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O desafio diario das equipes do Museu Catavento e manter o espaco atraente e buscar sempre por 
parcerias e inovacoes para garantir o sucesso de visitacao atingido ate aqui. A Organizacao Social 
continua firmando parcerias para realizar exposicoes ternporarias, acoes de manutencao, novas 
instalacoes e prograrnacao cultural, sem onerar o Contrato de Gestao. A visitacao agendada se manteve 
nos niveis previstos, e atendeu ao que foi proposto para 2017. Alern disso, devera ser realizada uma 
reformulacao/adequacao dos pianos de trabalho de todos os programas do Museu para atender 

PRINCIPAIS DESAFIOS 

Alern do sucesso de visitacao e destaque na midia o Museu Catavento, pelo trabalho realizado, recebeu 
novamente o certificado de excelencia do Trip Advisor ficando entre os 10 melhores museus do pars (62 
lugar). 

A inauguracao da sala Dinos do Brasil, entrega do Restauro da Fachada do Palacio das Industrias, 
inauguracao das lnstalacoes Mecanismo de Antidtera, Jardim de Polinizadores, 0 Mundo do Perfume, 
alern da prograrnacao nas ferias, oficinas ternaticas, exposicoes temporarias, exposlcoes itinerantes, 
espetaculos teatrais, oficinas tecnicas, palestras e workshops, mostras de cinema, acoes extramuros, 
visitas monitoradas, entre outros, resultaram em um retorno espontaneo da midia que em 2017 citou o 
Catavento 1955 vezes (5,3 ao dia). As insercdes no periodo ocorreram 11% em Jornal, 8% Radio, 5% TV e 
76% online. 

o Museu Catavento recebeu em 2017 mais de meio rnilhao de visitantes que tiveram acesso a ciencia de 
maneira divertida, seja participando das atividades proporcionadas pelo acervo fixo ou atraves de 
eventos que cornpoern a prograrnacao cultural do museu. Neste ano o espaco atingiu a impressionante 
marca de 4 rnilhoes de visitantes em 8 anos de funcionamento. 

o ano de 2017 foi marcado pela inauguracao de novas instalacoes e teve na forrnatacao de novas 
parcerias a consolidacao do trabalho realizado pela OS Catavento Cultural e Educacional. 0 museu e um 
sucesso de visitacao e isto e resultado do trabalho de todas as equipes que se empenham para fazer a 
conservacao e manutencao das instalacdes, conteudo atualizado, logistica de agendamentos eficaz, 
retidao nos processos administrativos e juridicos, alern da comunicacao que, em parceria com a 
Coordenadoria de Cornunicacao e lmprensa da Secretaria da Cultura, divulgou a intensa prograrnacao do 
museu neste ano. 

O Museu Catavento e um espaco interativo de artes, ciencia e conhecimento, instalado em um dos 
ediffcios hist6ricos mais importantes da cidade - o Palacio das Industrias, no Parque Dom Pedro II, 
centro de Sao Paulo - e apresenta, em cerca de dez mil metros quadrados, mais de 250 instalacdes de 
forma ludica para fazer da visita uma viagem ao mundo do conhecimento e da cultura. 

A Catavento Cultural e Educacional e a Organizacao Social de Cultura que administra o Museu 
Catavento, desde 2012, por meio do Contrato de Gestao n2 07 /2012 desde 2012, celebrado com a 
Secretaria da Cultura por lnterrnedio da Unidade de Preservacao do Patrirnonio Museol6gico, valido ate 
30 de novembro de 2017. Ap6s esta data, o museu passa a ser regido pelo Contrato de Gestao n2 
02/2017, celebrado em 29 de novembro de 2017 e valido ate 30 de novembro de 2022. 

APRESENTAtAO 

RELATORIO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2017 
(incluindo o 42 trimestre de 2017) 
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3!! Encontro da Rede Ternatica de Museus de 
Ciencias e Tecnologia 
Em sua 31! edicao, no dia 28 de setembro o 
Museu Catavento, sob a organizacao do 
Educativo, recepcionou o Museu de Arqueologia 
e Etnologia da USP, Sabina, Museu de Energia de 
Sao Paulo, lnstituto Butanta, MIS dentre outros, 
totalizando 14 instituicdes com total de 25 
participantes. 

Entrega da Obra de Restauro da Fachada e 
Elementos Arquitetonlcos do Palacio das 
Industrias - FID 
A finalizacao da obra de restauro da fachada do 
Palacio, financiada pelo FID (Fundo de Defesa dos 
lnteresses Difusos), foi marcada pelo 
descerramento de placa pelo Governador 
Geraldo Alkmin e pelos Secretarios de Estado da 
Cultura e da Defesa da Justica e da Cidadania, 
Jose Roberto Sadek e Marcia Fernando Elias 
Rosa. 

lnauguracao "Dinos do Brasil" - Nova sala ternatlca 
do Catavento 
Com a presence do Governador Geraldo Alckmin, do 
Secretario da Cultura Jose Roberto Sadek e 
representantes da start up VR Monkey e da Intel e 
Ambev, foi inaugurada a nova atracao do Catavento, 
a sala "Dinos do Brasil". O projeto e a primeira 
anirnacao de carater educacional sabre dinossauros 
brasileiros feita para o 6culos de Realidade Virtual. A 
sala de 100m2 conta com 25 computadores, um 
para cada 6culos, o que permite maior precisao e 
qualidade das imagens. 

Ferias no Catavento 
Para as meses de janeiro e julho o Museu Catavento 
prepara uma serie de atividades extras que 
compoem uma programacao bem intensa. Os mais 
de 150 mil visitantes que estiveram no museu nos 
meses de ferias puderam conferir espetaculos 
teatrais e de magica, jogos, oficinas, planetario 
m6vel, arena drone, simulador de impacto, oficina 
de bolhas gigantes, 6nibus teatro e muita diversao. 

DESTAQUES DE 2017 {janeiro a novembro) 

tarnbern as premissas recomendadas pela Unidade de Preservacao do Patrim6nio Museol6gico da 
Secretaria da Cultura (UPPM). 
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lnaugura~ao da lnstala~ao "O Mundo do 
Perfume" 
Em evento que ocorreu no dia 10 de outubro, foi 
inaugurada a instalacao "O Mundo do Perfume" 
instalada com a parceria e patrodnio do lnstituto 
Grupo Boticario. Alern de uma nova instalacao 
repleta de recursos digitais, que permite uma 
viagem pelo universo cientffico do olfato e das 
fragrancias, a data foi marcada tarnbern pela 
entrega da reforrnulacao da Sala do Olfato. 

lnauguracao do "Jardim de Polinizadores" 
Em parceria com a Bayer, ja no primeiro dia da 
primavera, o Museu Catavento inaugurou o 
Jardim de Polinizadores. Mais de 10.600 mudas 
de 28 especies de plantas e flares foram 
plantadas para atrair os agentes polinizadores e 
auxiliar na explicacao de coma se da o processo 
de polinizacao. 

organizacao social de cultura 

l.,Catavento 
V ,, cultural e educacional 

Semana das Criancas 
A semana das Criancas de 2017 contou com as 
atividades: Quf mica em Show, Oficina de Fotografia 
Artesanal, Visita do Capitao Julio (personagem do 
submarino), entre outras atracoes. A divulga,;:ao da 
campanha aconteceu nas redes sociais, site do 
museu, plataforma SP Estado da Cultura, alern de 
anuncio nos 2 principais jornais da cidade e 
divulgacao espontanea pelas mais diversas mfdias. 

