
GOVERNO DO ESTADO DE S.•,O PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOM'rA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio

40 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTAO no

011/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE S.,•O
PAULO, POR INTERMC:DIO DA SECRETARIA DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA, E O INSTITUTO DE PRESERVA(•AO E
DIFUSAO DA HISTORIA DO CAFI• E DA IMIGRAQAO,
QUALIFICADA COMO ORGANIZA(•AO SOCIAL DE CULTURA,
PARA GESTAO DO MUSEU DA IMIGRA(•AO.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de S•o Paulo, por interm6dio da SECRETARIA DE
CULTURA E ECOMOMIA CRIATIVA, com sede nesta cidade, na Rua Mau& n ° 51, Luz, CEP 01028-
000, S•o Paulo, SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, SCrgio S• Leit•o brasileiro,
portador da c6dula de identidade RG n o 04346735-6/RJ e do CPF/MF n o 929.010.857-68, doravante
denominada CONTRATANTE, e de outro lado o Instituto de Preserva£•o e Difus•o da Hist6ria do
Caf6 e da Imigrag•,o e de outro lado o Instituto de Preservag•o e Difus•o da Hist6ria do Caf• e da
Imigrag•o, Organiza£;•o Social de Cultura, com CNPJ/MF n ° 02.634.914/0002-10, tendo enderego &
Rua Visconde de Parnafba, n ° 1316 - Mooca - CEP: 03164-300 - S•o Paulo/SP, e com estatuto
registrado no Cart6rio Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Jur[dica da
Cidade de Santos - SP, sob n ° 49.975, neste ato representado pela Senhora Alessandra de Almeida
Santos, Diretora Executiva, brasileira, portadora da c6dula de identidade RG n ° 64.742.053-3 e do
CPF/MF n ° 271.092.568-04, e pelo Senhor Thiago da Silva Santos, Diretor Administrativo Financeiro,
brasileiro, portador da celula de identidade RG n ° 34.644.947-9 e do CPF n ° 291.861.718-01,
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que disp6e a Lei Complementar Estadual
846 de 04-06-1998, o Decreto Estadual 43.493, de 29-09-1998 e suas alterag6es, e considerando a
declara•o de dispensa de licitag•o inserida nos autos do Processo SC n o 279968/2016,
fundamentada no § 1 °, do artigo 6°, da referida Lei Complementar e alterag6es posteriores,
RESOLVEM celebrar o presente ADITAMENTO AO CONTRATO DE GEST•,O referente a formag•o
de uma parceria para fomento e execug•o de atividades relativas & area de Cultura, materializada
pelo gerenciamento e execug•o de atividades a serem desenvolvidas junto ao Museu da Imigrag•o
instalado na Rua Visconde de Parnafba, n ° 1316 - Mooca - CEP: 03164-300- S•o Paulo/SP, cujo
uso fica permitido pelo periodo de vig¢ncia do presente contrato, mediante as seguintes clAusulas e
condig6es.

CL.,•USULA PRIMEIRA

O presente aditamento tem por objetivo a alterag•o dos ANEXOS I (PLANO ESTRATI•GICO DE
ATUA(•,&O) II (PLANO DE TRABALHO: A(•OES E MENSURA(•OES E PROPOSTA
OR(•AMENTARIA), III (OBRIGA(•OES DE ROTINA E COMPROMISSOS DE INFORMA(•,•,O), E IV
(CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO), para repactuag•o das ag6es, mensurag6es, rotinas e de
recursos orgamentarios referentes ao exercicio de 2020.

CLAUSULA SEGUNDA

Fica alterada a CLAUSULA SE•TIMA, Par•grafo Primeiro do Contrato de Gest•o n ° 011/2016, que
passa a vigorar com a seguinte redagb,o:

CL.•USULA SI•TIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execu£•o do obeto deste
CONTRATO DE GEST,•,O, conforme atividades, metas e com3romissos
especificados nos Anexos I, II e 111, a CONTRATANTE re)assara a /"
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CONTRATADA, no prazo e condig6es constantes deste instrumento, bem
como no Anexo IV - Cronograma de Desembolso, a import&ncia global de
R$ 31.246.273,00 (Trinta e um milh6es, duzentos e quarenta e seis mil,
duzentos e setenta e tr•s reais)

CLAUSULA TERCEIRA

Fica alterada a CLA,USULA OITAVA Contrato de Gest•o n o 011/2016, que passa a vigorar com a
seguinte redag•o:

CLAUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS

Para o exercicio de 2020, a CONTRATANTE repassara a CONTRATADA
um total de R$ 6.316.273,00 (seis milhOes, trezentos e dezesseis mil,
duzentos e setenta e trCs reais), mediante a liberag•,o de 11 (onze) parcelas
de acordo corn o "Anexo IV - Cronograma de Desembolso" O valor a ser
repassado nos anos seguintes correra por conta dos recursos consignados
nas respectivas leis orgamentarias dos exercicios subsequentes

PARAGRAFO PRIMEIRO - O montante de R$ 6.316.273,00 (seis milhOes,
trezentos e dezesseis mil, duzentos e setenta e tr6s reais), que onerara a
rubrica 13 391 1214 5732.0000, ser& repassado em 11 (onze) parcelas, na
seguinte conformidade:

1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a
R$ 5.684.645,70 (cinco milh6es, seiscentos e oitenta e quatro mil,
seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), ser•o repassados
atrav6s de 11 (onze) parcelas conforme Anexo IV - Cronograma de
Desembolso.

2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$
R$ 631.627,30 (seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais
e trinta centavos), serAo repassados atrav6s de 11 (onze) parcelas
conforme Anexo IV - Cronograma de Desembolso, cujos valores vari&veis
ser•o determinados em fung•o da avaliag•o trimestral da execug•o
contratual, conforme previsto no Anexo I - Piano de Trabalho.

3 - A avaliag•o da parte variavel ser& 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 I - Piano de Trabalho.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente aditamento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma.
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/•. • •? •.• •:,.J.JS•o Paulo, .c-:..(.. de ........................................ de 2020.

