trimestre e sso 
tambE!m um importante foco de atuacao para agendamentos. Com retacao aos 
grupos sociais mencionados (idosos, pessoas com deficiE!ncia, pessoas em sttuacao 
de vulnerabilidade social), manteremos as parcenas jil estabelecidas com a 
Secretaria Municipal de AssistE!ncia e Desenvolvimento Social, sundacao Bradesco, 
Fundacac Casa etc. 

3) NUmero e perfil dos funcionitrios do Programa 
01 Gerente de Visita<;o3o com 8 assistentes, 2 jovens aprendizes e 10 monitores; etem 
de toda a equipe voltada ao Programa de Exposi<;Oes e Proqramacao Cultural. 

4) Pllblico Alvo 
Estudantes e grupos de visitantes 

16 Propiciar visitas guiadas a 
estudantes de escolas 
pUblicas 

Indicador de Resultados 
NO de estudantes de escolas 
pl.Jblicas atendidos em visitas 
guiadas 

Periodo Meta 
10 Trim. 30.000 
20 Trim. 55.000 
30 Trim. 50.000 
40 Trim. 22.000 
AN UAL 157.000 
ICM% 100% 

Adio 

12 
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GOVERNO DO ESTADO DE s.A.o PAULO 
SECRETARIA DA CULTURA 

NO At:ao Indicador de Resultado Perfodo Meta 
17 Propiciar visitas guiadas a NO de estudantes de escolas 10 Trim. 6.000 

estudantes de escolas privadas atendidos em visitas 20 Trim. 31.000 
privadas guiadas 30 Trim. 19.000 

40 Trim. 21.000 
AN UAL 77.000 
ICM% 100% 

18 Propiciar visitas mediadas a NO de pessoas atendidas em 10 Trim 3.000 
grupos-alvo (pessoas com visitas mediadas 20 Trim 3.000 
deficiE!ncia, pessoas em 30 Trim 3.000 
sttuecao de vulnerabilidade 40 Trim 3.000 
social, idosos, turistas) AN UAL 12.000 

ICM% 100% 
19 Realizar pesquisa de perfil e Nllmero de pesquisas aplicadas 10 Trim so 

satisfac;ao do pllblico escolar 20 Trim so 
agendado 30 Trim so 

40 Trim so 
ANUAL 200 
ICM% 100% 

20 Monitorar OS indices de NO de relatOrios de Indice de 10 Trim - 
satisfac;ao do pllblico escolar sattsrecso do pllblico escolar 20 Trim 1 
agendado com a visita agendado com a visita guiada 30 Trim - 
guiada, por meio de duas 40 Trim 1 
amostragens AN UAL 2 

ICM% 100% 
21 Realizar programa para NO de pessoas atendidas 10 Trim 1.000 

pllblicos especiais (familias, 20 Trim 1.000 
terceira idade) focando 30 Trim 1.000 
sallde e qualidade de vida 40 Trim 1.000 

AN UAL 4.000 
ICM% 100% 

22 Realizar atividades para NO de oftcinas realizadas 10 Trim - 
professores durante o ano 20 Trim - 

30 Trim . 
40 Trim 1 
AN UAL 1 
ICM% 100% 

Grupos de criarn;as indlgenas e de vlsrtentes da tercerra rdade, atendldos no rcteno Catavento Acessivel 

l. 
°" 13 
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GOVERNO DO ESTADO DE sAo PAULO 
SECRET ARIA DA CULTURA 

' PROGR�MA DE APOIO AO SISEM-SP • ' 
' ' " : .. .· .. 

1) Objetivos Especificos 
• Integrar e participar ativamente do Sistema Estadual de Museus de sao Paulo, 

SIS EM; 
• Disseminar boas praticas e conhecimento tecnlco para o conjunto de museus do 

Estado de sao Paulo, por meio da cotaboracao do seu corpo tecnico na 
eteboracao e execucao de ac;6es em municipios da Regiao Metropolitana de SP e 
do interior do Estado; 

• Realizar ac;6es de articulecac, cepacrtacao, difusao e apoio tecnlco em 
instituic;6es museol6gicas e culturais em munidpios da RMSP e do interior do 
Estado, conforme ortentacgo do Grupo Tecntco de Coordenac;ao do SISEM- 
SP/UPPM/SEC; 

• Participar das Redes Temeticas de Museus de sao Paulo, colaborando na 
articulac;ao, levantamento de informac;Oes e realizac;ao de ac;Oes de apoio a area 
temattce afim; 

• Ampliar a visibilidade institucional do museu na RMSP e no interior; 
• Ampliar o pllblico atendido pela Organizac;ao Social a partir de ac;Oes 

desenvolvidas na RMSP e no interior. 

2) Estrategia de ac:;iio 
O Catavento continuara proporcionando exposic;Oes itinerantes e desenvotvere novas 
tematicas de interesse. Em 2014 o Catavento ainda oferecera o seu excelente 
audit6rio, com 180 lugares, como apoio tecnico aos encontros das Redes Tematicas. 

3) NUmero e perfil dos funcionclrios do Programa 
01 Assessora Educativa. 

4) PUblico Alvo 
Museus e munidpios do interior e Grande SP, e seu pllblico. 

NO Acao 
23 Realizar exposic;Oes 

itinerantes em museus e 
espac;os expositivos do 
interior e da RMSP 

Indicador de Resultados 
N° de exposic;5es itinerantes 
realizadas 

Periodo Meta 
1°Trim - 
20 Trim 1 
30 Trim - 
40 Trim 1 
AN UAL 2 
ICM% 100% 

24 Realizar ac;5es de articulac;ao 
e apoio as Redes Tematicas e 
Polos Regionais (encontros, 
levantamento e atueuaacao 
de informac;5es, apoio 
tecnico) 

25 Realizar ac;5es de 
capacitacao: oficinas de 
manutenc;ao expositiva, nas 
instalac;Oes do Museu 

NO de ac;5es realizadas 

N° de oficinas realizadas 

20 Trim 
30 Trim 
40 Trim 
AN UAL 
ICM% 
10 Trim 
20 Trim 
30 Trim 
40 Trim 
AN UAL 

1 

1 
100% 

1 

1 
2 

10 Trim 

ICM% 100% 

14 

/ 



� ;catavento 
or�.11111.1�.u, ,or1.1 de fllll11'.1 

1f{)S 

, ... � ... - 
''SfP" \ ·� . �;, 
t/r.. _ .�vr. ••.. ,><•··"'· •.. .. ,-....-,�-�- ,_ •,,,;;:;·o,;: .. , '. 

