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Neste 2Q trimestre a Organizacao Social Catavento Cultural e Educacional continuou empenhada em 
fortalecer parcerias e abrir novas frentes de trabalho. lsso pode ser observado atraves da parceria com a 
Cultura Livre Producoes Artfsticas Ltda ME, que pintou o Mural #12, do projeto "Gigantes do Mar", no 
Catavento; Espetaculo de Teatro "Eu Tenho Uma Historia", parceria com a Cooperativa Paulista de Teatro 
por meio da lei de incentivo VAi; Ooacao do Mecanismo de Antfcitera, atraves de parceria com a 
professora de Hist6ria da Ciencia Beatriz Bandeira, da Universidad Nacional de Tres de Febrero - 
UNTREF/Buenos Aires e do professor Gildo Magalhaes dos Santos, da Universidade de Sao Paulo (USP). As 
acoes com parceiros tern possibilitado a realizacao de eventos de grande interesse para o nosso publico, 
sem custo algum para o Catavento. 

PRINCIPAIS DESAFIOS 

Todas as acoes, sempre pensadas para garantir que o visitante ten ha acesso a ciencia de maneira atrativa 
e interativa, garantiram ao Catavento um retorno espontaneo da mfdia que, durante o segundo trimestre, 
citou o Museu 290 vezes (3,2 ao dia). As insercoes no perfodo ocorreram nas mais diversas mfdias sendo 
19% lmpresso, 6% Radio, 4% TV e 71% Online. 

A prograrnacao cultural do ultimo trimestre contou com atividades "extra muros" como as exposlcoes 
itinerantes para Tau bate e Guararema; prograrnacao especial para a Semana Nacional de Museus e Virada 
Cultural; Encontro de Forrnacao de Professores; Oficina Tecnica: Aprendizagem Criativa; inauguracao de 
nova instalacao com a realizacao de palestra "Mecanismo de Antidtera: Um computador mecanico" com 
a professora Beatriz Bandeira, da Universidad Nacional de Tres de Febrero - UNTREF/Buenos Aires; 
realizacao de palestra com o documentarista Tulio Schargel sobre a megafauna e participacao na 20~ Feira 
do Estudante EXPO CIEE 2017. Essas e outras atividades movimentaram o Museu Catavento que recebeu 
248.463 visitantes no 1Q semestre de 2017, sendo 134.829 somente no 2Q trimestre, alern do publico 
alcancado nas atividades externas. 

O segundo trimestre de 2017 foi marcado pela realizacao e participacao do Museu em grandes eventos. 
Apos 4 anos de parceria com a Fundacion Mapfre, o Museu Catavento foi escolhido para receber a Alteza 
Real, lnfanta da Espanha, irma do rei, Dona Elena Marfa Isabel Dominica de Silos de Borbon y Grecia, em 
sua passagem pelo Brasil; fomos contemplados pelo projeto "Gigantes do Mar", importante projeto de 
preservacao da vida marinha, com o #Mural 12; acolhemos coletiva de imprensa realizada com 
oncologistas de varies pafses realizada pela empresa Bayer; recebemos a doacao de experimento inedito 
no Brasil, e que apenas 9 lugares no mundo possui, o Mecanismo de Anticftera, e participamos do 7Q 
Forum Nacional de Museus - FNM, evento de abrangencia nacional que tern por objetivo refletir, avaliar 
e delinear diretrizes para a Polftica Nacional de Muse us - PNM. 

O Catavento, Museu de Ciencia e Tecnologia da Secretaria da Cultura do Estado de Sao Paulo, e um 
equipamento cultural ligado a Unidade de Preservacao do Patrirnonio Museologico da Secretaria, 
localizado no Palacio das Industrias, no Parque Dom Pedro II. A Catavento Cultural e Educacional e a 
Organizacao Social de Cultura responsavel por gerir este espaco, por meio do Contrato de Gestao nQ 
07 /2012, vigente de 01 de janeiro de 2013 a 30 de novembro de 2017. 

AP RESENT A«;AO 

RELAT6RIO DE ATIVIDADES DO 22 TRIMESTRE DE 2017 
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• Participa~ao do Conselho do Catavento no 72 Forum 
Nacional de Museus - FNM 

O Presidente do Conselho da OS Catavento, Sergio de Freitas, 
participou do 7!! Forum Nacional de Museus como 
ministrante no Painel: "coooeracses e parcerias: 
financiamento pub/ico e privado". 0 FNM e um evento de 
abrangencia nacional que tern por objetivo refletir, avaliar e 
deli near diretrizes para a Polftica Nacional de Museus- PNM. 

Pelo 2!! ano participamos da EXPO CIEE, no Pavithao da 
Bienal do Parque do lbirapuera. O evento, que recebeu 
cerca de 50 mil visitantes, possibilita cadastro para 
estagio e aprendizagem, alern de oficinas de 
capacitacao, palestras, processes seletivos, entre 
outras atrac;:6es. No estande do Catavento o visitante 
pode conhecer um pouco dos experimentos do Museu 

que consolidou sua marca e presenc;:a na feira de maneira Iudica e interativa. 

• 20i! Feira do Estudante - EXPO CIEE - Parceria 
Centro de tntegracao Empresa-Escola 

• Mecanismo de Anticftera: Um computador 
rnecanlco de mais de 2 mil anos 

O Catavento recebeu a doacao de um novo experimento 
para a secao do Universo: o Mecanismo de Anticitera. A 
inauguracao da primeira replica s61ida do mecanismo feita 
no Brasil aconteceu em junho com palestra da professora 
de Hist6ria da Ciencia Beatriz Bandeira. A replica foi doada 
pelos professores de Hist6ria da Ciencia Beatriz Bandeira 
(UNTREF/Buenos Aires) e Gilda Magalhaes dos Santos, da Universidade de Sao Paulo (USP). 

• Visita da lnfanta da Espanha - Diretora de 

Projetos Sociais e Culturais da Fundacion MAPFRE 
Ha 3 anos a Fundaci6n MAPFRE e parceira do Catavento. 
Entre outras atividades sempre realiza ac;:oes sabre 
seguranc;:a no transito, alirnentacao e vida saudavel, Par 
esse motivo o Catavento foi escolhido para receber a 
Diretora de Projetos Sociais e Culturais da empresa, a 
lnfanta da Espanha, Dona Elena Maria Isabel Dominica 
de Silos de Borbon y Grecia, prirnogenita de Juan Carlos 

de Espanha e de Sofia da Grecia, e irma do Rei Filipe VI de Espanha. A visita ocorreu em abril e contou com 
a atividade 11Na Pista Certa" (carreta da Mapfre). 

A Organizacao Social continua firmando parcerias para realizar exposicoes ternporarias e acoes de 
prograrnacao cultural, sem onerar o Contrato de Gestao. A visitacao agendada se manteve nos nfveis 
previstos, e atendeu ao que foi proposto para o 2!! trimestre de 2017. Assim destacamos: 

DESTAQUES 2!! Trimestre de 2017 



Nao recebemos nenhuma solicitacao de retificacao destas quantidades informadas, ate porque as 
quantidades informadas pela OS sao os que efetivamente foram realizadas. No Parecer Econornico - 
Financeiro Anual de Monitoramento e Avaliac;ao da Prestacao de Contas do Exerdcio de 2015 [ANEXO A], 
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Desconhecemos as quantidades informados no site do Portal da Transparencia referente ao Publico 
Educativo, visto que as quantidades informadas pela OS no Quadro Resumo entregue nas Prestacoes de 
Contas dos anos de 2015 e 2016 foram: 229.133 no anode 2014 e 153.127 no anode 2015. 

Observafao: Os valores em negrito tiveram informadio pela OS no quadro resumo diferente da existente 
no Portal da Transparencia. Optamos por apresentar o numero do Portal. Uma vez que as lnformacbes do 
Portal j6 haviam sido enviadas a OS, a Unidade Gestora e aos 6rgaos de controle, sem que houvesse 
monifestadio contraria no tempo h6bil para as devidas adequtuiies, e visto que as avaliocoes dos 
exercfcios anteriores foram baseadas naqueles dados, registramos que as substituiciies feitas niio foram 
acatadas. Registramos a inexistencia de prejufzo decorrente dessa decisiio, uma vez que se trata apenas 
de metodologia diferente para contabilizaciio dos resultados, que niio afetar6 as ovaliocbes anteriores, 
mesmo porque elas j6 foram realizadas, e que niio traz impiicaciies a avaliaciio deste exercfcio, que foca 
os resultados de 2016. Nao obstante, reafirmamos a importimcia de a OS ea Unidade Gestora procederem 
a aruilise correta e celere das informacoes prestadas e divulgadas, para evitar situociies como essa, que 
dificultam a precisa an6Jise e comparacdo dos dados. 