S•rg•S• Leit•o
 EECO OO, 

ALESSAN•,RApE ALMEIDA SANTOS
Di,re.•r'a Executiva

.

IINSTITUTO DE PRESER.V•AQAO E DIFUSAO DA HISTORIA
DO CAFE E DA IMIGRAQAO

Diretor Administrativo
IINSTITUTO DE PRESERVAQ,g,O E DIFUS•,O DA HISTORIA

DO CAF# E DA IMIGRAQ/•,O

Testemunhas:

Nome::
RG:

Nome
RG:
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Anexo T•cnico I - Piano de Trabalho - Estrat•gia de A(;•o

INCI - INSTITUTO DE PRESERVA•AO E DIFUSAO DA

HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRACAO

ORGANIZA(•AO SOCIAL DE CULTURA

ANO: 2020

UGE: UNIDADE DE PRESERVA•AO DO PATRIM(•NIO MUSEOLOGICO

CONTRATO DE GEST#,O N ° 011-2016

Referente ao Museu da Imigrac;•o ,,
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ANEXO TECNICO I - PLANO ESTRATEGICO DE ATUA•AO

APRESENTA(•.AO

Com a atualizag•o do Piano Museol6gico do Museu da Imigra•o, finalizada em 2019, a presente proposta de
Piano de Trabalho para 2020 pretende consolidar a institui•o como espa•o democr•tico que congrega todas as

vozes que formaram e formam o tecido social do Estado de S•o Paulo, n•o se restringindo • migra(•o hist6rica,

mas tamb•m se dedicando • intensificag•o de ag6es direcionadas ao fluxo migrat6rio contempor•neo,

promovendo e valorizando os direitos humanos.

Nesse sentido, ainda que diante de um cen•rio econ6mico financeiro adverso, o INCI se empenhar• • frente da
gest•o do Museu da Imigra(•o dando continuidade • amplia•o da quantidade e qualidade de seus programas e

atividades, bem como na constru•o de uma rede de parcerias que permita a institui•o al(•ar mais um patamar

na posi•go de refer•ncia nacional e internacional entre museus e centros de pesquisa sobre movimentos

migrat6rios no Brasil.

Para tanto, as principais estrat•gias do INCI estar•o ligadas diretamente ao Programa de Financiamento e

Fomento, buscando a m•xima racionalizag•o das despesas e, principalmente, a potencializag•o das fontes de

receitas disponiveis, com criatividade para abrir novas possibilidades de arrecada(•o. Com as receitas

operacionais e incentivadas do Museu da Imigra(•o crescendo significativamente ao longo dos anos,

especialmente ap6s a consolida•o do n0cleo de capta•o, para 2020 o INCI se dedicar• • capta•o baseada em

Plano Anual aprovado via Lei Rouanet, al•m de pr•mios e editais pontuais. Paralelamente empenhar• especial

aten•o aos cursos de curta dura•o ligados • hist6ria da imigra(•o e genealogia, aos patrocinios diretos aos

eventos de m•dio porte, como o projeto Viva!, por exemplo, al•m das cess6es onerosas de espa•o para eventos

corporativos e grava•6es.

No que diz respeito ao Programa de Acervo, em 2020 ser• mantida as rotinas t•cnicas voltadas ao vultoso

acervo e ao tema das migrag6es, em car•ter colaborativo. Ag6es de pesquisa ser•o realizadas, com •nfase em

estudos sobre pe•as das cole•6es, como duas edi96es do projeto Encontros com o Acervo, alum do

desenvolvimento de projetos de hist6ria oral, principalmente com migrantes contempor•neos. Tamb•m ser•o
desenvolvidos procedimentos t•cnicos internos visando • execu•o de etapas dos projetos de regulariza•o do

acervo e de reocupa(•go da reserva t•cnica.

No •mbito do CPPR, planeja-se um novo programa dedicado • forma•o, que consistir• na realizag•o de a(•6es

de relacionamento corn outras instituig6es e agentes, de modo a trazer para o Museu projetos, discuss6es e

programa•6es concernentes corn o atual cen•rio nos campos da museologia, do patrim6nio e, principalmente

das migra•6es. Para 2020 diversos temas ser•o privilegiados pelo Museu tais como, genealogia, territ6rio e arte

como possibilidade sensivel de apreender e comunicar a experi•ncia migrante, sendo que um desses temas ser•
objeto de um semin•rio.

\
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O MI pretende realizar uma exposi•o temporfiria apresentando ao p6blico o acervo da institui•o e as
discuss6es que v•m sendo realizadas no •mbito da pesquisa e preserva(•o, de modo critico e ao mesmo tempo

afetivo, alum de outras duas exposi•des com acervos de terceiros, levando em considera(•o sua Politica de

Exposi(•6es. Tamb•m ser•o realizadas quatro Vitrines de Acervo.

Jfi por conta da repercuss•o positiva da i a edig•o do Programa de Resid•ncia do MI, que resultou em duas
instalag6es artfsticas, no segundo semestre de 2020 o MI lan•arfi a convocat6ria para a segunda edi•o do

programa, a ser realizada em 2021, possivelmente tamb•m destinada a artistas migrantes residentes no Brasil.

Em rela(•o • Programa(•o Cultural, para o exercicio de 2020 o Museu da Imigrag•o realizarfi ag6es em datas

comemorativas como: Aniversfirio de S•o Paulo, Aniversfirio do Museu da Imigra(•o, Dia do Nordestino, a•6es
propostas pelo Ibram (Primavera dos Museus e Semana de Museus), Virada Cultural, Dia das Crian(•as, m•s da

Consci•ncia Negra, Campanha "Sonhar o Mundo". Compondo a grade de programa(•o, o MI irfi manter as

atividades de F•rias dos meses de janeiro e julho com o espa•o Mundo de Brincar que se mostrou uma

importante ponte de difilogo com os bairros do entorno e tem atrafdo cada vez mais familias para o Museu.