GOVERNO DO ESTAOO OE sAo PAULO 
SECRETARIA DA CULTURA 

NO Acao Indicador de Resultado Periodo Meta 
26 Capacitar pronssronats de NO de profissionais capacitados na 10 Trim . 

museus Oficina de Manutenc;ao Expositiva 20 Trim 20 
30 Trim . 
40 Trim 20 
AN UAL 40 
ICM% 100% 

ChiUtNO DO li!ADO Dl SAO PAl,lOl !,Wl.fTMIA� Clll lUAACONYIIAM 

OFICINA TECNICA 
CATAVENTO CUL TUl!AL 

Cartaz de divutqacao e registro de oncinas recmces reeuaedes no Catavento em 2012 

I 
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GOVERNO DO EST ADO OE sao PAULO 
SECRETARIA DA CULTURA 

" I ,� '1! � 
PROGRAMA DE COMUNICA«;AO E IMPRENSA • . ' 

. ' ' 
1) Objetivos Especificos 

• Divulgar amplamente as exposic;6es, a programac;ao cultural, as ac;6es de pesquisa 
e os servrcos prestados pelo museu, contribuindo para a ampliac;ao do 
conhecimento e da valorizac;ao do patrim6nio museol6gico par parte do publtco em 
geral, e para o crescimento do nUmero de visitantes e participantes das atividades 
desenvolvidas. 

• Prestar informac;6es atualizadas sabre a programac;ao e servic;os do museu. 
• Fortalecer a presence do museu na internet e demais veicu!os de comunicac;ao 

coma equipamento cultural do Governo do Estado de SP de alta qualidade e 
interesse social. 

2) Estrategia de Ac;ao 
A area de Comunicac;ao e Institucional da Orqanizacao Social rnantem estreito 
relacionamento com os 6rg.3os de imprensa e conta com uma Assessoria profissional 
para a menutencgo do interesse da midla no Museu. Todos os eventos significativos 
ssc objeto de um convite eletr6nico, distribuido para um mailing list direcionado. 
A area do Institucional e de Comunicac;ao pretende criar acoes estreteqrcas para 
drvulqar o museu, nso apenas pelas midias ja trabalhadas, mas tambem por meio 
dos eventos corporativos, que tambem podem contribuir para que outros pllblicos 
conhec;am o museu. Outras ac;5es propostas ssc: 
• Criar ac;Oes de relacionamento com a lmprensa. Para tanto, serso produzidos press 

kits, com material do Catavento, inclulndo brindes perscnalrzados com a "marca" 
Catavento. Ex.: pendnves, marcadores de livro, blocos de notas, mouse pads, etc. 

• Produzir material impresso de divulgac;ao do museu: um folheto, cateloqo sabre todas 
as sec;5es e atividades do Catavento, alem do folheto institucional, que ji3 extste. Essa 
proposta editorial fara parte do press kit de divulgai;ao para imprensa. 

• Cnar um kit de divulgac;ao dos esoacos drsponfvels para eventos no Catavento. Esse 
material impresso pode ser: folheto, cati31ogo, etc. 

• Criar um kit institucional, com a producao de objetos customizados com a "marca" 
Catavento, para ser distnbuido para empresas de eventos, visitantes tnstrtuclonals etc. 
Esses objetos podem ser, p. ex.: mouse pad, canetas, lapts, blocos de notas, objetos 
utilitilrios de mesa, escnt6rio ou de uso pessoal coma uma catavento de brinquedo, 
etc. 

Essa ac;ao tambem podera ser coordenada com empresas apoiadoras que 
confeccionem os brindes e divulguem a marca. 

3) NIJmero e perfil dos funcioniirios do Programa 
01 Assessora de Comunicac;ao e Institucional, e 01 Assistente de Comunicecao, com 
apoio de 01 Assessor de Captecdc. 

4) PIJblico Alvo 
Visitantes e usuertos em geral 

NO Acao 
27 Produzir convites eletr6nicos 

e para envio para mailing list, 
com prevta aprovacso de 
proposta editorial e layout 
pela SEC 

Indicador de Resultados 
N° minima de convites eletr6nicos 
produzidos 

Periodo Meta 
10 Trim 2 
20 Trim 3 
30 Trim 3 
40 Trim 3 
AN UAL 11 
ICM% 100% . 

t 16 
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GOVERNO DO ESTADO OE szo PAULO 
SECRET ARIA DA CULTURA 

) 

NO Acao Indicador de Resultados Pe dodo Meta 
28 Divulgar as atividades do NUmero de materias/menc;6es 10 Trim 200 

Museu, bem como as boas publicadas 20 Trim 150 
priiticas corporativas au 30 Trim 200 
publicar artigos tendo em 40 Trim 150 
vista o aumento da presenc;a AN UAL 700 
do museu na mfdia ICM% 100% 

29 Produzir cartazes eventos, Nllmero de catiilogos/publicac;6es 10 Trim 1 
com prevta eprovacao da produzidas 20 Trim 1 
proposta editorial e layout 30 Trim 1 
pela SEC 40 Trim 1 

AN UAL 4 
ICM% 100% 

30 Manter contas e fanpages do Nllmero de tas e seguidores 10 Trim 1.400 
Museu nas midias socials (cumulative) zo Trim 1.400 
para ampliar a visibilidade do 30 Trim 1.500 
museu e a relacionamento 40 Trim 1.500 
com o pUblico (Facebook, ANUAL 1.500 
Twitter, Instagram etc.) ICM% 100% 

L 17 
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GOVERNO DO EST ADO DE sA.o PAULO 
SECRET ARIA DA CULTURA 

' . 
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO ' 

" ' 
1) Objetivos Especificos 

• Diversificar as fontes de recurses financeiros para viablllzecao do Contrato de 
Gestao; 

• Gerir espac;os direta ou indiretamente, de acordo com a legislac;ao vigente, para 
venda de produtos relacionados aos objetivos e projetos do Museu, bem coma 
explorar ou terceirizar cares, estacionamento e afins para atendimento do pllblico 
ao museu, revertendo os recurses gerados para o cumprimento das ac;Oes do 
piano de trabalho; 

• Elaborar projetos para editais e leis de incentive e realizar outras ac;Oes de 
desenvolvimento institucional e captecao de recurses, visando ampliar as 
parcerias e recurses para o sucesso no cumprimento integral das metas previstas. 

2) Estrategia de At;ao 
A area de caotacgo tern por principal rnrssgo elaborar e apresentar projetos para 
empresas privadas a fim de obter recursos/patrodnios por meio de parcerias, alem 
de buscar oportunidades de desenvolver novas parcerias e programas sem onerar 
os recurses do Contrato de Gestao. 

3) NUmero e perfil dos funcionalrios do Programa 
01 Diretora Adjunta, 01 Superintendente Administrativo-Financeira e 01 Assessor 
de Captac;ao, com apoio dos dois arquitetos da area tecntca. 

4) PUblico Alvo: Apoiadores, patrocinadores. 

N• Acao Indicador de Resultados Meta 
31 Elaborar e apresentar Projeto Luminotecnico: 10 Tnm 1 

Projeto de Apoio expostcao Educacional. 20 Trim . 