Catavento no Metro 
A exposicao "Paisagens do Universo" contem 20 
paineis, sendo 4 sabre o Catavento e 16 sabre 
temas da Astronomia. A mostra foi realizada de 01 
de setembro a 02 de outubro na estacao Fradique 
Coutinho e de 03 a 31 de outubro na estacao 
Paulista, no horario de funcionamento do metro. A 
exposicao "Paisagens do Universo" e baseada na 
exposlcao "Paisagens C6smicas" que foi 
desenvolvida no ano de 2009, Ano Internacional da 
Astronomia. 
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•• 
(ii) Os 10 melhores museus • Brasil - - n=c-...e~ 

. ·.. . Cl 

Visitante de nurnero 4 milhdes 
Em 2017 atingimos a marca de 4 rnilhoes de 
visitantes, desde a criacao do Museu em 2009. 
Mantivemos o atendimento de 500 mil visitantes 
por ano, media de 30 mil por mes no periodo 
letivo e cerca de 150 mil nos meses de ferias, 
janeiro e julho. No periodo letivo, de terc;:a a 
sexta-feira costumamos atender cerca de 2 mil 
visitantes por dia e aos finais de semana em 
torno de 3 mil por dia, sendo esse numero maior 
aos sabados dia de gratuidade no museu . 

Catavento no Shopping 
A primeira exposicao da temporada foi realizada 
no Shopping Analla Franca, no mes das Crianc;:as, 
e foi um sucesso. Alern de uma aceitacao incrivel 
do publico, a ac;:ao gerou mais de 250 mil 
visuallzacoes do material de divulgacao 
trabalhado pelo shopping e gerou renda para o 
Museu Catavento que recebe um percentual pelo 
uso da "rnarca" e expertise do museu. 

organizacao social de culture 
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Premio Travellers' Choice 2017 
Mais uma vez o Museu Catavento foi eleito pelos 
visitantes do site "Trip Advisor" um dos 10 melhores 
museus do pais {6Q lugar). Alern disso, das 6 mil e 
500 avaltacoes realizadas pelos visitantes do site, o 
Museu Catavento ficou em 4Q lugar entre 756 
atividades em Sao Paulo. 71% {4.558) dos 
avaliadores classificaram o Museu como excelente e 
25% {1.610) muito born. 

Mostra Paulista de Ciencias e Engenharia 
105 projetos finalistas de escolas publicas e 
privadas, de 34 cidades de Sao Paulo, participaram 
da MOP 2017. Os 222 estudantes finalistas, 
acompanhados por seus 121 professores 
orientadores e coordenadores, tiveram a 
oportunidade de mostrar seus potenciais criativos e 
realizadores para o Cornite de Avaliacao e todo o 
publico presente. 
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Detalhamos a seguir as acoes realizadas para cada programa que compoe o Plano de Trabalho 2017 do 
Catavento, pa rte integrante do Contrato de Gestao nQ 07 /2012, dando noticia do cumprimento das 
metas tanto trimestrais quanta anuais, e dentro do previsto na proposta orcamentaria. 

X SIM NAO AOS realizou monitoramento e avatlacao qualitativa das a~oes? 

•oados do CG 07·2012 que se encerra em 31/11/2017 
... 2017 ·N2 de exposi~Oes realizadas: metas n2 3 e 19, N2 de eventos realizados: metas n2 7e 8, Pllblicoeducativo: metas n214 e 17 e PUblico total: meta ni 13. 

PRINCIPAIS RESUL TACOS FINALisTICOS - 2017 161 2015 2016 2011• 
Acao/oublico/etc .. REAUZADO REAUZADO PREVISTO REAUZADO 

N2 de expostcoes realizadas 5 9 3 3 
N2 de eventos rea Ii za dos 17 11 3 5 
Publico educativo 153.127 188.375 116.000 161.740 
Publico total 586.496 579.714 411.000 528.112 

•-93% professorese 91,5% estudantes (Fonte: Relat6rio Analitico da Pesqusa de Satisfacao de PUblico Es cola r Modelo SEC-Media dos valores lnformados nos relat6rios 
apresentados no lie 2i semestres). -84,8% pUblico esponUneo (Fonte: Relat6rlo com Consolidacao das lnforma,;Oes Coletadas no Totem EletrOnico-Mt!dia dos valores informados 
nos relat6rios apresentados no 12, 22, 32 e 42 trimestres). ·8717" satl~ao do pUbico escolar agendado ·(Fonte: Relat6rio de Pesquisa de Satisfa~ao do PUblico Escolar·Media dos 
valores informados no relat6rios aoresentados no 12 e 22 semestrest 

EFICACIA E EFETIVIDADE 2017 FONTE Valid~ UGE (4) 

N2 de a~oes com metas previstas 28 Relat6rio de Atividades Anual 

N2 de a~oes com metas iati:gcalmi:oti: cumpridas 28 Relat6rio de Atividades Anual .., 
N2 metas condi ci onadas 8 Relat6rio de Atividades Anual v 

N2 de metas condicionadas ioti:gcalmeote cumpridas 1 Relat6rio de Atividades Anual .., 
f ndi cede satisfacao do publl co/al uno(S) . . 

CONFORMIDADE 2017 FONTE Obse~ UGE (1) 

Orcarnento previsto para RH (R$) 6.595.520,00 Relat6rio Previsto x Realizado 

Total despendido com RH (R$) 6.439.794,00 Relat6rio Previsto x Realizado 

Orcarnento previsto para gasto com diretoria (RS) 1.005.520,00 Relat6rio Previsto x Realizado 

Total despendido com diretoria (R$) 742.520,00 Relat6rio Previsto x Realizado 

Numero de empregados CLT (em 31/12/2017) 68 Relat6rio Sintetico de RH 

Numero de demtssoes em 2017 113 Relat6rio Sintetico de RH 

Total despendido com r esclsoes em 2017 (R$) 438.521,68 Relat6rio Sintetico de RH 

Percentua I Ii mite para gastos de RH sobre o repasse (2) 65% CG /ultimo TA 

Percentual Ii mite para gastos de Diretoria sobre o repasse(3) 15% CG /ultimo TA 

QUADRO RESUMO PARA RELAT6RIO/PARECER ANUAL- 2017 

Abaixo Quadro Resumo com inforrnacoes de recursos humanos, resultados finalfsticos, indices, 
inforrnacoes e metas que cornpoe este relat6rio: 

'"""""° 

Catavento na M1dia 
A prograrnacao cultural do museu proporcionou 
ao Catavento um retorno espontaneo da midia 
que, durante o ano de 2017, citou o Catavento 
1955 vezes {5,3 ao dia). As lnsercoes no periodo 
ocorreram 11% em Jornal, 8% Radio, 5% TV e 
76% online. 