Observacoes da OS no preenchimento do Quadro Resumo: 
* 2014 - a~oes 2 e 23 = 5; 2015- acoes 5 e 28 = 5_ 
""'2014 - a~oes 3,6,7,8,9,24 e 25 = 71; 2015 acoes 6,9, 10, 11,29 e 30 (inclui educativo e SISEM) = 16. 
*'"" 2014 - acoes 16,17 e 18 = 229.133; 2015- a~oes 18,19 e 26 = 153_127_ 

Fonte: Portal da Transparencia na Cultura e Relat61io Anual 2016 

Exposi~oes temporaries e 
itinerantes " 3 5 4 9 225% 
Eventos orooramaceo cultural .-. 13 17 11 11 100% 
Publico educativo """ 214.462 164.409 11 HlOO 188-375 170% 
Publico presencial .,.,. .. 506_348 586-496 315_()()0 579.714 184% 

~·~~~--~_="'_r- ~~T---~----=:-~:.-~-·:;~ l -°' 'C-r~~"\ce ·~c~:-,~· :;--·.:_':-,;'~-:'··";-~I''".~~,---~~::"--', -~- ---- ' ··~--,c:o~{~ 
~~:·:-= .-!~~-;:.~~ - - - --- ~=- ·- . ·- __._ - . ..___~ - : - - - ~ ~ - -- --~ - - ~- - - .: - - -- .. -" 

Os principais resultados finalfsticos atingidos em 2016 foram comparados com 2014 e 2015 no quadro a 
seguir. 

B. PRINCIPAIS RESULTADOS FINALISTICOS ALCAN~DOS 

Em rnanifestacao as observacces, recomendacoes e sollcitacoes elencadas no Parecer Econornlco- 
Financeiro Anual de Monitoramento e Avaliacao da Prestacao de Contas do Exerdcio de 2016 - Contrato 
de Gestao n2 07 /2012, seguem nossos esclarecimentos. 

MANIFESTAtAO EM RESPOSTA AO PARECER DA UNIDADE DE MONITRAMENTO REFERENTE AO 
EXERCICIO DE 2016 

org4ntt .. (Go soc.,.tl de c.ultur.t 
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Lembramos que o valor apresentado no Plano de Trabalho esta de acordo com o Relat6rio de Captacao 

apresentado [Anexos Ce DJ. 

Ja os valores apresentados no Plano Orcarnentario [Anexo EJ estao de acordo com o Balancete, uma vez 

que o relat6rio e apresentado em regime de cornpetencia. 

2016 PLANO DE TRABALHO PLANO OR(;AMENTARIO 
Capta!;aO Previsto Realizado REAL/PR EV Previsto Realizado REAL/PR EV 

A~ao 31. Operacional 12%do 1.065.248 1.430.112 134% 1.065.248 1.430.113 134% repasse 
A~ao 32. lncentivada 4% do repasse 346.110 1.173.059 339% 346.110 597.578 173% 

TOTAL 1.411.358 2.603.171 184% 1.411.358 2.027.691 144% 

correto: 

Sobre a captacao, a meta estabelecida no Plano de Trabalho apresentado difere da apresentacao na 

planilha orcarnentaria, pois houve erro na confeccao da planilha referente as metas 31 e 32, sendo o 

So/icitamos alinhamento entre as trformacoes de captaiiio do piano de trabalho e piano orcamentarto, 

bem como as devidas justificativas para as diverqencias apontadas. Tambem solicitamos que os montantes 

alocados em "outras receitas operacionais" sejam alocados em Captadio Operacional. 

2016 PLANO DE TRABALHO PLANO ORCAMENTARIO 

CAPTAc;AO Prevlsto Reallzado REALIPREV Prwlsto Reallzado REAI.JPREV 

A~llo 31. Operacional 8% do repasse 852.220 1.163.720 137% 1.065.248 1.430.112 134% 

A~ao 32. lncentivada 2,5% do repasse 266.319 913.323 343% 1.335.000 597.578 45% 

Solicitafiio: Sobre a captadio, a meta estabelecida no piano de trabalho difere da apresentada na planilha 
orcamentaria, conforme quadro a seguir: 

i. Receitas e Despesas do Contrato de Gestao 

C. EXECUy\O OR(;AMENTARIA 

estao informadas as quantidades corretas 229.133 no anode 2014 e 153.127 no anode 2015, verificamos 
que apenas no Portal da Transparencia as quantidades estao divergentes [ANEXO BJ. 
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E. PESQUISAS REALIZADAS 

Sabre as despesas estimadas para o "Programa de Ediflcacoes": em relacao a obra de readequacao da 
infraestrutura eletrica, ressaltamos a inforrnacao de que ate o momenta foi executado cerca de 55% da 
obra. Embora o fato dos locais executados ate o momenta terem exigido pouca intervencao de 
readequacao cenografica au civil, o restante da obra contempla intervencoes maiores, coma a realocacao 
de transformadores e passagens de barramentos blindados pela secao "do Macaco ao Homem". Por tanto, 
caso a obra seja executada conforme o projeto, a previsao dos recursos ainda se faz necessaria. 

Observacao: Programa de Edifica~oes 

ii. DETALHAMENTO DAS DESPESAS LIGADAS A EXECU~O DO CONTRATO DE GESTAO 

A realizacao das receitas financeiras de 371% acima do previsto, deu-se pela nao utilizacao no exercicio 
de 2016 dos recursos direcionados para a readequacao da infraestrutura eletrica e hidraulica do Palacio 
das Industrias, que ainda encontra-se em execucao e que permaneceram em aplicacao financeira, gerando 
assim uma receita maior que a prevista. E importante frisar que o orc;:amento previa a utilizacao deste 
recurso, desconsiderando-o nas projecoes de receita financeira. 

941.983 251.745 251.169 235.170 financeiras 

Solicita~ao: A OS niio justificou a reolizaciio das receitas financeiras 371% acima do previsto, cabendo 
apresentar nota explicativa dessa variociio. 

Outras Receitas Operacionais 

A OS discorda quanta a solicitacao para que "outras receitas operacionais" sejam alocadas coma captacao 

operacional, pois conforme apresentado em nosso razao contabil [Anexo F}, essas receitas sao 

exclusivamente geradas pelas atualizacoes das Contingencias Trabalhistas, nao podendo ser essas 

reconhecidas coma captacao, pois tratam-se de provisoes contabeis que nao afetam caixa. 

Caso isso ocorra, a OS estara informando um resultado de captacao inexistente e nao coerente com as 

acoes realmente realizadas pela OS ferindo a integridade das lnforrnacoes prestadas. 

A diferenc;:a apresentada entre o Relat6rio de Captacao e o Plano Orcarnentario Realizado e a captacao 

obtida atraves da empresa Bayer, pois a mesma esta sendo diferida contabilmente, conforme norma 

contabil CPC 7, na qua I as empresas de Terceiro Setor devem seguir. 

- --- 
Ofl( .. UILt.1(30 \O(IJI de c.ullur;,, 

~ Catavento 
~ ultt .. I <t " i n I 
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Sabre as despesas estimadas para o "Programa de Edificacoes": em relacao a obra de readequacao da 
infraestrutura eletrica, ressaltamos a inforrnacao de que ate o momenta foi executado cerca de 55% da 
obra. Embora o fato dos locais executados ate o momenta terem exigido pouca intervencao de 
readequacao cenografica ou civil, o restante da obra contempla intervencoes maiores, como a realocacao 
de transformadores e passagens de barramentos blindados pela secao "do Macaco ao Homem". Por tanto, 
caso a obra seja executada conforme o projeto, a previsao dos recursos ainda se faz necessaria. 

Observacao: Programa de Edifica~oes 

ii. DETALHAMENTO DAS DESPESAS LIGADAS A EXECUtAO DO CONTRATO DE GESTAO 

Industrias, que ainda encontra-se em execucao e que permaneceram em aplicacao financeira, gerando 
assim uma receita maior que a prevista. E importante frisar que o orcarnento previa a utilizac;ao deste 
recurso, desconsiderando-o nas projecoes de receita financeira. 

A realizacao das receitas financeiras de 371% acima do previsto, deu-se pela nao utilizacao no exercicio 
de 2016 dos recursos direcionados para a readequacao da infraestrutura eletrica e hldraulica do Palacio 
das 

Solicitafiio: A OS niio justificou a realizaciio das receitas financeiras 371% acima do previsto, cabendo 
apresentar nota explicativa dessa variaciio. 

Outras Receitas Operacionais 

A OS discorda quanto a solicitacao para que "outras receitas operacionais" sejam alocadas como captacao 

operacional, pois conforme apresentado em nosso razao contabil [Anexo F], essas receitas sao 

exclusivamente geradas pelas atuallzacoes das Contingencias Trabalhistas, nao podendo ser essas 

reconhecidas como captacao, pois tratam-se de provisoes contabeis que nao afetam caixa. 

Caso isso ocorra, a OS estara informando um resultado de captacao inexistente e nao coerente com as 

acoes realmente realizadas pela OS ferindo a integridade das informacdes prestadas. 