Institucional para Lei 30 Trim . 

Rouanet e Proac. 40 Trim 1 
AN UAL 2 
ICM% 100% 

32 Elaborar planejamento 1 Plano entregue 10 Trim - 
voltado as ac;Oes de 20 Trim 1 
financiamento e fomento 30 Trim . 

40 Trim . 
AN UAL 1 
ICM% 100% 

projetc tcmmotecmcc para o Palacio 
das Indllstrias 
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GOVERNO DO ESTADO DE s.Ao PAULO 
SECRET ARIA DA CUL TURA 

' ' . ' . . ' 
METAS CONDICIO�ADAS 1: 

-. :I: ,1 

... • , , .._e 1 11. 

1) Objetivos 
As metas condicionadas objetivam deixar previamente aprovadas para realizac;ao as 
metas abaixo descritas dos Programas de Acervo, Exposic;6es e Programac;ao 
Cultural, Servic;o Educativo e Projetos Especiais, Apoio ao SISEM e Comunicac;ao, as 
quels serge realizadas mediante captac;ao adicional de recurses, doac;6es, novas 
aportes par parte do Estado au ottmrzacao dos recurses do Plano de TrabaJho par 
parte da OS, para viabilizar, dentro do possivel, a reeuzeceo de metas 
condiclonadas, sem prejuizo das demais metas pactuadas. 

2) Estrategia de ac;ao 
Os esfon;os empreendidos pela Orqanlzacao Social na busca constante de outras 
Fontes de recurses resultaram na possibilidade de receber importantes exposrcces 
temporiirias, tais como: "Momento untco", "As Medidas do homem" e "Tllnel da 
CiE!ncia". 

Alem disso, em 2014 sere dada continuidade a execucao do projeto de vafortzecao 
Hist6rica do Palacio das Indllstrias, iniciada em setembro de 2013 com recursos do 
Fundo para Defesa dos Interesses Difusos da Secretaria de Justi<;a e Cidadania (FID). 

3) PUblico Alvo 
Apoiadores, patrocinadores 

N' At;iio Indicador de Meta Valor R$ 
Resultados 

33 valortzecao Hist6rica do Palacio Projeto executado em 65% em 1.197.000 
das IndUstrias: Executar 18 meses a contar da 2013 (total) 
projeto de valortzecao uberacac dos recurses 35% em 
Hist6rica do Palacio das (prevista para outubro 2014 
Indtistrias, aprovado em 2012 de 2013) 
pelo Conselho Gestor do Fundo 
para Defesa dos Interesses 
Difusos da Secretaria de 
Justica e Cidadania <FJD) 

34 Exposi<;Eio de longa duraceo: Desenvolver nova Instatacao Aprox. 
SALA DA AUTOMAc;:i\o tnstatacao sabre desenvolvida R$ 100 mil 
f Parceria FESTOl eutornecec e rob6tica 

35 Orqanizecac da Jornada de Realizacao de a<;Oes 04 eventos R$ 500 mil 
Ac;Oes Extramuros dos museus extramuros 
da Secretaria 
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ANEXO DESCRITIVO RESUMIDO 
DAS EXPOSI<;OES E DA PROGRAMA<;AO CULTURAL 

Missao 

Ampliar o leque de opc;Oes oferecidas ao publico visitante e formar novas publicos, 
mantendo a atratividade do museu com programac;ao cultural e exposic;Oes ternporartas 
totalmente alinhadas a vocacao do Catavento coma um espac;o interativo e instigante, que 
visa aproximar criarn;as e jovens do mundo cientifico, despertando a curiosidade e 
transmitindo valores basiccs e socials. 

Politica de ExposicOes e Programacao Cultural 

• Exposic;ao de longa durac;ao 
A expostcgo permanente do Catavento e submetida a constantes revis6es de ccnteudo 
devido ao dinamismo da sua proposta, e em muitos casos sua atuenzacao e feita de 
forma modular, sem necessidade de mterdi<;Oes das areas expositivas. Em outros 
casos, novas alas sao desenvolvidas ou o contelldo das secoes ssc reformulados pela 
pr6pria equipe do Catavento ou por profissionais especialmente contratados. 

• Exposic;Oes temporilrias 
As grandes exposi<;5es temporilrias realizadas no Catavento ssc montadas 
preferencialmente no claustro, que oferece um especo apartado da area expositiva, 
totalmente ctimatizado e de visual impactante, com seu belo jardim interno. 
A mobilidade de diversas instala<;5es da expostcgo de longa duracao permite abnr 
especos para acomodar exposlcdes de menor porte, em pontos estrateqrcos das 
diversas secoes do Museu, de modo a harmonizar os temas abordados. 
A Orqanizacao Social oferece o espaco do Museu a exposi<;5es cuja temiltica esteja 
allnhada a dlvulqaceo do conhecimento humano em todas as suas formas, e di! 
preferencie as mostras que ja ten ham patrocinador para seu custeio integral. 

20 
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• Programa�ao Cultural 
A programac;:ao cultural oferecida pelo Catavento tern como objetivo oferecer eventos 
que instiguem o pLlblico visitante, apresentando temas cientlftccs de forma atraente, 
com oficinas e contacgo de hist6rias, alem de propiciar apresentac;:6es musicals e 
audiovisuals que ampliem o espectro cultural deste pllblico. 
Cabe a Diretoria da Organizac;:ao Social aprovar a programac;ao de eventos e 
exposic;:6es, submetendo-a previamente a Secretaria de Cultura juntarnente com a 
proposta do Plano de Trabalho anual, com atuatizac;:6es mensars. 

Oescritivo Resumido das ExposicOes e da Programacao Cultural constantes 
das metas pactuadas no presente Plano de Trabalho 

Programac;ao Cultural 
Em 2014 sere oferecida intensa proqramacao cultural, de acordo com o mes e seu 
respective tema, a saber: 

Mes Terna Eventos 
Janeiro Oficinas de Fertas Oficinas e contacdes de hist6rias 

com temas ctentiflcos 
Nerco Aniversi3rio do Catavento Apresentacoes musicais e eventos 

comemorativos ao longo do mes 
Abril I Maio Virada Cultural Aoresentacgo musical 
Jul ho Oficinas de Fertas Oficinas e contacoes de hist6rias 

com temas cientlficos 
Setembro Primavera dos Museus Apresenta<;6es musicais e 

audiovisuais 
Outubro Dia da Crianca Eventos comemorativos 

Semana Nacional de Parttctpacao ativa na SNCT com 
Ciencias e Tecnologia exposicdes de banners e workshops 

Exposic;ao temporarta: 4a edic;ao da Mostra Paulista de ciencias e Engenharia - 
MOP crenetes - prevista para dezembro de 2014. 