CAJAVENTO NA MiDIA 2017 
AN UAL 

1955 inser~lle!> I 5,3 ao di.l 

organlzacao social de cultura 
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A!;oes PERIODO 
META REALIZADO N!! INDICADOR DE RESULTADOS 

PREVISTA 2017 
12 Trim - - 
2!! Trim - - 

1 
Realizar pesquisa sobre os objetos 

1 artigo publicado 3!! Trim - - 
do acervo do IPEM 42 Trim 1 1 

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

Participar de Worshops, oficinas, 22 Trim 1 1 

2 
cursos, seminaries, palestras etc. 

Numero de capacltacoes 32 Trim - - 
na area de conservacao, 4!! Trim 1 1 
documentacao e pesquisa AN UAL 2 2 

ICM% 100% 100% 

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

QUADROS DE METAS 
CATAVENTO- ESPAtO CULTURAL DA CIENCIA 

orgt11ni,.,.1.;!o ~ottctl de ~utlur .. 
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A meta foi amplamente superada, uma vez que a palestra O FUTURO DA AGRICULTURA contou com publico que 
lotou nosso audit6rio e tarnbern com a apresentacao, na area externa, da "Fazendinha de Laranjas" 

N!! JUSTIFICATIVA 

5 

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

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

PREVISTA 2017 
l!!Trim - - 

Elaborar e executar exposicao 2!!Trim - - 

3 
comemorativa do centenario da 

N2 de exposlcoes 32 Trim 1 1 
primeira exposlcao industrial do 42 Trim - - 
Palacio das Industrias. AN UAL 1 1 

ICM% 100% 100% 
12 Trim 1 1 
22 Trim 1 2 

4 
Realizar oficinas, palestras e N2 de oficinas e workshops 32 Trim 1 1 
workshops para o publico realizados 42 Trim 1 1 

AN UAL 4 5 
ICM% 100% 125% 
12 Trim 45 2.820 
22 Trim 45 255 

5 
Receber publlco nas oficinas, N2 mfnimo de participantes 32 Trim 45 1.680 
palestras e workshops realizados nas oficinas e workshops 42 Trim 45 120 

AN UAL 180 4.875 
ICM% 100% 2708% 
12 Trim - - 

Elaborar pesquisa de perfil de 22 Trim 1 1 

6 
publico e satisfacao do publico 

1 relat6rio por semestre 32 Trim - - 
participante das oficinas, palestras 42 Trim 1 1 
e workshops AN UAL z z 

ICM% 100% 100% 
12 Trim - - 
22 Trim - - 

7 
Realizar eventos: apresentacoes 

N2 de eventos realizados 32 Trim 1 1 
audiovisuais 42 Trim - - 

AN UAL 1 1 
ICM% 100% 100% 

PROGRAMA DE EXPOSl(;OES E PROGRAMAf;AO CULTURAL 

Catavento r. ultur, I du i I 
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N!! JUSTIFICATIVA 
Ambas metas foram superadas, uma vez que oferecemos aos nosso visitantes: 

8e9 
Dias das Crianc;:as: Qufmica em Show, Oficina de fotografia artesanal e visita do "Capitao" Julio. 
Na Semana Nacional de Ciencias e Tecnologia, apresentamos a 5! edicao da MOP 2017 e Mostra de Cinema Ver 
Ciencias. 

Para a realizacao do Programa FERIAS NO CATAVENTO, o Nucleo Educativo teve a oportunidade de oferecer 24 
10 dias de atividades especiais no mes de janeiroe e 26 dias no mes de Julho, sem impactar substancialmente o 

orc;:amento. 

O aumento do ruirnero de visitantes espontaneos se deve pela procura das diversas oficinas ofertadas no perfodo 

13 
de Ferias, tarnbern pelo trabalho do setor de visitacao que aumentou a oferta de agendamento das escolas e 
atuando com o reagendamento em caso de cancelamento, alern das inaugurac;:6es de sec;:6es ocorridas durante o 
ano, como por exemplo o Mundo dos Perfumes no 4Q trimestre. 

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

lQ Trim 1 1 

Realizar eventos peri6dicos: 2Q Trim - - 

8 Aniversario do Catavento e Dia das NQ de eventos realizados 3Q Trim - - 
Crianc;:as 

4Q Trim 1 3 
AN UAL 2 4 
ICM% 100% 200% 

Realizar programas tematicos: lQ Trim 1 1 
. Aniversario da cidade 2Q Trim 2 2 

9 . Semana de Museus Programas tematicos 3Q Trim - - 
. Virada Cultural 4Q Trim 1 2 
. Semana Nacional de Ciencla e AN UAL 4 5 
Tecnologia (MCT) ICM% 100% 125% 

Realizar programas de ferias em lQ Trim 20 24 

janeiro e julho. Obs.: Programa Numero de dias de 2Q Trim - - 
10 Recreio nas ferias - publlco isento; prograrnacao de ferlas 3Q Trim 20 26 

publico espontaneo -de acordo oferecidas 
4Q Trim - - 
AN UAL 40 so 

com a polftica de ingressos. ICM% 100% 125% 
lQ Trim 1 1 

Realizar pesquisa de satisfacao de 2Q Trim 1 1 

11 
publico geral a partir de totem 1 relat6rio entregue por 3Q Trim 1 1 
eletr6nico e enviar relat6rio trimeste 4Q Trim 1 1 
conforme orientac;:6es da SEC AN UAL 4 4 

ICM% 100% 100% 
lQ Trim >=80% 83.5% 

Monitorar indices de satisfacao do 2Q Trim >=80% 85% 

12 
publico geral de acordo com os f ndice de satisfacao 3Q Trim >=80% 84% 
dados obtidos a partir do totem (= OU >80%) 4Q Trim >=80% 85% 
eletr6nico AN UAL >=80% >=80% 

ICM% 100% 100% 
lQ Trim 100.000 113.634 
2Q Trim 92.000 134.829 

Receber visitantes Numero de visitantes 3Q Trim 129.000 178.581 13 
presencialmente no Museu recebidos 4Q Trim 90.000 101.078 

AN UAL 411.000 528.122 
ICM% 100% 128% 
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JUSTIFICATIVA 

O mimero de estudantes foi superado, devido ao trabalho do setor de visitacao que aumentou a oferta de 
14 agendamento das escolas e atuando com o reagendamento em caso de cancelamento. 

