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1° TERMO DE ADITAMENTO A0 CONTRATO DE sEsTI\o
001312016 QUE ENTRE s: CELEBRAM o ESTADO DE sAo
PAULO, POR INTERMEDIO DA SECRETA_RlA DA CULTURA, E
0 IDBRASIL CULTURA, EDucAoAo E ESPORTE,
QUAUFICADA como ORGANIZAQAO soc|A|_ DE CULTURA,
OBJETIVANQO ATENDER A DISPONIBILIDADE
ORQAMENTARIA D_A PASTA EM 2018, ALTERA os ANEXOS 1
(PLANO ESTRATEGICO DE ATuA(;Ao), 1: (PLANO DE
TRABALHO: Ao6Es E MENSURAQGES) E |v (CRONO§RAMA
DE DESEMBOLSO) E INCLUIDO ANEXO ||| (_oBR|eAc,;0Es DE
ROTINA E COMPROMISSOS DE INFORMAQAO)

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de Sao Paulo, por intermédio da SECRETARIA DA
CULTURA, com sede nesta cidade, na Rua Maua, n° 51, Luz, CEP 01028-000, Sao Paulo, SP, neste
ato representada pelo Titular da Pasta, Romildo Campelio, brasileiro, portador da carteira de
identidade n° 19.907556 e inscrito no CPF sob o n° 786665.896-04 doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado o IDBRASIL CULTURA, EDUCAQAO E ESPORTE, Organizagéo
Social de Cultura, com CNPJ/MF n° 10.233223/0002-33, tendo endereoo a Praga da Luz S/N° -
Portéo 3 - CEP 01120-010- Séo Paulo - SP, e com estatuto registrado no 8° Cartorio Oficial de
Registro de Titulos e Dooumentos e Civil de Pessoa Juridica da Cidade de Séo Paulo - SP, sob n°
38.656, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Eric Alexander Klug, brasileiro, separado,
engenheiro, portador da carteira de identidade n° 11.566133-5 SSP-SP e inscrito no CPF sob o n°
148020.798-50, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispoe a Lei
Complementar Estadual n° 846 de 04/06/1998, o Decreto Estaduai n° 43.493, de 29/07/1998 e suas
alteraooes, e oonsiderando a deolaragao de dispensa de lioitagao inserida nos autos do Processo SC
n° 224255/2016, fundamentada no § 1°, do artigo 6°, da referida Lei Complementar e alteraooes
posteriores, RESOLVEM oelebrar o presente ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTAO referents
a formagéo de uma paroeria para fomento e exeougao de atividades relativas a area de Cultura,
materializada pelo gerenciamento e execugéo de atividades a serem desenvolvidas junto ao Museu
da Lingua Portuguese, instalado na Praga da Luz S/N° - Portéo 3 - CEP 01120-010- Sao Paulo — SP,
cujo uso fica permitido pelo periodo de vigéncia do presente contrato, mediante as seguintes
clausulas e condiooes.

CLAUSULA PRIMEIRA

O presente aditamento tem por objetivo a alteraoéo dos anexos do contrato de gestao para
repactuaoao das aooes, mensuraooes, rotinas e recursos oroamentarios referentes ao exercicio de
2018, além da atualizagéo de clausulas para adequaoao a minuta padrao vigente.

c|_Ausu|_A SEGUNDA
Fica alterada a olausula primeira do Contrato de Gestéo n° 008/2016, que passa a vigorar com a
seguinte redagao:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1 — O presente CONTRATO DE GESTAO tem por objeto a manutengao das
obrigagoes e agoes atreladas a reconstrugao do Museu da Lingua Portuguese, pela
CONTRATADA, em conformidade com os Anexos I a VI que integram este
instrumento.

2 — Fazem parte integrante deste CONTRATO DE GESTAO:

a) ANEXO I — PLANO DE TRABALHO - PLANO ESTRATEGICO DE ATUAQ/510
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b) ANEXO ll - PLANO DE TRABALHO - AooEs E MENSURAQCESANEXO 1|! -
OBRIGAQOES DE ROTINA E COMPROIVIISSOS DE INFORMAQAO

c) ANEXO IV — CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

d) ANEXO'V - TERMO DE PERMISS/310 DE uso DOS BENS MOVEIS E
lNTANGlVElS

e) ANEXO Vl - TERMO DE PERMISS/510 DE uso DOS BENS IMOVEIS

3 — O objeto contratual executado devera atingir o fim a que se destina, com eficacia,
eficiéncia e qualidade requeridas.

c|.Ausu|_A TERCEIRA
Ficam alterados os itens 1, 12, 13, 20, 21, 22 e 23 da clausula segunda do Contrato de Gestao n°
008/2016, que passam a vigorar com a seguinte redacao:

c|_Ausu|_A sEsuNDA _
DAS ATRIBUICOES. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATADA
Para a qualificada, integral e correta execucao deste CONTRATO DE GEST/310, a
CONTRATADA se compromete a cumprir, além das determinagoes constantes da
lsgislagao federal e estadual que rege a presente contrataoao, as seguintes
atribuicoes, responsabllldades e obrigaooes:

1 - Executar as atividades descritas no incluso “Anexo I — Plano de Trabalho — Plano
Estrateglco de Atuacao", bem como cumprir as metas estabelecidas no “Anexo ll -
Plano de Trabalho — Acoes e Mensurac6es", e os compromissos descritos no “Anexo
lll — Obrigacoes de Rotina e Compromissos de lnformagao" nos prazos previstos, em
consonancia com as demais clausulas e condiooes estabelecidas neste CONTRATO
DE GESTAO.
[---]
12 — Efetuar a contratacao dos seguros patrimoniais e de responsabilidade civil,
quando possiveis, relacionados aos imoveis e atividades avenoados, com coberturas
em valores compatlveis com as edificagoes e usos.
13 — Submeter a aprovacéo prévia da CONTRATANTE os pianos de agao de projetos
culturals que impliquem:

a) a cessao gratuita ou onerosa de espaco para reallzagéo de eventos de qualquer
natureza, bem como atividades culturais nao previstas nos Anexos Técnicos
deste CONTRATO DE GESTAO, indicando os tipos e caracteristicas dos eventos
culturais previstos, os critérios e condiooes para sua realizagéo e os cuidados que
serao tomados relativos a: obtengao das autorizagoes legals quando for o caso,
preservaoao do patrimonio e seguranga;

b) o empréstimo de bens moveis do patrimonio artlstico, historico e cultural a
organizagoes nacionais ou internacionais, para exibigao em mostras, exposigoes e
outros eventos, em virtude de intercambio ou nao, garantindo os cuidados de
salvaguarda do patrimonio e a contratagao de seguro multirrisco para os referidos
bens em cada empréstimo realizado;
c) a restauracao de obras do acervo artlstico, historico e cultural, informando a
politica de conservacao e restauro adotada, os referenciais metodologicos e os
cuidados de salvaguarda do acervo;
d) o descarte e/ou substituicao de bens moveis.

[ ]
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20 — Publicar e manter disponivel ao publico na internet, nos domlnios e sltios
eletronicos vinculados ao objeto contratual, atualizando, sempre que necessario, as
seguintes informaooes:
a) Apresentacao e historico do objeto contratual (equipamento / programas principals
/ grupos artisticos);
b) Logistica de acesso e informacoes de funcionamento do ou relacionadas ao objeto
contratual;
c) Ficha tecnica, indicando os funcionarios vinculados ao objeto do CONTRATO
DE GESTAO;
d) Manual de Recursos Humanos;
e) Regulamento de Compras e Contratagoes;
f) Divulgagao de vagas em aberto, com informacao sobre critérios e prazos de
selecao, de acordo com seu manual de recursos humanos e regulamento de
contratacoes;
g) Divulgacao das compras e contrataooes em aberto e dos criterios e prazos de
selecao de acordo com seu regulamento de compras e contratacoes;
h) Contato da Ouvidoria da Secretaria da Cultura, conforms as orientaooes da
CONTRATANTE;
i) Link para o CONTRATO DE GESTAO e seus Anexos no Portal da Transparéncia
do Estado de SP;
j) Relatorios de atividades anuais e demonstracoes contabeis (balancos patrimoniais
e pare_ceres de auditores independentes) de todos os anos do CONTRATO DE
GESTAO em vigor;
k) Estatuto Social da CONTRATADA;
l) Relacao atualizada de Conselheiros e dirigentes da CONTRATADA.
21 - Apresentar trimestralmente a Unidade Gestora da CONTRATANTE ate o dia 20
(vinte) do més seguinte ao término do 1°, 2° e 3° trimestres, relatorios de atividades
do periodo, conforme modelo da CONTRATANTE, para verificacao pela Unidade
Gestora e pela Comlssao de Avaliaoao quanto ao cumprimento das diretrizes e metas
definidas do CONTRATO DE GESTAO, contendo o comparativo das metas
cumpridas x metas previstas, o relatorio gerenciai de acompanhamento da execucao
orcamentaria global e os documentos previstos para entrega trimestral no Anexo Ill —
Obrigaooes de Rotina e Compromissos de lnformacéo.
22 — Apresentar anualmente, conforms previsto no cronograma estabelecido pela
Secretaria, relatorio anual de atividades, para verificacao pela Unidade Gestora e pela
Comissao de Avaliagéo, quanto ao cumprimento das diretrizes e metas definidas do
CONTRATO DE GEST/510, contendo o comparativo das metas cumpridas x metas
previstas para os quatro trimestres do exercicio anterior, o relatorio gerencial de
acompanhamento da execucao orgamentaria global e os documentos previstos para
entrega anual no Anexo Ill — Obrigacoes de Rotina e Compromissos de lnformacéo.
23 - Apresentar a Unidade Gestora da CONTRATANTE nos prazos indicados abaixoi

a) mensaimente, ate o dia 10 (dez), relatorio de publico presencial dos
objetos contratuais (contendo numeros de ptlblico gerai I publicos educativos
I publicos das agoes de circulagao no Estado e outros publicos alvo definidos
no piano de trabalho) e de publico virtual no(s) sitio(s) eletronico(s)
vinculado(s) aos objetos contratuais, seguindo referencial deflnido pela
CONTRATANTE;
b) mensalmente, até o dia 10 (dez), copia do protocolo de entrega da DOAR —
Demonstracao de Origem e Resultados exigida pela Secretaria da Fazenda;
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cl.Ausu|_A QUARTA

c) mensalmente, ate o dia 10 (dez) do mes subsequente, a planilha de saldos
e os extratos bancarios de movimentagao das contas vinculadas ao
CONTRATO DE GESTAO, bem como o fluxo de caixa elaborado de acordo
com as Normas Brasileiras de Contabilidade;
d) mensalmente, ate o dia 10 (dez) do mes subsequente, relaceo com copia
das notas fiscais com identificaoeo da entidade beneficiaria. do tipo de
repasse e ntimero do ajuste, bem como do orgao repassador, de todas as
aquisioees de bens moveis que forem realizadas com recursos do
CONTRATO DE GESTAO, bem como de acervo adquirido ou recebido em
doacao destinada ao objeto oontratual ou as atividades do CONTRATO DE
GESTAO, para atualizacao pela Secretaria da Cultura no inventario do
respectivo Termo de Permissao de Uso;
e) mensalmente, ate o dia 25 (vinte e cinco), informs de programacao do mes
seguinte, conforme modelo definido pela CONTRATANTE;
f) quadrimestralmente, ate o dia 15 (quinze) do mes seguinte ao termino do
quadrimestre, o relatorio quadrimestral de receitas e despesas, pelo regime
de caixa, conforme modelo da Secretaria, em atendimento a Lei de Diretrizes
Orcamentaria;
g) ate 30 (trinta) dias da data de sua realizaceo, copla das atas de reuniees
do Conselho de Administraceo da CONTRATADA, devidamente protocoladas
para registro, que abordem assuntos relacionados ao CONTRATO DE
GESTAO, exceto nos casos de aprovacao de termos de aditamentos, quando
as atas deverao ser apresentadas previamente a assinatura do ajuste;
h) ate 180 (cento e oitenta) dias antes do encerramento contratual, a previsao
de saldo das contas vinculadas ao CONTRATO DE GESTAO na data de
encerramento, ja indicando a previsao de provisionamento de recursos
necessarios para custear as despesas realizadas ate a data de seu
encerramento e aquelas comprometidas no periodo de sua vigencia, mas
concluidas somente no periodo de 90 (noventa) dias destinados a prestagao
de contas (tais como custeio de utilidades publicas e pagamento de servigos
de auditoria independents e publicacéo no Dierio Oficial do Estado de Sec
Paulo);
i) juntamente com 0 relatorio anual de atividades do Ultimo exercicio, o
relatorio final da execugeo contratual, contendo 0 balango geral dos
resultados alcancados em comparacao aos previstos no Contrato de Gestao,
bem como relatorio gerencial consolidado da execucao orgamentaria global.

Ficam alterados os itens 1, 2 e 6 da clausula terceira do Contrato de Gesteo n° 008/2016, que
passam a vigorar com a seguinte redaceo:

CLI51USULA TERQEIRA __
DAS ATRIBUICOES, RESPONSABILIDADES E OBRlGACOES DA
CONTRATANTE

Para a quallfioada, integral e correta execucao deste CONTRATO DE
GESTAO, a CONTRATANTE se compromete a cumprir, alem das
determinaoees constantes da legislacao federal e estadual que rege a
presente contratagao, as seguintes atribuicees, responsabilidades e
obrigacees:

1 — Prover a CONTRATADA dos meios e recursosjinanceiros necessarios a
execuceo do objeto deste CONTRATO DE GESTAO, nos prazos e valores
estipulados no Anexo lV - Cronograma de Desembolso.
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2 — Programar no orcamento do Estado, para os exercicios subsequentes ao
da assinatura do presente CONTRATO DE GESTAO, os recursos
necessaries, nos elementos financeiros especificos para custear a execucao
do objeto contratual, de acordo com o sistema de repasse previsto no “Anexo
IV — Cronograma de Desembolso", que integra este instrumento.
[...}

6 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar, por meio da Unidade Gestora designada,
os resultados da execucao deste CONTRATO DE GESTAO, emitindo
pareceres periodicos trimestrais e anuais referentes ao cumprimentoz das
atlvidades descrltas no “Anexo I — Piano de Trabalho — Plano Estrategico de
Atuaceo"; das metas estabelecidas no “Anexo ll — Plano de Trabalho - Agees
e lvlensuragoes” e dos compromissos descritos no “Anexo ill — Obrigacees de
Rotina e Compromissos de Informaoao“ nos prazos previstos, bem como ao
atendimento das demais ciausulas e condiooes estabelecidas neste
CONTRATO DE GEST/710.

c|_Ausu|_A QUINTA

Ficam alterados os paragrafos segundo e terceiro da clausuia sexta do Contrato de Gestao n°
008/2016, que passam a vigorar com a seguinte redacao:

c|.Ausu|.A SEXTA“
Do PRAZO DE VIGENCIA
[...]

PARAGRAFO SEGUNDO — Ocorrendo a resolucao do CONTRATO DE
GESTAO com base na condicéo estipulada no Paragrafo anterior, a
CONTRATADA nao tera direito a qualquer especie de indenizagao, sendo
garantidos pela CONTRATANTE os custos com a desmobilizaoeo, incluindo
os custos de rescisao de quaisquer contratos celebrados com terceiros e os
demais compromissos je assumidos para execucao do presente CONTRATO
DE GESTAO ate a data do encerramento contratual, caso os recursos
existentes nas contas bancarias referidas na ciausula 78, Paragrafo Quinto,
alineas “a”, "c" e nao sejam suficientes para saldar as obrigacoes.

PARAGRAFO TERCEIRO — Como aiternativa a resolucao do CONTRATO
DE GEST/3.0, as partes podereo optar por manter a sua continuidade,
reduzindo de comum acordo as atividades contidas no piano de trabalho,
mediante a celebraceo de aditivo contratual.