Criada para incentivar o espfrito investigative, o empreendedonsmo e a criatividade de 
jovens estudantes, esta parceria entre o Catavento e o Laborat6rio de Sistemas 
Integrados da Escola Politecruca da USP teve eorcoes em 2011 e em 2012, e em 
dezembro de 2013 j,3 esta contratada a reenzacao da 3a edicao, com nUmero cada vez 
maior de visitantes e excelente reoercussao entre o pllblico estudantil, pelo que 
pretendemos repetir a parceria em 2014. 

A MOP ctenctes e Engenharia tern como principais objetivos: 

• Estimu!ar a pesquisa cientffica entre os estudantes da Educacao Basica, 
familiarizando·os com normas, regras e procedimentos. 
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• Incentivar o empreendedorismo, a criatividade e o espfrito investigative dos 
estudantes e professores da Educacao Basica. 

• Promover a conviv€ncia e troca de informar;;Oes entre estudantes de escolas 
pLlbhcas e particulares e membros da comunidade acad€mica (professores, alunos e 
funcioniirios). 

• Aproximar estudantes e empresas pLlblicas e pnvadas, par meio da dlvutqacao dos 
talentos e dos projetos inovadores revelados durante a Mostra. 

1 a Edir;fio da MOP oencias em 2011 

23 Edir;do da MOP em 2012 

11 
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Inscrir;iio de trabalhos para 3a Edir;fio em 2013 
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QUAD RO DE ROTINAS TECNICAS E OBRIGAc;:OES CONTRATUAIS 

Em cumprimento das obrigac;:6es contratuais previstas na Cl'3usula Segunda do Contrato de 
Gestao e em seus anexos, bem coma das demais exiqencias legais e gerenciais que 
regulam a parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, alem do Quadro de Metas 
previsto neste Plano de Trabalho, as Organizac;:6es Sociais devereo cumprir as retinas 
tecnicas, obrigac;Oes e responsabilidades a seguir descritas. 

As rotinas tecnicas referem-se as acoes especializadas que deverao ser realizadas de 
maneira sisternatica e continuada durante toda a vlqencia do Contrato de cestao, sendo 
aperfeic;oadas conforme a necessidade e a disponibilidade de recurses e de novas 
metodologias, tecnicas e tecnologias, sempre a parttr de previo entendimento com a 
Unidade Gestora. 

Para contribuir na busca de excelencia e na crtacao de parametros de qualidade para os 
museus da Secretaria na execucao dessas rotlnas, a Unidade de preservacgo do Patrim6nio 
Museol6gico disponibiliza para as Orqaruzacdes Sociats um Caderno de Orientacdes que 
contem detalhamento conceitual e metodol6gico de rererencre para as principais retinas 
tecnicas da area museol6gica. 

ROTINAS TECNICAS E 0BRIGA<;6ES DO PROGRAMA DE ACERVO 

• Manter o acervo em expostcao em condlcdes adequadas de umidade, temperatura e 
uumtnancra. com uso de mobiliilrio e equipamentos tecnlcos adequados as 
caracteristicas do acervo. 

• Manter atualizado o diagn6stico do estado de conservacgo do acervo museol6gico e 
executar, durante toda a vigE!ncia do Contrato de Gestao, Plano de Conservacgo 
desse acervo a partir do relat6rio diagn6stico. Entregar relat6no semestral das 
atteracoes e atuallzecdes do diagn6stico e das acces de conservacao realizadas, 
incluindo quantitative e metodologia utilizada na hiqienizecao do acervo. 

• Atualizar e complementar a docurnentacgo do acervo e manter complete e 
atualizado o Banco de Dados do Acervo da SEC, BDA-SEC. Enviar semestralmente 
Relat6rio de atividade de pesquisa de ongem e procedencla de objetos. 

• Manter inventilrio de acervo atualizado (acervo museoloqrco e colecdes 
bibliogrilficas ou conjuntos arquivisticos hist6ricos aprovados pela SEC para 
rncorporacao ao acervo). Enviar, juntamente com a proposta do Plano de Trabalho 
do exerdcio seguinte, proposta de aditamento do Anexo IV-A do Contrato de 
Gestao, contendo as incorpora<;Oes ou desvmcutacoes de acervo ate o periodo. 

• Elaborar e manter atualizado o registro topografico do acervo (mapa de Iocettzacgo 
das pecas do acervo). 

( 
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ROTINAS TECNICAS E 0BRIGA<;:6ES DO PROGRAMA DE EXPOSI<;6ES E PROGRAMACAO CULTURAL 

• Atualizar a Polftica de Exposic;6es e Programac;ao Cultural do Museu, constderando 
seu acervo, pl.Jblicos-alvo e func;ao sociocultural. A definic;Eio da programac;ao e das 
exposic;6es devere considerar crit€rios conceituais e curatortats, sobretudo a partir 
do acervo, da temiitica e dos focos de atuecao do museu. Submeter anualmente 
para aprovacao da SEC, juntamente com a proposta do Plano de Trabalho do 
exercicio seguinte, a Politica de Exposic;6es e Programac;ao Cultural para o pr6ximo 
ano, com Descritivo das Exposic;6es e Programac;ao Cultural. 

• Atualizar e aprimorar legendas, comuntcacgo visual e ecesstbllldade expositiva. 
Apresentar inforrnacao semestral das acdes implementadas. 

• Assegurar a acessibilidade expositiva (para pessoas com deflciencta e por meio de 
recursos em ingl@s) a exposicao de longa duracac e buscar promover a 
acessibilidade expositiva nas exposi<;6es temporilrias e itinerantes, bem como na 
prcqrarnecao cultural oferecida. Apresentar Intorrnacgo semestral das acces 
implementadas. 

• Informar o nllmero de visitantes presenciais mensalmente periodicamente e sempre 
que solicitado. Apresentar mensalmente por e-mail o publlco do museu, 
especificando os segmentos de pllblico recebidos e enviar planilha segmentada e 
quantitativa de publlcos (nos relat6rios de atividades trimestrais e anual). 

• Monitorar pllblico virtual. Apresentar nos refat6rios trimestrais o quantitative de 
pllblico virtual, indicando nUmero de visitantes Unicos e nUmero total de acessos. 

• Participar das acoes de tnteqracgo (Semana de Museus; roteiros especlftcos: 
calendilrios integrados, etc.} da Rede de Museus da SEC, composta pelos 18 
museus da SEC geridos em parceria com Organiza<;6es Sociars de Cultura. 

• Participar com a<;ao ou proqramaceo das seguintes campanhas promovidas ou 
apoiadas pelo Governo do Estado: Campanha do Agasalho e Virada Inclusiva. 

• Oferecer entrada gratuita a todos os visitantes em um dia fixo por semana, aos 
silbados, e abrir gratuitamente no dia 18 de maio de cada ano (Dia Internacional 
dos Museus). 