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

Ac;:oes INDICADOR DE RESULTADOS PERIODO 
META 

REALIZADO 2017 N!! 
PREVISTA 

Realizar visitas mediadas para 12 Trim. 9.000 9.928 

estudantes de escolas publicas e N!! de estudantes de escolas 22 Trim. 31.000 51.015 

14 privadas (ensino infantil, publicas e privadas atendidos 3!! Trim. 30.000 42.900 
4!! Trim. 

fundamental, medic, tecnico e em visitas guiadas 34.000 44.845 
AN UAL 104.000 148.688 

universitario). ICM% 100% . 143% 

Realizar pesquisa de perfil e 1!! Trim - - 

satlsfacao de publico escolar a 2!! Trim 1 1 

apresentar relatorio das pesquisas 
Nurnero de relatorios 3!! Trim - - 15 4!!Trim 1 1 

realizadas, conforme orientac;:6es 
entregues 

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

Monitorar os indices de satisfacao !!!Trim - - 

do publico escolar de acordo com 2!!Trim >=80% 97% 

pesquisa Modelo SEC (apresentar 
f ndice de Satisfacao 3!!Trim - - 

16 (=OU> 80%) 4!!Trim >=80% 87% 
o percentual atingido no relatorio AN UAL >=80% >=80% 
da pesquisa) ICM% 100% 100% 

Realizar acoes dentro dos !!!Trim 3.000 2.343 

Programas para publicos especiais 2!!Trim 3.000 4.667 
N!! total de pessoas atendidas 3!!Trim 3.000 3.082 17 (pessoas com deflclencla, pessoas 4!!Trim 3.000 3.095 

em sttuacao de vulnerabilidade 
nos programas 

AN UAL 12.000 13.187 
social, idosos, turistas) ICM% 100% 110% 

!!!Trim - - 
2!!Trim 40 20 

Realizar atividades para N!! total de professores 3!!Trim - - 18 
professores atendidos 4!!Trim 40 63 

AN UAL 80 83 
ICM% 100% 104% 

PROGRAMA EDUCATIVO 
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A~oes INDICADOR DE RESULTADOS PERfODO 
META 

N!! 
PREVISTA 

REALIZADO 2017 

12 Trim - - 
Realizar exposicoes itinerantes em 

N2 de exposlcdes itinerantes 22 Trim 1 1 

19 
Museus e espacos expositivos do interior 

realizadas, condicionado aos 
32 Trim - - 

e da RMSP, contemplando dernonstracdes 
espacos disponfveis 

42 Trim 1 1 
com experimentos ludlco-clentlftcos AN UAL 2 2 

ICM% 100% 100% 
12 Trim - - 
22 Trim - - 

20 
Realizar ai;:5es de articulacdo e apoio as 

N2 de ai;:5es realizadas 
3!!Trim 1 1 

Redes Ternaticas e Polos Regionais 4!!Trim - - 
AN UAL 1 1 
ICM% 100% 100% 

12 Trim - - 

N!! de oficinas realizadas, 22 Trim 1 1 

21 
Realizar ai;:15es de capacitacao nas 

com no mfnimo 20 
3!!Trim - - 

instalacoes do Museu 
participantes cada 

4!!Trim 1 1 
AN UAL 2 2 

ICM% 100% 100% 

PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP 

~catavento 
,,.,. ultur; I (· , due ch. 1cll 
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Foram informados em relat6rio o valor total de 1626 insercoes na midia. Porern, devido a entrada de msercoes com 
data retroativa, temos o valor total real de 1955 msercoes para janeiro a novembro/2017. Sendo no 12 trimestre 
informado o valor de 520, com valor real de 612; no 22 trimestre informado o valor de 290, com valor real de 352; e no 

22 

Cornunicacao e lmprensa da Secretaria da Cultura, que faz a interface com os vefculos de cornunlcacao, tern permitido 
que nossas atividades sejam cada vez mais divulgadas. 

s 

N!! JUSTIFICATIVA 
Justificativas das a oes com ICM abaixo de 100% ou acima de 120%: 

N!! A~ao lndicador de Resultados PERI ODO META 
REALIZADO 

2017 
Divulgar as atividades do Museu, hem l!!Trim 212 520 

coma as boas praticas corporativas ou 2!!Trim 233 290 

22 publicar artigos tendo em vista o 
Nurnero de materlas/mencces 3!!Trim 290 421 
publicadas 4!!Trim 300 395 aumento da presence do Museu na AN UAL 1.035 1.626 rnidia ICM% 100% 157% 

Elaborar notlcias sabre o tratamento l!!Trim - - 

tecnico dos acervos no site ou nas 2!!Trim 1 1 

23 redes sociais da institulcao. Exemplo: 
Numero de materias/mencoes 3!!Trim - - 
publicadas 4!!Trim 1 1 terrnino de restauros importantes, AN UAL 2 2 

notkia de parcerias ICM% 100% 100% 

Realizar campanhas de marketing e de l!!Trim - - 

publicidade institucional do Museu em 2!!Trim - - 
24 canais digitais, eletronlcos ou 

Nurnero de campanhas 3!!Trim - - 
realizadas 4!!Trim 1 1 impresses, com previa aprovacao da AN UAL 1 1 

proposta editorial e layout pela SEC ICM% 100% 100% 
l!!Trim - - 

Adequacoes na pagtna virtual do museu 
Relat6rio sabre as 2!!Trim - - 

25 
Catavento para atendimento integral 

atualizacoes/rnelhorias 3!!Trim 1 1 
dos itens do f ndice de Transparencia 

executadas 
4!!Trim - - 

desenvolvido pela SEC AN UAL 1 1 
ICM% 100% 100% 

PROGRAMA DE COMUNICA<;Ao E IMPRENSA 
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N!! JUSTIFICATIVA 

27 Meta superada gracas ao grande sucesso no nurnero de visitantes durante o anode 2017. 

Meta superada graces 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 anima~ao de ca rater 
educacional sobre dinossauros brasileiros, feita para 6culos de Realidade Virtual, a qual ja e um sucesso em visltacao: 22 
Trimestre: Parcerias com a Cultura Livre, trazendo para o Museu Mural #12 do projeto #80 Murais pelo Mundo Gigantes do Mar, 

28 Buzum producoes, com o Teatro 13 Gotas, 20! Feira do Estudante - EXPO CIEE entre outros parceiros que estao detalhados no 
anexo tecnico de Captacoes: 32 Trimestre: Buzum Producoes - Teatro Que lixo e lixo, Oficinas, Planetario lnflavel, e Bayer com a 
palestra de seguranca Alimentar e trnplementacao do Projeto de Paisagismo no Jardim lnterno (meta 26) e no 42 Trimestre: 
lnstituto Grupo Boticarlo - Viagem pelas frangancias: Sala Olfato e Sala de Perfume, Bayer - Palestra e atividade Ludica e Pia Fraus 
Produ~~oes Artisticas e Comercio Ltd a-EPP - Espetaculo "Gigantes do ar" 

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

N!! A<;oes INDICADOR DE RESULTADOS PERI ODO 
META REALIZADO 

PREVISTA 2017 
l!!Trim - - 

1 projeto apresentado por 2!!Trim - - 
26 

Elaborar e apresentar Projeto de ano (exemplo: montagem de 3!!Trim 1 1 
Patrocinio com empresa privada exposlcao ternporaria ou 4!!Trim - - 

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

Captar recursos por meio de AN UAL 12,3% 17% 
geracso de receita de bilheteria, 

12% do repasse do exercicio 
27 cessao remunerada de uso de R$ 8.652.749 R$ 1.065.248 R$ 1.466.297 

espacos e contratos de cafe e 
no contrato de gestao 

estacionamento ICM% 100% 138% 

Captar recursos por meio de AN UAL 4,0% 18,5% 
projetos incentivados (Rouanet, 2,5% a 4% do repasse do 

28 PROAC, Mendonca), editais de exercicio no contrato de R$ 8.652.749 R$ 346.110 R$ 1.598.264 
fomento (FAPESP, FINEP, CNPq, gestao 
etc.) e doacoes ICM% 100% 462% 

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO 
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Realizac;:ao da exposlcao temporaria A CASA SUSTENTAVEL, uma Parceria Tecnica com Ciencia Divertida e apoio 
INOVA 