A diferenc;a apresentada entre o Relat6rio de Captacao e o Plano Orcarnentario Realizado e a captacao 

obtida atraves da empresa Bayer, pois a mesma esta sendo diferida contabilmente, conforme norma 

contabil CPC 7, na qual as empresas de Terceiro Setor devem seguir. 

~~~~~~-~- ~ 
ora•rnlJt.1o ~uc••I de c.ullur• 
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O entorno do Catavento chegou a ter coma "vizinha" uma rodoviaria que atendia aos 6nibus que 
transportavam comerciantes do interior e de outros estados para fazer compras na regiao do Brase da 25 

Recomendarao: A tftulo de contribuidio, sugerimos que Unidade Gestora e OS considerem, no 
planejamento e avaliaroo das pr6ximas ocses, a reolizacdo de pesquisas relacionadas ao entorno, visando 
a conhecer o perfil do publico que mora ou trabalha nos localidades pr6ximas, bem como mapear as 
dijerentes Jormas de ocupadio e convivencia na reqliio. As interocbes com esse entorno podem permitir a 
estruturadio de aroes culturais e socioculturais Jocadas nessa realidade, a/em de contribuir para ampliar 
e Jidelizar os publicos visitantes provenientes da vizinhonca. 

A OS acata as recornendacoes da UM acima citadas, que serao devidamente realizadas em 2017. Vale tal 
observacao tarnbern para a UPPM. 

Observarao: Na pesquisa de perfil e satisJaroo do publico participante de cursos, oJicinas, workshops, 
Joram avaliadas cinco atividades, porem, o relat6rio enviado pela OS niio traz o numero de respondentes. 
A/em disso, os gr6Jicos niio apresentam a unidade de medida, o que diJiculta a antilise dos resultados (por 
exemplo, niio d6 para saber se as colunas correspondem ao numero total de respostas ou ao percentual 
de cada alternativa). Como pontos de melhoria para essa pesquisa, a Unidade de Monitoramento 
recomenda que a OS insira no relat6rio lnformacoes sobre a metodologia de apiicacdo da pesquisa, o 
numero de respondentes e o quanto (%) esse grupo representa em relactio ao numero total de 
participantes das atividades. Tambem recomenda que os gr6Jicos tragam a unidade de medida 
considerada, deixando c/aro se correspondem a numeros absolutos ou ao percentual de cada resposta. 

Destacamos que, nas avaliacoes feitas com o publico escolar, o fndice de satisfacao e obtido a partir de 
calculo amostral conforme ortentacoes da SEC/UPPM. Na avaliacao feita com o publico em geral, atraves 
do totem eletronico, o fndice de satisfacao e obtido levando em consideracao a questao "Voce retornaria 
ou recomendaria esse museu?", com porcentagem e graficos apresentados nos anexos enviados. 
Por recomendacao da SEC/UPPM, utilizamos no Plano de Trabalho, o fndice de satisfacao >=80% para o 
anual. E para demonstrar o f ndice real apurado dos trimestres, utilizamos os valores das porcentagens, 
sem as notacoes maternaticas "=" e ">". No anode 2017, sera detalhado com mais clareza coma o fndice 
de satisfacao foi obtido e todas as recornendacoes recebidas serao devidamente realizadas. 

Observarao: Com relaroo ao monitoramento e avaliodio das aroes reJerentes ao CG 07 /2012, o 
CATA VENTO inJorma no quadro resumo que as pesquisas de perfil e satisJaroo do publkx: siio aplicadas 
trimestralmente, com o objetivo de mensurar o nfvel de satisJaroo dos usuarios em relaroo aos servicos 
oJerecidos no Museu Catavento. Nesse mesmo quadro, a OS indicou que o f ndice de satisJaroo do publico 
I aluno Joi de >=80%, mas niio Jica c/aro como esse valor Joi ca/cu/ado e porque inclui as notadies 
matematlcas "=" e ">". Junto a prestodio anual de contas, a OS enviou tres relat6rios reJerentes a 
pesquisas com: (1) o pubiico escolar- proJessores e alunos (2° semestre); (2) o publtco em gera/, via totem 
eletronico (4° trimestre); (3) e o publico participante de cursos, oJicinas, workshops (semestral / anual). 

E. PESQUISAS REALIZADAS 
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No que diz respeito aos municfpios atendidos pelo Contrato de Gestao 07 /2012, o Parecer Econornico 
Financeiro Anual de Monitoramento e Avaliacao da Prestacao de Contas do Exercfcio de 2016, menciona 
que foram atendidos 11 municipios, porern no mapa esta demonstrado somente 10, faltou demonstrar 
no mapa a cidade de Aracatuba. 

O CG em tela manteve afoes em 11 municipios, sendo 6 {120%} a mais que em 2015. Destes, 2 {18,2%} ja 
haviam sido atendidos no ano anterior e 9 {81,8%} foram atendidos somente em 2016, revelando expansiio 
no numero total e a/ta varlaciio de municf pios em reiadio ao ano anterior. 

F. COBERTURA TERRITORIAL ATINGIDA NO EST ADO DE SAO PAULO 

Recomendafiio: Considerando que perfodos de crise demandam que se multipliquem novas e criativos 
esforcos para viabilizar as realizadies culturais a contento, recomendamos, a exemplo do sugerido para 
as demais parcerias, a realizadio de pesquisa interna, junta a [uncionarios, conselheiros e demais 
principais colaboradores (remunerados, voiuntarios e patrocinadores), no sentido de co/her proposicoes 
para economia de gastos, uso responsavel dos recursos, melhoria dos canais internos e externos de 
comunicadio, e outros temas afetos a sustentabilidade, qovemanca, qualidade e leqitimacdo social, a Jim 
de reunir mais subsfdios para otimizadio dos recursos do contrato de qestiio, para estimular o aumento e 
diversificadio das fontes de receita e para proporcionar a ampliafiio da qualidade dos servicos culturais 
prestados. 

A OS ja colhe constantemente nas reunioes realizadas com as equipes do administrativo as tercas feiras e 
com a equipe do educativo as segundas feiras, e reunioes com os funcionarios, conselheiros e demais 
colaboradores, contrtbuicoes sobre os temas acima citados: economia de gastos, uso responsavel dos 
recursos, melhoria dos canais internos e externos de cornunicacao, sustentabilidade, governance, 
qualidade e legltirnacao social, a fim de reunir subsidios para otirnizacao dos recursos do contrato de 
gestao. Grande parte dessas contribuicoes sao refletidas na execucao orcarnentaria onde e possfvel 
verificar a economia em varias rubricas. A "OS" ira trabalhar para que esses dados sejam mais claros tanto 
para a "UM" quanta para a UGE. 

de Marco. Mesmo desativada, agrega grupos que embarcam e desembarcam com essa finalidade. O 
Mercado Municipal, vizinho de frente tambern movimenta milhares de clientes e turistas. 
O entorno do Catavento se apresenta muito degradado, com muitos grupos em situacao de 
vulnerabilidade social. Ha muita sujeira ocasionada por dejetos de vegetais rejeitados pelos comerciantes 
da regiao cerealista em que o museu esta inserido, que descartam essas sabras nas vias publicas ou em 
armazenagens inadequadas que permitem essa contarninacao. 
De nossa parte tarnbern temos tido frequente contato com a Regional Se para ar;:oes conjuntas. 
A OS entende a importancia e o grande desafio de fomentar a participacao do entorno do Museu nas 
atividades realizadas. Visto o exposto acima, a OS vem estudando estrategias para realizar acoes de 
inclusao dos publicos residentes nas areas perifericas ao Museu. Po rem este e um processo a ser realizado 
a longo prazo e com todo o cuidado, pois e importante que as acoes nao impactem o publico que ja e 
frequente no Museu, e que sejam realmente acoes que irao colaborar na transforrnacao social necessaria 
para o entorno. 

o,g .. n,~4\Jo ,;ot1.tl de tullura 
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Todos os processos de Editais de Compras ou Contratacao tern os resultado divulgados para as empresas 