CLAUSULA SEXTA

Ficam alterados os paragrafos primeiro, quarto, quinto, sexto, setimo, oitavo e nono, e excluldo o item
2 da clausula setima do Contrato de Gestao n° 008/2016, que passam a vigorar com a seguinte
redagao:

c|.Ausu|.A SETIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
As fontes de recursos_financeiros para a execucao do objeto do presente
CONTRATO DE GESTAO poderé-‘mo ser:

[...]
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PARAGRAFO PRIMEIRO — Para fomento e execuceo do objeto deste
CONTRATO DE GESTAO, conforme atividades, metas e compromissos
especiflcados nos Anexos I, ll e ill, a CONTRATANTE repassara a
CONTRATADA, no prazo e condicoes constantes deste instrumento, bem
como no Anexo lV— Cronograma de Desembolso, a importancia global de R$
R$ 9.441.819,29 (nove miihoes, quatrocentos e quarenta e um mil,
oitocentos e dezenove reais e vinte e nove centavos).

[---1
PARAGRAFO QUARTO - A exeouceo das metas condicionadas descrltas
nos Anexos do CONTRATO DE GESTAO somente acontecere mediante a
ocorrencia de pelo menos uma das seguintes situaoeest

a) Quando houver recursos obtidos por meio de outras receitas tais
como assessorias tecnicas ou doaoees de patrocinadores,
apoiadores ou parceiros destinados a apoiar um projeto/acao
especifica das metas condicionadas;

b) Otimizaoeo, por parte da CONTRATADA, dos recursos
repassados e/ou captados;

c) Repasse adicional de recursos por parte da CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA devera manter ao menos tres
contas bancerias distintas e especificas sob sua tltuiaridade, para gesteo dos
recursos relacionados a este CONTRATO DE GESTAO, conforme segue:

a) Conta de recursos de repasse: para movimentacao e aplicacao dos
recursos flnanceiros repassados pela CONTRATADA, com a finalidade de
viabilizar a execugao do CONTRATO DE GESTAO.

b) Conta de recursos de reserva: para apllcacao de 6% (seis por cento) do
total de recursos financeiros repassados pelo Estado em cada_parcela do
primeiro ano de vigencia do presente CONTRATO DE GESTAO, com a
finalidade de constituir uma reserva de recursos sob a tutela do Conselho de
Administragao da CONTRATADA, que somente podera ser utiiizada na
hipetese de atraso superior a 5 (cinco) dias no repasse de recursos por parte
da CONTRATANTE. A utilizagéo destes recursos fica condicionada a previa
aprovagao pelo Conselho de Administracao da CONTRATADA, sendo que os
respectivos valores devereo ser restituidos a reserva em ate 3 (tres) dias
titeis apes a efetivageo do repasse pela CONTRATANTE.

c) Conta de recursos de contingencla: para aplicaoao de parte dos recursos
finanoeiros repassados pelo Estado, com a finalidade de suportar eventuais
contingencies conexas a execuoeo contratual, nos termos do Decreto
Estadual n° 54.340 de 15/05/2009, sendo composta de 26,7% do valor
repassado pela CONTRATANTE em 2017, sendo este percentual,
considerado pelas partes compativel com a finalidade da conta, fixado pelo
Secretario da Cultura de comum acordo com a CONTRATADA. Na
composiceo e utilizacéo dessa conta, devera ser observado que:

c.1) a Organizageo Social podere contribuir com recursos preprios
para a conta de recursos de contingencia de que trata esta allnea

c.2) os recursos financeiros depositados na conta bancaria a que se
refere esta allnea “c” e subitens somente poderao ser utilizados por
deilberagao de 3/4 (tres quartos) dos membros do Conselho de
Administracéo da CONTRATADA e do Secretario da Cultura, a quem
e facultado delegar o exercicio dessa competencia.
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0.3) Caso as contingencies previstas nesta allnea “c” reflram-se a
ordens ou condenacees judiciais em prooessos civeis, trabaihistas e
tributarios ou sejam decorrentes de acordos judiciais em acees
promovidas em face da CONTRATADA, na esfera federal, estadual
ou municipal, de competencia da justica comum ou especializada,
que tenham de ser cumpridos em prazo inferior a 15 (quinze) dias,
fica desde ja autorizada pelo Secretario da Cuitura a utiiizacao de
recursos da conta bancaria destinada a contingencies, devendo a
mesma ser aprovada pelo Conselho de Administracao da
CONTRATADA, sem prejuizo de outras eventuais utllizacees na
forma do item anterior.

0.4) No caso excepcional do subitem anterior, ficara a CONTRATADA
obrigada a encaminhar a CONTRATANTE a documentacao
pertinente, com os devidos esclarecimentos referentes a
movimentacao efetuada, no relaterio trimestral seguinte.

c.5) Ao final do CONTRATO DE GESTAO, eventual saldo financeiro
remanescente na conta de recursos de contingencia a que se refers
esta allnea “c” sera rateado entre o Estado e a Organizacao Social,
observada a mesma proporcao em que ela foi constituida.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA devera receber os recursos
financeiros que lhe forem repassados pela CONTRATANTE nas seguintes
contas correntes especificas e exclusives no Banco do Brasii, que deverao
fazer referencia a esta parceria, de modo a que nao sejam confundidos com
os recursos proprios da CONTRATADA, e cujos saldos deverao ser
comunicados a CONTRATANTE na planilha de saldos prevista no item 23,
allnea da Clausula Segunda supra:

1. Conta de Repasse: Banco do Brasil — Agencia n° 1191-6 - C/C n° 40.598-1
2. Conta de Reserva: Banco do Brasil — Agencia n° 1191-6 -C/C n° 40.597-3
3. Conta de Contingencia: Banco do Brasil - Agencia n° 1191-6 - C/C n°
40.596-5
4. Conta de Captacao: Banco do Brasil — Agencia n° 1191-6- C/C n° 41.837-4

PARAGRAFO SETIMO — A CONTRATADA devera movimentar os recursos
de receitas orlundas da execugao contratual, bem como os recursos captados
por meio de outras receitas diversas livres ou vinculadas as leis de incentivo,
com a finalidade de viabiiizar a execucao deste CONTRATO DE GESTAO,
em conta(s) corrente(s) aberta(s) em instituicao bancaria oficlai, que
devera(ao) fazer referencia a esta parceria, de modo a que nao sejam
confundidos com os recursos proprios da CONTRATADA, e cujos saldos
deverao ser comunicados a CONTRATANTE na planilha de saldos prevista
no item 23, allnea da Clausuia Segunda supra.

PARAGRAFO OITAVO — A apuracao da captacao considerara os recursos de
patrocinio incentivados, aportados para a execucao de projetos cuiturais
pertinentes as atividades objeto deste CONTRATO DE GESTAO, e
depositados em contas bancarias especificas, nos termos da legislacao de
regencia da concessao de incentivos fiscais na area de cuitura (federal,
estadual e/ou municipal), que prescrevem a obrigatoriedade de manutencao e
movimentagao de recursos em conta corrente exciusiva do projeto cultural
incentivado. As informacees relacionadas a esses projetos, recursos e contas
deverao ser devidamente comunicadas nos relatorios de prestacao de contas
previstos nos itens 21 e 22 da Clausula Segunda.
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PARAGRAFO NONO - A CONTRATADA devera manter em conta(s)
bancaria(s) especlfica(s), nao misturadas as contas bancarias discriminadas
nos Paragrafos Sexto e Setimo supra, os recursos financeiros relacionados a:
a) patrocinios incentivados.

CLAUSULA SETIMA
Ficam alterados o caput, paragrafos primeiro e terceiro da clausuia oitava do Contrato de Gestao n°
008/2016, que passam a vigorar com a seguinte redacao:

c|.Ausu|.A OITAVA
SISTEMA DE REPASSE Dos RECURSOS
Para 0 exercicio de 2018, a CONTRATANTE repassara a CONTRATADA um
total de R$ 2.015.976,25 (dois milhees, qulnze mil, novecentos e setenta e
seis reais e vinte cinco centavos), mediante a liberacao de 09 (nove)
parcelas, de acordo com o “Anexo |V— Cronograma de Desembolso”. O valor
a ser repassado nos anos seguintes correra por conta dos recursos
consignados nas respectivas leis orcamentarias dos exercicios subsequentes.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O montante de R$ R$ 2.015.976,25 (dois
milhoes, qulnze mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte cinco centavos),
que onerara a rubrica 13.391.1214.5732.0000 no exercicio de 2018, sera
repassado em 09 (nove) parcelas, na seguinte conformidade:

1 — 90% (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a
R$ 1.814.378,63 (um milhao, oitocentos e quatorze mil, trezentos e setenta e
oito reais e sessenta e tres centavos), serao repassados atraves de 09 (nove)
parceias conforme Anexo IV — Cronograma de Desembolso.

2 — 10% (dez por cento) do valor previsto no “caput”, correspondentes a R$
201.597,63 (duzentos e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta
e tres centavos), serao repassados atraves de 09 (nove) parceias conforms
Anexo IV — Cronograma de Desembolso, cujos vaiores variaveis serao
determinados em funcao da avaliacao trimestral da execucao contratual,
conforme previsto no Anexo ll — Plano de Trabalho — Acees e Mensuracees.

3 - A avaliagao da parte variavei sera realizada trimestralmente pela Unidade
Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a ser
repassada no trimestre subsequente, a depender do percentual de
cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo ll — Plano de Trabalho —
Acees e ll/lensuracees.

PARAGRAFO SEGUNDO — As parceias serao transferidas a CONTRATADA,
atraves da conta bancaria de repasse mencionada no Paragrafo Sexto da
Clausula Setima, supra.

CLAUSULA OITAVA

Flca alterado o caput da clausula decima do Contrato de Gestao n° 008/2016, que passa a vigorar
com a seguinte redacao:
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CLAUSULA NONA

ci_Ausu|_A DEc|MA
Do ENCERRAMENTO CONTRATUAL
A CONTRATADA devera estar preparada para encerrar as atividades objeto
do CONTRATO DE GESTAO na data definlda para o encerramento
contratual e para restituir ao Estado todos os bens moveis e imoveis cujo uso
the fora permitido pelos Termos de Permissao de Uso que constituem os
Anexos V e VI deste CONTRATO DE GESTAO, bem como para transferir ac
Estado os bens moveis adquiridos e informados posteriormente a
CONTRATANTE, e para transferir ao Estado os recursos financeiros
provenientes ou decorrentes do CONTRATO DE GESTAO, na referida data,
ressalvando-se os recursos financeiros necessarios para a cobertura de
despesas relacionadas a execucao contratual cujo pagamento se possa
ocorrer no mes posterior ao encerramento contratual (tais como contas de
utilidades publicas) e as despesas do preprio encerramento (tais como
auditoria independente e publicacao no Diario Oficial dos relaterios e
balancos auditados).

[...]

Ficam ratificadas as demais clausulas do contrato nao alteradas pelo presente instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente aditamento em 3 (tres) vias de igual teor e
forma.

Testemunhas:

O 1

sea Paulo, de 201s.

ROlA.DODP|N*i;l6 DAIVIPELLO A A
Titular da Pasta

SECRETARIA DA CULTURA

i % //,7/\-Jae’/'1 ‘£24

ERIC ALEXANDER KLUG
Diretor Executivo

IDBRASIL Cultura, Educacao e Esporte

Nome:: Nome
RG: RG1

Rua Maué, 51 — Luz - S50 Paulo/SP PABX: (11) 3339-8135
CEP: 01028-900 www.cultura.sp.gov.br

Pagina 9 de 9



S-15; aovsmvo DO ESTADO DE siio PAULO
,’ SECRETARIA DA CULTURA

Gabinete do Secreta rio

I I ~

ANEXO TECNICO I -- PLANO ESTRATEGICO DE ATUAQAO

IDBRASIL CULTURA EDUCAQAO E ESPORTE
ORcAN:zAr;Ao SOCIAL DE CULTURA

ANO: 2018

UGEl UNIDADE DE PRESERVAQAO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

CONTRATO DE GESTAO N° O08/2016
Referente ao: Museu da Lingua Portuguesa
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AN EXO TECNICO 1 - PLANO ESTRATEGICO DE A'ruAcAo
no

APRESENTA§AO

Em cumprimento ao Contrato n. 08/2016, o IDBrasil apresenta 0 piano de trabalho
para a gestao do Museu da Lingua Portuguesa no periodo de 1 de janeiro a 31 de
dezembro de 2018. O equipamento encontra-se fechado ao pfilblico desde o final de
dezembro de 2015, devido ao incendio que atingiu a parte do seu edificio destinado as
exposigees. A partir dessa ocorrencia, foi firmado, em 21 de janeiro de 2016, um
Convenio, entre 0 Governo do Estado de S50 Paulo, a Fundagao Roberto Marinho e 0
IDBrasil, visando a reconstrugao do Museu.

Tendo como base o referido Convenio, as agees do IDBrasil pactuadas em Contrato de
Gestao para os anos de 2016 e 2017 centraram-se na gestao de processos juridicos e
administrativos decorrentes do incendio, na gestao admirlistrativa do edificio
(envolvendo a zeladoria, seguranga e seguro) e no apoio ao processo de reconstrugao
do edificio e da nova exposigao, ambos liderados pela Fundagao Roberto Marinho
mediante recursos oriundos da apélice do seguro do Museu da Lingua Portuguesa e
recursos captados via Lei Rouanet junto a tres patrocinadores: o Banco Itau, o Grupo
Globo e a EDP Brasil.

Como agees da area técnica, no ano de 2016, foi desenvolvido o projeto educativo
extramuros denominado “Dengo", e foi mantida a Plataforma web “Estagao Educativo”,
custeados parcialmente com recursos de Lei Rouanet captados no final de 2015. Em
2017, as agees centraram-se na reorganizagao do acervo de obras audiovisuais
Iicenciadas que compuseram a exposigao de longa duragao original; na elaboragao de
um Plano Museologico para a instituigao; na construgao de um novo site institucional;
e na alimentagao dos canais de comunicagao via redes sociais (Facebook, Instagram e
Twitter).

Em parceria com a empresa Arquiprom, foram realizadas duas exposigees itinerantes:
a primeira, denominada “Estagao da Lingua”, circulou por tres cidades em 2016 e esta
tendo seu conteudo revisado para novas exibigees a partir de 2018. A segunda mostra
itinerante, denominada “A origem do nome dos municipios paulistas”, foi realizada em
duas cidades, em 2016. Vale destacar as agees culturais e educativas, organizadas
pela Fundagao Roberto Marinho ao Iongo de 2017, que levaram a assinatura do Museu
da Lingua Portuguesa e de seus parceiros. Foram elas: a celebragao do Dia
Internacional da Lingua Portuguesa, com agees no saguao da Estagao da Luz; a
participagao na FLIP — Festa Literaria de Paraty (R3); a participagao da Bienal do Livro
e na FLUP - Festa Literaria das Periferias, ambas na cidade do Rio de Janeiro; e a
participagao no 2° Festival de Rua — Que Bom Retirol, em Sac Paulo. A equipe do
IDBrasil participou das atividades, que obtiveram excelentes resultados de midia e de
publico, repercutindo positivamente nos parceiros da reconstrugao.

Tendo em vista os avangos na reconstrugao do Museu, seja nas obras, seja no
desenvolvlmento curatorial e de projetos técnicos, bem como a finalizagao do Plano
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Museoiegico, a atuagao do IDBrasil, no ano de 2018, tera como foco a elaboragao de
pianos para a reabertura do Museu em 2019.
No Programa de Gestao Executiva, Transparencia e Governanga, 0 IDBrasil,
com 0 apoio de consultoria externa, elaborara um piano estratégico e um estudo
orgamentario para 0 custeio da nova operagao do Museu a partir de sua reabertura. O
piano e o estudo serao compartilhados com a Fundagao Roberto Marinho e a UPPM
para valldagao das premissas e outras contribuigees. O IDBrasil ira apresentar projeto
no Ministério da Cultura, visando a captagao de recursos incentivados para a
realizagao da primeira exposigao temporaria que compora 0 programa de atividades da
reabertura do Museu, em 2019e a captagao de parceiros mantenedores.