32 

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

N!! A~oes INDICADOR DE RESULTADOS PERIODO 
META REALIZADO 

PREVISTA 2017 
12 Trim 75% - 

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

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

ICM% 100% 0% 
12 Trim - - 

Grupos agendados atendidos 22Trim 20 - 
30 

Operar a sala "Prevenindo a 
(condicionado a verba adicional 32 Trim 60 - 

Gravidez Juvenil" 
de patrocinadores/apoiadores) 

42 Trim 40 - 
AN UAL 120 - 

ICM% 100% 0% 
12 Trim 50% - 

Projeto iniciado em 2016 e 22Trim 75% - 
Realizar tmpermeablltzacao da execucao concluida em 2017 32Trim 100% - 

31 caixa dagua com reforma de 
(condicionado a verba adicional 

interllgacao hidraulica 42Trim - - 
da Secretaria da Cultura) AN UAL 100% 0% 

ICM% 100% 0% 

l!!Trim - 1 

Realizar expostcoes temporarias a 2!!Trim 3 - 
partir da politica de exposicoes do N!! de exposicoes temporarias 3!!Trim - - 

32 
Museu, condicionadas a captacao tematicas realizadas 4!!Trim 2 1 
de recursos e parcerias AN UAL 5 2 

ICM% 100% 40% 

l!!Trim 25% - 
Elaborar e executar projeto para 2!!Trim 25% - 
adequacao de uma sala do Realizac;:ao do projeto 

32Trim 25% - 
33 CATAVENTO para operar de (condicionado a verba adiconal 

maneira permanente a oficina da Secretaria da Cultura) 42Trim 25% - 

"Light Painting" AN UAL 100% 0% 
ICM% 100% 0% 

12 Trim 25% - 

Elaborar e executar projeto da 22 Trim 25% - 

contrucao de estrutura na area 
Realizac;:ao do projeto 32 Trim 25% - 

34 
externa para abrigar a lnstalacao (condicionado a verba adiconal 

da Secretaria da Cultura) 42Trim 25% - 
"Camara Escura" AN UAL 100% 0% 

ICM% 100% 0% 

12 Trim 25% - 

Elaborar e executar projeto de 22Trim 25% - 
atualizacao de conteudo da parede 

Realizacao do projeto 32 Trim 25% - 
35 

"Origem Unica da Vida" com 
(condicionado a verba adiconal 
da Secretaria da Cultura) 4!!Trim 25% - 

utilizacao de projecao mapeada. AN UAL 100% 0% 
ICM% 100% 0% 

12 Trim 50% - 

22 Trim 50% - 

Exposicao Permanente - MUNDO 
Realizac;:ao do projeto 32 Trim 90% 

36 
DOS PERFUMES 

(condicionado a parceria com o 
Botlcarlc] 42Trim - 10% 

AN UAL 100% 100% 
ICM% 100% 100% 

METAS CONDICIONADAS A CAPTA<;:AO 

Catavento r. u t I , • , lu ,<i, 1 I 
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1. Fundo de Defesa dos lnteresses Difusos (FID}: Convenio firmado com a Secretaria de Justica e 
Cidadania, para Restauracao da fachada do Palacio das Industrias, obra essa que foi finalizada 
em janeiro/2017. 

2. Sala Dinos do Brasil: Parceria com VR Monkey, patrocinado pelas empresas Intel e Ambev e 
demais recursos advindos da Lei Rouanet, que deu origern a esta nova atracao do Catavento, 
uma animacao de carater educacional sabre dinossauros brasileiros, com o uso de 6culos de 
Realidade Virtual, a qual e um sucesso em visitacao. 

3. Pintura de Mural - Parceria Cultural Livre Producdes Artisticas: 0 Mural #12, montado no 
espaco 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 OS do claustro, no piso 
terreo do Catavento. 

4. 20i! Feira do Estudante - EXPO CIEE - Parceria Centro de lntegracao Empresa-Escola: Estande 
montado no Pavilhao da Bienal do Parque lbirapuera deu aos jovens oportunidades de se 

Destacamos para o exerdcio de 2017 as seguintes parcerias: 

A realizacao de 138% da receita de Captacao Financeira prevista, se deu pela grande visitacao do Museu, 
que mesmo com as obras de eletrica realizadas no primeiro trimestre, se manteve alta devido ao 
trabalho de toda a equipe de visitacao, area fim e predial, e ao grande sucesso das atividades de Ferias 
desenvolvidas nos meses de julho e dezembro, e em outubro no mes das criancas totalizando ate o 
quarto trimestre de 2017, 560.697 visitantes. Por mais um ano consecutivo acreditamos que o Museu 
Catavento foi um dos museus mais visitados do Estado de Sao Paulo. 

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

Previsto Realizado % RECEITAS Realizado 
Re~asse do Contrato de Gestao 8.652.749 8.652.749 100% 

ca~ta~ao 1.411.358 3.064.561 217% 
(a) Financeiras 1.065.248 1.466.297 138% 
(b) Nao Financeiras 346.110 1.598.264 462% 

A area de Captacao da OS, trabalhou fortemente estreitando tacos com os parceiros ja existentes e 
conseguiu ao longo de 2017 captar novas parcerias. A area esta apresentando um 6timo desempenho, e 
o foco da OS e cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas. 

1) Receitas 

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTAO 

Apresentamos abaixo cornentarios quanta a execucao orcamentaria do exerdcio de 2017: 

lnformacoes e Analises do Acompanhamento Orcamentario 2017 

- 
org.c1111.i.s~.lo \O( , .. 1 de (ullu r .c1 
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Recursos Humanos 
2017 

Previsto Realizado % Realizado 
RH 6.595.520 6.439.794 98% 
Dirigentes 1.005.520 742.520 25% 
Demais Empregados 4.000.000 4.259.749 19% 
Estagiarios 1.590.000 1.437.525 18% 

2) Despesas com Recursos Humanos 

DESPESAS ATRELADAS A EXECUtAO DO CONTRATO DE GESTAO 

Os detalhes de todas as acoes mencionadas acima e demais ac;oes do periodo se encontram no anexo 
tecnico de Captacao. 

cadastrarem para estagios, participar de oficinas de capacitacao e simulacoes de dinamicas de 
grupo, processos seletivos entre outras atracoes. 

5. Jardim de Polinizadores do Museu Catavento: Projeto de paisagismo especialmente elaborado 
para integrar jardim e Borboletario, o Jardim de Polinizadores conta com mais de 20 especies de 
plantas. Atraves dele, o visitante podera entender coma se da o processo de polinizacao e que 
tipo de agente polinizador cada especie de planta atrai, alem de sentir todos os cheiros e 
sensacoes de cada uma das especies plantadas (hortela, hibisco, menta, lavanda, entre outras). 

6. Exposi~ao - "Paisagens do Universo": A Exposicao itinerante que percorre estacoes da Linha 
Amarela do Metro (Via 4). A exposicao apresenta belissimas imagens em 20 paineis, sendo 04 
paineis sabre o Museu Catavento e 16 sabre assuntos diversos da Astronomia, entre eles, 
planetas rochosos e gasosos, Lua, asteroides e cometas, estrelas, galaxies, buracos negros e um 
pouco sabre a hist6ria do universo. 