participantes, afim de darmos transparencia ao processo. 0 regulamento de compras sera pauta de 
atualizacao para espelhar as boas praticas ja realizadas pela OS. Inclusive ja reconhecida por esta Unidade. 

Observafiio e Solicitafiio: A orqanizaciio niio disponibiliza o processo de compras ap6s o encerramento e 
niio divulga o vencedor da proposta no site da OS. Pela eqkte da transparencia ativa, e imprescindfvel que 
a OS mantenha publico, no site, o registro das ultimas compras e contratocoes realizadas, indicando as 
empresas vencedoras, e o valor global envolvido. 0 Regulamento de compras e bastante simplificado, um 
pouco desatrelado da prottca real de compras, que e bem melhor do que o instrumento. Cabe atualizo-lo, 
ate para registrar as boas praticas reais de compras que vigoram na OS, coma a 'avaliadio de partes 
interessadas', um check list que visa assegurar a impessoalidade das compras e controtacoes, e aplicadio 
de cotociio tambem para valores abaixo dos listados no regulamento. 

C. REGULARIDADE NOS PROCESSOS DE COMPRAS E CONTRATA~QES DE SERVl~OS EDE RH (Foco 
das visitas tecnicas realizadas pela UM em 2016) 

o site do Catavento foi desenvolvido ha alguns anos arras e atualmente nao possui tecnologia e 
capacidade suficiente para suportar a insercao de dados que atendam as solicitacoes de transparencia da 
SEC, ou atualizacoes mais modernas. A OS ja esta realizando a reformulacao do site buscando novas 
tecnologias, novo design, eflciencia e eficacia na divulgacao e input das inforrnacaoes requeridas para o 
devido atendimento dos requisitos de transparencia. 

Solicitafiio: O f ndice de Transparencia nos Sites dos Objetos Culturais geridos em parceria com OSs de 
Cultura e um indicador de tronsparencia criado em 2013 pela Unidade de Monitoramento com apoio da 
entiio Secretaria de Gesteio Publica, atual Secretaria de Planejamento e Gesteio, e aplicado pela primeira 
vez em 2014, com base na pontuadio aferida no ultimo trimestre do ano. A partir de 2015, passou a valer 
a media dos 4 trimestres, dada a importimcia de manter os requisitos de transparencia ao longo de todo 
o exercfcio. Para 2016, deu-se continuidade a forma de aferir de 2015. No caso observado, o site do Museu 
Catavento, que havia atcancado em 2015 a categoria "transporencia satisfat6ria", voltou a "transparencia 
parcial", havendo a necessidade da OS ampliar viabilizafeio de acesso a informafeio correspondente a esse 
contrato no pr6ximo ano. 

Fonte: Plarnlha lndice de Transperencia nos Sites vmculados ao oojeto Contratual. 

OBJETO CULTURAL 2014 2016 2018 Varl~io 
2016'2016 

I\Auseu Catavento 5,50 7,95 6,30 79% 
Media do IT SEC considerando todos os 
objetos geridos em parceira com OS 8,32 8,51 9,16 108% 

B. TRANSPARENCIA AUFERIDA NOS SITES DOS OBJETOS CONTRATUAIS 

Solicitamos a retificacao desse dado atraves do email monitoramento.cultura@sp.gov.br. 
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A reforrnulacao do site tarnbern trara mais informacoes para o processo completo de contratacoes, 
incluindo os names dos tres colocados e do funcionario admitido. 0 Manual de Recursos Humanos esta 
sendo atualizado, e a OS atraves de reunides realizadas com a equipe de RH, entende ser de extrema 
irnportancia a contratacao de uma consultoria especializada no Terceiro Setor, para nos ajudar na 
atualizacao do Plano de Cargos e Salaries. 

Observa{:ao e Solicita{:ao: Os processos seletivos niio permanecem no site, assim como o pubiicitadio do 
novo contratado. Os novas juncionorios recebem instrucbes verbalmente, porem nfio sfio orientados a /er 
o manual de RH da orqanizadio. A/em disso, o Manual de Recursos Humanos depende de atuaiizadio 
premente, que depure critetios claros e objetivos para ingresso de funcionario, vinculando-os ao Plano de 
Cargos e Sa/6rios. 

A dlsponibilizacao dos processos completos de compras no site do Museu Catavento, e pauta da 
reformulacao do site que ja esta em andamento. 
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NI A~s 

26 Elaborar e apresenta r Projeto de Patrocinio com empresa privada 

27 
Captar recurses por meio de gera~iio de receita de bilheteria, cessiio 
remunerada de uso de espaccs e contratos de cate e estacionamento 

28 
Captar recurses por meio de projetos incentivados (Rouanet, PROAC, 
Mendon~a), editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, etc.) e doa~lies 

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO 

NI A~ 

Divulgar as atividades do Museu, bem como as boas praticas 
22 corporativas au publicar artigos tendo em vista o aumento da pr esenca 

do Museu na midi a 

Elaborar noticias sob re o tratamento tecnico dos acervos no site au nas 

23 red es sociais da institui~io. Exemplo: terrnino de restauros i mportantes, 
noticia de parcerias 

Realizar campanhas de marketing e de publicidade institucional do 
24 Museu em canais digitais, eletrOnicos au impresses, com pre'Via 

aprovacao da proposta editorial e layout pela SEC 

25 
Adequacfies na pcigina virtual do museu Catavento para atendimento 
integral dos itens do lndice de Transparencia desenvolvido pela SEC 

PROGRAMA DE COMUNICA<;ii.O E IMPRENSA 

Nt A~es 
Realizar exposi~lies itinerantes em Museus e espacos expositivos do 

19 interior e da RMSP, contemplando demonstra~oes com experimentos 
ludlco-ctentificos 

Realizar a~Oes de articula~io e apoio as Red es Tem31ticas e Polos 
20 Regionais 

21 Realizar a~oes de capacita~iio nas instala~oes do Museu 

NI A~lles 

26 Elaborar e apresentar Projeto de Patroclnlo com empresa privada 

27 
Captar recursos por meio degera~ao de receita de bilheteria, cessio 
remunerada de uso de espacos e contratos de cafe e estacionamento 

28 
Captar recurses por meio de projetos incentivados (Rouanet, PROAC, 
Mendon~a), editais de fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, etc.) e doacoes 

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO 

NI A~o 

Divulgar as atividades do Museu, bem como as boas praticas 
23 corporativas ou publicar artigos tendo em vista o aumento da presence 

do Museu na mldia 

Elaborar noticias sabre o tratamento tecnico dos acervos no site au nas 
24 redes sociais da institui~io. Exemplo: termino de restauros importantes, 

noticia de parcerias 

Realizar campanhas de marketing e de publicidade institucional do 
25 Museu em canais digitais, eletrOnicos au impresses, com prl!Via 

aprovacao da proposta editorial e layout pela SEC 

26 
Adequa~oes na pagina virtual do museu Catavento para atendimento 
Integral dos itens do Ind ice de Tra nsparencia desenvolvido pela SEC 

PROGRAMA DE COMUNICA<;ii.O E IMPRENSA 

NI A~s 
Realizar exposi~Oes itinerantes em Museus e espacos expositivos do 

19 interior e da RMSP, contemplando demonstra~oes com experimentos 
ludlco-clentiflcos 

Realizar a~Oes de articula~ao e apoio as Redes Tematicas e Polos 
20 Regionais 

21 Realizar a~oes de capacita~iio nas instala~lies do Museu 

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP 

Realizamos a correcao das numeracoes acima citadas nos quadros de metas. Para isso, somente as metas 
referente ao Plano de Comunicacao e lmprensa precisaram sofrer alteracoes para correcao da numeracao, 
conforme abaixo demonstrado. 

Solicita~ao: Como pontos a aperfeicoar, ressaltamos a necessidade rever a ordenaciio relativa as 
numertuiia das afoes meta n!! 22 niio aparece no quadro de metas tecnicas, a/em disso, a numeraciio da 
meta n!! 26 que se replica nos programas de Comunicadio e Fomento. 