No Programa de Acervo: conservagao, documentagao e pesquisa, o IDBrasil
coordenara, junto de especialistas seleclonados em comum acordo com a Secretaria
de Cultura e a Fundagao Roberto Marinho, o desenvolvimento de um projeto para
implantagao do Centro de Referencia do Museu da Lingua Portuguesa, almejando,
nessa fase, o delineamento de sua missao, principals iinhas de pesquisa, estrutura de
operagao, formas de atuagao dentro e fora do Museu e indlcagao dos projetos
lnaugurals dessa nova area do Museu. Ainda no ambito desse Programa, sera
desenvolvida a metodologia para o arquivo da meméria lnstitucional, a partir de um
piano, baseado em diretrizes arquivisticas, que definira tanto a metodologia de
constituigao desse Arqulvo, como 0 seu piano de classificagao. Também fara parte do
Programa de Acervo a reavaliagao dos direitos autorals, de lmagem e conexos para a
reabertura do Museu.

Nas areas de Exposigiies e Programagao Cultural e de Integragao ao SISEM-SP,
o IDBrasil, por meio de sua equipe interna, partlcipara - seja por meio de apoio de
contefildo, loglstico cu de tecnoiogla - das agees extramuros realizadas tanto pela
Fundagao Roberto Marinho, quanto por outros parceiros comum acordados. Estao
previstas pelo menos tres agees, a saber: o Dia Internacional da Lingua Portuguesa e
a Bienal do Livro em S50 Paulo e a Festa Literaria Internacional de Paraty - FLIP, em
Paraty-RJ.

No Programa de Comunicageio e Desenvolvimento Institucional, 0 IDBrasil
mantera ativos e atualizados o site lnstltuclonal e os canals em redes sociais. O Plano
de Comunicagao sera estruturado de modo a aprimorar a dlvulgagao das noticias da
reconstrugao do Museu e de eventuais agees com pilblico criadas pelos parceiros da

~reconstrugao no site e redes sociais.

No Programa de Edificagees: manutengao predial, conservagao preventiva e
seguranga, sera implantado um slstema para controle remoto do CFFV, alem da
rnanutengao e cuidados com os bens méveis salvados, prospecgao de seguro
condizente com a condigao atual do edificio e demais rotinas de manutengao e
seguranga da Ala Oeste do edificio. O Plano de Trabalho para 2018 lnclui ainda a
continuldade do acompanhamento juridico dos inquéritos criminal e civil, decorrentes
do incendio.
Para o desenvolvimento dessas atividades, 0 orgamento proposto tem como
referenclal de repasse 0 valor contratual previsto para 2018, que ja considerava
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redugao nominal de 5,5% do valor base do repasse do exerciclo de 2017; serao
mantldos 4 funcionarios vinculados ao Contrato de Gestao . O lmpacto do aumento do
custo com equipes tercelrizadas fixas, como seguranca, limpeza e outros, devido a
dissidios, sera minimizado buscando repactuagao de contratos.

OBJETIVO G ERAL
Manter e preservar a parte nao atlnglda pelo incendio do ediflcio da Estagao da Luz,
bem como acompanhar as agees e atividades necessarlas a recuperacao e restauragao
do prédio e reconstrugao do edificio sede e na reformulagao da exposicao de longa
duragao, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, por meio da Unidade de
Preservagao do Patrimenio Museolegico, e com a Fundacao Roberto Marinho, de
acordo com o estabelecldo no CONVENIO.

nu

VIABILIZAQAO FINANCEIRA

Sac fontes de recursos para a viabilizagao financelra desse Plano de Trabalho:

O Transferencia de recursos da Secretaria de Estado da Cultura de Sac Paulo a
Organizagao Social;

0 Receitas provenientes de: a) geragao de receita por parte da Organizagao Social
atraves de servlgos prevlamente autorizados pela Secretaria de Estado da Cultura;

~ ~D) doagoes, legados e contribuigoes de pessoas fisicas e de entidades naclonais e
estrangelras (com prioridade de alocagao a reconstrugao, conforme CONVENIO);

O Recursos provenientes da indenizagao do seguro multirrisco, estrltamente como 0
estabelecldo no CONVENIO;

~O Rendimentos de aplicagoes de ativos flnanceiros.

Todos os recursos integrantes da viabllizagao do Plano de Trabalho serao devidamente
demonstrados na prestagao de contas e os documentos fiscals correspondentes
estarao dlsponiveis em qualquer tempo para fiscalizacao dos orgaos plllbllcos do
Estado ou para audltorias independentes contratadas.

OPERACIONALIZAOAO

De acordo com a polltica de museus do Estado de Sao Paulo, as finalidades que
traduzem a razao de existlr dos museus sao organizadas atraves de um conjunto de
programas de trabalho, que expressam as agees finalisticas a serem executadas (de
preservagao, pesquisa e dlvuigagao do patrimenio museolégico, visando contrlbuir
para a educagao, identldade, cldadania e fruigao cultural) e as atividades de gestao e
de areas—meio, para viabiliza-las. Para materializar 0 desenvolvimento desses
programas, a operacionalizagao deste Plano de Trabalho envolve a execucao de metas
tecnicas e administratlvas, a realizagao de rotinas técnicas e o cumprimento de
obrlgagees contratuals e gerenclais. '1

/7I
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Em 2018, o Museu da Lingua Portuguese continuara com a sua sede fechada ao
ptfiblico, em decorréncia de sua reconstrugao. Desse modo, os esforcos de gestao
estarao voltados para a sua reativagao, com foco prioritario no planejamento
estratéglco de programas e projetos para a operagao do Museu quando de sua
reabertura. A comunlcagao com 0 pilblico ocorrera por meio do site do Museu da
Lingua Portuguesa e das redes sociais.

Apresentamos, a seguir, 0 quadro de metas do museu e 0 quadro de rotinas e
obrlgagees que nortearao 0 cumprimento do objetivo geral e dos objetivos especiflcos
previstos no Contrato de Gestao e neste Piano de Trabalho. O desenvolvimento e o
reglstro das agees serao feitos de maneira a facilitar seu acompanhamento e avaliagao
por parte da Secretaria de Estado da Cultura, dos demais érgaos fiscalizadores do
Estado de Sac Paulo e da sociedade em geral.

Serao apresentados relatérios trimestrais das realizagees, onde as metas nao atlngidas
serao justlflcadas e onde as metas superadas serao comentadas, quando superiores a
20% do previsto. Deverao ser justificadas as metas quando forem inferiores a 80% do
previsto para o periodo, lembrando que a somatoria dos resultados trimestrais devera
viabilizar o alcance dos resultados anuais previstos.

Devido ao contexto excepcional de reconstrugao do Museu, nao estao apresentados
neste Plano de Trabalho, os anexos pertinentes a Politica de Exposigees e
Programagao Cultural.

PROGRAMAS E ESTRATEGIAS DE ATUAQAO

1. PROGRAMA DE GESTAO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANQA

I) OBJETIVOS ESPECiIFICOS:
o Admlnistrar, supervisionar e gerenciar o museu com qualidade, eficiencia,

eflcacia, transparencia e economicidade, garantinclo a preservacao e
comunicagao de seus acervos culturais em estrelta consonancia com a politica
museoiegica e com as diretrizes da SEC. Este Programa contempla agees em
cinco elxos principals:

O Eixo 1 - Plano museologico e Planejamento Estratégico: estruturagao
de planejamento estrateglco de acees viavel ao poslcionamento efetivo da
vocagao do museu frente ao seu amplo e dlversiflcado conjunto de atividades.
O desenvolvimento ou atualizagao do Plano Museologico de acordo com as
diretrizes estabelecldas pela SEC, e com o alinhamento a Politica de Acervo,
documentos norteadores que produzem definlgees que ultrapassam os Iimltes
de um Contrato de Gestao, deve contemplar a interlocugao com as diversas
instancias internas e externas a Organizagao Social (equipes e Conselhos de
Adminlstragao, Conselhos de Orientagao, UPPM/SEC, Comissao de Avaliagao). a

l
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Eixo 2 — Gestao administrativa e financeira: envolve a execugao de uma
série de agees relacionadas a gestao e custeio de recursos humanos, servigos e
demais despesas para o gerenciamento do museu (tais como agua, luz,
telefone, impostos e material de consumo), bem como a realizagao de compras
e contratagoes, de atividades organlzaclonals, de prestagao de contas,
manutengao do equllibrlo financelro e gestao arquivistlca do museu.

Eixo 3 — Financiamento e Fomento: preve a elaboragao e o desenvolvimento
de estratégias para ampliagao e diversiflcagao das fontes de recursos, sobretudo
financeiros, para as atividades do museu, incluindo elaboragao e gestao de
projetos de captacao de recursos incentivados e nao incentivados, junto a
pessoas fisicas e juridicas. Este eixo deve estar atrelado ao Programa de
Comunicagao e Desenvolvimento Institucional para potencializar as entradas de
recursos oriundas das receitas previstas no Contrato de Gestao (tais como
cessao onerosa de espago, bilheteria, cafés, Iojas e aflns e Comlte de Patronos -
a partir da reabertura) e outras receitas de captagao, sempre visando ao menor
custo para o usuario final (plilblico do museu) e ao incremento dos recursos
repassados pelo Estado, de modo a viabilizar mals e melhores servicos culturais
para a populacao. Neste eixo, é importante ressaltar 0 papel do Conselho de
Administragao da Organizagao Social na formagao e manutengao de uma recle
ativa de relacionamentos corporativos, visando aos bons resultados de
dlverslficagao de fontes de recursos, formagao de parcerias e captacao de
patrocinio.

Eixo 4 — Mobilizagao e/ou diversificagao e/ou fidelizagao de pfiblico:
Elaboracao de pesquisas e analises para verlficar a capacidade maxlma de
atendimento do museu e desenvolver estratégias envolvendo todas as areas
técnicas e administrativas para viabilizar a ampliagao e/ou diversiflcagao e/ou
fidelizagao do publico da Instituigao.

Eixo 5 - Monitoramento e Avaliagao de Resultados: Indlcagao de
estratégias internas para monitoramento de suas realizagees e da implantagao
do Plano Museolegico e demais documentos norteadores, bem como para a
avaliagao dos resultados alcangados, incluindo a realizagao de pesquisas que
apontem o perfil e a satisfacao do publico com as exposigees, programagao
cultural e educatlva e servlgos oferecidos pelo museu, alem de indicar novos
possivels caminhos de acao.
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II) ESTRATEGIA DE ACAO

No Programa de Gestao, Transparencia e Governanga, o IDBrasil propee a realizagao
de quatro metas, que serao os pilares para a reestruturagao organizacional do Museu
da Lingua Portuguesa em sua nova fase. Visando a subsidiar a Secretaria de Cultura
no planejamento de acees e piano orgamentario a partir da reabertura do Museu, sera
elaborado, com o apoio de consultoria externa, um Plano Estratéglco. O produto a ser
entregue no quarto trimestre de 2018 partira das diretrizes conceituais gerais do Plano
Museolegico e tera como foco o delineamento da estrutura e visao organizacional, das
agees para sustentabilidade flnancelra e parcerias, metas de pifiblico e linhas gerais
dos principals programas da area fim. Estes so deverao ser detalhados apes a
elaboragao do Plano Estratéglco e dos avangos no desenvolvimento da nova exposigao
de longa duragao do Museu.
A segunda meta, a ser elaborada com apoio de consultoria externa e
concomitantemente ao Plano Estratéglco, é um estudo orgamentarlo do custo
operacional do Museu da Lingua Portuguesa a partir da sua reabertura. Entrarao nesse
estudo itens gerais de custeio com equipe fixa, equipe terceirizada (seguranca e
limpeza), seguros, manutengao predial, utilidades (agua, iuz, telefonia), servigos de
Internet, servigos administrativos, dentre outros. O estudo orgamentario dos
programas especificos da area fim, como Exposigees, Educativo e Programagao
Cultural, sera apresentado, na primeira versao, e dependera cle definigees que serao
tomadas, a posterior/', para cada area.

A tercelra meta, também realizada pela equipe interna, é a lnscrigao de pelo menos
um projeto em lei de incentivo, com 0 objetivo de permitir a captagao de recursos
para 0 desenvolvimento de uma exposigao temporarla, visando a reabertura do Museu
e como parte do processo de sua reconstrugao que nao prevista no Convenio.. Serao
envldados esforcos para que a captagao de recursos incentivados ocorra entre o final
de 2018 e inicio de 2019, com estrategia allnhada ao Convenio.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Total de 14 funclonarlos.

Diretor Executivo, Diretora Administrative e Financeira e Diretora Técnica e uma
Assessora Técnica de Diretoria.

Coordenadorias do IDBrasil, especialmente na flgura dos coordenadores de:
Tecnologia, Operagees e Infraestrutura, Administrativa e Financeira, Gestao de
Recursos I-lumanos, Comunicagao e Desenvolvimento Institucional, Exposigees e
Programagao Cultural, Educativo e Centro de Referencia do Futebol Brasileiro (do
Museu do Futebol), Assistente Tecnico Administrativo e Financeiro. Demals membros
das equipes poderao participar a depender das discussees para o Plano Estratéglco.

IV) PUBLICO ALVO: pliblicos de relacionamento, especialmente equips cla UPPM e da
Fundagao Roberto Marinho. »'\
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2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAQAO, DOCUMENTAQAO E PESQUISA

1. Objetivo especifico do programa: salvaguardar e desenvolver 0 patrimenio
museolegico, arquivistlco [quando for 0 caso] e blbiiografico [quando for 0 caso]
dos museus da SEC, para que os mesmos sejam preservados, valorizados e
dlsponibillzados no presente e para as geragees futuras.

I) OBJETIVOS ESPECiFICOS:
I. Garantir recursos financeiros para as atividades de preservacao, pesquisa e

disponibllizacao dos acervos (contratagao de servicos préprios e/ou de terceiros e
compra de materials);

II. Assegurar o desempenho das atividades de preservagao, pesquisa e
dlsponibllizagao dos acervos;

III. Prover recursos humanos para as atividades de preservagao, pesquisa e
disponibilizagao dos acervos;

IV. Adotar critérios e procedimentos baseados em norrnas lnternacionais para gestao
dos acervos;

V. Manter registros atualizados dos acervos;
VI. Promover higlenizagao e agees de conservagao dos acervos e/ou tratamento

adequado de itens digitais e suportes de patrimenlo lmaterial;
VII. Garantir a disponibilizagao de informagees sobre 0 acervo da instituicao e apoiar

pesquisas a ele relacionadas.

1 Iv

II) ESTRATEGIA DE AQAO

Considerando a reabertura do Museu no segundo semestre de 2019 0 IDBrasil
coordenara, junto de especialistas selecionados em comum acordo com a Secretaria
de Cultura e a Fundagao Roberto Marinho, a elaboragao do Projeto de implantagao do
Centro de Referencia do Museu cia Lingua Portuguesa. Constarao do documento:
missao e diretrizes conceituais, principals linhas de atuagao, estrutura organizacional,
indicacees para sua operacao (com equipes internas e externas) e indicagao de pelo
menos um projeto de pesquisa a ser reallzado quando de sua inauguragao.

Para a elaboragao desse projeto, preve-se a realizagao de workshops com a
participagao de convidados, de perfls variados, como: profissionais da area de
museus, da area academlca ligada ao tema gerador do Museu, de centros de pesquisa
e de organlzagees aflns, nao estando restrito ao Brasil, podendo, dentro dos Iimltes
orgamentarlos, haver convldados da Comunidade dos Paises da Lingua Portuguese -
CPLP.

Dado que grande parte do contelfildo original do Museu estara na nova exposlgao de
longa duragao, faz se necessario uma avaliagao das necessidacles de atuaiizagao dos 1

I
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direitos autorais, de imagem e direitos conexos. Para facllitar o acesso aos dados
relatlvos as obras llcenciadas na exposigao original, sera crlada uma ferramenta digital
para a gestao das informagees do acervo, que se pretende ser uma base para um
banco de dados a ser desenvolvido futuramente no Museu. Essa nova ferramenta ja
seguira padrees de trabalho com acervos digitais, dando atengao a questees como
rnetadados, extensees dos arquivos e, principalmente, ligagees entre obras, autores e
seus respectivos termos de Ilcenciamento.