7. Exposi~ao Catavento no Shopping - Shopping Analia Franco: 0 Museu Catavento levou mostra 
de experiencias cientfficas a praca do Shopping Analla Franco durante o mes das criancas. Os 
visitantes do shopping puderam vivenciar algumas das diversas atracoes do Museu. As 
instalacoes reuniram experimentos de Fisica, Quimica, Biologia e Astronomia, visando sempre 
aproximar criancas e jovens do mundo cientifico, despertando a curiosidade e propiciando 
interacao com a ciencia de maneira divertida. 

8. O Mundo dos Perfumes: Constitui em duas novas alas na Sec;ao Vida, "Sala do Olfato" foi 
totalmente reformulada, e nas arcadas subterraneas, a nova atracao" 0 Mundo dos Perfumes". 
Nestes belissimos espacos o visitante conhece a tecnologia e a cultura do perfume no mundo, 
abordando conhecimentos sobre o olfato de maneira cultural e cientifica. Na Sala do Olfato sao 
reveladas curiosidades sabre o Sistema Olfativo. Alern disso, em um espac;o imersivo o 
visitante descobre coma os adores estao relacionados a mem6ria. 
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CUSTOS ADMINISTRATIVOS 2017 
Previsto Realizado % Realizado 

Custos Administrativos 1.558.324 1.990.980 128% 
tocacao de Veiculos 80.000 68.526 86% 
Utilidades publicas (agua, luz, telefone, gas e etc ... ) 910.000 673.284 74% 
Uniformes e EPls 12.324 22.900 186% 
Viagens e Estadias 6.000 39.795 663% 
Material de consumo, escrit6rio e limpeza 180.000 220.571 123% 
Despesas tributarias e financeiras 200.000 198.339 99% 
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc ... ) 170.000 162.343 95% 
lnvestimentos e provisdes judiciais (vide relac;ao anexa) - 605.222 - 

4) Custos Administrativos 

• Houve 5% de aumento no contrato de prestacao de servico do escrit6rio juridico. 
• Houve 5% de aumento no contrato de prestacao de service do CIEE. 
• Alteracao do rateio dos services de contabilidade e RH. 
• 0 valor de auditoria contabilizado no mes de fevereiro refere-se a ultima parcela da contratacao 

do service prestado referende as dernonstracoes financeiras de 2016. A proposta fechada para 
auditoria das demonstracoes financeiras para o ano de 2017 ficou em R$ 99.125, sendo 50% 
deste valor alocado ao CG nQ 07 /2012. 

As vanacoes demonstradas acima se deram em razao de: 

PRESTADORES DE SERVl(;OS 2017 
Previsto Realizado % Realizado 

PRESTADORES DE SERVl(;OS 1.950.414 1.534.632 79% 
Limpeza 668.509 509.540 76% 
Vigilancia I portaria I seguranc;a 519.487 264.411 51% 
Jurfdica 36.960 52.465 142% 
Informatica 2.823 2.858 101% 
Administrativa I RH 104.893 189.071 180% 
Contabil 35.256 66.950 190% 
Auditoria 11.280 49.556 439% 
Demais [Prestadores PJ] 571.206 399.781 70% 

3) Despesas com Pessoas Juridicas 

O orc;amento previa para o ano de 2017 dois dirigentes, porern a OS permanece com apenas um 
dirigente. 
Desta maneira, para equilibria entre os contratos de gestao geridos pela OS, realocamos alguns 
colaboradores da area meio, que prestam servic;os para os ambos os contratos. 
O orc;amento permanece dentro do previsto para 2017, e a OS prioriza o acompanhamento e zela pelos 
indices de RH. 
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• O Programa de Exposicoes e Prograrnacao Cultural apresentou a variacao acima do previsto, pois 
visto a economia feita no Programa de Service Educativo e Projetos especiais, sem comprometer 
a realizacao das metas pactuadas, foi possfvel a realizacao da 5!! Mostra Paulista de Ciencias e 
Engenharia - MOP 2017, evento esse com custo total de R$ 294.507 que aconteceu entres os 
dias 25 e 27 /10/2017 alocado nesta rubrica. 

• Dentro do Programa de Comunicacao, na linha de Assessoria de lmprensa e Custos de 
Publicidade, foram contabilizados: em janeiro a campanha publicitaria das atividades de ferias 

As variacoes acima se deram pelas seguintes razoes: 

2017 
Programas do Plano de Trabalho % 

Previsto Realizado Realizado 
Programa de Edificacoes: Conservacao, Manutencao e Seguranca 1.678.273 781.261 47% 
Programa de Acervo: Conservacao, Documentacao e Pesquisa 140.739 17.436 12% 
Programa de Exposicoes e Prograrnacao Cultural 105.000 359.107 342% 
Programa de Service Educativo e Projetos Especiais 1.085.000 489.530 45% 
Programa de A~oes de Apoio ao SISEM-SP 30.000 8.878 30% 
Programa de Cornunicacao e lmprensa 135.000 229.598 170% 
Plano de Cornunicacao e site 65.000 11.089 17% 

5) Programas do Plano de Trabalho 

• Destacamos para este ano a reducao nos gastos com utilidades publicas, devido ao grande 
esforco e trabalho conjunto dos nossos colaboradores, principalmente nas medidas atuadas pela 
area patrimonial. 

• Compra de uniforme para toda equipe de rnanutencao e zeladoria. Essa troca fez-se necessaria, 

pois todos os funcionarios alocados nessa area trabalham uniformizados, os quais ja estavam 
desgastados. 

• O aumento na rubrica de Viagens e Estadias refere-se a saida de ferias de dois colaboradores, e 

como desenvolvimento tecnico em suas respectivas areas de atuacao a OS aproveitou a 

oportunidade para este investimento demandando a realizacao de pesquisa de campo em 

alguns Museus das cidades visitadas como Paris, Barcelona, Londres dentre outras, com isso 

proporcionando melhorias para o Museu Catavento e desenvolvimento tecnico destes 
profissionais. Os relat6rios elaborados por estes colaboradores estao apresentados em anexo a 
esta prestacao de contas anual. 

• 0 consumo de material de limpeza foi maior principalmente ao grande uso durante o perlodo de 

ferias de janeiro e julho, desta maneira foi necessaria a reposicao dos materiais, sendo que nos 
demais meses tarnbem tivemos um grande numero de visitantes. 

• Houve atraves de concorrencla publica a rnudanca da empresa fornecedora do material de 
limpeza, por encerramento de contrato, em maio, gerando um aumento medic nos custos de 
11%. 

As varlacces acima se deram pelas seguintes razoes: 
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do Museu, em marc;:o a publicacao das dernonstracoes financeiras e relat6rios anuais referentes 
ao exercicio de 2016 e em julho contratacao de um fot6grafo profissional para realizar 
fotografias do Museu Catavento com padrao tecnico (alta definic;:ao) para publicacao em jornais 
e revistas, essa demanda surgiu par solicitacdes da pr6pria Assessoria de lmprensa da Secretaria 
da Cultura. 