Em manifestacao ao ponto a aperfeic;oar elencado no Parecer Tecnico do 1!! Trimestre de 2017 Contrato 
de Gestao n!! 07 /2012, segue nosso esclarecimento: 

MANIFESTA«;AO EM RESPOSTA AO PARECER TECNICO DO 1!! TRIMESTRE DE 2017 
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Detalhamos a seguir as acoes realizadas para cada programa que compoe o Plano de Trabalho 2017 do 
Museu Catavento, pa rte integrante do Contrato de Gestao nQ 07 /2012, dando notfcia do cumprimento 
das metas trimestrais, e dentro do previsto na proposta orcarnentaria. 

14 I mp la nta r recurso de acessi bi I idade expositiva: maquete tati I 

13 I mplantar recurso de acessi bi I idade expositiva: audio-guias para defi cientes visua is em portugues, i ngles e espanhol 

PARECER TECNICO DAUGE - 2015 

12 lmplantar recurso de acessibilidade expositiva: audio-guias para deficientes visuais em portugues, ingles e espanhol 

PARECER TECNICO DAUGE - 2016 

Destacamos que as metas migradas de 2015 e 2016 para reallzacao no 2Q trimestre de 2017, conforme 
Parecer Tecnico da UPPM, estao sendo integralmente cumpridas e detalhadas nos anexos tecnicos que 
compoern este Relat6rio. 

METAS PENDENTES DE ANOS ANTERIORES 
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N!! JUSTIFICATIVA 

Workshop de "Preservacao de Acervos Museol6gicos", realizado em 23 de junho de 2017. Participaram 14 
2 funcionarios do Catavento. 

Justificativas das a~oes com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%: 

A~oes INDICADOR DE RESULTADOS PE RIO DO 
META REALIZADO N!! 

PREVISTA 2017 
l!!Trim - - 
22 Trim - - 

1 
Realizar pesquisa sobre os objetos 

1 artigo publicado 32 Trim - - 
do acervo do IPEM 4!!Trim 1 - 

AN UAL 1 - 
ICM% 100% 0% 
12 Trim - - 

Participar de Worshops, oficinas, 22 Trim 1 1 
cursos, seminaries, palestras etc. 

Nurnero de capacitacoes 32 Trim - - 2 
na area de conservacao, 42 Trim 1 - 
docurnsntacao e pesquisa AN UAL 2 1 

ICM% 100% 50% 

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAc;Ao, DOCUMENTAc;Ao E PESQUISA 

QUADROS DE METAS 
CATAVENTO- ESPA~O CULTURAL DA CIENCIA 
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Neste trimestre conseguimos apresentar duas palestras aos nossos visitantes, sem custos substanciais ao 
4 e 5 orc;amento: ANTICITERA - UM COMPUTADOR MECANICO onde recebemos 45 participantes e NARRATIVAS NA PRE- 

HIST6RIA com 210 participantes. 

Justificativas das ac;oes com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%: 
N2 JUSTIFICATIVA 

N2 Ac;oes INDICADOR DE RESULTADOS PERIODO 
META REALIZADO 

PREVISTA 2017 
l!!Trim - - 

Elaborar e executar exposicao 2!!Trim - - 

3 
comemorativa do centenario da 

N!! de exposlcoes 3!!Trim 1 - 
primeira exposlcao industrial do 4!!Trim - - 
Palacio das Industrias. AN UAL 1 - 

ICM% 100% 0% 
1!!Trim 1 1 
2!!Trim 1 2 

4 
Realizar oficinas, palestras e N!! de oficinas e workshops 3!!Trim 1 - 
workshops para o publico realizados 4!!Trim 1 - 

AN UAL 4 3 
ICM% 100% 75% 
1!!Trim 45 2.820 
2!!Trim 45 255 

5 
Receber publico nas oficinas, N!! minimo de participantes 3!!Trim 45 - 
palestras e workshops realizados nas oficinas e workshops 4!!Trim 45 - 

AN UAL 180 3.075 
ICM% 100% 1708% 
!!!Trim - - 

Elaborar pesquisa de perfil de 2!!Trim 1 1 

6 
publico e satlsfacao do publico 1 relat6rio por semestre 3!!Trim - - 
participante das oficinas, palestras 4!!Trim 1 - 

e workshops AN UAL 2 1 
ICM% 100% 50% 
1!!Trim - - 
2!!Trim - - 

Realizar eventos: apresentacoes N!! de eventos realizados 3!!Trim 1 - 
7 

audiovisuais 4!!Trim - - 
AN UAL 1 - 
ICM% 100% 0% 

PROGRAMA DE EXPOSl<;OES E PROGRAMA<;AO CULTURAL 
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VI RADA CULTURAL SEMANA NACIONAL MUSEUS 

N2 JUSTIFICATIVA 

Neste trimestre tivemos um ruimero significativo de visitantes recebidos atraves de agencias de turismo, 
resultado tarnbern da abertura do museu as segundas-feiras para esse publico. Foram aproximadamente 14.500 
visitantes atendidos. Alem disso, as comemorac,:6es de aniversarios tern sido cada vez mais procuradas, somando 
mais de 1.100 visitantes somente neste perfodo. 

13 

Justificativas das a~oes com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%: 

12 Trim 1 1 

Realizar eventos peri6dicos: 22 Trim - - 

8 Aniversarlo do Catavento e Dia das N2 de eventos realizados 32 Trim - - 
42 Trim 1 - 

Crianc,:as AN UAL 2 1 
ICM% 100% 50% 

Realizar programas ternaticos: 12 Trim 1 1 
. Aniversarlo da cidade 22 Trim 2 2 

9 
. Semana de Museus 

Programas ternaticos 
32 Trim - - 

. Virada Cultural 42 Trim 1 - 

. Semana Nacional de Clencia e AN UAL 4 3 
Tecnologia (MCT) ICM% 100% 75% 

Realizar programas de ferias em 12 Trim 20 24 

janeiro e julho. Obs.: Programa Nurnero de dias de 22 Trim - - 

10 Recreio nas ferias - publico isento; prograrnacao de ferias 
32 Trim 20 - 

publico espontaneo -de acordo oferecidas 
42 Trim - - 
AN UAL 40 24 

com a politica de ingresses. ICM% 100% 60% 
12 Trim 1 1 

Realizar pesquisa de satisfacao de 22 Trim 1 1 

11 
publico geral a partir de totem 1 relat6rio entregue por 32 Trim 1 - 
eletronlco e enviar relat6rio trimeste 42 Trim 1 - 
conforme orientac,:6es da SEC AN UAL 4 2 

ICM% 100% 50% 
12 Trim >=80% 83.5% 

Monitorar indices de satisfacao do 22 Trim >=80% 85% 

12 
publico geral de acordo com os f ndice de satisfacao 32 Trim >=80% - 
dados obtidos a partir do totem (=OU> 80%) 42 Trim >=80% - 
eletronico AN UAL >=80% >=80% 

ICM% 100% 100% 
12 Trim 100.000 113.634 
22 Trim 92.000 134.829 

Receber visitantes Numero de visitantes 32 Trim 129.000 - 13 
presencialmente no Museu recebidos 42 Trim 90.000 - 

AN UAL 411.000 248.463 
ICM% 100% 60% 
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N!! JUSTIFICATIVA 
Com base no grande nurnero de cancelamentos, o setor de vlsttacao junto com o setor educativo, renovou os roteiros 
disponibilizados, os deixando mais atrativos e diferenciados. Desta forma, escolas que ja haviam visitado o museu 

14 tiveram o interesse em retornar com seus alunos, tendo em vista estes novos roteiros oferecidos. Alern disso, um 
novo material de apoio a professores e agentes de turismo foi enviado a nosso mailing, servindo de "convite" para 
novas visitas. 

O micleo de acessibilidade do Catavento tern sido amplamente recomendado pelas instituicoes que nos visitam. Neste 
17 trimestre, alern das salas principais atendidas pelo nucleo, inovamos com atendimentos testes em salas diferenciadas, 

como Dinos do Brasil, com deficientes e idosos. 

Neste trimestre foi realizada a Oficina "O terrario como ferramenta investigativa para o Ensino de Ciencias'', 
atendendo professores das redes publlcas e privadas, do ciclo I de ensino. Embora todas as 40 vagas ten ham sido 

18 preenchidas, contamos com 20 ausenclas. A oficina foi ministrada pela educadora Pamella, com o auxflio dos 
estagiarios responsavers por transmitir o conteudo do espac;:o expositivo. As avaltacoes dos professores presentes 
foram positivas, evidenciando o aproveitamento do conteudo transmitido durante a oficina. 

Justificativas das ac;:oes com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%: 

N!! Ac;:oes INDICADOR DE RESULTADOS PERIODO 
META 

PREVISTA 
REALIZADO 2017 

Realizar visitas mediadas para l!!Trim. 9.000 9.794 

estudantes de escolas publicas e N2 de estudantes de escolas 22 Trim. 31.000 51.014 

14 privadas (ensino infantil, publicas e privadas atendidos 32 Trim. 30.000 - 
fundamental, medic, tecnico e em visitas guiadas 

42 Trim. 34.000 - 
AN UAL 104.000 60.808 

universitario}. ICM% 100% 58% 