A terceira meta diz respeito a constituigao do Arqulvo para salvaguarda da
documentagao relatlva a memerla instituclonal do Museu. Por meio de uma consultoria
especializada, sera elaborado um Plano, baseado em diretrizes arquivisticas, que
definira a metodologia de constltuigao desse arquivo, cuja fungao principal sera
classificar, organizar e guardar em padr6es adequados, os documentos produzidos na
area fim do Museu de modo a torna-los mals acessiveis ao plllblico interno e externo. A
metodologia prevista neste Plano diz respeito tanto aos documentos acumulados em
onze anos de Museu (2006-2017) quanto aos que forem produzidos a partir de 2018.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Total de 6 funclonarlos.

Diretora Técnica, Assessora Técnica de Diretoria, Coordenadora e Técnica
Pesqulsadora do Nillcleo do Centro de Referéncia do Futebol Brasllelro, Coordenador e
Analista do Niflcleo de Tecnologia.

IV) PUBLICO ALVO: funcionarios, parceiros e pesquisadores.

3. PROGRAMA DE EXPOSICDES E PROGRAMACAO CULTURAL

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Ampliar a extroversao do acervo e da tematica de atuagao do museu contribuindoI

para a formagao de pubiico de museus e equipamentos culturais, por meio de
exposigees, cursos, oficinas, workshops, palestras e eventos que viabillzem, com
acessibilidade, o acesso qualificado da populagao a cultura e a educagao.

II) ESTRATEGIA DE ACAO

Em razao do rnomento excepcional de reconstrugao do Museu da Lingua Portuguesa,
as ag6es do Programa serao realizadas fora da sede e condlcionadas a lnlciatlva da
Fundagao Roberto Marinho e parceiros privados envolvidos na alianga solidaria em prol
da reconstrucao. O papel do IDBrasil, portanto, sera partlcipar, de modo ativo, das
atividades propostas, tals como: comemoragao do Dia Internacional da Lingua
Portuguese, irlsercao do Museu na Bienal do Livro de Sao Paulo e em eventos como as
festas llterarias FLIP (Paraty-RJ) e outras eventuaimente crladas. A equipe do IDBrasil,
conforme 0 projeto, colaborara corn a concepgao, o acompanhamento e a dlvulgagao,
dando 0 suporte necessario no desenvolvimento de contetido, agees educativas.
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Ha também a posslbllidade de realizagao de exposigees itinerantes, seja pelo interior
do Estado de Sac Paulo (projeto “Estagao da Lingua”, proposto pela empresa
Arquiprom), seja para tres paises africanos de Iingua portuguesa (em parceria com o
Itamaraty, Expomus e Fundagao Roberto Marinho). Nesses projetos, condlcionados a
recursos de terceiros, 0 IDBrasil atuara dando suporte de contefildo, assistencia as
agees educativas, colaborando com a curadoria e na gestao e desenvolvimento
tecnolégico. O IDBrasil também acompanhara todas as etapas de execugao dos
projetos, documentando—os para a meméria instituclonal.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Total de 5 funcionarios

Diretora Técnica, Assessora Técnica de Diretoria, Coordenadora do Nucleo de
Exposicees e Programagao Cultural, Coordenador e Analista do Nticleo de Tecnologia.

IV) PUBLICO ALVO: pLib|lCO participants das acees extramuros

4.. PROGRAMA DE COMUNICAQAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:

~ Prestar informagees atualizaclas sobre a reconstrugao do museu e a programagao
dos parceiros, assinadas pelo museu, a Assessoria de Comunicagao da SEC.

0 Elaborar publicagees diversas, com enfoque educativo, histérico, artistlco, técnico
e/ou cientifico-tecnoléglco, contribuindo para a ampliagao do conheclmento geral e
especifico acerca das linhas de atuagao e dos principals temas afetos ac museu,
pelo site e redes sociais.

o Realizar ag6es de reiacionamento com plflblicos-alvo, buscar potencials parceiros e,
em conjunto com o Programa de Gestao Executiva, Transparencia e Governanga,
estruturar programas de apoio ac museu.

11) ESTRATEGIA DE AcAo
O foco principal do Programa de Comunicagao e Desenvolvimento Institucional sera a
dlvulgagao das agees de reconstrugao e das atividades educativo—culturais extramuros
assinadas pelo Museu, e realizadas pelos parceiros. Para isso, o IDBrasil utilizara como
canals com o pablico o site instituclonal, recrlado em 2017, e os perfis do Museu nas
redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. O tom geral da comunicagao vlsara
passar ao plilbiico geral o conceito de Museu Vlvo. As linhas editorials delineadas em
2017 serao revlsadas e/ou aprimoradas conforme os avangos do projeto de
reconstrucao. Para 2018, esta prevista a insergao do Museu no Spotlfy, com a criagao
de Iistas de musicas relacionadas ao acervo e exposigfies realizadas pelo Museu entre
2006 e 2015, alem cla dinamizagao do canal do Museu no Youtube, com a lnclusao de
resumos e titulos nos videos do Seminarlo Museu da Lingua Portuguesa - conquistas e
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desafios, reallzado em maio de 2016 e insergao das palestras sobre Educacao em
Museus do antigo Centro de Referencia de Eciucacao em Museus.

111) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS Do PROGRAMA:
Total de 5 funclonarlos.

Diretora técnica, Assessora Técnica de Diretoria, Coordenadora de Comunicagao e
Desenvolvimento Instituclonal e dois assistentes do Nlllcleo de Comunlcagao.

IV) PUBLICO ALVO: visitantes virtuais e parceiros.

5. PROGRAMA DE EDIFICAQOES: MANUTENQAO PREDIAL, CONSERVAQAO
PREVENTIVA E SEGURANQA

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Assegurar a manutencao fisica e a conservacao preventiva de instalacees e
equipamentos de infraestrutura predial, da Ala Oeste da Edlficagao e, quando
concluidas as obras de reconstrugao, para toda a edificagao, conforme area
descrita no Termo de Pei-mlssao de Uso, investindo, no minimo, 2,3% do
repasse do Contrato de Gestao em agees de operagao e em sua manutengao
preventiva e corretiva.

~ Garantir a seguranga da edificagao e das lnstalacees, bem como dos
funcionarios, na Ala Oeste da Edlficagao e, quando concluidas as obras de
reconstrugao, para toda a edificagao, conforme area descrita no Termo de
Permissao de Uso.

4»

II) ESTRATEGIA DE ACAO:

O Programa pauta-se na definigao de manutengao predial como uma combinagao de
acees técnicas e administrativas, incluindo as de supervlsao, destlnadas a manter ou
recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma fungao requerida
(Cf. NBR 5462/92 da ABNT).

Seguindo as normas técnicas, as atividades desse Programa podem ser classiflcadas
em preditivas, preventivas, corretivas e detectives.

e Manutengao Preditiva: é a atividade que visa ao estudo de sistemas e
equipamentos com analises cie seus comportamentos em uso, a fim de predizer
e apontar eventuais anomallas, alem de direcionar e programar os
procedimentos de manutencao preventiva.

- Manutengao Preventiva: é a atividade que atua anteclpadamente para que nao
haja a reparagao. Sao atividades programadas em datas preestabelecidas

\)
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obedecendo, portanto, a critérios técnicos e admlnistrativos baseados em dados
estatisticos ou do préprlo histérico da manutencao realizada.

v Manutengao Corretiva: e a atividade que visa a reparacao, caracterizada por
servigos planejados ou nao, a fim de corrigir as falhas. Implica,
necessariamente, a paralisagao de um slstema. Pocle consistir em uma
intervengao de Iongo prazo ou nao.

0 Manutengao Detectiva: é a atividade que visa apurar a causa de problemas e
faihas para a sua anallse, auxillando nos pianos de manutengao. E a Engenharia

~de Manutengao ou Manutengao Pré ativa.

As intervengees sac classificadas como:

CONSERVACAO, que e uma atividade rotineira, realizada diariamente ou com
pec|uenos~intervalos de tempo, relacionada com a operagao e Iimpeza dos edificios.
REPARACAO é a atividade preventiva ou corretiva, antes de se atingir o nivel de
qualidade minlmo aceitavel.
RESTAURACAO é a atividade corretiva, apes ser atingido nivel inferior a qualidade
minima aceitavel, ou seja, ha perda significativa de performance, desempenho,
podendo interferir na seguranga do usuario.
MODERNIZACAO é a atividade preventiva e corretiva, visando que a recuperagao de
qualidade ULTRAPASSE o nivel inicialmente construido e projetado, fixando um novo
patamar de qualidade e desempenho para a edificacao e seus sistemas.

O planejamento dos servicos de manutengao requer a elaboragao de uma previsao
detalhada dos métodos de trabalho, ferramentas e equipamentos necessarios,
condicees especials de acesso, cronograma de reallzagao e duragao dos servigos de
manutengao, consoante recomendagees da norma de Manutengao de Edificagees -
NBR- 5674/99 da ABNT.

O funcionamento da edificagao sem piano de manutengao é precario e temerario.
Precario, pols a disponibilidade de uso costuma ser comprometida pelas constantes
parallsagees de equipamentos (elevadores, bombas, interfones, etc), redugao do
desempenho condominial (falta de agua e iuz, etc) e desconfortos (entuplmentos,
sujidades em paredes, etc).
Muitos consideram como despesa qualquer atividade de manutencao, principalmente
aquelas preventivas, desconhecendo que a ausencia ou falha de manutencao redunda,
invarlavelmente, em desvalorizagao e redugao da vlda Cltil da edificagao.
Pilares da Estratégla de acao

> Manter atuallzado 0 Plano de Gestao e Manutengao.
> Alocacao de recursos financeiros de forma mals eficiente.
> Buscar novas tecnologlas em métodos de execugao de servigos, ferramentas,

maquinas e materials.
> Buscar racionalizar/otimizar a utilizagao de recursos financeiros, materials e

humanos. A
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‘> Equlpe de trabalho, motivada, capacitada e proativa, discipllnada na execugao
das tarefas.

> Atender as legislagees vigentes.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Total de 04 funclonarlos.

01 Coordenaclor; 01 Assistente de Coordenacao (com posto de trabalho no edificio do
Museu); 01 Assistente de Servicos Operacionals; 01 Auxiliar de Servigos de
Manutengao.

IV) PUBLICO ALVO: usuarios

PREMISSAS ORCAMENTARIAS

~IDBrasil, Cultura Educacao e Esporte -
PROPOSTA ORCAMENTARIA 2018 -
MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA
PREMISSAS ORCAMENTARIAS ADOTADAS
Para o exercicio de 2018, o valor referenciai de repasse estabelecldo pela Secretaria
da Cultura para 0 Museu da Lingua Portuguese fol o mesmo estabelecldo em contrato,
ja com previsao de redugao nominal de 5,5% em reiagao ac valor base de 2017.

O Piano para 2018 fol revisado, ampliando 0 escopo de trabalho para inclusao de
estudos e planejamento voltados para a reabertura do Museu em 2019, porém com o
mesmo referenciai orcamentarlo.

Dado esse cenario, o IDBrasil tragou novas diretrizes, de modo a otimizar os recursos
humanos e materials, para a gestao do equipamento.

Sera mantlda equipe minlma de 4 funclonarlos no Museu da Lingua Portuguesa.
A principal orientacao foi voltada a produtividade, com aproveitamento de sinergia das
equipes do OS — Museu do Futebol e Museu da Lingua Portuguesa, possibilitando a
otimizacao dos processos e potencializando resultados com a some de expertises.

Outra diretriz fol a reducao de custos a partir da renegociagao com prestadores de
servigos e revisao das fun<;6es de seguranga. Foram preservadas as agees minimas
necessarias a manutengao predial.

Foram incluidas metas aos Programas de Gestao Executiva, Transparencla e
Governanga e Programa de Acervo: Conservagao, Documentagao e Pesquisa.

Fol reservado um recurso destinado a eventuais necessidades de contratagao de
especialistas ou de consultorlas juridicas em razao dos inquéritos em curso. 1
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Foram adotados os seguintes parametros de mercado:

Reajuste de salarios: 5,5% a.a.
Reajustes de contratos de servigos: 4,5% a.a_ conforme previsao de lnflagao (fonte
relaterio FOCUS do Banco Central de 18 de agosto de 2017).
Reajuste contratos de servigos de mao de obra terceirizada: 6,5% (reajuste
atrelado ao dissidio das categorias)
Taxa Basica de juros: 7,5% a.a. (fonte relatorio FOCUS do Banco Central de 18 de
agosto de 2017). Remuneragao dos recursos apiicados = 92% da taxa basica de juros.

Premlssas para o principal item de custeio do Plano (45% do orgamento)

Vigilancia / Seguranca
Equlpe dimensionada de acordo com as condicfies de vulnerabilidade da regiao e do
prédio, mantendo dois vlgilantes noturnos (sendo um brlgadista), dois porteiros e um
bombeiro, dlurnos.
Vigilante brlgadista é o vigilante que possui treinamento em combate a incendio.

A

, F
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ANEXO TECNICO 11
IDBRASIL CULTURA, EDUCACAO E ESPORTE

ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTAO N° s/2016
PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2020

ANO: 2018

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO
MUSEOLOGICO

Referente ao(s) MLP - MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA
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MLP - Museu da Lingua Portgguesa W _ ,7
NO A¢_;6es

g pactuadas
NO Atributo da

mensuragao Mensura 50 Previsao9 Trimestral

1
(PGTG) Elaboragao de Plano
Estratéglco do Museu da
Lingua Portuguesa

l1.1i Meta-Produto

1° Trim
2° Trim

Plano entregue 3° Trim4° Trim 1
META ANUAL

1

2 l

(PGTG) Elaboragao de Estudo
Orgamentario para operagao
do Museu da Lingua
Portuguesa

, 2.1 Meta-Produto

1° Trim 1
I 2° Trim 1I Estudo entregue (1° Trim = l 3,, Trim

macro / 2° Trim = revlsado e .
4° Tri = detalhado) , ME',°.g;i‘,1,"U%,,L

3

3
(PGTG) Inscricao de Projeto
em Lei de Incentivo, incluindo
exposicao temporarla e/ou
Centro de Referencia

3.1 Meta-Produto

1° Trim
2° Trim0 .

Projeto Inscrito 34°T.p:-'m1
META ANUAL

1

4
(PGTG) Atualizacao do Plano
Museoieglco do Museu da
Lingua Portuguesa (ate
20horas)

4.1 Meta-Produto

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META ANUAL

1

Plano Atualizado

\ 9

8
(PA) Elaboragao de
metodologia de classificagao do
Arqulvo do Museu

8.1 Meta-Produto

1° Trim
2° Trim 1
3° Trim
4° Trim

META ANUAL
1

Plano metodolegico entregue

(PA) Eiaboracao de projeto de
irnplantacao do Centro de
Referencia do Museu da Lingua
Portuguesa

9.1 Meta-Produto

1° Trim
2° TrimO .