Outro atrativo infantil, serfi o espa(•o de leitura "Semear leitores" com cerca de mil publica•6es, fruto de uma

parceria com a Bunge, que funcionarfi de quarta-feira a domingo das 10h •s 16h.

A Festa do Imigrante continuarfi sendo o maior evento do Museu da Imigra•o. No ano em que completa 25

anos, a proposta da Festa do lmigrante para 2020 • no sentido de ampliar o n6mero de comunidades

contempladas e, mediante o cenfirio or•amentfirio, eventualmente crescer em um dia o evento, totalizando

quatro dias de programa(•o.

A outra estrat•gia de grande destaque do programa • a continuidade do projeto Viva[, em parceria com os

consulados, realizado normalmente em data comemorativa do pais, proporcionando tardes temfiticas no jardim

do Museu, explorando a m6sica, culinfiria e outras atra(•6es tipicas de diversas nacionalidades.

No que tange ao N6cleo Educativo, em 2020 ser•o fomentadas a•6es para o pOblico variado que visita a

instituiggo, identificando e respeitando suas particularidades e diferengas, tais como "Museu vai • escola",

"Territ6rios Educativos", alum de diversas forma•6es para professores e agentes de turismo. Tamb•m ser•o
promovidas a(•6es extramuros, levando para outros espa•os as atividades e discuss6es suscitadas pela

institui•o.

No Programa de Integra•o ao SISEM/SP, o MI manterfi a cooperag•o com o Sistema Estadual de Museus para a

realiza•o de a(•6es de articula•o, capacita•o e interc•mbio, fortalecendo uma importante rede de difilogo

com uma s•rie de instituig6es museol6gicas paulistas de pequeno porte, com atua•o significativa nas mais

diversas frentes. Dessa forma, realizarfi em 2020 tr•s exposi•6es itinerantes, duas oficinas e um estfigio t•cnico.
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Quanto ao Programa de Comunica(•o e Desenvolvimento Institucional, para o ano de 2020 est• prevista a

segunda fase da campanha institucional SobreNomes, que trata da materializa•o de todo o conte0do captado

em 2019, com o prop6sito de que mais familias se sintam representadas no Museu, gerando engajamento e

sensa•o de pertencimento. Tamb•m ser•o desenvolvidas a•6es do Piano de Comunica•o do CPPR visando,

alum do aumento e da fideliza•o do p0blico-alvo, tornar um espa(•o din•mico da divulga•o e difus•o do que

preservado, transformando-o em um grande polo referencial e de consulta para acad•micos, pesquisadores e

interessados no tema.

Outra a(•o desse programa ser• feita a partir do mapeamento de possfveis patrocinadores e apoiadores da

institui•o, resultando no levantamento de projetos potenciais e de interesse pOblico para a inscri(•o em editais

ou investimento via marketing direto/parcerias institucionais. Essa equipe ainda se dedicar• • capta(•o

incentivada para o Piano Anual de 2020, j• aprovado na Lei Rouanet, e a estruturag•o de novas formas de

divulga•o do programa "Amigos do Museu".

J• no Programa de Edifica•6es o principal desafio segue sendo a solu•o definitiva para o sistema de ar

condicionado do Museu da Imigra(•o. Como reportado em diversas oportunidades desde maio de 2014, o

referido sistema nunca funcionou adequadamente. Em que pese os esforgos da Secretaria de Cultura e

Economia Criativa junto aos fornecedores por ela contratados, a aus•ncia de uma solu(•o definitiva tem

colocado em risco o acervo sob guarda do INCI, como tamb•m formalizado em in0meras oportunidades. Um

servigo completo de moderniza•o dos equipamentos de climatiza•o e controle de umidade comandado pela

OS • uma possibilidade de solug•o efetiva, contudo condicionada a obten(•o ou repasse de recursos financeiros

complementares, dada a conhecida situag•o or(•ament•ria do Museu da Imigra•o frente ao que Ihe foi

planejado quando de sua reabertura ao p•blico. Para 2020, tamb•m est• prevista a conclus•o da implantag•o

do projeto de acessibilidade total do edificio, bem como os servigos necess•rios para obten•o dos documentos

indispens•veis • solicita•o do alvar• de funcionamento.

Dessa forma, o INCI pretende dar continuidade • trajet6ria de excel•ncia da gest•o no gerenciamento do Museu

da Imigra•o do Estado de S•o Paulo, sendo a Organiza•o Social com "a melhor organiza(•o e maior

transpar•ncia, dentre as parcerias estabelecidas na •rea de Museus" e "... tamb•m uma das tr•s Organizag6es

Sociais com as melhores pr•ticas, quando consideradas as 24 parcerias vigentes", conforme parecer da Unidade

de Monitoramento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa relativo ao exercicio de 2018, mantendo a

posig•o de destaque do MI conquistada no cen•rio museol6gico nacional e internacional desde sua reabertura

em 2014.

OBJETIVO GERAL

Administrar, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa por meio da Unidade de Preserva(;•o

do Patrim6nio Museol6gico, o Museu da lmigra•go, garantindo a preserva(•o, pesquisa e comunica(•o de seu

patrim6nio cultural material e imaterial, e o cumprimento de sua miss•o institucional, e atuar



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret rio

intensivamente pelo fortalecimento do Sistema Estadual de Museus de S•o Paulo - SISEM-SP, em estreita
conson•ncia com a polftica museol6gica e com as diretrizes do Estado estabelecidas pela UPPM/SEC.