Realizar pesquisa de perfil e 12 Trim - - 

satlsfacao de publico escolar a 22 Trim 1 1 

apresentar relat6rio das pesquisas 
Nurnero de relat6rios 32 Trim - - 15 

realizadas, conforme orientacoes 
entregues 42 Trim 1 - 

AN UAL 2 1 
da SEC ICM% 100% 50% 

Monitorar os indices de satisfacao 12 Trim - - 
do publico escolar de acordo com 22 Trim >=80% 97% 

16 pesquisa Modelo SEC (apresentar 
f ndice de Satisfacao 32 Trim - - 

o percentual atingido no relat6rio 
(= OU >80%) 42 Trim >=80% - 

AN UAL >=80% >=80% 
da pesquisa) ICM% 100% 100% 

Realizar acoes dentro dos 12 Trim 3.000 2.391 

Programas para publicos especiais 22 Trim 3.000 4.667 

17 (pessoas com deficlencia, pessoas 
N2 total de pessoas atendidas 32 Trim 3.000 - 
nos programas 42 Trim 3.000 - 

em situacao de vulnerabilidade AN UAL 12.000 7.058 
social, idosos, turistas) ICM% 100% 59% 

12 Trim - - 
22 Trim 40 20 

Realizar atividades para N2 total de professores 32 Trim - - 18 
professores atendidos 42 Trim 40 - 

AN UAL 80 20 
ICM% 100% 25% 

PROGRAMA EDUCATIVO 
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Treinamento de oficina ministrado pelos educadores do Catavento e sua aplica~ao na Exposi~ao MUDANQIS CLIMATICAS em Guararema 

A Oficina Tecnica de "Aprendizagem Criativa - Sala Se Liga no Lego" foi realizada com sucesso. Recebemos listagem com 15 
21 inscritos via site do SISEM mas contou efetivamente com 13 participantes. A oficina foi muito elogiada e teve 

aproveitamento total em todas as acoes, 

N2 JUSTIFICATIVA 
Justificativas das a~oes com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%: 

N!! A~oes INDICADOR DE RESULTADOS PERI ODO 
META 

PREVISTA 
REALIZADO 2017 

12 Trim - - 
Realizar exposicoes itinerantes em N!! de exposlcoes itinerantes 22 Trim 1 1 

19 Museus e espacos expositivos do interior realizadas, condicionado aos 32 Trim - - 
e da RMSP, contemplando dernonstracoes 

espacos disponfveis 
42 Trim 1 - 

com experimentos ludtco-cientfficos AN UAL 2 1 
ICM% 100% 50% 

12 Trim - - 

2!!Trim - - 

20 Realizar acoes de artlculacao e apoio as N!! de a~oes realizadas 32 Trim 1 - 
Redes Ternaticas e Polos Regionais 42 Trim - - 

AN UAL 1 - 
ICM% 100% 0% 

12 Trim - - 
N!! de oficinas realizadas, 22 Trim 1 1 

21 Realizar a~oes de capacitacao nas com no mfnimo 20 32 Trim - - 
instalacdes do Museu 

participantes cada 
42 Trim 1 - 
AN UAL 2 1 
ICM% 100% 50% 

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP 
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N!! A~ao lndicador de Resultados PERI ODO META 
REALIZADO 

2017 

Divulgar as atividades do Museu, bem 1!!Trim 212 520 

como as boas praticas corporativas ou 22 Trim 233 290 

22 publicar artigos tendo em vista o 
Nurnero de materias/mencces 32 Trim 290 - 
publicadas 4!!Trim 300 - 

aumento da presence do Museu na AN UAL 1.035 810 
mfdia ICM% 100% 78% 

Elaborar notfcias sobre o tratamento 1!!Trim - - 
tecnico dos acervos no site ou nas 22 Trim 1 1 

redes sociais da instituicao. Exemplo: 
Nurnero de materlas/mencoes 3!! Trim - - 23 
publicadas 4!! Trim 1 - 

terrnino de restauros importantes, AN UAL 2 1 
notfcia de parcerias ICM% 100% 50% 

Realizar campanhas de marketing e de 12 Trim - - 
publicidade institucional do Museu em 22 Trim - - 

24 canais digitais, eletronlcos ou 
Niimero de campanhas 32 Trim - - 
realizadas 4!! Trim 1 - 

impressos, com previa aprovacao da AN UAL 1 - 
proposta editorial e layout pela SEC ICM% 100% 0% 

12 Trim - - 
Adequacoes na pagina virtual do museu 

Relat6rio sobre as 2!! Trim - - 
Catavento para atendimento integral 

atualizacoes/rnelhorias 3!! Trim 1 - 25 
dos it ens do f ndice de Transparencia 4!! Trim - - 
desenvolvido pela SEC 

executadas AN UAL 1 - 
ICM% 100% 0% 

PROGRAMA DE COMUNICA~AO E IMPRENSA 
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Murais Pelo Mundo Gigantes do Mar 20!! Feira do Estudantes - EXPO CIEE 

N!! JUSTIFICATIVA 

27 Meta superada graces ao grande sucesso das atividades de Ferias do Museu Catavento. 

Meta superada gracas as Parcerias: 12 Trimestre: com VR Monkey, patrocinado pelas empresas Intel e Ambev e demais recursos 
advindos da Lei Rouanet, que deu origem a nova atracao do Catavento, a sala "Dinos do Brasil", uma animacao de ca rater 

28 
educacional sobre dinossauros brasileiros, feita para 6culos de Realidade Virtual, a qual ja e um sucesso em visitacao: 22 
Trimestre: Parcerias com a Cultura Livre, trazendo para o Museu Mural #12 do projeto #80 Mura is pelo Mundo Gigantes do Mar, 
Buzum producoes, com o Teatro 13 Gotas, 20! Feira do Estudante - EXPO CIEE entre outros parceiros que estao detalhados no 
anexo tecnlco de Captacoes. 

Justificativas das a~oes com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%: 

A~oes INDICADOR DE RESULTADOS PERIODO 
META REALIZADO 

N!! 
PREVISTA 2017 

is rnm - - 
1 projeto apresentado por 2!! Trim - - 

26 
Elaborar e apresentar Projeto de ano (exemplo: montagem de 32 Trim 1 - 
Patrocfnio com empresa privada exposicao temporaria ou 42Trim - - 

permanente) AN UAL 1 - 
ICM% 100% 0% 

Captar recurses por meio de AN UAL 12,3% 8% 
geracao de receita de bilheteria, 

12% do repasse do exerdcio 
27 cessao remunerada de uso de 

no contrato de gestao 
R$ 8.652.749 R$ 1.065.248 R$ 721.030 

espacos e contratos de cafe e 
estacionamento ICM% 100% 68% 

Captar recurses por meio de AN UAL 4,0% 6,5% 
projetos incentivados (Rouanet, 2,5% a 4% do repasse do 

28 PROAC, Mendonca}, editais de exercfcio no contrato de R$ 8.652.749 R$ 346.110 R$ 558.575 
fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, gestao 
etc.) e doacoes ICM% 100% 161% 

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO 
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As metas acima intencionadas para realizacao no 22 trimestre de 2017, nao foram realizadas pois ainda nao ha parceiros 
privados interessados na realiza,ao dos projetos, assim como tarnbern nao houve nenhum aporte adicional por parte da SEC 
para realiza,ao destas a,oes. 

N2 I JUSTIFICATIVA 
Justificativas das a~oes com ICM abaixo de 100"-' ou acima de UO%: 

N2 A~oes INDICADOR DE RESULTADOS PERfODO 
META REAUZADO 

PREVISTA 2017 
12Trim 75% - 

Disponibilizar contetldo atualizado % do acervo disponibilizado 22Trim 100% - 
29 

digitalizado sobre o acervo para consulta no site 32Trim - - 
museol6gico em exposicao (condicionado a verba adicional 42Trim - - 
permanente da Secretaria da Cultural AN UAL 100% 0% 

ICM% 100% 0% 
12Trim - - 

Grupos agendados atendidos 22Trim 20 - 

30 
Operar a sala "Prevenindo a 

(condicionado a verba adicional 32Trim 60 - 
Gravidez Juvenil" 

de patrocinadores/apoiadoresl 
42 Trim 40 - 
AN UAL 120 . 
ICM% 100% 0% 
12Trim 50% - 

Projeto iniciado em 2016 e 22 Trim 75% - 
Realizar lrnpermeabiltzacao da 

execucao concluida em 2017 32Trim 100% - 
31 caixa d'agua com reforma de 

(condicionado a verba adicional 
lnterligacao hldraullca 42Trim - . 

da Secretaria da Cultural AN UAL 100% 0% 
ICM% 100% 0% 

12 Trim - 1 

Realizar exoosicces ternporarlas a 22 Trim 3 - 
partir da polftica de exposicoes do N2 de exposlcoes ternporarlas 32Trim - - 

32 
Museu, condicionadas a captacao tematicas realizadas 42Trim 2 - 
de recursos e parcerias AN UAL 5 1 

ICM% 100% 20% 
12Trim 25% - 

Elaborar e executar projeto para 22 Trim 25% - 
adequacao de uma sala do Realiza,ao do projeto 32Trim 25% - 

33 CATAVENTO para operar de (condicionado a verba adiconal 
maneira permanente a oficina da Secretaria da Cultural 42Trim 25% - 