Projeto entregue i 4?, Tiirélml
1 META ANUAL1 I 1

107 (PA) Criagao de ferramenta
digital para gestao de
lnformagoes do acervo

16.31” Meta-Produto Ferramenta entregue 1° Trim
2° Trim 1
3° Trim
4° Trim

META ANUAL
1

11
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0 Agfies
pactuadas

NO Atributo ‘La Mensuragaomensuragao
Previsao

Trimestral

14
i (PCDI) Canals de comunicacao

com os diversos segmentos de

14. 1

l

Numero de novos seguidores
Meta nas redes sociais (face-book /

resultado twitter/ instagram e youtube
e outros)

1° Trim
3.000

2° Trim
3.000

3° Trim
3.000

4° Trim
3.000

META ANUAL l
12.000

pijlbiico 14 2 Meta Ntimero de visitantes do
' Resultado website

1° Trim
18.000
2° Trim
18.000
3° Trim
18.000
4° Trim
18.000

META ANUAL
72.000

3 14.3 Meta Produto em novo canal digital
Criacao de perfll do Museu

(Sr>0tif\/)

1° Trim
2° Trim 1
3° Trim ,
4° Trim

META ANUAL
1

1 (PED) 1m lanta ao de slstema
para acesso remoto ao Cl-‘TV17 p 9 17.1 Meta produto Sistema implantado

1° Trim
2° Trim 1 1
3° Trim
4° Trim

META ANUAL
1

A

3
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NO Agees
condicionadas

NO Atributo da
rnensuragaio Mensuragao Previsao

Trimestral

5

(PGTG) Atualizagao do
Plano Museolegico do
Museu da Lingua
Portuguese (horas
adlclonais)

5.1 Meta Produto Plano Atualizado

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META ANUAL 1

6
(PGTG) Eiaboragao das
diretrizes do Programa de
exposlcees do Museu da
Lingua Portuguese

6.1 Meta-Produto Plano de diretrizes
entregue

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META ANUAL 1

7
(PGTG) Elaboragao das
diretrizes do Programa
Educativo do Museu da
Lingua Portuguese

7.1 Meta-Produto Plano de diretrizes
entregue

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META ANUAL 1

11

(PA) Organizagao de
documentos no Arqulvo-
conforme piano definldo
(Documentos do Nucleo
Educativo)

11.1 Meta-Produto
NLll'l"lEl'O minlmo de
itens/docu mentos

organlzados

1° Trim
2° Trim 100
3° Trim 100
4° Trim 100

META ANUAL 300

12 (PA) Renegociacao de
Direitos Autorais 12.1 Meta de

Produto
Quantidade de

Direitos Autorais
Renegociados

1° Trim 50
2° Trim 50
3° Trim 50
4° Trim 50

META AN UAL 200

13
(PEPC) Atuagao em
atividades educativo e
culturais junto a
parceiros.

13.1 Meta Prod uto uantidade de AgoesQ
Educativo e Culturals

1° Trim
2° Trim 1
3° Trim 1
4° Trim 1

META ANUAL 3

15
(PCDI) Publlcagao de
contefiidos
criados/adaptados por
terceiros no site

15.1 N’ d t 'dMeta produto umegczlbnecgggseu OS

1° Trim 3
2° Trim 3
3° Trim 3
4° Trim 3

META ANUAL 12

16

(PCDI) Receber
treinamento em
acessibilidade digital para
apllcagao no site do
Museu

16.1

Nllmero de
treinamentos

Meta Produto recebidos

1° Trim 1
2° Trim 1
3° Trim 1
4° Trim 1

META ANUAL 4

-ll‘?

4



J4 N
."”*.“-" GOVERNO Do ESTADO DE sAo PAULO

0 SECRETARIA DA CULTURA
r-‘=~'-l--M ~ . » .Gabinete do Secretario

ANEXO TECNICO III

OBRIGAQOES DE ROTINA E COMPROMISSOS DE INFORMAQAO
~O presente documento detalha as obrigagoes de rotina e os compromissos de

informagao a serem cumpridos pela Organlzagao Social no ambito do Contrato de
Gestao, especificando a documentagao a ser enviada a Unidade Gestora, para
acompanhamento da regularidade da parceria, iisura e responsabiiidade no uso dos
recursos publlcos e comprovagao de resultados.

Cabe registrar que, em virtude da adogao do Sistema de Monitoramento e
Avaliagao da Cultura pela SEC SP, as obrigagees e os compromissos poderao ser
reagrupados e estruturados em outro formato no Contrato de Gestao, e as
informagees e documentos poderao ser alimentados no Sistema em periodicldade
mensal, trimestral, quadrimestral, semestrai e/ou anual, a depender do tipo de
dado/informagao/documento necessario e em consonancla com as obrigagees
legals previstas e com 0 cronograma anual de envio de dados e documentos
estabelecldo anualmente pela Secretaria da Cultura.

Este documento apresenta rotinas e compromissos de informagoes padronlzadas
para os contratos de gestao, no caso do Museu da Lingua Portuguesa apenas as
obrigagees do Programa de Edificagfies foram alteradas e nos demais programas as
entregas deverao ocorrer, durante o periodo de reconstrugao, quando couber.

1. OBRIGAQTOES DE ROTINA
I an

I) ROTINAS TECNICAS E OBRIGAQOES DO PROGRAMA DE ACERVO

Nas Rotinas do Programa de Acervo, a UGE indica elementos como Referencias
(que os museus podem considerar como uma base a ser seguida na elaboragao
dos documentos e agees) e os Mode/os (que devem ser seguldos e preenchidos
obrigatoriamente pelos museus). Para cada Rotina que demanda uma
comprovagao especifica, esta assinalado a seguir o que possui uma Referencia SEC
e o que possui um Modelo SEC como base a ser considerada pelo museu.
o Manter os acervos em reserva técnica, em exposigao ou area de consulta em

condigees adequadas de umidade, temperatura e iluminancia, com uso de
mobiliario e equipamentos técnicos adequados para manuselo e
armazenamento conforme as caracteristicas de cada acervo que 0 museu
possuL

o Reallzar dlagnéstlco lntegrado do estado de conservagao dos acervos (quando
for 0 caso), seguindo preferencialrnente a publlcagao: “Diagnostlco de
Conservagao: Modelo Proposto para Avaliar as Necessidades doAGerenclamento
Ambiental em Museus”, do Getty Conservation Institute (REFERE/I/CIA SEC). No
primeiro ano do Contrato de Gestao, ao final do 2° trimestre, entregar o
“Diagnestico do Estado de Conservagao dos Acervos Museolegico, Arquivistico e
Bibllografico do Museu da Lingua Portuguesa”

- A partir dos resultados do Diagnéstico, elaborar Plano de Conservagao
lntegrado dos Acervos (quando for o caso), tendo como referencia o Caderno

Rua Maua, S1 — Luz - Sao Paulo/SP PABX: (11) 3339-8000

CEP: 01028-900 www.cultura.sp.gov.br
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de Orientagees para E/aboragao de P/anos de Trabalho c/as OSs (MODELO SEC).
O piano deve ser algo conclso e direcionado para a realidade do museu, com
indlcativo objetivo das prioridades, das solugees e dos cronogramas definidos
pela prepria equipe da instituigao. No primeiro ano do Contrato de Gestao a OS
deve entregar o “Plano de Conservagao Integrado dos Acervos" ao final do 4°
trimestre. Nos anos seguintes, a OS deve entregar no 2° e no 4° trimestres o
“Relatério Semestral de Execugao de Plano de Conservacao” (MODELO SEC).
Orientar a execugao das agees de gestao de acervos pelos parametros
internacionais pertinentes, tals como 0 SPECTRUM/Co//ectionsTrust, respeitando
a realidade de cada institulgao.
Respeitar todos os procedimentos de aquisigao, de empréstimo e de restauro
dos acervos museoléglco, arquivistlco e de obras raras estabelecidos pela SEC,
submetendo a previa e expressa autorizagao do Conselho de Orientagao
Artistico/Cultural e da SEC, nos casos lndicados na legislagao, nas resolugees
vigentes e no Contrato de Gestao Enviar trimestralmente uma relagao dos bens
do acervo com previa autorizagao no periodo para: a) restauro; b) empréstimo;
c) aquislgao por doagao ou compra, por meio do “Reiatorio Trimestral de
Restauro, Empréstimos e Novas aquislgees” (MODELO SEC).
Informar no periodo, por meio do “Relatérlo Trimestral de Restauro,
Empréstimos e Novas Aquislgees (MODELO SEC), a relagao de obras recebidas
por emprestimos de outras instituigees.
Atualizar e complementar os registros documentais do acervo museoiégico e
manter completo e atuallzado no banco de dados do acervo vlgente, com — mas
nao somente — novos registros fotograficos, lnformagees sobre o contexto de
produgao das obras, data e forma de entrada no acervo, pesquisa de origem e
procedencia, movlmentagao, estado de ilberagao de direitos autorais e conexos
e uso e estado de conservagao dos bens que compeem o acervo. No caso dos
museus que possuem materials cuja preservagao demanda predominantemente
o uso de dispositivos tals como microfilmes, CDs, DVDs, I-IDs, servidores
dedicados, etc., devem ser registrados a localizagao e o estado de
conservagao/manutengao onde os mesmos materials se encontram. Enviar
semestralmente “Relatério de Atualizagao do BDA-SEC ou do
in.patrimonium.net (MODELO SEC).
Atualizar e complementar os registros documentais dos acervos arquivisticos e
blbliograficos, em banco de dados informatizado e compativel com padrees
vigentes de lntercambio de dados, com — mas nao somente - inforrnagees sobre
contexto de produgao das obras, data e forma de entrada no acervo,
movimentagao, uso e estado de conservagao dos bens que compeem o acervo.
No caso dos museus que possuem materials cuja preservagao demanda
predomlnantemente o uso de dispositivos tals como microfilmes, CDs, DVDs,
HDs, servidores dedicados, etc., devem ser registrados a Iocalizagao e 0 estado
de conservagao/manutengao onde os mesmos materials se encontram.
Elaborar e manter atualizados os registros documentais de pegas ou acervos de
outros museus que estejam em comodato ou em depésito na institulgao.
Participar das atividades e reuni6es relativas as meihorias e implantagees do
Banco de Dados de Gestao de Acervos da SEC e de outras atividades do Comite
de Politica de Acervo.

Rua Maua, S1 — Luz - Sao Paulo/SP PABX: (11) 3339-8000
CEP: 01028-900 www.cultura.sp.gov.br
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- Manter o inventario de acervo atuallzado (acervo museologico, colegees
blbllograficas especials ou de obras raras e conjuntos arquivisticos hlstoricos
aprovados pela SEC para incorporagao ao acervo). Enviar, juntamente com a
proposta do Plano de Trabalho do exercicio seguinte, proposta de aditamento
do Anexo IV-A do Contrato de Gestao, contendo as incorporacees ou
desvlnculagees de acervo ate o periodo (MODELO SEC).

- Manter atualizados contratos e termos de cessao de uso de imagem e som dos
acervos sob responsabilidade do museu.

0 Elaborar e manter atuallzado 0 reglstro topografico do acervo (mapa de
locallzagao das pegas do acervo).

o Reallzar, durante toda a vigencia do contrato, todos os procedimentos
adequados de conservagao preventiva e corretlva dos acervos. Incluem-se aqui
as acees de higienlzagao mecanica perledica de todos os acervos que o museu
possuir. Enviar no 2° e 4° trimestres o “Relatorio de Execucao de A<;6es de
Higlenizagao dos Acervos”, que faz parte do “Relatério Semestral de Execugao
do Plano de Conservagao”. (MODELO SEC).

- Manter equipe flxa, com profissionais especlalizados em documentagao,
conservagao e pesquisa para todos os acervos que 0 museu possuir.

- Manter espagos adequados para exposigao, manuselo e armazenamento,
equipados conforme a especlficidade do acervo e seguros para execugao dos
trabalhos das equipes.

~ Promover o desenvolvimento do Centro de Pesqulsa e Referencla do museu,
realizando pesquisas de acervo e tematlcas a partir de linhas de pesquisa
claramente deflnidas (inclusive para as exposigees e o servigo educativo do
museu), e promovendo atendimento a pesquisadores lnteressados. Na
inexlstencia de um Centro de Pesquisa e Referencia, apresentar informes sobre
o andamento e/ou desenvolvimento das mals diversas atividades de pesquisa
e/ou projetos realizados pelo nlicleo de conservagao, documentagao e pesquisa
da lnstituigao, com o objetivo de dar um panorama geral dos procedimentos,
dos projetos elaborados e das parcerias realizadas com outras institulgees
técnicas e/ou academlcas. Informar no 1° e 3° trimestres o andamento das
atividades.

- Assegurar investlmento do repasse anual do Contrato de Gestao para a
manutengao das Rotinas e Obrigagees Contratuais do Programa de Acervo.

e Promover perlodicamente agees de capacitagao da equipe.
- Partlcipar das atividades do Sistema Estadual de Bibliotecas do Estado de Sao

Paulo (SISEB) [quando aplicavel].

11) ROTINAS_TECNICAS E OBRIGACOES DO PROGRAMA DE ExPosIc6Es E
PROGRAMACAO CULTURAL

- Atualizar e aprimorar legendas, comunicagao visual e acessibilidade exposltiva.
Apresentar informagao semestrai das agties lmplementadas.

- Assegurar a acessibilidade expositiva (para pessoas com deficlencla e por meio
de recursos em ingles e espanhol) a exposlgao de longa duragao e buscar
promover a acessibilidade expositiva nas exposlgees temporarias e itinerantes,

Rua Maua, 51 — Luz - Sao Paulo/SP PABX: (11) 3339-8000
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A-Ibem como na programagao cultural oferecida. Apresentar informagao semestrai
das agees lmplementadas.
Informar o numero de visitantes presenclais mensalmente e sempre que
sollcltado. Apresentar mensalmente por e-mail o plllbllco presencial do museu,
especificando os segmentos de ptlblico recebldos e envlar planilha segmentada
e quantitativa de DUDIICOS (nos reiatorios de atividades trimestrais e anual).
Partlcipar das a<;6es de integragao e eventos da Rede de Museus da SEC,
composta pelos museus da SEC geridos em parceria com Organizagees Socials
de Cultura, tals como a Mostra de Museus da SEC, Campanha “Sonhar o
mundo”, ferlas nos museus, anlversario da cidade, Dia das Crlangas, entre
outras.
Partlcipar com agao ou programagao das campanhas promovidas ou apoladas
pela SEC ou Governo do Estado: Campanha do Agasalho, Virada Inciuslva,
Prlmavera de Museus, Semana Nacional de Museus, Jornada do Patrimenio,
Museum Week, Museum Se/fie Day e outras programagees que ocorram ac
Iongo do ano.
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gestao para a
manutengao das Rotinas e Obrigagees Contratuais do Programa de Exposigees e
Programagao Cultural.
Assegurar que os profissionais responsaveis pelo “Programa de Edificagees”, em
consonancia com os diretores do museu e as demais equipes tecnlcas, quando
da implantagao de exposlcees de longa] media duragao e/ou exposlgees
temporarias, acompanhem as instalagees que lnterfiram na elétrica, hidraulica,
estrutura, entre outros elementos exlstentes na edlficagao, e exijam de
tercelrlzados a emlssao previa, de Anotagao de Responsabllidade Técnica (ART)
e demais documentos e/ ou Iaudos que sejam necessarios, a fim de se
comprovar a seguranga dessas montagens para pessoas, edlficagao e acervos

III) ROTINAS TECNICAS E OBRIGAQOES DO PROGRAMA EDUCATIVO

Executar e aprimorar perlodicamente o Plano Educativo, contemplando o
atendimento dos varlos segmentos de plllblico, bem como apresentando
programas e projetos para publicos especiflcos, prlorizando a acessibilidade do
museu. No segundo trimestre do primeiro ano do Contrato de Gestao entregar
0 “Plano Educativo" e submeter anualmente para aprovagao da SEC,
juntamente com a proposta do Plano de Trabalho do exercicio seguinte, a
atualizagao do Plano Educativo.
Manter equipe fixa em nfilmero suficiente, com profissionais especlalizados
(inclusive para o atendimento a pessoas com deficlencla) e bllingues
(lngles/espanhol), alem de promover perlodicamente agees de capacltagao da
equipe. Informar no “Relaterio Anual de agees do Educativo” os resultados
alcangados com relagao as agees de capacitagao.
Reallzar agees educativas ao plllblico agendado e espontaneo em todo periodo
de abertura do museu. Apresentar agees trimestralmente em “Relato
Complementar das Agees do Programa Educativo".
Articular parcerias com a rede escolar e com instituigees vinculadas aos demais
grupos alvo para ampliar o nfilmero de grupos atendidos em todos os horarios

Rua Maua, 51 — Luz - Sac Paulo/SP PABX: (11) 3339-8000
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dlsponiveis, observando a capacidade de atendimento qualificado das vlsitas.
Apresentar no 1° e 3° trimestres “Relato das A<;6es de Ampllagao e/ou
Dlversificagao e/ou Fldelizagao do Ptibiico Agendado” e “Informe sobre a
Capacldade de atendimento por trimestre de estudantes de escoias pabilcas e
privadas, e de outros grupos agendados em agees educativas, apresentando a
forma de mensuragao.

o Promover inclusao social e cultural a grupos sociais dlversificados,
marglnalizados e com maior dlficuldade no acesso a equipamentos culturais
(tais como idosos, pessoas com deflclencia, pessoas em sltuagao de
vulnerabilidade social, doentes em hospitals, etc.) ou que estejam no entorno
do museu, por meio de projetos e programas acessiveis e participativos.
Informar no “ReIatc'>rio Anual de agees do Educativo” os resultados alcangados
nos projetos e programas realizados.