ROTJNAS TECNICAS E 0BRIGAc;6ES DO PROGRAMA DE SERv1c;o EOUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS 

• Executar e aprimorar periodicamente o Plano do Service Educativo e Projetos 
Especiais, contemplando o atendimento de varies segmentos de pllblico e 
pnorizando a acessibilrdade no museu. No primeiro ano do Contrato de cestzc: 
entregar o "Plano do Service Educative e de Projetos Especiais" ao final do primeiro 
semestre. A partir dai, submeter anualmente para aprovacgo da SEC, juntamente 
com a proposta do Plano de Trabalho do exercfcto seguinte, a atuelizacao do Plano 
do service Educative e Projetos Especiais proposta para o pr6ximo ano. 

• Manter equipe fixa, com profissionais especializados, (inclusive no atendimento a 
pessoas com defici@ncia e educadores btlfnques inglE!s/espanhol), e promover 
periodicamente acces de capacrtacao da equipe. Entregar anualmente relat6rio do 
perftl da area educativa e dos resultados alcancados. 

r _) 
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• Assegurar equipe para rnedracao de visitas de grupos agendados em todos os 
hcrarios de funcionamento do museu, observando a capacidade de atendimento 
qualificado das visitas. Apresentar informac;ao semestral das ac;6es impfementadas. 

• Articular parcerias com a rede escolar e com instituic;5es vtnculadas aos demais 
grupos alvo para ampliar o nllmero de grupos atendidos em todos as horilrios 
drsponlveis, de 3a a 5a feira. Apresentar inforrnacao semestral das ac;6es 
implementadas. 

• Participar dos projetos desenvolvidos nas parcerias da Secretaria da Cultura com a 
Secretaria de Estado da Educac;ao. 

• Elaborar, juntamente com a equipe responsilvel pela area de pesquisa do Museu, 
materiais qualificados para apoio a professores, estudantes, educadores de grupos 
neo-escotares e guias de turismo, para serem disponibilizados no site do Museu. 
Apresentar tnformacao semestral das ac;Oes implementadas. 

• Implantar e manter Sistema de agendamentos via site. 

ROTINAS TECNICAS E 0BRIGAC6ES DO PROGRAMA DE APOIO AO SIS EM-SP 

• Considerar as demandas do interior, literal e regi.§o metropolitana de SP discutidas 
com a Grupo recmcc do SISEM/UPPM e com a Rede Temiltica de Museus de 
Ci&ncias, no planejamento das exposic;Oes itinerantes e demais ac;Oes de apoio ao 
SISEM do pr6ximo ano. Submeter anualmente para aprovacao da SEC, juntamente 
com a proposta do Plano de Trabalho do exerdcio seguinte, a proposta de 
exposic;Oes itinerantes e demais acoes de apoio ao SISEM no anexo Descritivo das 
Exposi<;Oes e Proqramaceo Cultural. 

• Participar e promover intercambios tecntcos. recebendo em estaqio tecnico, 
profissionais de museus de diferentes regi6es do Estado, de outros Estados e de 
outros pafses, bem coma enviando tarnbem funcionilrios do museu em iniciativas 
afins. Entregar relat6rio trimestral das atividades de apoio ao SISEM realizadas no 
periodo, incluindo estilgios tecnlcos recebidos ou realizados, ecoes realizadas junta 
as Redes Tematlcas e relate das ac;Oes realizadas no amblto do ICOM Brasil. 

• Divulgar regularmente os services e a proqrarnacao do Museu no site do SISEM: 
www.sisem.org.br. 

ROTINAS TECNICAS E 0BRIGAC:6ES DO PROGRAMA DE COMUNICAc;:Ao E IMPRENSA 

• o Plano de comunrcacao Instrtucicnal e atuallzado anualmente visando sempre 
fortalecer a presenc;a do museu junta aos publicos de interesse (estudantes, 
professores, apoiadores, pesquisadores, patrocinadores, doadores, imprensa e 
formadores de opinieo), firmando o Catavento coma equipamento cultural do 
Governo do Estado vinculado a Secretana da Cultura. 

• O site e atualizado diariamente e divulga os dados institucronais, hist6ricos e 
administrativos, e mantem a agenda atualizada semanalmente, contendo: 
lnfcrmacdes de exposir;Oes e orocrernecao cultural do museu; inforrnacdes sabre as 
atividades desenvolvidas pela area educativa; services do museu e formas de 
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acesso; processos seletivos para compras, contratac;Oes de servtcos e de 
colaboradores para a equipe do museu; documentos institucionais da OS (estatuto; 
quahficaceo como OS; relatOrios anuais; prestacao de contas); Jinks para 
ouvidoria/SEC e para o site da SEC e do SISEM. 

• O site do museu e o unico canal para os interessados no agendamento de visitas de 
grupos. O "Fale Conosco" tambem este disponivel para comuntcacao das pessoas 
que visitam o site. 

• Todos os materiais grilficos, tanto os que ssc preparados para uso no espac;o 
expositivo, quanto os de divulgac;ao, ssc submetidos previamente a Assessoria de 
Comunicacao da SEC, por e-mail, com cOpia para a Unidade Gestora. Esses 
materials (folhetos, convites, catcllogos etc.) sao encaminhados para aprovacao da 
proposta editorial e layout. o Manual de Logomarcas da SEC / SECOM e aplicado 
sistematicamente nos produtos qraftcos preparados no museu. 

• Da mesma forma, as minutas dos releases para a imprensa sao submetidas 
previamente para aprovacgo da SEC. 

• O Catavento, por meio da Assessoria de Comunicac;ao e Imprensa, participa das 
campanhas de comunicacao promovidas pela SEC e segue as orientac;Oes da Politica 
de Cornumcacso e de Porta-Vozes da SEC. 

• O museu tern sido amplamente divulgado nas midias impressa, onhne e de radlo e 
TV, sendo indicado constantemente como um dos programas preferidos do pUblico. 

ROTINAS E 0BRIGA<;6ES DO PROGRAM A DE EDIFICA<;6ES: CONSERVA<;Ao, MANUTEN<;Ao E SEGURAN<;A 

Objetivos Especificos 
Assegurar a manutencgo fisica e a conservacgo preventiva das edificac;Oes, instalac;Oes 
e equipamentos de infraestrutura predial, investindo, no minimo, 10% do repasse do 
Contrato de Gestao em ac;Oes de ooeracao e em sua manutenc;ao preventiva e 
corretiva. 
Garantir a seguranc;a da enncecao, do acervo e das instalac;Oes, bem come dos 
usuarios (visitantes, pesquisadores, participantes de eventos) e funcioniinos. 
Criar condic;Oes para a acesstbilidade fisica as areas expositrvas, de trabalho e de uso 
com um. 
Ampliar a sustentabilidade ambiental dos museus. 

Rotinas 

• Manter atualizado e executar periodicamente o Plano de Manutenc;ao e Conservacgo 
Preventive das Edificac;Oes, Instalac;Oes, Infraestrutura Predial (incluindo ar 
condictcnado e e!evadores) e Areas Externas. Entregar trimestralmente a Planilha 
de Acompanhamento de Execucao dos Servic;os Manutenc;ao e Conservacao 
Preventiva das Edificac;Oes. 