VIABILIZA•,•,O FINANCEIRA

S•o fontes de recursos para a viabiliza•o financeira deste Piano de Trabalho:

¯ Transfer•ncia de recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa • Organiza(•o Social;

Receitas provenientes de: a) gera•o de receita por parte da Organiza•o Social atrav•s de servi•os
previamente autorizados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa; b) explora•o de servi(;os de
livraria, Ioja, caf• e afins em conformidade com o Termo de Permiss•o de Uso (Anexo V do Contrato de
Gest•o); c) outras receitas auferidas pela cess•o remunerada de uso de seus espa•os fisicos, quando

autorizada pela Secretaria; d) rendas diversas, inclusive da venda ou cess•o de seus produtos, tais como

direitos autorais e conexos; e) doa•6es, legados e contribuig6es de pessoas fisicas e de entidades nacionais

e estrangeiras;

¯ Gera(•o de recursos pela Organiza•o Social por meio de obten•o de patrocinio a projetos incentivados
pelas leis de renOncia fiscal e capta•o de recursos advindos de projetos aprovados em editais de fomento
e fundos setoriais pOblicos; e,

¯ Rendimentos de aplica•6es de ativos financeiros.

Todos os recursos integrantes da viabilizag•o do Piano de Trabalho ser•o devidamente demonstrados na
prestag•o de contas, e os documentos fiscais correspondentes estar•o disponiveis em qualquer tempo para

fiscaliza•o dos 6rg•os p•blicos do Estado ou para auditorias independentes contratadas.

OPERACIONALIZA(•A,O

De acordo com a politica de museus do Estado de S•o Paulo, as finalidades que traduzem a raz•o de existir dos

museus s•o organizadas atrav•s de um conjunto de programas de trabalho, que expressam as a•6es finalisticas
a serem executadas (de preserva(;•o, pesquisa e divulga•o do patrim6nio museol6gico, visando contribuir para

a educa•o, identidade, cidadania e fruig•o cultural) e as atividades de gest•o e de •reas-meio, para viabiliz•-las.

Para materializar o desenvolvimento desses programas, a operacionaliza(;•o deste Plano de Trabalho envolve a
execu(;•o de metas t•cnicas e administrativas, a realiza•o de rotinas t•cnicas e o cumprimento de obriga•6es

contratuais e gerenciais.

/
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As a(•6es a seguir descritas ser•o realizadas no pr6prio museu e por meio da articula•o e apoio a outros museus

do Estado e as a•6es de preserva•o e difus•o do patrim6nio museol6gico em todo o territ6rio paulista.

Em 2020 o Museu da Imigra(•o continuar• aberto ao p0blico de janeiro a dezembro, exceto •s segundas-feiras e

nos dias 01/01, 24, 25 e 31/12, e quarta-feira de cinzas, sendo seu funcionamento regular nos demais dias, de

ter•a-feira a s•bado das 9h •s 18h, e aos domingos, das 10h •s 18h, com bilheteria aberta at• •s 17h. As

segundas-feiras ser•o dedicadas a servi•os internos.

A entrada ao Museu da Imigra•o tem um custo de R• 10,00 (dez reais) e a meia-entrada para grupos

agendados de escolas particulares, professores da rede particular, estudantes, idosos com mais de 60 anos e

crian•as entre 6 e 16 anos. Dever• ser concedida entrada gratuita para crian•as at• 5 anos, professores da retie

pL•blica, escolas pOblicas agendadas, pessoas com "passaporte dos museus", deficientes, vulnerabilidade social,

servidores pOblicos do estado de S•o Paulo, guias de turismo, funcion•rios de Organiza(;6es Sociais de Cultura de

SP, membros da SUTACO (m•s de margo), membros ICOM e IBRAM, mediante apresenta•o das devidas

comprova•6es. Considerando o presente par•metro or•ament•rio, a entrada do museu aos s•bados

permanecer• gratuita, conforme Resolu•o SC N ° 21, de 28-4-2014.

Apresentamos, no Anexo II, o quadro de metas de cada museu e o quadro de rotinas t•cnicas que nortear•o o

cumprimento do objetivo geral e dos objetivos especificos previstos no Contrato de Gest•o e neste Piano de

Trabalho. O desenvolvimento e o registro das ag6es ser•o feitos de maneira a facilitar seu acompanhamento e

avalia•o por parte da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, dos demais 6rg•os fiscalizadores do Estado de

S•o Paulo e da sociedade em geral.

Ser•o apresentados relat6rios trimestrais das realiza•6es, onde as metas n•o atingidas ser•o justificadas e onde

as metas superadas ser•o comentadas, quando superiores a 20% do previsto. Dever•o ser justificadas as metas

quando forem inferiores a 80% do previsto para o periodo, lembrando que a somat6ria dos resultados

trimestrais dever• viabilizar o alcance dos resultados anuais previstos.

A politica de exposi•6es e programa(•go cultural ser• acordada entre a Organiza•o Social e a Secretaria de

Cultura e Economia Criativa, por meio de sua Unidade Gestora, a partir da apresentag•o do Anexo "Proposta de

Polftica de Exposi•:6es e Programag•o Cultural" do Museu da Imigrag•o, que determinar• o foco e as diretrizes

das mostras e atividades propostas. Essa politica ser• a base da sele(•o das exposi(•6es e programa(•o cultural a

serem anualmente realizadas nos museus, explicitadas no Anexo "Descritivo Resumido das Exposi(•6es e

Programa(•o Cultural".

PROGRAMAS E ESTRATI•GIAS DE ATUA•,•,O

1. PROGRAMA DE GEST,•O EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNAN(•A

7
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I) OBJETIVOS ESPECiFICOS: permanecem os mesmos objetivos especfficos do Contrato de Gest•o

II) ESTRATI•GIA DE A(•.O:

Desde sua reabertura ao p0blico, em 31 de maio de 2014, as receitas operacionais do Museu da Imigra•o v•m
apresentando crescimento constante. Puxadas, principalmente, por bilheteria, Ioja de souvenirs e a realiza•o
da tradicional Festa do Imigrante, a eleva(;•o dos recursos de captag•o do Museu reflete o crescimento de
p0blico de um equipamento que, ap6s Iongo perfodo fechado para obras de requalifica(•o, vai se consolidando

novamente como um dos principais pontos de interesse do Estado de S•o Paulo. Contudo, face ao cen•rio
econ6mico e os desafios or(;ament•rios recorrentes desde 2017, para 2020 o INCI pretende, alum de
potencializar as fontes de receita j• utilizadas, promover a diversifica•o das possibilidades de arrecadag•o de
recursos em diferentes frentes.