• Ainda dentro do Programa de Comunlcacao, na linha de Projetos graficos e materiais de 
cornunicacao, foi contabilizado em junho o material grafico utilizado na 20!! Feira Expo CIEE e em 
julho os folhetos de divulgacao das atividades de ferias e senhas utilizadas nas sessoes 
oferecidas, vista o alto nurnero de visitantes. 

o,g.niutlu wti•I de: tullur• 
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Manifestaciio expressa no pr6ximo relat6rio anual da OS e no pr6ximo parecer anual da Unidade 
Gestora, indicando de que maneira os resultados obtidos estiio (ou niio) de acordo com as diretrizes da 
polftica cultural da Secretaria, com a missao do equipamento, proqrama cultural ou qrupo artfstico e com 
o planeiamento e estrateqias de acao aprovadas para o contrato de qestiio. Nesse sentido, faz-se 
importante um posicionamento mais obietivo quanta a qualidade pertinencia das realizacoes em relacao 
a polftica cultural pau/ista, na visiio de seus executores e dos responsaveis pelo acompanhamento mais 
pr6ximo. 

Ao longo dos anos e das mudanc;as de perspectivas em relacao a atuacao das instituicoes museol6gicas, 
o Museu Catavento - Espac;o Cultural de Ciencia foi adquirindo outras nuances em relacao a sua missao. 
Hoje, atua como uma lnstituicao que se caracteriza por ser um espac;o interativo de cultura, ciencia e 
tecnologia, que visa estimular o visitante a descobrir um pouco do mundo cientffico de maneira 
instigante, bem como despertar o interesse pela cultura de maneira interativa e hidica, atraves de 
processos cognitivos e de producao de conhecimento. Sob essa perspectiva atua de forma a instigar a 
percepcao, formulacao de questionamentos, desenvolver o senso crftico, criar por meio das experiencias 
novos conceitos e ideias. 
Tern ainda como Visao: "Apresentar e divulgar ciencia, tecnologia e cultura a ser reconhecido pela 
populacao infantil, juvenile adulta como um espaco de referenda nacional". 
Desta forma, entendemos que hoje nao ha um equipamento cultural com uma tipologia semelhante ao 
do Catavento para que possamos estruturar indicadores comuns as areas fins. 

Estruturaciio de indicadores comuns das areas fins para equipamentos com tipoloqias semelhantes. 

O site do Catavento foi desenvolvido ha alguns anos atras e atualmente nao possui tecnologia e 
capacidade suficiente para suportar a insercao de dados alern dos ja inseridos, e tarnbem de atualizacoes 
mais modernas. 
A OS entende a importancia do aprimoramento do site, e ao longo de 2017 nossa area de captacao 
trabalhou na busca incessante de parceiras, que pudessem nos auxiliar neste aprimoramento sem 
termos custos adicionais. Para o ano de 2018, estamos ainda buscando obter parcerias de empresas, 
porern ja projetamos em nosso orc;amento este custo. 
ja estamos realizando a reforrnulacao do site buscando novas tecnologias, novo design, eficiencia e 
eflcacia na dlvulgacao e insercao das tnformacoes de forma a garantir ao publico acesso e conhecimento 
de todo o trabalho desenvolvido pela CCE. 

A Comissiio de Avaliaciio recomenda a Orqanizaciio Social aprimoramento do site dos equipamentos 
culturais em tela a fim de qarantir ao publico acesso e conhecimento ao trabalho de excelencia que a CCE 
vem realizando ao lonqo da viqencia contratual. 

Apresentamos abaixo cornentarios quanto as recornendacoes efetuadas pela Cornissao de Avaliac;ao dos 
Resultados dos Contratos de Gestao da SEC-SP referentes ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 
2016. 

Manifestacao em Resposta ao Relat6rio Conclusivo Anual de 2016 da Comissao de Avaliacao dos 
Resultados dos Contratos de Gestao da SEC-SP 
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Em 2017 a OS Catavento atualizou seu Regulamento de Compras e Contratacoes atraves de praticas ja 
adotadas no dia a dia, porern estas, ainda nao estavam contempladas no antigo Regulamento de 

Com relaciio ao atual cenario da crise economica, que as Orqanizacoes Sociais se articulem em acoes 
coniuntas, em rede, a fim de obter tanto otimizacfio de custos por meio de qanhos de escala na 
contratacao de servicos comuns, quanta compartilhamento de suas expertises. 

A Organizacao Social Catavento preza pela lisura, transparencia e excelencia na gestao dos contratos por 
ela administrados. Desta forma, todas as solicitacoes e recomendacoes trimestrais desta Comissao, da 
Unidade Gestora, da Unidade de Monitoramento e dos orgaos fiscalizadores sao prontamente 
respondidas atraves de Oficios, ou mesmo nos pr6prios relat6rios trimestrais e anuais. 
Entendemos que as solicitacdes e recornendacoes sao de extrema importancia, para que a OS continue 
perfazendo uma gestao de qualidade e dando cumprimento as obrigacoes contratuais dos Contratos de 
Gestao. 

Manifestacao, no pr6ximo relat6rio anual da OS quanta ao atendimento ou nao das solicitacoes e 
recomendacoes trimestrais desta Comissao e da Unidade Gestora. 

"A OS superou o previsto tanto de exposicbes quanta de publico. A UGE parabenizou a OS pela superaciio 
da meta 21{p.14, parecer tecnico), relativa a teatizaciio de exposiciies itinerantes no amatto do SISEM, e 
que contribuf ram para a superaciio do previsto de exposicoes. Ainda com rela<;iio aos resultados, em seu 
Relat6rio Anual a orqanizaciio social enfatiza a reolizadio de monitoramento e avoliociio qualitativa de 
suas acoes, conforme quadro resumo: A pesquisa aplicada trimestralmente tern o objetivo de mensurar o 
nfvel de satisfaciio dos seus usuarios em relacso aos services oferecidos Museu Catavento. A maioria das 
perguntas permeia todas as areas, mapeando o perfil do usuario, alcance de divulgar;fio e da satisfocdo, 
coma um todo, das ar;oes desenvolvidas. Todos nossos resultados siio positivos e sempre trabalhamos 
nos pontos que verijicamos necessidade atraves dos resultados obtidos. A/em disso, a UGE rea/izou 
acompanhamento in loco ou a disttincio e avaliar;ao dos resultados qualitativos, conforme descreve em 
seu Parecer Tecnico, p. 8: A UPPM, no tange as ocoes de acompanhamento in loco e a distancia, realiza 
visitas tecnicas e analises trimestrais da execudio dos aciies e metas pactuadas em Plano de Trabalho 
assinado por meio do Contrato de Gestfio e Aditamentos com a OS parceira. A UPPM, no que tange a 
avaliociio dos resultados qualitativos, esclarece que e responsavel "pela fiscalizar;iio das atividades das 
Organizar;oes Sociais e pela co/eta de lnjormadies para o processo de avatiadio dos contratos de gestfio 
na sua area de atuodio" (artigo n!2 96 do Decreto n!2 50.941, de 05 de ju/ho de 2006} e, portanto, se atem 
a verijicactio do cumprimento e execudio do piano de trabalho estabelecido para a Associaciio Museu 
Catavento Cultural e Educacional - Orqanizociio Social de Culture", 