• Promover a regularizac;ao cadastral das edificac;Oes junto a prefeitura local, com 
elaboracao de todos os projetos e laudos tecnicos solicitados pelos orqaos publicos 
para obtencso e manutencao do ALVARA DE FUNCIONAMENTO DE LOCAL DE 
REUNIA.o junto a prefeitura do municipio. Entregar copia do Alvara futl'cionamento 
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de local de reunfao a cada renovacgo ou informar no Relat6rio Semestral do 
Programa de Edificac;Oes registro descritivo das ac;6es realizadas no perfodo, 
visando a obtencgo do Alvara. 

• Executar programac;ao peri6dica de combate a pragas: descupinizac;ao, 
desratizac;ao, despombalizac;ao, desinsetizac;ao. Entregar Relat6rio Semestral do 
Programa de Edificac;Oes contendo descritivo da programac;ao executada no periodo, 
com tndtcacgo das empresas prestadoras do service. 

• Obter e renovar o AVCB (Auto de Vistoria do Corpe de Bombeiros) no prazo 
concedido pela entidade, atualizando sempre quando necessario o projeto de 
bombeiros. Realizar a manutencao peri6dica dos equipamentos de seguranc;a e 
prevencao de incendlcs (hidrantes, extintores em suas diversas classes, etc.), 
garantindo boas condic;6es de uso e prazo de validade a veneer. Manter atualizado e 
dentro do prazo de validade o treinamento da Brigada de Incendio do Museu. 
Entregar AVCB quando da obtencgo ou renovacgo. Entregar Relat6rio Semestral do 
Programa de Ediftcacoes contendo descritivo com imagens e registros das ac;6es 
realizadas, declarando se houve laudos tecnlcos emitidos par empresa prestadoras 
dos services ou "comunique-se" do Corpo de Bombeiros e quais as providE!ncias 
tomadas no periodo. 

• Utilizar e atualizar sempre que necessar!o Manual de Normas e Procedimentos de 
Segurarn;a e Plano de Salvaguarda/Contingencia, com realizac;ao de treinamento 
peri6dico de todos os funclonarios. Entregar Relat6rio Semestral do Programa de 
Edificac;6es contendo descritivo das ac;Oes de seguranc;a, salvaguarda e continqencie 
realizadas. 

• Renovar anualmente, dentro do prazo de validade, os seguros contra incE!ndio, 
danos patrimoniais e responsabilidade civil, com coberturas em valores compativeis 
com a eotncacgo e uso. Entregar c6pia das ap6tices a cada contratacgo, reoovacao 
ou atterecao das condic;6es de cobertura. 

• Manter e promover condic;Oes de acessibilidade fisica para pessoas com deftciencia e 
mobilidade reduzida. Entregar Relat6no Semestral do Programa de Edificac;Oes 
contendo descritivo semestral das ac;6es realizadas. 

• Zelar pela sustentabilidade ambiental contemplando, no minima, ac;6es para 
minimizac;ao de gastos com aqua, energia eletrica, matenais tecntcos e de 
consumo, e imp!antar coteta seletiva. Entregar Relat6rio Semestral do Programa de 
Ediftcacdes contendo descntlvo das ac;6es realizadas. 

• Manter equipe fixa, com proflsstcnais especiahzados para a rnanutencgo predial e a 
conservacgo preventiva da ediflcacao e areas externas, bem coma para a seguranc;a 
de toda a propriedade e patrlm6nio nela preservado, e promover periodicamente 
ac;6es de capacttacao da equipe. Entregar anualmente relat6no do perfll da area de 
manutenc;ao, conservacgo e seguranc;a e dos resultados alcanc;ados. 

I 
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ROTJNAS E 0BRIGA<;6ES DO PROGRAMA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 

As atrvidades administrativas envolvem o custeio de: recurses humanos pr6prios e 
operacionais, de traslados e demais despesas para a execucgo deste Contrato de Gestao 
(tais coma ilgua, luz, telefone, seguranc;a, impastos e material de consumo), bem coma a 
atualizac;ao do relat6no de bens ativos, e a realizac;ao de atividades organizacionais, de 
manutenc;ao do equilibria financeiro e de captacgo de recurses. 

Objetivos especificos: 
- Administrar, supervisionar e gerenciar o museu com encrencta, eflcacia, transparencia e 
economicidade, garantindo a preservacgo e divulgac;:ao de seus acervos culturais em 
estreita conscnancia com a politica museol6gica e com as diretrizes da SEC. 

Retinas e Obrigac;:6es: 
• Executar e atualizar periodicamente o planejamento estrateqico do museu, 

submetendo-o a aprovaceo do Conselho de Administrac;:ao e da SEC. 

• Manter vigentes todas as condic;:Oes de quanttcacgo e de celebracao do Contrato de 
Gestao. Enviar trimestralmente lista de Conselheiros e diretores atualizada, 
certid6es negativas e demais comprovac;:6es e demonstratives previstos na 
legislac;:ao. 

• Manter atualizados e adequados o Manual de Recurses Humanos e o Regulamento 
de Compras e Contratac;:i5es, submetendo a prevta aprovaceo do Conselho da OS (e 
informando a SEC) as propostas de alteracgo e atualizac;:ao. 

• Elaborar relat6rios dos gastos mensais com utilidades pllblicas, impastos e taxas 
(com indicative de pagamento no prazo) 

• Manter gastos com pessoal e com diretoria ate os Ii mites estabelecidos no Anexo III 
do Contrato de Gestao. Apresentar tntorrnacgo anual dos indices de gastos 
praticados no periodo. 

• Entregar retaceo semestral de cargos, salartos e beneffcios pagos aos recurses 
humanos custeados com o Contrato de Gestao, indicando os profissionais por 
Programa de Trabalho. 

• Manter atualizada a retacao de bens patrimoniais, conforme a legislac;:ao vigente 
(Anexo IV-B do Contrato de cestaoj. 

• Entregar semestrafmente a retacao de Conv€nios e Parcerias ftrrnadas / vrqentes no 
periodo. 

• Entregar anualmente, juntamente com a proposta do Plano de Trabalho para o 
exerdcio seguinte, a proposta de Normas e Procedimentos de Atendimento ao 
Pllblrco, incluindo Tabela de Cessao Onerosa de Uso do Espac;:o e Tabela de Precos 
de Bilheteria, ambas com mdicativo dos Descontos e Gratuidades, para o proxtmo 
ano. 

• Entregar Relat6rio de Captacao de Recurses Operacionais discriminando as receitas, 
por grupos e indicando, quando for o caso, os prec;:os ap!icados bem coma 
quantidade de descontos e qraturdades {por exemplo: bilheteria). 