- Proporclonar, dentro do escopo de atuagao do nucleo de agao educativa,
acessibilidade de contefildo por meio de diversos recursos (audio-guia,
maquetes tateis, entre outros), com o intuito de promover uma vlsita
autenoma. Informar no “Reiaterio Anual de agees do Educativo" cs recursos
implementados.

- Promover agees voltadas as equipes das areas meio e fim do museu para a
lntegragao, educagao e conscientizagao dos funcionarios de todos os demais
setores, a respeito das atividades e fungees do museu e o papel e importancia
de cada um dentro do equipamento. Informar no “Reiatorio Anual de agees do
Educativo” os resultados alcangados das agees realizadas.

o Promover cursos de formacao, workshops e palestras para professores,
educadores e guias de turismo. Informar trimestralmente em “Relato
Complementar das Agees do Programa Educativo".

~ Elaborar, juntamente com a equipe responsavel pela area de pesquisa do
museu, materials qualificados e em diferentes suportes (apostilas, jogos,
folders, videos etc.) para apoio as agees educativas voltadas aos diferentes
ptlblicos. Dependendo do suporte do material produzido, deve-se disponibiiiza-
lo no site do museu. Apresentar no 2° e 4° trimestres “Informe dos Materials
Educativos Disponibllizados (impressos e virtuais)”.

o Realizar programas, projetos e agees integrados com as areas técnicas do
museu e, também, com nucleos de agao educativa de outros museus
pertencentes a SEC. Informar no “Relaterio Anual de agees do Educatlvo” os
resultados alcangados dos programas, projetos e agees realizados.

- Realizar pesquisa de perfll e de satisfagao do ptlblico escolar, para subsldiar a
avaliagao e o aperfeigoamento dos servigos prestados. Apresentar no 2° e 4°
trimestres “Relatério Analitico da Pesquisa de Satlsfagao do Plllblico EscoIar”.

o Apresentar dados coletados em pesquisas e avallagees aplicadas ao plllbllco
atendido pelo nucleo de agao educativa em que se utilizaram modelos préprios
da instituigao. Informar no “Relatério Anual de agees do Educativo” a anallse
dos dados obtlda.

- Partlcipar das reuniees e atividades do Comite Educativo.
- Partlcipar das agees em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC

(campanhas, eventos, impressos, etc.).
- Partlcipar dos projetos desenvolvidos nas parcerias da Secretaria da Cultura

com outros orgaos governamentais.
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Assegurar lnvestimento do repasse anual do Contrato de Gestao para a
manutengao das Rotinas e Obrigagees Contratuais do Programa Educativo.

IV) ROTINAS TECNICAS E OBRIGAQOES DO PROGRAMA DE INTEGRAQAO
AO SISEM-SP

Considerar as demandas do interior, litoral e reglao metropolltana de SP
discutldas com o Grupo Tecnico e com o Conselho de Orientagao do
SISEM/UPPM, no planejamento das agees lntegradas ao SISEM-SP, que poderao
ser deflnidas dentro das linhas de agao existentes (comunicagao, apoio tecnlco,
alticuiagao, formagao).
Submeter anualmente para aprovagao da SEC, juntamente com a proposta do
Piano de Trabalho do exercicio seguinte, a proposta de agees lntegradas ao
SISEM-SP (exposigees itinerantes, com titulo, necessidades para montagem e
proposta de agao atrelada a exposigao, por exemplo, bem como a formagao da
equipe educativa do museu que recebera a exposlgao; seminarios, oficinas e
palestras, com descrlgao de carga horaria, nemero de vagas e ementa; estagios
técnicos, com descrlgao de periodo de estagio, nemero de vagas e perfll
desejado do candidato ao estagio; visitas de formagao - no sentido de receber
profissionais de outros museus, com definigao de nemero de vagas e datas de
realizagao; visitas tecnicas - no sentido de um proflssional da OS ir ate a
instituigao e elaborar um relaterlo de recomendagao, com definlgao de nemero
de visitas e especialidade a ser tratada - que pode ser expografia, comunicagao
visual, conservagao preventiva, etc.). Esta proposta detalhada devera ser
entregue junto ao anexo Descritivo das Agees de Apoio ao SISEM-SP.
Apresentar informagao anual das agees lmplementadas.
Partlcipar e promover intercambios técnicos, recebendo em estagio técnico,
profissionais de museus de diferentes regiees do Estado, de outros Estados e de
outros paises, bem como enviando também funclonarios do museu em
iniclativas aflns. Entregar relaterlo trimestral das atividades de apoio ao SISEM-
SP realizadas no periodo, incluindo estagios técnicos recebidos ou realizados,
agees realizadas junto as Redes Tematicas e re/ato das agees realizadas no
amb/‘to do ICOM Brasil.
Encaminhar no prazo de ate 10 dias apes a realizagao da agao prevista no Piano
de Trabalho, o relaterlo sintétlco da agao. O formulario de relaterlo sintético, ja
entregue as OSs, pode também ser solicitado pelo e-mail sisem@sp.gov.br.
Segulr as recomendagees de prazos determinados para cada agao conforme
estipulado anteriormente pelo GTCSISEM-SP: 45 dias antes da agao, realizar o
contato com o municiplo; 30 dias antes da acao, confirmagao de local, data,
horarlo e tema a ser trabalhado; 20 dias antes da agao, aprovagao da pega de
dlvulgagao; 15 dias antes da agao, inicio da divulgagao e 07 dias apes a
realizagao da agao, envio de relaterlo para o GTCSISEM-SP.
Encaminhar reiagao de parcerias estabelecldas com outras lnstitulgees
museolegicas, realizadas e previstas, para que o GTCSISEM-SP possa coordenar
seu planejamento, evitando assim sobreposigees de agees de apoio.
Divulgar regularmente os servigos e a programagao do museu na piataforma\
www.estadodacuitura.sp.gov.br.
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~Partlcipar das agoes em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC
(campanhas, eventos, impressos, etc.).
Atualizar anualmente e entregar com a proposta de aditamento anual o
mapeamento de agees potencials para integragao do SISEM-SP dentre as agees
pianejadas em diversas areas técnicas da OS.
Assegurar lnvestimento minimo do repasse anual do Contrato de Gestao para a
manutengao das Rotinas e Obrigagees Contratuais do Programa de Agees de
Integragao ao SISEM-SP.

V) ROTINAS TECNICAS E OBRIGAQOES DO PROGRAMA DE COMUNICAQAO E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Desenvolver Plano de Comunicagao e Desenvolvimento Institucionai que
fortalega a presenga do museu junto a diversos pebiicos de interesse
(estudantes, professores, apoiadores, pesqulsadores, patrocinadores, doadores,
imprensa e formadores de opiniao), firmando-o como equipamento cultural do
Governo do Estado vlnculado a Secretaria da Cultura. No primeiro ano do
Contrato de Gestao: entregar o “Plano de Comunicagao do Museu" ao final do
primeiro semestre de vigencia do Contrato de Gestao. A partir dai, submeter
anualmente para aprovagao da SEC, juntamente com a proposta do Plano de
Trabalho do exercicio seguinte, a atualizagao do Plano de Comunicagao do
Museu.
Promover o museu na Internet e nas redes sociais, seguindo as diretrizes do
Plano de Comunicagao Instituclonal e respeitando as orlentagees do Sistema de
Comunicagao da Cultura - SICOM.
Submeter a aprovagao da SEC propostas de alteragao de Iogomarca do museu.
Manter o site do museu atuallzado e adequado, divulgando dados

institucionals, histericos e de agenda atualizada regularmente, contendo:
lnformagees de exposigees e programagao cultural do museu; lnformagees
sobre o SISEM e a Rede Tematica da qual faz parte; servigos do museu e
formas de acesso; aviso de compras e de processos seletlvos para contratagees
de servlgos e de colaboradores para a equipe do museu; documentos
institucionals da OS (estatuto; qualificagao como OS; reiagao de conseiheiros e
mandatos, diretorla e contatos; relaterlos anuais; prestagao de contas); links
para ouvldoria/SEC, para o site da SEC e para o site do SISEM. Divulgar no site
e também nas contas de redes sociais mantidas pelo museu lnformagees
atualizadas sobre o acervo (restauros importantes que foram concluidos, agees
de atualizagao de informagees relevantes no banco de dados do acervo e
formas de pesquisa).
Produzir pegas de comunlcagao tals como convites eletrenicos, boletins
eletrenlcos ou cartazes para dlvulgagao da programagao ou como veiculo de
comunicagao instituclonal para envio ao mailing list, com previa aprovagao de
proposta editorial e layout pela SEC.
Atualizar mensalmente a programagao anual contida no Descritivo das
Exposigees e Programagao Cultural, por e-mail, ate o eltimo dia etil de cada
mes, conforme as datas estabelecldas no Cronograma Anual das OSs de

Rua Maua, 51 — Luz - Sac Paulo/SP PABX: (11) 3339-8000
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Museus / UPPM / SEC e manter a SEC/UPPM atualizada sobre toda e qualquer
alteragao de data, conteedo ou servigo desta programagao.

- Submeter previamente a Assessoria de Comunicagao da SEC, por e-mail, com
cepia para a Unidade Gestora, toda proposta de material de divulgagao a ser
produzido (folhetos, convites, catalogos, etc.), para aprovagao da proposta
editorial, layout e tiragem, bem como submeter previamente para aprovagao da
SEC as minutas de release para imprensa.

- Submeter anualmente a Unidade Gestora para aprovagao as propostas de
publicagees (livros, colegees) do museu, com lndicagao de proposta editorial,
especiflcagao tecnica e tiragem. Enviar Especificagees das Publicagees
Propostas.

o Aplicar corretamente 0 Manual de Logomarcas da SEC / Governo do Estado.
- Partlcipar e divulgar as agees de integragao e eventos da Rede de Museus da

SEC, composta pelos museus da SEC geridos em parceria com Organizagees
Socials de Cultura, tals como a Mostra de Museus da SEC, Campanha “Sonhar o
mundo”, ferlas nos museus, anlversario da cidade, Dia das Crlangas, entre
outras.

o Partlcipar e divulgar as campanhas promovidas ou apoladas pela SEC ou
Governo do Estado: Campanha do Agasalho, Virada Incluslva, Prlmavera de
Museus, Semana Nacional de Museus, Jornada do Patrimenio, Museum Week,
Museum Se/fie Day e outras programagees que ocorram ao Iongo do ano.

- Monitorar peblico virtual. Apresentar no relaterlo anual o quantitativo de peblico
virtual, indicando nemero de visitantes ilinicos e nemero total de acessos.

o Seguir as orlentagees da Politica de Comunicagao e a Politica de Porta-Vozes da
SEC.

- Enviar Relaterio Trimestral de Destaques do Museu na Midia do periodo (Modelo
SEC).

- Partlcipar das agees em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC
(campanhas, eventos, impressos, etc.).

o Assegurar lnvestimento do repasse anual do Contrato de Gestao para a
manutengao das Rotinas e Obrlgagees Contratuais do Programa de
Comunicagao de Desenvolvimento Institucionai.

o Allmentar a plataforma SP Estado da Cultura mensalmente com dados da
programagao.

I an ,-

VI) ROTINANS TECNICAS E OBRIGAQQES DO PROGRAMA DE EDIFICAQOES:
MANUTENQAO PREDIAL, CONSERVAQAO PREVENTIVA E SEGURANQA

o Manter atuallzado e executar perlodicamente o Plano de Gestao e
Manutengao em Edificios para a Ala Oeste e, quando concluidas as obras de
reconstrugao, para toda a edificagao, conforms area descrita no Termo de
Permissao de Uso. Devera incluir, alem da edificagao, todas as instalagees e
lnfraestrutura predial (luminotecnia; slstema de ventllagao, exaustao e
climatizagao; eievadores e plataformas; geradores; etc.) e areas externas.
Entregar trimestralmente a Planiiha Trimestral de Acompanhamento dos

~Servlgos Manutengao e Conservagao Preventive das Edificagees e

Rua Maua, 51 — Luz - Sao Paulo/SP PABX: (11) 3339-8000
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anualmente (dezembro) 0 consolldado dos quatro trimestres na Planilha
Anual ds Acompanhamsnto dos Ssrvlgos Manutsngao e Conservagao
Preventiva das Edificagees. Entregar, alem das planilhas trimestrais,
relaterlo semestrai (2° e 4° trimestres) contendo descritivo das agees
realizadas.
Executar programagao periedlca de combats a pragas: descupinizagao,
desratlzagao, desinsstizagao s agess para adogao de barreiras fisicas
impeditivas ds pouso s nldificagao de pombos para a Ala Oeste quando nao
previsto no CONVENIO s, quando concluidas as obras de rsconstrugao, para
toda a edificagao, conforms area descrita no Termo de Permlssao de Uso.
Entregar relaterlo semestrai (2° e 4° trimestres) contendo descritivo da
programagao executada no periodo, com indlcagao das empresas
prestadoras do servigo.

- Vigilancla perlmetral na Ala Oeste s, quando concluidas as obras de
reconstrugao, em toda a sdiflcagao, conforms area descrita no Termo ds
Psrmissao de Uso.
Quando concluidas as obras de rsconstrugao, ss necessario, obter o AVCB
(Auto ds Vistoria do Corpo ds Bombelros) e renovar, sempre no prazo
concedido pelo Corpo de Bombeiros, atuallzando sempre que necessario o
projeto de bombeiros. Realizar a manutsngao periedlca dos equipamentos
ds ssguranga s prevengao de lncendios (hldrantes - se viaveis na fase ds
reconstrugao, extlntorss em suas diversas classes, etc.), garantlndo boas
condigess ds uso s prazo de validads vigsnte na Ala Oeste s, quando
concluidas as obras ds reconstrugao, em toda a edificagao, conforms area
descrita no Termo ds Psrmissao de Uso.
Na Ala Oeste, se viavel s, quando concluidas as obras ds rsconstrugao, em
toda a edlficagao, conforms area descrita no Termo de Permissao de
Uso, renovar anualmente, dentro do prazo de validade, os seguros
necessarios (incendio, danos patrimoniais, responsabllidade civil e/ ou
outras cobsrturas psrtinentes), em vaiores compativels com a edificagao e
uso. Entregar cepia das apelices ds seguros a cada contratagao, renovagao
ou alteragao das condlgess ds cobsrtura, sempre no trimestre
correspondents.
Manter equipe fixa, com profissionais especlalizados para a manutsngao
predial s a conservagao preventiva da edificagao e areas externas, bem
como para a ssguranga de toda a proprledads e patrlmenio neia preservado,
da Ala Oeste e, quando concluidas as obras de rsconstrugao, em toda a
sdiflcagao, conforms descrita no Termo de Permissao de Uso, e promover
perlodicamente agees de capacitagao da equips. Entregar relaterlo
anualmente (1° trimestre) com perfii da area de manutsngao, conssrvagao e
seguranga e dos resultados aicangados.