A seguir, apresentamos as estrat•gias que o INCI pretende utilizar durante o periodo do Contrato de Gest•o a

set formalizado:

Arnplia(;•o das cessSes onerosas de espa•o

a) Eventos corporativos: O MI conta com diversos espa(•os de alto apelo para a realiza(•o de eventos,

especialmente no fim da tarde/inicio da noite, ou is segundas-feiras, quando est• fechado para o p0blico. Entre

eles est•o: a estag•o da Maria Fuma(•a, espago da cafeteria, e, principalmente, jardim, alum do audit6rio com

foyer anexo. Em 2019, a receita com cess6es onerosas subiu significativamente em rela(•o aos exercicios

anteriores. Para 2020, o INCI pretende potencializar ainda mais essa estrat•gia de capta•o, por meio de

materiais de comunica•o, contato ativo com potenciais interessados e a pr•tica, em acordo com a UPPM, de

pre•os promocionais para atrair clientes considerados estrat•gicos, visando se consolidar como op•o
interessante de espago a ser Iocado.

b) A•6es particulares: Potencializar a cess•o de espa•o para ag6es particulares de pessoas fisicas, como fotos

para •lbuns de casamento/festa de 15 anos.

Cursos, workshops, semin•rios e prograrna•6es especiais corn cobran(;a de inscri(;go/ingresso

a) Cursos, workshops e semin•rios: Em 2019, o Museu da Imigra•o obteve grande sucesso ao disponibilizar

cursos de curta dura•o ligados • hist6ria da imigra(•o e geneal6gica. Tais a(•6es, para alum de trazer grande

p0blico ao equipamento cultural, foram fundamentais para o incremento de receitas de captag•o operacional.

Para 2020, o INCI pretende potencializar essa oferta de cursos, workshops e semin•rios para p0blico especifico,

especialmente nas •reas de pesquisa, conserva(•o e correlatas, para alum das a•6es j• realizadas

gratuitamente.
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b) Programa(•6es especiais: Realiza•o de eventos de m•dio porte no espago de conviv•ncia do Museu da
Imigra•o, a exemplo do Projeto Viva!, com a cobran(•a de ingresso, nos mesmos moldes utilizados quando da
realizag•o da Festa do Imigrante.

Doa•o pessoa fisica

a) Amigo do Museu: Fortalecer e aprimorar o programa que prev• o oferecimento de beneficios exclusivos •s
pessoas fisicas que se interessarem em serem "Amigos do Museu". Atualmente s•o oferecidas duas categorias

de filia(•o, prevendo beneficios como: acesso • fila preferencial nos dias de visita¢•o regular e Festa do
Imigrante, desconto na Ioja de souvenirs, na cafeteria, fotos de •poca, cursos, workshops e programa•6es
especiais, recebimento de cat, logo das exposi(•6es, alum de meng•o como apoiador no site ou em painel no
Museu da Imigrag•o.

b) Projetos de curto prazo: Em conjunto com a equipe educativa e de comunica(•o e desenvolvimento
institucional ser•o estabelecidos projetos de curto prazo a serem realizados a partir de doa•6es do visitante.
Uma vez obtidos os recursos, o projeto ser• executado e o resultado com fotos e nOmeros ser• divulgado. A

doa(•o, de qualquer valor, ser• realizada de forma direta no ato da aquisi•o de ingresso. Na oportunidade, o
funcion•rio da bilheteria oferecer• ao visitante a possibilidade de doag•o de um valor que, pot exemplo, facilite
o troco.

c) Leis de incentivo: Cria•o de opera(•o que permita a contribui•o de pessoas fisicas a projetos pontuais e

pianos anuais aprovados nas leis de incentivo, com desconto no imposto de renda. A a(•o prev• a possibilidade

de doa•o no pr6prio Museu ou via internet, mediante formul•rio a ser implantado em p•gina especffica do site.

Neste ambiente tamb•m estar•o disponibilizadas todas as informa(•6es sobre o projeto, bem como instru•6es
para a colaborag•o e a posterior declara•o no imposto de renda.

Projetos inscritos em leis de incentivo e editais

a) Piano anual: Inscri•o de piano de trabalho anual de atividades visando ampliar a oportunidade de
capta•o de recursos para alum dos repasses diretos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e,
consequentemente, potencializar a quantidade e qualidade das ag6es a serem oferecidas ao p0blico pelo Museu

da Imigrag•o.

b) Festa do Imigrante: A Festa do Imigrante • um projeto considerado de grande potencial para obten•o
de recursos incentivados. Nos Oltimos tr•s anos o projeto foi inscrito e aprovado na Lei Rouanet, obtendo
captag•o na ordem de RS 158.400, RS 178.000 e 135.000, em 2017, 2018 e 2019, respectivamente. Para 2020, a

Festa estar• inserida no contexto do Piano Anual, todavia, continua sendo uma excelente oportunidade de
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capta(•o em editais especificos. Em 2019, por exemplo, o pr•mio obtido junto ao IBRAM viabilizou a realiza•o
de todas as a•6es de acessibilidade previstas no evento.

b) Exposi•6es, projetos educativos, a•6es de acervo e infraestrutura: O objetivo • inscrever as a(•6es de tais

programas no Plano Anual, bern como buscar ativamente por editais e pr•mios especfficos para viabiliza(•o de

exposi•6es, projetos educativos, a•6es ligadas ao acervo e infraestrutura. Em 2019, por exemplo, corn os

recursos recebidos por meio Edital de Moderniza(•o de Museus do IBRAM foi possivel realizar a•6es de

acessibilidade na Festa do Imigrante e, especialmente, diversas adapta•6es corn esse fim nas •reas de circula(•o

do Museu da Imigra(•o, como pisos e mapas t•teis, al•m de conte•dos em videolibras.