29 

I 



5 ;catavento 
0!1(,11111,1(,IO \Of1,1 dt• (llllw.1 

) 

J 

GOVERNO DO ESTADO DE sA.o PAULO 
SECRETARIA DA CULTURA 

• Entregar Relat6rio de Captacao de Recurses Adicionais, discriminando projeto, 
patrocinador, valor aprovado, valor captado, valor aplicado e saldo. Deverao ser 
devidamente diferenciados os recurses captados para projetos espedficos e aqueles 
livres para aplicacao no Contrato de Gestao. 

• Entregar Relacao anuat de contratos com terceiros, mformando nome da 
contratada, objeto de contratacgo, valor anual do contrato e vrqencia. 

• Manter um Sistema de cesrsc Interno dotado de estrutura organizacional, sistemas 
administrativos e operacionais, recursos humanos, controle de patrimOnio, 
controladoria, cornuntcacgo, regulamento de compras, piano de cargos e salaries e 
controle de custos. 

• Manter o equilibria econOmico-financeiro durante toda a vigE!ncia do Contrato de 
Gestao. Manter a capacidade de Liquidacao das Dfvidas de Curto Prazo. Controlar a 
capacidade de pagamento das despesas (receitas totals x despesas totais). 
Apresentar demonstrative dos Indices e calculc trimestralmente (para 
acompanhamento) e anualmente (para avattacgo). 

• Cumprir a regularidade e os prazos de entrega dos documentos indrcadcs no "Anexo 
Cronograma de Entrega de Documentos das OS de Museus 2013". 

• Atualizar a retacao de documentos de arquivo a partir da epucecso da Tabela de 
Temporalidade e do Plano de Classiftcacac, conforme leptstacao vigente. 

• Elaborar retacao de documentos para eliminacao, com base na Tabela de 
Temporalidade (Entrega de uma c6pia a CADA junta com o relat6rio do 40 
trimestre). 

• Realizar a ordenecao e o registro das series documentais, conforme o Plano de 
Clesstrtcacao e Tabela de Temporalidade. 
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GOVERNO DO ESTADO DE sao PAULO 
SECRET ARIA DA CULTURA 

CRITERIO DE PONTUA<;AO PARA AVALIA<;AO DAS METAS 

ITEM DE PONTUA<;AO % 
1. Descumprir metas ou rotinas do programa de acervo 20 
2. Descumprir metas OU rotinas do programa de exposicoes e 15 programac;ao cultural 
3. Descumprir metas ou rotinas do programa de service educativo e 15 projetos especiais 
4. Descumprir metas ou rotinas do programa de ac;Oes de apoio ao 10 SISEM·SP 
5. Descumpnr metas ou retinas do programa de cornuntcacao 10 
6. Descumprir rotinas do programa de edificac;Oes 20 
7. Descumprir rotinas do programa de gestao administrattva 10 
TOTAL 100 O/o 

1- Esta tabela tern a finalidade de atender ao disposto no item 2, paro3grafo 20, 
clausula so do Contrato de Gestao no 07/2012. Sua apftcecao se dara sob o 
percentual de 10% do valor do repasse se, ap6s a avauacao das justificativas 
apresentadas pela OS, a UGE concluir que houve o descumprimento dos itens 
indicados. 

2- Caso a OS nsc apresente junto com os relat6rios trimestrais justificativas para o 
nao cumprimento das metas pactuadas, a UGE podere efetuar a aplicacao da tabela 
sem previa enense das justificativas, cabendo a OS se for o caso, reunir 
argumentos consistentes para viabihzar o aporte retido no prcxtmo trimestre. 

AVALIA<;AO DAS METAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 

ITEM DE PONTUAc;AO 
1. Descumprir as rotinas e obrigac;6es contratuais previstas no Plano de Trabalho e 

demais responsabilidades previstas na Clausula Segunda do Contrato de cestsc 
2. Descumprir o manual de compras e contratac;Oes da OS 
3. Nao manter a retaceo de documentos atualizada (lista de conselheiros com 

mandato em vigor; atas de reuruao assinadas; estatuto atualizado) 
4. Descumprir os prazos de entrega de documentos e relat6rios 

1- A Organizac;ao Social que derxar de cumprir as obrigac;5es ou metas relacionadas acima 
devera ser formalmente mterpelada pela Coordenadoria a respeito da ocorrencta. 

2- Na eventualidade de serem apresentadas as raz5es que justifiquem o seu nao 
cumprimento estas sergo devidamente apreciadas e, caso nao sejam constderadas 
suftctentemente fundamentadas, sere aplicada uma advertencra por escrito, ou outra 
penalldade dentre as prevrstas no artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93, constderando-se 
a natureza e a gravidade da rnfrac;ao e os danos que dela provrerem para o servic;o 
pubuco, conforme previsto na clausula dE!cima pnmeira do contrato. 
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GOVERNO DO ESTADO DE sA.o PAULO 
SECRET ARIA DA CULTURA 

3- Na ocorrE!ncia de 3 (tr€:s) advertE!ncias num mesmo ano ou de 5 (cinco) ao longo do 
contrato de qestao, a Secretaria de Estado da Cultura podera rescindi-lo unilateralmente 
devendo ser aplicadas todas as demais sancoes previstas no Contrato, respeitado o 
devido processo administrativo. 

c ) 
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GOVERNO DO EST ADO DE sao PAULO 
SECRET ARIA DA CULTURA 

PROPOSTA ORl;AMENTARIA REFERENCIAL 

o modelo de orc;amento da SEC (anexo em Excel) ea base do piano de contas do Contrato 
de cesteo, apresentado no momenta de sua assinatura e cujos valores anuais totais nao 
sofreram atteracao em retacao ao pactuado, excetuando-se o remanejamento do valor do 
aporte adicional solicitado a pclgina 4 deste piano, para ampliac;ao da area expositiva. 

Elaborado em regime de competE!ncia, o Relat6rio de Orc;amento Previsto x Realizado 
refletircl o balancete contebll do periodo. 

Ao apresentar o on;amento para a Unidade Gestora, a Organizac;ao Social se coloca a 
disposic;ao para esclarecer as premissas orc;ament<lrias, indicando as unidades, 
quantidades, series hist6ricas e parametros de mercado que referenciam os valores 
previstos. 

No decorrer da execucgo orc;ament<lria, a OS podercl proceder aos remanejamentos e 
movimentac;Oes entre as rubricas que forem necesserfos e convenientes para a mais 
eficiente gestao dos recurses no cumprimento do contrato de qestao, observados os 
dispositivos previstos em seu Estatuto Social, respeitados os indices contratuais firmados e 
assegurado o integral cumprimento das metas pactuadas. 