A diversidade e qualidade das acoes desenvolvidas foram registradas ao longo de todo anode 2017 nos 
anexos dos relat6rios trimestrais enviados a Unidade de Preservacao do Patrimonlo Museol6gico. 
Cabe, contudo, destacar algumas consideracoes citadas no PARECER ECONOMICO-FINANCEIRO ANUAL 
DE MONITORAMENTO E AVALIA~AO DA PRESTA~AO DE CONTAS DO EXERCfCIO DE 2016 da Unidade de 
Monitoramento que corroboram para o pleno desenvolvimento do Programa e da Politica Cultural 
Paulista: 

Os resultados obtidos estao diretamente ligados ao atingimento das metas estabelecidas no Contrato de 
Gestao, que foram pensadas e estruturadas no intuito de contribuir, prioritariamente, com as diretrizes 
da polftica cultural. 
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A OS Catavento desenvolve semanalmente reunioes com suas equipes, estas reunioes sao realizadas por 
equipe para melhor frui~ao dos pontos a serem abordados. Desta forma, sao realizadas as reunioes por 
equipe a saber: equipe de Formacao Cultural, da equipe de Prornocao e Articulacao, da equipe Predial e 
da equipe administrativo-financeira. 
Todas as equipes entendem que e de extrema irnportancia compartilharmos os assuntos abordados 
tanto neste Parecer coma nos Pareceres e Relat6rios da Unidade de Monitoramento, da Unidade de 
Forrnacao Cultural, Tribunal de Contas, Ministerio da Fazendo e demais orgaos. 
As respostas dadas acima foram coletadas juntamente com estas equipes, as quais nos auxiliam sempre 
em todas as respostas de solicitacdes ou recornendacoes que nos sao direcionadas. 

Realizacao de reunioo da diretoria com todos os colaboradores da OS para apresentacao do conteudo 
deste relat6rio (e anexo) sequida da entreqa, em sua pr6xima prestacao de contas, do resumo das 
opinioes de seu publico interno. 

Como cada organizacao Social possui seu Regulamento de Compras a ser seguido, e principalmente 
quando das flscalizacoes realizadas pelo Tribunal de Contas e Mlnlsterio da Fazenda, que necessitam 
auditar os processos e documentos originais, nao conseguimos publicar um (mico Edital por exemplo 
para contemplar diversas OSs, ja que os documentos da licitacao, contratos emitidos, notas fiscais e etc, 
devem estar todos em name da OS contratante e com referenda ao Contrato de Gestao que arcara com 
esta despesa, desta forma, procuramos sempre verificar junto as demais OSs referencias de prestadores 
de services e precos praticados nos servlcos e compras em comum, assim temos uma paridade destes 
valores praticados junto as demais OSs. 

" E importante destacar que os regulamentos da OS podem prever tanto as boas pr6ticas recomendadas 
nos referenciais elaborados pela UM, quanta outras niio previstas, porem j6 praticadas ou pesquisadas 
junto a outras instituiciies, visando sempre a maior transparencia e respeito ao interesse publico e ao uso 
respons6vel dos recursos. /sso e especialmente v6lido no caso da Catavento Cultural e Educacional, onde 
pudemos registrar alqumas das melhores pr6ticas de compras e contratacoes dentre as realizadas em 
todas as orqanizacoes sociais". 

Compras. Tambem utilizamos coma referenda para esta atualizacao o Relat6rio "Referencial de boas 
praticas de compras e contratacoes de services", elaborado pela Unidade de Monitoramento - UM. 
Durante o exerdcio de 2016, a equipe da UM realizou diversas visitas tecnicas nas sedes das 

Organizacoes Socia is parceiras da SEC, e destacou em seu Parecer Anual: 
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Quando existentes, utilizamos os modelos oferecidos pela UGE para o preenchimento dos relat6rios 
financeiros e de pesquisa. Caso nao seja disponibilizado um modelo pela UGE, formalizamos a 
metodologia utilizada, no caso das pesquisas, ou seguindo as normas/legislacao vigentes para os 
relat6rios financeiros. 

A Secretaria e as Orqanizacoes Sociais mais atenciio a padronizaciio existente para os relat6rios 
financeiros, e realizaciio de pesguisa de satisfaciio com o publico, independente dos realizadas pelas 
pr6prias OSs. 

Recornendacao destinada a UGE. 

A UGE que vincu/e a parcela variavel do repasse apenas as metas de resultado indicativas do benef(cio 
obtido pelo publico-alvo com o servico cultural prestado. 

Atualmente ja temos no nosso Plano de Trabalho, metas que englobem ac,:6es para publicos especiais 
(pessoas com deficiencia, pessoas em situacao de vulnerabilidade social, idoso e etc). Para o pr6ximo 
ano, continuaremos desenvolvendo ac,:6es de acessibilidade para a inclusao e diverslflcacao do publico. 

Que toda contratualizaciio com a SEC contemple metas ou obriqaci5es de acessibilidade, permitindo 
maior inclusiio e diversificaciio de publico a fim de qarantir e ampliar acesso, um dos pi/ares da polftica 
publica de cultura no Estado de Silo Paulo. 

Todos editais sao publicados no site da OS, na aba "Compras e Contratac,:6es de Servic,:os". A 
prograrnacao das atividades e enviada mensalmente para a SEC que tarnbern faz a divulgacao em seu 
site de acordo com os criterios por ela estabelecidos. A divulgacao da prograrnacao do Museu Catavento 
e feita atraves das redes sociais, no site do pr6prio equipamento. Para o ano de 2018 iremos procurar 
parcerias com outras OS's para aumentar a divulgacao das nossas atividades. 

A UGE e OS a busca por me/hares formas de comunicar os editais e convocat6rias, a/em da proqromaciio 
dos obietos culturais como um todo, seia por meio da divulqaceio no site da SEC e do 
equipamento/proqrama/qrupo artfstico, seia por meio de redes sociais ou parceria com outras 
orqanizacoes sociais, aumentando assim a capilaridade comunicacional. 

Apresentamos abaixo cornentarios quanto as recomendac,:6es efetuadas pela Cornissao de Avaliac,:ao dos 
Resultados dos Contratos de Gestao da SEC-SP referentes ao 3Q trimestre de 2017. 

CG 07/2012 

Manifestatao em Resposta ao Relat6rio de Atividades da Comissao de Avaliatao dos 
Contratos de Gestao da SEC- 32 TRIMESTRE - 2017 

Catavento 
~ culture I du clon: I 
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FINANCE I RO 

DANIEL 

Sao Paulo, 30 de janeiro de 2018. 

A OS Catavento para reafirmar o sucesso da sua gestao desde o infcio da vigencia dos Contratos de 
Gestao e principalmente do CG 07/2012, tern coma compromisso a busca para a realizacao integral de 
todas as acoes previstas, bem coma envida esforcos para a realizacao de metas condicionadas e, 
especialmente, manter a atratividade sabre os conteudos do Museu e, consequentemente nosso 
sucesso de visitacao. 
As metas do 4!! trimestre de 2017, constantes no Plano de Trabalho, Anexo I do Contrato de Gestao n!! 
07 /2012, foram em integralmente cumpridas, algumas ate superadas, sendo todas executadas dentro da 
previsao orcamentaria para o exercfcio, conforme demonstrado acima. 

CONCLUSAO 

Catavento 
~ ultur I u i nt I 
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