Pessoas jurfdicas

a) Entidades e empresas de capital imigrante: Ampliar o relacionamento e buscar apoios e/ou patrocinios

para realiza•o de programa•6es culturais com empresas de capital imigrante, bem como entidades ligadas

imigra(•o como consulados e c•maras setoriais.

b) Parcerias e permutas: Buscar parcerias e permutas corn empresas fornecedoras de materiais de uso

continuado como itens de limpeza, uniformes, materiais gr•ficos, entre outros, visando desonerar o or•amento
da •rea meio. Da mesma forrna, buscar parcerias corn vies social para ampliar o atendimento ao pOblico, como,

por exemplo, transporte para grupos escolares, deficientes e em situa(•o de vuinerabilidade.

III) NOMERO E PERFIL DOS FUNCION.•,RIOS EXCLUSIVAMENTE DO PROGRAMA:

Quantidade
01

Cargo

Diretora Executiva

01 Gerente de

Ad ministrativo/Fina nceiro

02 Analistas plenos

adrninistrativos financeiros

01 Analista jr cont•bil

Perfil

Graduag•o em Direito, p6s-gradua•o em Direito Processual,

especializag•o em Administra•o e em Gest•o e Politicas

Culturais, e MBA em gest•o em museus (em andamento).

Gradua•o em Ci•ncias Cont•beis, corn p6s-gradua•o em

Controladoria Estrat•gica

Graduag•o em Administra(;•o de Empresas/Graduag•o em

Adrninistra•o de empresas, MBA em Gest•o POblica

Gradua•o em Ci•ncias Cont•beis

04 Analistas jr administrativos Gradua(•o na •rea de humanas

(atendimento -

loja/bilheteria)

01 Assistente de atendimento Gest•o de Recursos Humanos (era andarnento)
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01 Analista s•nior de Recursos Gradua•o em Gest•o de Recursos Humanos, MBA em
Humanos Gest•o Estrat•gica de Pessoas

01 Analista Pleno de Capta•o de Gradua•o em Turismo e p6s-graduada em Gest•o Cultural e
Recursos em Projetos Sociais e Politicas P0blicas

01 Aprendiz Menor aprendiz

I) PUBLICO ALVO: visitantes, p0blicos de relacionamento e usu•rios em geral.
2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVA(;•.O, DOCUMENTA•AO E PESQUISA

I) OBJETIVOS ESPEC{FICOS:

¯ Salvaguardar e desenvolver o patrim6nio museol6gico, arquivistico e bibliogr•fico dos museus da SEC,
para que os mesmos sejam preservados, valorizados e disponibilizados no presente e para as gerag6es

futuras;
¯ Assegurar a conserva•o e preserva(•o dos acervos museol6gico, arquivistico e bibliogr•fico, por meio

de piano de conservag•o com a•6es preventivas e corretivas.
¯ Garantir recursos financeiros para as atividades de preserva(;•o, pesquisa e disponibilizag•o dos acervos

(contratag•o de servigos pr6prios e/ou de terceiros e compra de materiais);
¯ Prover recursos humanos especializados e capacitados para as atividades de preserva(;•o, pesquisa e

disponibilizag•o dos acervos;
¯ Adotar crit•rios e procedimentos baseados em normas internacionais para gest•o dos acervos e nas

diretrizes construfdas pela UPPM;

¯ Manter invent•rio e todos os tipos de registros atualizados dos objetos sob guarda permanente e/ou
tempor•ria (empr•stimos de curta ou Ionga dura•o);

¯ Manter procedimentos e registros atualizados de movimenta(;•o e uso dos objetos;
¯ Promover higieniza•o e a•6es de conserva•o dos acervos e/ou tratamento adequado de itens digitais

e suportes de patrim6nio imaterial;
¯ Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibiliza(;•o de informa(;6es sobre os acervos da institui•o;
¯ Realizar estudos, pareceres e outras ag6es para amplia(•o qualificada do acervo, estabelecendo ajustes

com o Poder P0blico e a iniciativa privada para aquisi•o de acervos relevantes para o patrim6nio
cultural do Estado;

¯ Articular as ag6es realizadas, constituindo um Centro de Pesquisa e Refer•ncia que amplie as

possibilidades de produ•o e difus•o de conhecimento, e de intera•o do p0blico com as tem•ticas do
acervo, atento •s quest6es da Museologia contempor•nea.
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II) ESTRATI•GIA DE A(;.•O:

O Museu da Imigra•o salvaguarda um importante acervo composto pelas cole•6es museol6gica, bibliogr•fica,

de hist6ria oral e pelo arquivo institucional. AlUm disso, participa da gest•o e do atendimento de pesquisas dos

fundos documentais da antiga Hospedaria de Imigrantes do Br•s, recolhidos em 2010 pelo Arquivo P0blico do

Estado de S•o Paulo, por meio do Acervo Digital. Compromete-se tamb•m a acompanhar, desenvolver e

fomentar discuss6es t•cnicas e acad•micas em suas •reas de atua•o.

A equipe t•cnica do MI tem desenvolvido processos colaborativos internos e com agentes de interesse, como

profissionais de outros museus, pesquisadores, comunidades de migrantes e descendentes e entidades de

representa•o formais e n•o formais. Nesse sentido, o CPPR • estrat•gico, sendo n•o s6 um espa•o fisico dentro

das edificag6es do Museu, mas tamb•m uma inst•ncia de articula•5o entre os nOcleos de preserva(•o e

pesquisa e que, portanto, em termos de organograma, orbita entre ambos.

Para o ano de 2020, manteremos as rotinas t•cnicas voltadas ao acervo e ao tema das migrag6es, em car•ter

colaborativo. A•6es de pesquisa ser•o realizadas, com •nfase em estudos sobre pe•as das cole•6es, como duas

edi•6es do projeto Encontros com o Acervo, alum do desenvolvimento de projetos de hist6ria oral,

principalmente com migrantes contempor•neos. Desenvolveremos tamb•m procedimentos t•cnicos internos,

em conson•ncia com diretrizes da SEC e de outras inst•ncias da •rea museol6gica, bem como a execu•o de

etapas dos projetos de regulariza•o do acervo e de reocupa•o da reserva t•cnica, ambos elaborados em 2019.