Essa flexibiHdade e importante, pois, de acordo com o modelo de qesteo tlptco das 
Organizac;Oes Sociais, o orc;amento aprovado pela Secretaria deve seguir coma referE!ncia 
para a busca e afertcao da economicidade e eficiE!ncia, porem sem desconsiderar que o 
foco fundamental e o cumprimento das metas acordadas. Nao se poderia, portanto, 
pretender uma vinculac;ao rigida par parte da OS a proposta orc;amento3ria, porque a 
execucso orcementarta e dinemica e - uma vez preservados os indicadores econ6micos e 
respeitados os regulamentos de compras e contratac;Oes, bem coma a autorizac;ao do 
Conselho de Administrac;ao nos termos previstos no Estatuto - cabe a Organizac;ao Social 
definir a melhor estrateqta de qestao e zelar pelo uso responsclvel dos recurses, com a 
flexibrlldade e transparE!ncia que lhe devem ser caracteristicas. Dessa forma, torna-se 
possivel contemplar eventuais mtercorrenctes, buscando a melhor apttcacao dos recurses 
para atingir aos objetivos e metas do contrato. 

Par sua vez, dotando a necessarta flexibilidade tambem da necessana transparE!ncia, no 
relat6rio anual, a OS devera apresentar as justificativas para as rubricas que apresentarem 
alterac;Oes expressivas, com vanacao superior a 25% do estimado inicialmente. 
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P,oposla Or�amentaria Referenci;,I - 2014 
CATA VENTO CULTURAL E EOUCACIONAL - ORGANIZAl;AO SOCIAL OE CUL TU RA I UPPM 
C t atodeGest11 07/2012 '" ' ' 
RECEITAS 

OR<;:AMENTO 
2014 

L Re-asse do Contr;,to de GPst:lo 8.900 000 

z. Captac;iio de recursos (operacional - bJlhetena, locac;�o de e5pac;o, loJa. cafe, livraroa, etc.) 890 000 

' RPceltas fonanc6iras 120 000 
TOTAL de Receitas 2013 9.910.000 

OESPESAS 
OR<;:AMENTO 

2013 

• Gest�o o-e,adonal 6.610.100 ,., Recursos Humanos 4.253.600 
1.1.1 S;,l�rios enca,-os e benefocios 4.253.600 

• 1.1.1 DirA•A.,, 883.600 

• I. 1.1 1 ArPa Melo 351 600 

• 1 1 l 2 /lrea f,rn 532 000 
i . ' D-rn;,,• F ,n , n°roos 3.195.000 ... 1 2.1 Ar-a Me,o 1 813.000 ... l 2.2 Area f,rn l 382 000 

" i a E tanlar,n< 175000 

•• . " Area Mn10 31 800 
> L 1.3 2 Arca F,m 143.200 ,., P,estadores de secvi " Consultorias Asscssodas'Pessoas Juridicas' 2.356.500 
l 2.1 L,mnpza 1 026.000 

• .a z V,n,l;'inc,a ortar<a se uran a 540 000 
1.2 3 Jurid1ca !OS 000 

"' lnforrnat,ca 43 200 

• " Adm,n,strat,va '" SS 000 
I 2.6 Co.,tat,H 96.300 
1 2.7 At1dltoria 45.000 
1 2 8 Demaos 'bolhAtcna s,stPma de ,n-ressos 410 000 
z Custos Administrativos 1,495.000 

" I o-a-�o dP ,move,s ,., Ut1hdadPs -ubl,cas 'i\-ua luz tPIPfone na, � Pie 960.000 ,., Uniforrnes e �Pl 20.000 

" v,a-en• n fstad"as 
z s Ma•-rial de consumo escntoroo e l,m p,a 243 000 
z e D6s-esas tributilroa· e frnanceiras 92 000 

" Dpsnesas <11versa< correlo xerox mot ob " 172.000 

'" Investomentos e rov,siiPs udma,s S 000 
a Pronrama de Edifica iles: Conserva i'io Manutenriio e Senu,anra 1.007.400 

,., Conservac;ao e manuten<;iio da(s} edif,cac;Oe5 (reparos, p,nturas, llmpeza de ca,xa de agua, 855 000 
l,n,nop lh · 

a.z 5, [6ma de Mon,toramento d ' e IJrM a e AVCB 15 000 
D f-nui amentos Im lem ntos 15 000 

" SPnurM redial mc·n<l,o e ptc. 32.400 
a s Outras des a 

" Invest,mentos 90 000 

' Pro ,;,ma de Acervo: Conse,v�o Documentarao e Pesnulsa 129.200 

•• A '"" �o de acerv---=- 
. ,., Armazenam·nto de acPrvo Pm reserva t<>cn,ca exrema . 

" Tran·-ort- de Mf'r;,o 
••• onsPrva-�o e restaur- 33.000 
-t.s Outras des-esas 96.200 

". tit ,en,za•i!o do acPrvo 64 200 
a s z um-e,a da tPnda 32 000 
a s I11vl'St1mf'OIOS 
s Pronrama de Ex-osiriles e Pro rama ao Cultural 235.000 
s r Exnos, ·Qnc Tpmnoraroas 65.000 
s z Pronramar�o Cultural 90 000 
s.a Elabora ao de lano5 e ro etos museolo ,cos e museonri\ficos 
SA trn lantari'io de ro eto mi,spo raf,co 
SS Outras des ses . 
s s Invest,mentos 80 000 
s Pro ,;,ma de Servi o Educativo e Pro etos Esneciais 79.500 
s r erv, o Pducat1vo e r;;:-=-tos eS:.Pc,a,s . 
s.z o.,t,as df's-esa· 49.500 
6.7 l Pes-u, as d i,hltcos e de ·ual,dade 33 000 
6 2 2 Ca-aclta �o do'<-=-rotissionai· 16 500 

"' tnvPstlmentos ac ,b,hdade PxAoslt,va JO 000 

' Pro-rama de ArOes de A-olo ao SISEM·SP 64.800 

" Ex-os, oes It,nPrnntes e ou , •• a•Oes dP a olo ao !5fM-SP 64 800 

' Pro"rama de Comunica•lio 189.000 
a.i Plano de Comun1ca•ao e sote 21.600 
a.z Pro etos nr;:ilicos e materla,s d mun,ca �o 21 600 
a a ' sscna dP Im rensa ustos dP ubl1codade 145 800 

' Fundos 100.000 

s r Fundo de Re5erva (6% dos recesses dos 12 pnmeiros meses de v,gCnc,a do contrato} . 

s z fund de Cont,n enoa 100.000 

I Total de seeeeee - eseeeee de C.G. I 9.910.000 I 
,, til ao de recursos '•a•ro=fn,o le1s de ,n•Ant,vn conv<'nlos dna��o Pie 418950 
o�� Psas com Pro s ,eahzadas com recuesov cantados 418.950 

Total de Des esas Plano de Trabalho 2014 9.910.000 

Invcstimcnto condicionado a a ·orle adicional de recursos amnlia�lio da �rea cxnositiva 12.000.000 