"Light Painting" AN UAL 100% 0% 

ICM% 100% 0% 
12Trim 25% - 

Elaborar e executar projeto da 22rrim 25% - 
contrucao de estrutura na area 

Realiza,ao do projeto 32Trim 25% - 
34 

externa para abrigar a tnstalacao (condicionado a verba adiconal 
da Secretaria da Cultural 42Trim 25% - 

"Camara Escura" AN UAL 100% °" 
ICM% 100% 0% 
12Trim 25% . 

Elaborar e executar projeto de 22Trim 25% - 
atuatizacao de contetldo da parede 

Realiza,ao do projeto 32Trim 25% - 
35 

"Origem Unica da Vida" com 
(condicionado a verba adiconal 
da Secretaria da Cultural 42Trim 25% . 

utiliza,ao de projecao mapeada. AN UAL 100% 0% 
ICM% 100% 0% 

12Trim 50% - 
22Trim 50% . 

Exposicao Permanente - MUNDO 
Realizasao do projeto 32Trim . - 

36 
DOS PERFUMES 

(condicionado a parceria com o 
Boticartol 42Trim - - 

AN UAL 100% 0% 

ICM% 100% 0% 

METAS CONDICIONADAS A CAPTA<;:AO 
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Outras Rcceitas Openclonals 92 91 S3 236 53 53 54 160 396 
Reembol$0s e dcKontos obtldos 364 16.604 208 17.ln 164 674 145 982 18.159 

181 
1.0SO 

I 

Capta~o de recurso5 (patrodnlo, lets de lncentivo, convenkls, doa~o. etc.) 346.110 212.336 10_632 llS.lS3 338_151 40_997 127_764 78•897 247.658 585.809 

1.939 2.152 
BaW de lmobilWldo I 

675 494 334 I 
-1 

160 I 181 I -1 
6.084 I 

114.119 100.053 110.453 
Amortl~o I 

I 

TOTAL OE DESPESAS VIJICIAADASAOCG 
9.2 Fundo de Contln•fnda 

U.605 6.371 2.052 2.168 I 

100.CNXt 

lllOJIIIII 
Fundo de RHCrva "'._ • 9.1 
Fundoo 

661.662 110.SOS 324.626 

20.134 7.490 U.694 Assessoria de imorcnsa e custos de oubliddade 8.3 

2.1s1 I 6.n, I 2.142 I 
6.084 -1 S.034 I 

337.037 

20.678 36.350 

112.430 114.102 

13.113 
5.240 5.240 15.6n 4.190 6.242 5.240 

13.J1L2'10 
100.000 

70.000 Pro'etos 1:riflcos c matcriais de comunkaciio 8.2 
928 884 Plano de ComunlcacJo c site 8.1 .,. "" 2.783 5.522 928 928 

19.211 
921 2.739 928 

12. ... 7.1111 1Ul& 
65.000 

Expos~i5cs ltlnenintcs c outras a;Oes de apoio ao stSEM-SP 

rmcle •I 

7.1 3" - "" 
"" 

995 995 995 

1L126 

30.000 

135-000 

lnvestlmentos acenibllidade exnllsitr'I~ 
.... • • .oSISEM-SP 

6.3 
1 

6.2.4 Novas lnstala Oes 
Pahiclo das lndUstrlas 

• Provlsio para a~ de manuten~o das salas tematicas 
6.2.3.1 ocasloriada pela rcadcqua?o de todo o sirtema eletrico do 

6.2.3 Manutendio do contl!Udo exr,ositivo/ AdPrluadio 
6.2.2 caoacltado dos orofisslonais 
6.2.l Pcsaulsas de oUblicos e de aualldade 
6.2 Outras desoesas 
6.1 Servlro cducati'lo c nrolctos ~rlcciais 

5.6 lnvestlmffltos 
6 •-de-Educ:8tlwoe 

5.5 01JtnS dCSrlC$11S 
5.4 lmolantadio de oroieto mu~--'""fico 

31% 

"" "" "" 
38.509 

995 
38.509 ... 311.509 

995 

28.760 1.080 27.680 

US.000 
JOJIOO 

ELaboracio de olanos e oroletos museolo.e:icos e museo.e:niflcos 5.3 
5.2 

10% "" 
53" "" 

51.650 22.890 

119.182 229.162 
9.824 9.824 

3.540 

41.928 

19.350 

38.479 
9.824 

38,775 109.980 32.880 42.443 34.657 

510.000 

430.000 

5.1 

"" "" 
30% "" 151.896 290.636 45.468 67.653 38.775 138.740 33.960 42.443 62.337 

20.000 
960.000 

lnvestlmentos .... . 4.6 
5 

4.5.2 LJmi,cz.a da tcnda 
4.5.1 Hi1:icnlnc.io do accrvo 

- "" 190.A05 329.US usn &7.053 Ja.775 lll.740 

Outns Ocsoesas 4.5 
Conscrvado e rcst11uro 4.4 

4.3 Transoorte de acet"Vo 
4.2 Armaicnamento de acervo em reserJa tecnka cxtema 

Aoulslcio de acervo 4.1 

,,.....,.c1o-.,.,,eo__,.,, Doauno~•- 

SS" "" "" "" - "" 
40.919 40.919 38.902 2.017 7S.OOO 

30.000 

lnvcstlmentos 3.6 
Outras desoesas 3.5 
seeures loredial lnc@ndio e etc. .. ) 3.4 

"" "" "" "" 95.739 
45.000 

ErlUirlamcntos / lmrllementos s.s 

827 225 225 602 373 230 

Sistema de Monltonimento deSttunin a eAVCB 3.2 

l" "" 127 2Z5 

18.412 18.412 

2Z5 

2.940 1S.4n 

2.667 2.667 

...... .,.. 

- ProvtSJo para a~ffl de manuten~o da ediflc.a~o 
ocasklnadas pela readequa~o da lnfraestrutura elitrica e 3.1.2 

36% "" 2.667 8.002 

4.125 

35.756 8.S87 22.705 calhas etc. 3.1.1 
• Reparos, plnturas, limpeza de c.alxa de .igua, limpcu de 

"" "" 
37" "" 

16.005 

11.193 11.193 

2.667 

7.068 

2.667 

12.806 67.049 

35.756 8.587 22.705 

45.000 
80.000 
30.000 

ConSCtVa~lo c manutcn?o da{s) edifica~Oes (reparos, pinturas, 
limpe1a de alxa de i61ua, limpeia de calhas, etc.) 3.1 

,,.... ... c1o~c.o..n.,1o.~. 

12.806 67.049 

9.SOS 

11.250 2un 

1.1.50.273 

lnvestlmentos e Drovlsoes ·udiciats fvide rclaciiio anexal 2.8 

38" "" 73.268 140.316 31.072 29.391 

17.079 262.524 174.379 78.637 

373.000 

neseesas di'lcrsas (corrck> xerox motohnv e etc. .. 2.7 

"" 
u" 

73.268 140.316 31.072 

U.7U 

29.391 

16.878 36.488 13.430 10.636 12.421 

1.523.273 

L678.273 

neseeses tributi6rias e financciBs 2.6 
55% "" 71.203 333.727 

57.440 93.928 
8.765 

27.084 
45.359 
13.478 

11.616 27.499 9.769 9.084 8.646 
170.000 

Material de consumo escritOrio e limoelil 2.5 
53% "" 
.. ,. "" "" 2.378 2.378 

n.714 105.213 
62.053 118.138 

5.638 
21.779 

2.010 

60.460 
26.956 13.318 56.085 

367 
11.423 25.834 18.827 

200.(X)Q 
180.(X)Q 

6.000 Vlnens e Estadi,s 2.4 
.. ,. "" 106 7.862 106 7.756 5.691 1.675 390 12.324 Uniformes e EPls 2.3 
38% "" 184.503 342.304 60.190 58.668 65.645 157.801 57.906 62.314 37.581 910.000 Utllidades nUbUcas a•ua lu1 telefene "as e etc. .. 2.2 
45% "" 18.446 35.963 6.346 6.086 6.014 17.517 6.231 

1.J0.917 
S.789 S.497 80.000 Locaciio de Vciculos 2.1 "" 

34% "" 473...14Z Lm9.511 
96.279 192.427 

111.112 
34.182 

211.111 
31.776 30.321 96.148 30.321 35.775 30.052 571.206 1.2.8 

.. ,. "" 4.950 4.950 4.950 11.280 Audltoria 1.2.7 
88" "" 19.500 31.200 6.SOO 6.500 6.500 11.700 6.SOO 2.600 2.600 35.256 Contibil 1.2.6 
95% "" 46.496 99.864 15.595 15.798 15.104 53.368 15.183 25.102 13.033 104.893 Admlnlstrattva I RH 1.2.s "" 716 1.426 239 239 709 235 235 2.823 lnformiitlc.a 1.2.4 

4.410 4.305 4.060 70% "" 13.230 26.005 4.410 4.410 12.775 
21.989 21.989 20.531 

36.960 Juridlca 1.2.3 

46.322 46.322 46.322 

"" "" 65.967 130.477 21.989 21.989 21.989 64.S09 

:IA1.279 

122.160 

519.487 Vlall$ncla I PC>rtarla I se1:uran II 1.2.2 

122.883 367.051 izz.eoe 

lim .... ,a 1.2.1 

1.1.1.3.2 
1.1.1.1.1 

"" "" 138.965 277 .931 46.322 46.322 138.965 

122.S83 367 .OSl 122.008 122.160 

668.509 

1.1.1.3 
182.458 524.024 171.357 170.209 .4.rHFlm 1.1.1.2.2 

- "" "" "" 
47" "" "" "" 

12!1.236 381.15,t. 761.219 

4.410 

127.DM 

131.782 386.3.SO 753.401 

46.322 

131.158 

131.782 386.350,00 753.401 131.158 
308.490 735.804 1.259.827 210.190 

123.411 

123.411 
217.124 

159.528 520.719 192.660 168.531 

1.590.000 

1.5,0.000 
3.000.000 

Arca Meio 1.1.1.2.1 "" 
56% "" 124.449 472.203 992.922 166.626 

432.938 1.208.007 2.252.749 376.816 
181.128 
398.252 341.987 1.044.743 364.017 338.739 

1.000.000 
4.000.000 Dcmals Emn....,ados 1.1.1.2 

34% "" S0.185 156.139 337.482 55.769 52.158 181..343 43.455 85.n9 1.005.520 1.1.1.1.2 .4.~aflm 

52.158 18U43 43.455 85.729 
1.1.1.1.1 Area MN> 

517.028 1.593 . .137 529.480 546.629 
34% "" S0.185 156.139 337.412 50.185 55.769 

'711.751 

1.005.520 1.1.1.1 Olrf1entes 

MAR~O 1:J' .. ~·· FEVEREIRO JANEIRO 

"" "" 614.905 L750.4% 3.343.633 

S0.185 

558.159 5n.u1 
5n.ai 

ABRIL 

67.466 
187.634 

86.546 223.4S4 
1.674.106 7 

60.722 
2.U1.009 

76.186 
3A10.103 

6.595.520 1.1.1 Salirk>s enc::mnros e beneffdos 

3. Recelhs fin•nceinis 
TOLV.DEIIECBT,U IIQ(&,. 

551.159 

MAIO 

214.033 ~ 437.487 0% 219% - --- - 68% "" 721.030 332.090 

69.969 
182.149 

112.180 

76.598 
1.676.340 

99.742 120.168 388.940 87.560 70.286 231.094 

1.5<15.SZO 

200.000 