Realizaremos tamb•m ag6es de relacionamento com outras institui•6es e agentes, de modo a trazer para o

Museu projetos, discuss6es e programag6es concernentes corn o atual cen•rio nos campos da museologia, do

patrimOnio e das migrag6es, que ser•o apresentados no •mbito do CPPR, dentro de um novo programa de

forma(•o. Para 2020, foram privilegiados temas que vem sendo discutidos pelo Museu em diferentes a(•6es e

programas: genealogia, territ6rio e arte como possibilidade sensivel de apreender e comunicar a experi•ncia

migrante. Esses temas compor•o dois cursos (sendo um deles composto por duas partes, complementares) e

um semin•rio.

III) NOMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Quantidade Cargo Perfil

01 Coordenadora T•cnica

01 Estagi•rio de Pesquisa

Graduag•o em Hist6ria, especializa•o em

Estudos de Museus de Arte, mestrado em

Hist6ria Social, doutorado em hist6ria social

(em andamento)

Gradua•o em Hist6ria (em andamento)

/
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01 Estagi•irio de Conserva(•o Gradua•o em Publicidade e Propaganda,

Curso T•cnico em Museologia

(era andamento)

01 Analista J0nior de Pesquisa Gradua•o em Hist6ria

01 Analista Pleno de Pesquisa

01 Analista Pleno de Pesquisa

01 Analista S•nior de Pesquisa

01

01

01

01

Analista Pleno em Documenta•o
Museol6gica

Analista Pleno em Biblioteconomia

Analista Pleno em Documenta(•o

Arq uiv[stica

Analista Pleno em Conserva•o

Gradua•o em Rela•6es Internacionais,

mestrado em Antropologia, doutorado em
antropologia (em andamento)

Graduag•o em Hist6ria, especializa(•o em

Marketing Turfstico

Gradua(;•o em Hist6ria, especializag•o em
Gest•o e Politicas Culturais, mestrado em

Hist6ria Social, doutorado em hist6ria social

(em andamento)

Curso T•cnico em Museologia, Gradua•o em
Hist6ria, especializag•o em Organizag•o de

Arquivos

Graduag•o em Biblioteconomia

Gradua(•o em Hist6ria

Curso T•cnico em Museologia, Gradua(;•o em

Hist6ria, especializa(•o em Hist6ria Social,

Graduag•o em Biblioteconomia (em

andamento)

IV) PUBLICO ALVO: funcion•rios, pesquisadores e usu•irios

3. PROGRAMA DE EXPOSI•OES E PROGRAMA•AO CULTURAL

I) OBJETIVOS ESPEC(FICOS:

Ampliar a extrovers•o do acervo e da tem•tica de atua•o do museu, contribuindo para a formag•o de

p0blico de museus e equipamentos culturais, por meio de exposi¢6es, cursos, oficinas, workshops,

palestras e eventos que viabilizem, com acessibilidade, o acesso qualificado da popula•o & cultura e
educa(;•o.
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¯ Contribuir para o fortalecimento dos calend•rios cultural e tur[stico do Estado e do municipio,
oferecendo • popula•o programag•o especial e qualificada nos seguintes eventos: anivers•rio da
cidade, Virada Cultural, Semana dos Museus (maio) F•rias no Museu (julho), M•s da Consci•ncia Negra
(novembro), Campanha "Sonhar o Mundo" (dezembro) e F•rias no Museu (janeiro).

¯ Estimular a produ(•o cultural na •rea tem•tica foco do museu, por meio de premiag6es, projetos de
resid•ncia artistica e bolsas de estudo para projetos corn qualidade artfstico-cultural e contrapartida
sociocultural (exposi•6es, apresentag6es, oficinas etc.).

¯ Contribuir para a integra•o do museu na Rede de Museus da SEC, por meio de a•6es articuladas com os
demais museus da SEC, potencializando a visibilidade e atratividade das a(•6es realizadas.

¯ Ampliar o pOblico visitante do museu e de suas atrag6es e servigos, contribuindo para o crescimento do
pOblico previsto no Planejamento Plurianual do Estado.

¯ Realizar pesquisas especificas de satisfa•o do pOblico corn as exposi(•6es e programa•o cultural para
subsidiar a gest•o na avaliag•o da programa•o realizada.

II) ESTRATI•GIA DE A(•.•O:

Ap6s requalifica•o, o Museu da Imigra•o passou a privilegiar exposi•6es que discutem a quest•o patrimonial
das migra•6es a partir das pr6prias cole(•6es, e projetos que problematizam as experi•ncias contempor•neas.

Passou a privilegiar tamb•m pr•ticas participativas e colaborativas internas e corn parceiros externos. Assim, por

meio de uma agenda din•mica, corn a exposi•o de longa dura•o, "Migrar: experi•ncias, mem6rias e

identidades", exposi•6es tempor•rias de diferentes portes e o projeto "Vitrine do Acervo", o Museu veto

cumprindo seu papel de apresentar ao p•blico o acervo e as discuss6es que v•m realizando no •mbito da
pesquisa e preserva(;•o, de modo critico e ao mesmo tempo afetivo.

Para o Piano de Trabalho de 2020, pactuamos a realiza(•o de urea exposi•o com acervo da institui•o e outras

duas corn acervos de terceiros. Haver• tamb•m quatro Vitrines de Acervo. Lan•aremos ainda a convocat6ria
para a segunda edi(•o do programa de resid•ncia, a ser realizada em 2021, visando a complementar a agenda

de exposi•6es do Museu.