VII) ROTINAS E OBRIGAQOES CONTRATUAIS ADMINISTRATIVAS /
INSTITUCIQNAIS E DO PROGRAMA DE GESTAO EXECUTIVA,
TRANSPARENCIA E GOVERNANQA

Rua Maua, 51 - Luz - Sao Paulo/SP PABX: (11) 3339-8000
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Executar e atualizar perlodicamente o piano museolegico/planejamento
estratégico do museu, submetendo-o a aprovagao do Conselho ds
Admlnlstragao e da SEC.
Manter vigentes todas as condigess de qualificagao, celsbragao e avaliagao do
Contrato ds Gsstao. Enviar Iista de conselhelros s diretores atualizada,
csrtidees negatlvas s demais comprovagees e demonstratlvos previstos na
isgislagao.
Gersnciar o museu atendsndo com rigor aos rsqulsltos de transparencia,
economicidade s agilidade gerencial, apoiados em um quallflcado slstema ds
gestao lntegrado.
Desenvolver planejamento e agess de flnanciamento e fomsnto que possibilitsm
uma gsstao com dlversificadas fontes de recursos e a fidelizagao ds apoiadorss
s patroclnadorss; durante a obra, de acordo com o estabelecldo no CONVENIO.
Manter atualizados e adequados o Manual de Recursos Humanos e o
Rsgulamento ds Compras s Contratagees, submetendo a previa aprovagao do
Conselho da OS e da SEC, propostas ds aiteragao e atualizagao.
Manter gastos com psssoal e com diretorla ate os Iimltes sstabslecidos a
Clausula Segunda, item 9, do Contrato de Gestao. Apresentar informagao anual
dos indlcss de gastos praticados no periodo.
Cumprir a rsgularidade de entregas ds relaterios, certidees s documentos,
conforms prazos sstabslecidos e modelos fornscidos nos Procedimentos
Operacionals Paramstrizados da SEC.
Manter Sistema de Gestao Interno dotado de estrutura organizacional, sistemas
admlnistrativos s opsracionais, recursos humanos, controls de patrlmenio,
controladoria, comunicagao, regulamento de compras, piano de cargos e
salarios e controls de custos.
Manter o squllibrlo econemlco-financeiro durante toda a vigencia do Contrato
ds Gsstao. Manter a capacidade ds Liquidagao das Dividas de Curto Prazo.
Controlar a capacidade de pagamento das despesas (receitas totals x despesas
totals). Apresentar demonstrativo dos indlcss e calculo trimestralmente (para
acompanhamsnto) e anualmente (para availagao).
Manter o museu associado ao ICOM Brasil (Comite Brasileiro do Conselho
Internacional de Museus), s utllizar as tres assoclagees profissionais a que
membro instituclonal tem direito para tsr funclonarios do museu partlclpando
ativamsnte ds comltes tematicos do ICOM.
Cumprir a rsgularidade s os prazos de entrega dos documentos lndicados no
Anexo IV — Compromissos ds Informagao.
Atualizar a relagao de documentos de arqulvo a partir da aplicagao da Tabela de
Temporalldade s do Plano ds Classificagao, conforms lsgislagao vigsnte.
Elaborar relagao de documentos para eliminagao, com base na Tabeia ds
Temporalldade (Entrega de uma cepia ao CADA junto com o relaterlo do 4°
trimestre).
Realizar a ordenagao s o reglstro das series documentais, conforms 0 Plano ds
Classificagao s Tabsla ds Temporalldade.
Manter site da Organlzagao Social e dos objetos contratuais atualizados, seja no
concernsnts a programagao cultural, seja com relagao aos itens ds prsstacao
de contas e compras s contratagees, a luz dos itens vsriflcados pela Unidade de
Monitoramento em seu Indics de Transparéncia.

Rua Maua, 51 — Luz - Sac Paulo/SP PABX: (11) 3339-8000
CEP: 01028-900 www.cultura.sp.gov.br
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Enviar anualmente rslatos das agees envolvendo o Eixo 1 e, semestralmsnts,
rslatos das agess envolvendo os elxos 3, 4 e 5.
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IDBRASIL - IDBRASIL CULTURA, EDUCAQAO E ESPORTE

ANEXO TECNICO IV

ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTAO N° s/2016

PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2020
ANO: 201s

MUSEOLOGICO
Referente ao(s) MLP - MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAQAO DO PATRIMONIO
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SISTEMA DE PAGAMENTO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A Secretaria da Cultura ss obriga por esse contrato a repassar a Organizagao Social IDBrasil
Cultura, Educagao s Esporte, o montante ds R$ 9.441.819,29 para o desenvolvimento das
metas e obrlgagess previstas nests contrato ds gsstao, entre o periodo de 2017 s 2020,
obsdscsndo ao cronograma ds dssembolso a seguir:

Ano ‘ Total Ano
(RQ)

Prog rama Trabalho Despssa Fonts Data Limits Parcela7 T L T H H T TTTTW TWWTTTTTD NHIZLIFEZB - - VT70tB| P3|'CE|a
.__( RS)

2020 ‘ 2.338.802,00 I-‘3391121457320000 33903975 ‘ Fonts 1 -
Tssouro l\-I0/11/2020 4 U‘!84.700,50

3391121457320000I-* 33903975 ‘ Fonts 1
Tssouro 0/08/2020

1r~.i
3 84.700,50U'l

i
i

P-\ 33911214-57320000 33903975 ‘ Fonts 1 -
Tssouro M0/05/2020 2 U184.700,50

1339112145732D000 I 33903975
I Fonts 1 -

Tssouro I 20/02/2020 1 84.700,50U'l

TOTAL GERALI 2.338.802,00

Total Ano
(Re)ADO Programa Trabalho l NaturezaDespesa Fonts Data Limits Parcela Total Parcela

__ ..( RE)
2019 2.231.895,00 13391121457320000 i 33903975 FOFIIG 1 '

T€SOUI"O
20/11/20 19 4 557.973,76

13391121457320000 33903975 Fonts 1 -
Tssouro 20/08/2019 3 557.973,76

3a¢a.5 Fonts 1 - i 20/05/2019 2 557.973,76‘ 13391121457320000

‘ 13391121457320000 33903975

_ .. Llesouro
FOFILE 1 '
TGSOUFO

i 20/02/2019 1 U157.973,76

TOTAL GERAL: 213311895104

Ano T0123] AHOi res Prog rama Trabaiho Natureza
Despesa Fonts Data Limits Parcela Total Parcela

__ (R$_)
2018 ‘ 2.015.976,25 13391121457320000 . 33903975 F°"'te 1Tsso u ro 20/12/2018 9 145.931,28

13391121457320000 ‘ 33903975 TssouroFOHEG 1 - 20/11/2018 8 4s7.s1s,3s
133911214S7320000 , 33903915 F°""° 1Teso u ro 20,/10/2018 7 400.000,00

13391121457320000 33903975 ‘ TesouroFonts 1 - 20/08/2018 6 220.000,00

133911214S7320000 33903975 Fonts 1 -
Tssouro 20/07/2018 5 232.231,62

13.391.1214.5732.0000 33.90.39 — Fonts 1 -
75 Tssouro 20/06/2018 4 100.000,00

1339 1 121457320000 , 33903975 Tesouro ,Fonts 1 - 20/04/20 18 , 3 100.0o0,0o
1.3391121457320000 1 Fonts 1 ~, 33903975 Jirgiourori 20/03/2018 I 2 100.000,00

13391121457320000 7 ‘5s95§§£" 20/02/201s 1 zs0.oo0,oo
H I TOTAL GERALTT 2.015.976,25

Total AnoAno (Rs) Programa Trabalho Natureza
. DQ512959 ;Fonts Data Limits Parcela Total Parcela(Ri)

IU 017 2.s55.14s,00 13391121457320000 UJ 3903975 Fonts 1 -
Tssouro I\-‘I0/12/2017 0\ l\J43.000,00

133911214-57320000 U) 3903975 I Fonts 1 -
Tssouro 0/09/2017Ni U'l 00.000,00U1

P-\ 339112l457320000 w 3903975 ' Fonts 1 -
Tssouro M0/08/2017 -is N50.000,00

3.3391121457320000 33903975 Fonts 1 -
Tssouro 20/06/2017 OJ 500.000,00

“I 2
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13391121457320000 33903975 20/03/2017
___J

2 1 250.000,00

l—l 3391121457320000 33903975

Fontg 1 -
Tesouro
Fonte 1 -
Tesouro N 1/02/2017 1 12s.o99,oo

i—* 3391121457320000 3393975 Fonte 1 -
Tesouro O 1/01/2017 0 500.000,00

I-‘33911214S7320000 3393975 Fonte 1 -
OTesouro 1/01/2017 0 112.146,00

1339112 1457320000 3393975 Fonte 1 -Tesouro 01/01/2017 0 373.901,00

TOTAL GERAL: 1 2.ss5.146,00

LA,



)_

NI?

OgsamdmMOO<U$__GZOS_mn_I__

_Em

\ Z86Q

moEUE_HWO>CHN8_Us_O>OWUNENUatWOW____6Um

KM

Em

8682

;\§_8_mn_UO_hmH_____o>g_g_s__'

MAM

gm

O06

\IwOg>E_m§__m°€DU$_gOWUSQMU

N2

Em

O06

Q“_oEwE_W__omUs$_mgu_N%QHWUd__o__o§$

mu$035oWm__6U__“___aH9___£m__wC°_UM__wQOm°m__3$_muoW§_H_3

‘_H__:m

gmH8_o8mH

\ogmaOmO_Us_o>OWVQENUUUWOm:__U0¢

2

WEm

fi_%8__H

‘OMUNENUmu__w~_w___6U”_

Em_

N 86N

MVUO_UOEUE_H_mU>___H

M3

Em

O06‘

omumma%OEEOUO_UOH___®E_HWm_>CH2UMOm___d$_

N

Em

\_86

‘838M0530

N:

gm

N 86A

wfiomU_UO25“_M>__OmUN__WUOU___DH_OUOENWQt2UC®__@“_m___p___|

22

Em_
1NOdd

QHON0_U03$“_m_UCwm____u____OU20O_ur_:n_Ow02”“OwN_u___®__U“_wC_W__"_

N__H__m___H

gm

186

NsqgMU2°02$ono_W$§_

:2

_gm

‘I86

o_UhUhuXU2°W%N___“_JEam2o___3_!FWOENW

Hi

EB

86_ N

mgswm“"0330

‘MA

gm

N‘ \86W

\ \Ampgovmogammommom=__UOmon°WW__o>mm

Q2“

__.w°U_U____H_dou_>_wmM

8_Ug=$n_8p____Uo”_oWw_3_fi___8

SW

8dOQd3'

fl__NUEUR:£“P530ImawmgWOEDUUMOmw_3_fi___°U

Mfl_~_____H

Ea

A 86

éWm___U___m_U_____E°UWUmOm_____U‘3_2“o_Wm6>§

fig“

EmW_

0%

_w_Ur_@g__EOUDUm~UE___U$_OWu_v___:Hm___°U

MS“

Em

V; Godm_m>6$”_GUwOm=__uU”_Q_UOmW__U>@M_N_N_H

Em

“_8°

MzomwmM6mom“3%oWum_E§_OU

fig

Em

N \oo_Q8_o3|

\mo_2w>_M$”_mOw5U&gOwUE____UC___>O_2

XA

Em

“‘m_m§_fig

owfig%OEEOU8w_~M_$_

1H

‘ _FEW1 mN_Em.mHm_HWi \omummwmuOEEOUOQ3_m%_:g§___§_

‘_H

A‘N N OEWUUm_D025282WOQSDUZSmOm%Um_N_

N1EOP$____ZOUo<%On_SDUZH>wOm”_8m_M_WOEDOMmwWm<_mN_|_N

°_uNN__s~_W£3

O>_“N__Nfi_fl__OU§_u_m___g_E°u_N___H___8__Ua2___°u

OWWNEQMBO_7____O_m>UEOZSCOU

E2H9_gE2Og_£_IwsqwBMECOUonOE>9n_o__SCUE_mgOOC_W_n_

H"°EUE2__v<®__HON\w3%“2“OHEt_OU

11“_\NV‘m

n_|__>__fi__B___uago:w$_m_n____m_gmonNNEN6

N‘_>_n_% ‘"m_w___ A20¢"°mUwU__%m_



F

N___N

Em

8_8H_mow‘ ;m_wa$fi_\£_howwwvm/§m__oH_____EoUv20ENEWI§_§mam§o_§m9n_\\N3

E?

_cod \ ‘EE$4N_§_H_m

N gm \N86A ow:SEé:_é:_w

Em

\ \86N N\m0N_U&_%§_H_m_

_Em186Icfmg?‘N_m_H_g

\ gmZ86 N\ I N°_m_>_NENH_\m_:_m
Em‘N W86 Q\ \§_fl_gm_NmidEa

A‘mN_ww§g| \ N\GE3;N_N_:_m_

A N EmDgmm_oHw|N0_m__>_umaH_N_H_$

gm_

mN_mgwo$N \8___W__°_2__Em__~Eg_gN_H_$

gm

86 I \§“_mméN_H_:_m

gm

86d_US__§/_w_:_:_w

WEm

86mtopmbg:3

‘gmmN_§_§|W°_U_u6___wDQ898%_8___W__mm_“GENES:mom___U$_HA6

Em

\\mN_&m_§_fl| é‘gm_%m_n_é_S§_:m3

Em

A émN_©Nm_m\_m_H_\§m_%Un_o_u_B£AQ

OgmwweO___<E_ZOUOD_““<m_n_$Q

Em”é_ I8_8o_mmm£_u9_oU_UCoU_mE_mEUU°N%NM_@U__figmB__uU0”___

N 1 \_N2
Em

_8_8o_mmmm%g__O_U§_°U“GEEmi8gN__$_gwn_§__8m_~_2“_$°___ém

Em7oo_o_Oo_m¢_ mfl___DU___M_____“__Mm%Uw”_Mg“_E_o___

\N NI N \3‘

Em

8O8“H_mm_m__8____Nn_Q°___\3___‘__°>OF__gN_____mg

Ea\I ‘

_86 ‘m0_UN>_HEUUCHmo“___§__éWUOWUSQMUN_N_¢

gmQ

i\ ‘gm_oEmEg_o_U_~Hmw_“gWg_uEMU__w_o__8mn_mQ‘H_N_wQ6_ _'

muaokgoowwmwu_W_h8g___£m__m_Lo_UEgO8882WUOWUEQNU

Em

EOodgmfi Q\ \_m_§_mo_%OWUSQNUwt%UgN‘

\ gmmN_mEwhwHm_H‘ §__%a<8mg_$_EU£‘oU$_\HM

gmmN_wNm_mR_HN9__g_£%o_a_n_8mmUfi___n_:_>gmgm%E2Q

I_Z ‘ \_ l ; \

I \QEMMUmaO___<EZOU2m<n_5__U7__>m<Q<En_ON_n_<m<EUw”_

°_gN__s”_

O>_H_N__fil_____Oufi>_U__“____Nfi_=_OU_

_ Omgagno2_V_m_G______§U__Un__2F_°U_ __O_N>UEOZ$56

n_|__>_HoH__CUE‘m____2U@_U”_I©_HoN\wUPNLPCOUon9_\mW>®__n_‘O_‘_g_C®Emuk_OOCNQ

\H ‘§___oE£__v<‘waggagat°_g__OU
\52"_§___uOEEOA5/»_m_Q“_%°m°mw_WN_:g_°

2&3 ‘mg Nflow AA"°EU__§w



M
/W

Ni“

Em

A‘ Aoqooowfil8____3g_o>MOUEQW

gag

gm

8_oo_‘_m| A AoW_h_>Q__,8_g_Owg_>_gma

mddéd

Em

Hwp_“____oUNucmhzmwm__m__B____u_$g____g_H_g§__m__W:_>_

o_Uo_WuEC2fi_E_mum%%_wmoUgmgg_w___<eaSEUEm_L8_a_._oU

Oqgqgl

N_m_m_3

gm

AAA8_o8_woA A8g_>_20oU§€bmm_oH___Q:__£w___N_n_EaNUMCUWHgs____EoU

g_m_$

Em

\A QO_og__gH_ \ AAEw%wn_mm_Vgmmflmflo$530A

m_mAHA_m_

gm

cod ‘mo___W___O_U_U_eWUB5Egm9___

wAém_H_©

gm ‘8_8o_omAA\ A‘$6_>Ofi_OHO______V§mvX66:08m3__U>__Ugwwlgo

N_m_$

gm

°o_E%mH|_%____8___‘§_¢w$____fi:nE£m_%wQ

w_m_$

Em A_ _8dAOo_m_A ImNgE__mo_L8_b$_oE:m__oUon_gA__$mm_2m_m_3gm8_o8_3_égwQmgUmA__>

33

Em

860“-“EmUm2Eo“__CD

Am_m_3

Em

86 AcmU_u__8Q§8b___OA

Qqma

gm

I86 A2_'_Ov6_wH

W33

AEm

A8_8:_A A AU_m__tfi___

Q_N_mA_o

Em

A _ A86 A£0

m_N_m_m

gm

AA‘868___Hw_m_mgmcm

N_NhW___m_

gm8°2&4

£26

gm8doH_H__"“S__n_3$_U_N_U____H_HH

N_m_H_m

gm

A A86 A_m_w>©E_muAOWVGUOA

H_m_AH_m_

Em

oqgqfiml A

2fi___°_U___u__Hm___Hw8>_§§____E_U<WOHWDU

Ams

gm

O06Ca_v%w%mVmmmmnmmo_hNb_=O

33

Em

8_8Ng_

m_L2%___<

___N__3

gm

oogowmi AA __£E8

A£3

EaJAN A8_O8_mAA

_|_N_\mA>_AEb%_:_E_U<

m_N_H_m_

Em

8_O8_2|A s_p_WE§C_A

‘Nam

gm

N 8_8o___mA_A 8_U___:

as

Em

8_8m_oNw_ A8CM__ég\£__§Oa\EUEW_mo_>

Na

gm

AW8_8q_$| A AmwNw%A_:

fiméd

°_3N__$”_

°>_"_fi__Nfi___flOUfi>mvm__Gfl______Ou

Omgafimao____O_N>UEOZsflou_

2:5

_m3=UU__Ufi_SE6
fig/_HOHCOE_mCO_U@_®mISoqwBECOUonOHm_>mEO_§_5C__a_Oo_a_n_

H"£__m_e___3__u___wag"egg%3g__8
E2"_E3_:U3&8gm/2m_Q"__w_U°m°wv_wN___Nm_°_>_fl_n5"mgSHON“°_UuU__9m_



WM_

Ni‘

gm AA”

86

QmpmmmDUm9_g__A_oUOmmo_g_8E>mom__TU2EQUmoEmE:m_m>&

W

A A8A§_A_m_O_>__\m9_/_w_>_:Ww>7_H

OQ§]__mO_>__\mOhZm__>F5>Z_AEA

SWA

86

o_U_8mXm_ontU_l_wn_E>__%l:m

_“

W AEm

CD6

CGUEUQQMQV8:50

Em

Em

Ao_u@N_________°E_'02%w_U_mx_mm_

mg

E5

AA 86

cod

A A°WUNN_tQE<

Nfld

gm

A‘_A86

A AAoWUm_UU&mn_A

mg

Ea

A AN86

AoU_MN___O_oE_WU_~X_A_~m\oWw_~NEoE<\°WuEUy_awe

Nd

gm

A86

‘omUNU__c___EoUmum_£_wgEmmoU_*__~_AU8FwHoA_n_

N_®_AH_®

Emgm

A I8_8m_mHA ‘ A AgmQOWUEEAEAOUmu0:2 AGS

8_8m_mH_ \§gE_wo@UNU_C___E°UQ3

AEm

86

éggmOm20“;mi_~EemO__n_

Qdéd

Agm

86

Aw_%g_m_mofioawo>_U‘s_J_um_8_>_m_mA

H6686

Em

AA AEm

ArA86A86

m_fi_Ugm_m9_m_efl_wo>€U__BovmammanmE_m___U9n_

_e3___U__g_n_Umuovmmoaqmmu_m______“____Uefi_

$3_fig

I‘N gm

8_8o_h| AA AOWUCwH_§_>__\

¢___H_m__H6

Ea

‘8_o8__H__|| Aa____%gUOmg>__Um__8_OWUm_%EaOug$02

226

Em
A A AAA8_o8_oN__ AE_Uc@__£3_muQEUUo_U1owvfi_A__~_n_E_onoumgcaE3amo___8_a>>

:36

gm

A\ ;8_o8_8|\S_swH_~_h°H_a_A_OU_m_Ucw__$w”_mtQEUUono®G_CN_aE__m_&ouaoa

__H_HA_m__E

AEm

gdgwfll A

AO>_8<20_mE_~€9n_

AA33

‘AEm

I ‘8_8O_wmH| AA

AAEmazNUo;_gg_EUmg_EUEn_

Q3

Em

NAA86 A

A AEAWfimmamwo“EH30

fig

Em

A8_8Qg|

A AAGHQ_°§_@UE___~_Uw__H__m°5mom

§_3

Em

‘ A86

m8gEw_fi_E_\_hoH_A_o8&_fl_Um_A

3:6

EmEm

OO_QOQ_N¢_

Swag:_m_~__§__Q_meam__VmU©uNU_“_=H_QgomggsgsUOmvmawmcou

86_ AmU><U8__N__aM_wBUoEUEEOuEO_>_A2vNegmmNczd

‘A AA AQ0gas%mNU 

$3

Ea
_ A_883$‘ A

8___s__9_wQOmu___B___a_>__OWma_8__OU“wU©uQUEUm_wtNE_N_aO:_

“Ad

O_vNN__$¢

Omgafimnog__u_m_

O>mHNh@mE°UM>:_g_M_"_E°UN__°__;A__m___g_8__m__"_Asgu

UEOZ5:00

“:2HOU_COEm_Co_U@_®N_'_©__UON\wOHEHCOUOw9_m_>2&OMLNHCOEQULOoC@_n_

A A AAH§__UE§_U< A30%amiwwwgo__g__8
A A:2 A“_E__“___u8030:m$_m_fi__E00“°WwmN_=mm6A

_>_n_n_:mgWHON§£U§_m_



AA’Av
A

“Am

O<WOQSDUZSWOWMDUNKwe89$_N2____‘_UwXm_<85__O1&A

moaszg89$m_OEMNU“QO___<EAZoU

O<WOQSDUZSmOm%Um_”_MO89$_”_<______Um_Xm_<mOA__m___O”_n__2

ggwzg89$wggweOEEZ8

Em

AAO06

AcmU%w&wVo_UuN__5oE_>ou_A_oE_%m>:_SE6

ANAOH

NAE5A

DQQ

AAAOZUUM%OWu_m__&<

Q2

Em

86

‘AAA AmmAM_ou__wUEwm

AWe

E6

86

A AIEmzéomA

Q3

Em

86

wOuA_6Eg_mfl_UU0m_m_____A_g_>_

Q3

gm

A 86

Mom_wm:B___m\wmo>©_z_

Mg

Agm

A 86

NU$W__E£____muAmcucmsagvw

Afig

Agm

A 86

mo_g>_EwUC_mom____Up_ECUW°H___oE_Hmw>____

2

1! E6

AAA_86‘AAAbmugwwwg%wN___noE__aB:oE_$o>___8280 A

N6

Ea

A86

IOZQUQ8oWu_mE_U<

gm

Em

86A‘ AA£_§AAuEmAm

A“Am

gm

A86

‘AUA_g£Om

E“

‘A Em

A;86

\AmOE__AAEN%#mUmg__M____UW_>_

AMd

Em

O06

‘AA A_%o_=M___$___U__fl_m>©_>_

Nd

gm

36

§§E£____gmOH_A_wE_mfi__fl_Um

A;

gm

God

owpamEuOEEOUOEOu___UE_H$>EEam8EUg_$m8__°___amOm5U&

G

Em

‘ cod‘AAA__A_muEwwaavADEN:_QoE$ouEwE_:w>:_“EEO

A “Am

Em

OOAO

AAOEQUQOUomu_w_=_U<

3

Em

86

AA;£___oH_£__wm_ A

2*

A Em

86

Aoagtom

_;

gm

86

IAm9__A_m_E&H_Um_Uwg_flg_~_>_

3

gm

OQC

A8___2$A_A0M_w>©_>_

Nd

AA\gm

86

MU£EhoAE_wt_w9_5E&§Um_

dfi

A°_9fiN=NOM_O>=_wA__w__EH6fi>=_NA=__R_G__Ou

owgaano__O_N>UEOZNEOU

A2_mv_m__N___H___UU__Un_EACOU

n_|__2nOHCOEmCOMU@_®”_I®_HON\wOHEHCOUO_U9_m_>gn_OCQPCOEMUAHOOCQE

A‘H§5=__B__g< AAAwagMOWEU013E___A8

n:_>_AA"_E3__6SW30dm$_m_Q_"EUOW°W_§____m9°_>_n_fl_D"NgwfiomNOEUAEXN



Y_
f

N6

_Em

;W86o>_u_Won_oUB___w$_m_Ud‘_uCw_mvFAMc2__

Qmfi

_E_W_W86 1\\ggagc22:08

gfi

8E_m__86 Ii}\1‘$_‘_E:Q_‘____0§_wU___gEmawawn?

mdfl

_gm I861NEm_Ucwp_wEwggaam£50“

fig

_Wchmoodwqmofil_

8O__/_w>z8

WO:$_uE%_M_._oU_GHQ_HU_____mH_C__m___£m_B_N____Hw8__n__g_$_n_%___5

gfi

_gmWoo_oww_m2| \\o_zW_>zOU_°_____gmO_U.N___%&fitmanagean__mO__'

mfi

8‘Em

1‘1“I86O_ZW_>_/_8on‘*mCE___Ea“gamma

gs

EmI‘‘O06 ‘829:gm“£82

HE

Em

oqoOHzW__>zOU‘O_=_Um_WOn_N_COU____soOm_____UU”_

‘NH

gm

86OUEQNUowH_\_d9_8%g_8__8&88I\

mg

Em

86 \oU_3%nv!Oa__H§Ct%"~___%__%_B_m_Um_m_8

Nu

5:“O06W Nill:A

wO_Ufifi_NU8m=_Um_M_

fig

Em

86WQVSDUQXUamN03$ImO_Um>_H___UU____8E__U$__NH

Em
‘i“‘ cod7MWomamGUomu_E_“®”_

um__=

Ea

8OmuONmOU_m_aE>mOm_____U0__ECUmO“EUE_HmG>____

Q:

Ngm Q

cod1‘@_U___wg___HCoUQmg_wmw__mumom5Uy_\w%mN___oU___NC_“__MN#UUum

mi

_68Q06

Ea

\\ 3‘WmU~___Q°&QMwmHmouWm

N:

Em

oodUmmNM°m_____UUN_WUOWu__€_m$_

h_N___H___H_h

gm

oqomuON“O_um____U____>mOw__8&ECUmOuCUE_HmU>CH

m_NH_:

Ea A

86_m_U__w_U___EOUUmm_>_UmUx‘w_umom=GOmmg$:UU5___H_MBEU2

WNAAA

;Em

5!\86A$_vm_ao__U_<w§%m\uumS__§_

_N_NA_:

Em

‘‘_86 1‘1o_8m_wn_2omg___m>

mg:

gm

W86 5o>_H_m°n_ggzmwz8_E_m_E\

N_N_H_:

E5

_86gwa>_n_Omm5>$_

_H_N_H_:

Em

86 1“\£56gOHGHEOU0Eamo_u_=_u_w8m~‘__UwmM4:

Em

codwo__o_hwEmw0_U§$amotogfim

I__H___H__:

Em

8:1Iioqo\£m>__Lo%_Uwo_nv_Dg_Wougug11

fig

Ii1:Ea :8‘\\

86Efizouw§_JUUXmN__floH@__oES

O_UNN__M0”_°>_g__g_EOug_Hp_2_E°u
Bi“__w3F_mvu__p“_258

Omvghwgo_____O_m>UEOZECOU

n_|__>_HoFC®EmCO_U$_®”_I©HON\wOHEPCOUonQ_m_>2n_OC@_C®Emu‘_OOCm_n_

H“°H_CQ=__N:_u<

SOQMW

"OWHWUUWuOHNHHCOU

52"__N__3___U%___°

__m$_m_9

"_fiU°mOmvfiNm___Nm__o

\:\\;Em%Jmu:

QHQN

"°_UmU__uxm_



_\$6’/_VN

N

gm_86Emcg

O_zw>zOU'OWu_5§UgH_m_m__

Ea_

86

‘iEuEuwn_WM_vWogmmgmagQ2

Em_86

‘\£UC@U_.__H___oU:m_U°&_6$_g$___8 1mg

Em‘I86

IN‘ii \EH

Em86

m>__gwN_2“OmsuggBCOU

8mO_U_m>_EUU£WOEOEEu3:8mg

‘u‘‘ _Emw86

__~___o_U@_0QOOWUEQNUmiE__8WN_mH

H NélgmI86

‘ \owuwwWUOEEOUO“$mmR§_2“EggN‘:Hg

Ea86

W ‘motwucflnMOEMWHm8ug_\_2___895:0MH

gm86

1‘‘OH_/_W_>_/_OUo>_H__U<IENENwmmfinfigh_m_NH

O_UNN__NUmO>_u__G___~n_EOu_w>_“m__&___Ou

Omgafigo___hO_m> _UEOZ“thou

2:5_N___“_CUU__Ufi“SCOU

n_|__>_nOH___QEm_CO_Um__0mIw_HON\wOPEPCOUon9_m_>En_o_‘_BC®C\_mu‘_O0&5

H"85Es__u<30%“OWE629OEEOU
n_|__>_"_2:____UWino:m$_m_n__“_%°wOmmficmmhoEma:"mu:‘Imam"mEU__m_xm_”

N‘ gsEUo_U__mmSQ_



iq |fl,>€;;r> SECRETARIA DA CULTURA
"*0 §"“‘i)"_V1:\_‘¢’*» ‘QM . , ,Gab|nete do Secretano

H-‘L

: §T}5‘ I GOVERNO D0 ESTADO DE sAo PAULO

TERMO DE QIENCII-\7E DE ~oT1|=1cA¢I\o T

CONTRATO DE GESTAO

Contratanté SECRETARIA"DA CULTURA 6*
¢°"t"=\tada IDBRASIL Cultura, Educagéio e Esporte — Organizagéo Social de

Cultura
N5 ajuste na origem O08/2015 "W

Obie") Fomento e execugao de atividades relativas a area de Cultura,
materializada pelo gerenciamento e execugéo de atividades a
serem desenvolvidas junto ao Museu da Lingua Portuguesa,
objetivando a manutengéo das obrigagfies e a<;6es atretadas a
sua reconstrugao

Advo9ado(s) W
<‘>Facultativo. Indicar quahdo ja constituido.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado,
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de
instrugéo e julgamento, damo—nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos
os atos da tramitagao processual, até julgamento final e sua publicagéo e, se for 0 caso e
de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas Iegais e regimentais, exercer 0 direito
da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e dec1s6es que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, seréo publicados no Diério
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legisiativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de
S50 Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14
de janeiro de 1993, iniciando—se, a partir de entéio, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL e DATA: S50 Paulo,-Yb de +\<-?° 5‘TQde 201s.

6R;-ifio PIJBLICO CONTRATANTE
Nome e cargo: R ildo P‘ Campello — Secretario de Estado
Email: rcampe sp.g . r
Assinatura __ J’

» V

_QRc;AN1zA¢Ao SOCIAL coN1;|3ATADA
Nome e cargo: Eric Alexander Klug - Diretor Executivo
Email: eric.k|ug@idbr.org.br
Assinatura 6

[F/141 ‘A,,L7¢/*6’/Mffio L5’y"""9
1 l

Rua Maua, 51 - Luz ~ $50 Paulo/SF WPABX: (11) 3339-8135
CEP: 01028-900 www.cu|tura.sp.gov,br