-.rm 

1.065.248 C.etuio de Recursos FIMnceiros Operuiorw1is (bilheter~, 
cesslo oneros. de aspaco lo@ cafe livruia etc.) 2. 

"" 1.660.273 

1.442.550 

"'"" 

100.000 

8.002 

13.113 33.297 

239 

10.198 

239 

1.660.273 

1.800.000 1.442.550 1.442.550 

100.000 

2.667 

1.660.273 
Saldo corrtratualiudo a ser utilitado nn rubricas 3.1.1 e parte 
d1 6,2,3, em r.tlo ch readeguacio cbi infnestrvtura e~trica e 1.660.273 
hidrliullai do Palk5o ct.s lndllstrias 

Saldo do exercklo •nterior (• ser deduzido do repn,se 
contRtualiudol 1.1 
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Acima tambern destacamos a realizacao de 68% da receita de Captacao Financeira prevista, isso se deu 
pela grande visitacao do Museu que, mesmo com as obras de eletrica realizadas no primeiro trimestre, 
se manteve alta, totalizando ate o segundo trimestre, 248.463 visitantes. 

Os detalhes de todas as acoes mencionadas acima e demais acoes do perfodo se encontram no anexo 
tecnico de Captacao. 

1. Pintura de Mural - Parceria Cultural Livre Producoes Artfsticas: 0 Mural #12, montado no 
espac;:o do Museu, e o primeiro projeto em 3D criado pelo artista plastico e idealizador da 
intervencao, Erick Wilson, que pintou o mamifero marinho dentro da Ala 05 do claustro, no piso 
terreo do Catavento. 

2. 20i! Feira do Estudante - EXPO CIEE - Parceria Centro de lntegra~ao Empresa-Escola: Estande 
montado no Pavilhao da Bienal do Parque lbirapuera deu aos jovens oportunidades de se 
cadastrarem para estagios, participar de oficinas de capacitacao e sirnulacoes de dinamicas de 
grupo, processos seletivos entre outras atracoes. 

Destacamos no 22 trimestre de 2017 as seguintes parcerias: 

(a) Bilheteria, cessao onerosa de espaco, loja, cafe, etc. 
(b) Parcerias 

RECEITAS 
2017 

Previsto Realizado d% 
Re passes 8.652.749 5.000.000 58% 
Captacao 2.585.248 1.306.839 51% 
(al Financeiras 1.065.248 721.030 68% 
(b) Nao Financeiras 1.520.000 585.809 39% 

Em 2016 estruturamos a area de Captacao da OS que trabalhou fortemente estreitando tacos com os 
parceiros ja existentes e tarnbern captando atraves de novas parcerias. A area esta apresentando um 
6timo desempenho e o taco da OS e cada vez mais ampliar e diversificar as fontes receitas. 

1) Receitas 

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTAO 

Apresentamos abaixo cornentarios quanta a execucao orcamentaria do 22 trimestre de 2017: 

lnformatoes e Analises do Acompanhamento Ortamentario 2017 

org,rnil.s(ih> )0(1.al de c.ultur.a 
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CUSTOS ADMINISTRA TIVOS 
2017 

Previsto Realizado 4% 
Locatao de Veiculos 80.000 35.963 45% 
Utilldades Publicas [agua, luz, telefone, gas e etc •• .l 910.000 342.304 38% 
Uniformes e EPIS 12.324 7.862 64% 
Viagens e Estadias 6.000 2.378 40% 
Material de consumo, escrit6rio e limneza 180.000 118.138 66% 
Despesas Tributarias e Financeiras 200.000 105.213 53% 
Despesas Diversas (correio, xerox, motobov e etc •• .l 170.000 93.928 55% 
lnvestimentos e provisoes iudiciais (vide relacao anexa) - 333.727 - 

4) Custos Administrativos 

• Houve 5% de aumento no contrato de prestacao de service do escrit6rio jurfdico. 
• Houve 5% de aumento no contrato de prestacao de servlco do CIEE. 
• Alteracao do rateio dos servicos de contabilidade e RH. 
• O valor de auditoria contabilizado em fevereiro refere-se a ultirna parcela da contratacao do 

service prestado referende as dernonstracoes financeiras de 2016. 

As varlacoes demonstradas acima se deram em razao de: 

PRESTADORES DE SERVltO 2017 
Previsto Realizado 4% 

Limpeza 668.509 277.931 42% 
Vigilancia/Portaria/Seguranta 519.487 130.477 25% 
Jurfdica 36.960 26.005 70% 
Informatica 2.823 1.426 51% 
Adm inistrativa/RH 104.893 99.864 95% 
Cont a bi I 35.256 31.200 88% 
Auditoria 11.280 4.950 44% 
Demais [Prestadores PJl 571.206 192.427 34% 

3) Despesas com Pessoas Jurfdicas 

O orcarnento previa para 2017 dois dirigentes, porem a OS permanece com um dirigente. 
Desta maneira, para equiHbrio entre os contratos de gestso geridos pela OS, realocamos alguns 
colaboradores da area meio, que prestam services para os todos os contratos. 
O orcamento permanece dentro do previsto para 2017, ea OS permanece acompanhando e zelando os 
fndices de RH. 

RECURSOS HUMANOS 2017 
Previsto Realizado 4% 

RH 6.595.520 3.343.632 51% 
Dlrizentes 1.005.520 337.482 34% 
Demais Emoreaados 4.000.000 2.252.749 56% 
Estagiarios 1.590.000 753.401 47% 

2) Despesas com Recursos Humanos 

DESPESAS ATRELADAS A EXECUc;AO DO CONTRATO DE GESTAO 
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• A Prograrnacao Cultural apresentou a variacao acima devido as atividades de ferias de 
janeiro/2017, despesas essas pagas em fevereiro/2017. 

• Dentro do Programa de Cornunicacao, na linha de Assessoria de lmprensa e Custos de 
Publicidade, foram contabilizados: em janeiro a campanha publicitaria das atividades de ferias 
do Museu e em rnarco a publicacao das dernonstracoes financeiras e relat6rios anuais 
referentes ao exercicio de 2016. 

• Ainda dentro do Programa de Comunicacao, na linha de Projetos graficos e materiais de 
cornunicacao, foi contabilizado em jun ho o material grafico utilizado na 2QQ Feira Expo CIEE. 

As variacoes acima se de ram pelas seguintes razoes: 

PROGRAMAS DO PLANO DE TRABALHO 2017 
Previsto Realizado 4% 

Pregrama de Edifica~oes: conservacao, Manuten~o e 
Seguranca 1.678.273 185.926 11% 
Pregrama de Acervo: conservacao, Documentacao e Pesquisa 140.739 827 1% 
Programa de Expesicoes e Programacao Cultural 105.000 40.919 39% 
Programa de Service Educative e Proietos Especiais 1.085.000 329.145 30% 
Pregrama de A~es e Apoie ao SISEM-SP 30.000 995 3% 
Pregrama de Comunicacao e lmprensa 135.000 75.170 56% 

5) Programas do Plano de Trabalho 

• Compra de uniforme para toda equipe de rnanutencao e zeladoria. Essa troca fez-se necessaria, 
pois todos os funcionarios trabalham identificados pela sua area de atuacao, uniformizados, os 
qua is ja estavam desgastados. 

• 0 consumo de material de limpeza foi maior devido ao grande uso durante as ferias de 
janeiro/2017, desta maneira foi necessaria a reposicao dos materiais em fevereiro. 

• Houve tarnbern troca da empresa fornecedora do material de limpeza, par encerramento de 
contrato, em maio, gerando um aumento media nos custos de 11%. 

As variacoes acima se deram pelas seguintes razoes: 

~ Catavento 
~ c-ultur~ t uca i nal 
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DANIEL 

ASSISTENTE AD 

~~~~ 
PATRICIA RODRIGUE~ 

COORDENADORA FINANCEIRA 

17cY E IMA 

ECUTIV 

A OS Catavento para reafirmar o sucesso da sua gestao desde o inicio da vigencia dos Contratos de 
Gestao e principalmente do CG 07 /2012, tern como compromisso a busca para a realtzacao integral de 
todas as acoes previstas, bem como esforcos para a realizacao de metas condicionadas e, 
especialmente, manter a atratividade sobre os conteudos do Museu e, consequentemente nosso 
sucesso de visitacao. 
As metas 13 e 14 de 2015, e as metas 2, 3 e 12 de 2016 foram realizadas neste trimestre, estando suas 
realizacoes demonstradas nos anexos tecnicos deste relat6rio. 
As metas do 2Q trimestre de 2017, constantes no Plano de Trabalho, Anexo I do Contrato de Gestao nQ 
07 /2012, foram em sua maioria integralmente cumpridas, algumas ate superadas, sendo todas 
executadas dentro da previsao orcarnentaria para o exerdcio, conforme demonstrado acima. 

CONCLUSAO 
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