A programa•o cultural do MI • voltada para variados tipos de p•blico. A agenda conta com apresenta•6es de
dan•a, mOsica, oficinas, teatros, feiras, palestras, entre outros. As atividades se relacionam corn a hist6ria da

Hospedaria, com quest6es ligadas aos processos migrat6rios ou corn temas abordados nas exposi•6es
tempor•rias. Para o exercicio de 2020, est•o previstas a•6es comemorativas como: Anivers•rio de S•o Paulo,
Anivers•rio do Museu da Imigra•o, Dia do Nordestino, a•6es propostas pelo Ibram (Primavera dos IVluseus e

Semana de Museus), Virada Cultural, Dia das Crian•as e m•s da Consci•ncia Negra. Compondo a grade de
programa•o, o MI ir• manter as atividades de F•rias dos meses de janeiro e julho. O espa•o Mundo de Brincar

se mostrou uma importante ponte de di•logo corn os bairros do entorno e tem atraido cada vez mais familias
para o Museu.
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Tradicionalmente o maior evento do Museu da Imigra•o, a Festa do Imigrante re0ne, h• 24 anos, as

manifesta(•6es culturais, artisticas e gastron6micas de diversas na(•6es que povoam o Estado de S•o Paulo. A

Festa continuar• sendo a grande a(;•o do programa, pois atinge um p0blico que geralmente n•o frequenta o

Museu e passa, pot conta do evento, a se interessar pelas as exposi96es e programa•6es anuais. A proposta para

2020 6 ampliar o n0mero de comunidades contempladas e, mediante o cen•rio or•ament•rio, eventualmente

crescer em um dia o evento, totalizando quatro dias de programag•o.

A outra estrat6gia de grande destaque do programa 6 a continuidade do projeto Viva!, em parceria com os

consulados. A ideia 6 proporcionar tardes tem•ticas no jardim do Museu, explorando a m0sica, culin•ria e

outras atra(•6es tipicas de diversas nacionalidades.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Quantidade

01

01

01

O2

01

Cargo

Coordenadora T6cnica

Coordenadora do N0cleo de Comunica•o
e Desenvolvimento Institucional

Analista jr em Comunicag•o Museol6gica

Analistas Pleno de Comunica(•o

Estagi•rio de Comunica•o

Perfil

Graduag•o em Hist6ria,

especializaggo em Estudos de

Museus de Arte, mestrado em

Hist6ria Social, doutorado em

hist6ria social (em andamento)

Graduag•o em Jornalismo, p6s-

gradua(•o em Gest•o de

Comunica•o Integrada e MBA

em gest•o de museus (era

andamento)

T6cnico em design de m6veis.
Gradua(•o em Hist6ria (em

andamento)

Graduag•o em

Jornalismo/Graduag•o em

Rela(•6es P0blicas

Gradua•o em Rela96es P0blica

(era andamento)

IV) PUBLICO ALVO: visitantes e usu•rios em geral

4. PROGRAMA EDUCATIVO

15
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I) OBJETIVOS ESPECJFICOS:

Contribuir com a educa(•o n•o formal, possibilitando a acessibilidade e a constru(•o de conhecimentos
(cognitivos, afetivos, sensiveis, criticos, desenvolvimento de habilidades etc.) a partir do patrim6nio

preservado e comunicado pelo museu por meio de visitas educativas, produ•o de materiais e

conte0dos pedag6gicos, oferta de oficinas, al•m da estrutura•o de programas e projetos especificos

para diferentes p0blicos, promovidos por equipe fixa e qualificada;

Contribuir para a forma•o de pdblico para museus por meio de parceria com as redes p0blica e privada

de ensino, e implantar estrat•gias de manuten•o do acesso do pOblico escolar aos museus, a partir de

a•6es especfficas desenvolvidas de acordo corn as especificidades e potencialidades da institui(•o,

¯ Realizar pesquisa de perfil e de satisfa•go do pOblico escolar, para subsidiar a avalia•o e o

aperfei•oamento dos servi•os prestados.

Aperfeigoar e intensificar as parcerias corn as redes estadual e municipal de educa•o, institui•6es de

ensino superior e institui•6es n•o escolares diversas, tais como ONGs, Institutos, Associag6es, ag•ncias

de turismo, dentre outros.

Desenvolver e executar projetos e ag6es que promovam a inclus•o social, trazendo para o museu ou

levando o museu a locais onde se encontram grupos sociais diversificados, marginalizados e corn maior

dificuldade no acesso a equipamentos culturais (tais como pessoas com defici•ncia, idosos, pessoas em

situa•o de vulnerabilidade social) ou que estejam no entorno do museu.

¯ Apoiar a qualifica•o dos principais responMveis por visitas de grupos, por meio de cursos e oficinas de

capacita(•o para professores, educadores, guias de turismo e outros.

II) ESTRATE•GIA DE A(•.•,O:

O Ndcleo Educativo do Museu da Imigrag•o tem desenvolvido programas, projetos, atividades e materiais

alinhados aos pressupostos conceituais da institui•o, bem como •s diretrizes delineadas pela UPPM/SEC, no

que se refere a pQblicos estrat•gicos e ferramentas de avalia•o de desempenho. A partir do trabalho

colaborativo entre os nOcleos, os educadores do MI participam da elaborag•o das exposi(•6es e vitrines

tem•ticas, da programag•o cultural, alum das a•6es de media(•o junto a diferentes p0blicos, sua principal

expertise.
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Para o ano de 2020, ser•o fomentadas a•6es para o p•blico variado que visita a institui•o, identificando e

respeitando suas particularidades e diferen•as. Haver• tamb•m a(•6es extramuros, levando para outros espa•os

as atividades e discuss6es suscitadas pela institui•o.

Um apontamento necess•rio diz respeito • mensura•o do p•blico escolar no Piano de Trabalho de 2020. Desde

o Plano de Trabalho de 2018, dividimos esse p•blico em "atendidos em visitas educativas" e "atendidos em

visitas aut6nomas", a fire de nos adequarmos • forma como outras OSs apresentam seus n•meros e tamb•m

para melhor trabalharmos os dados que geramos. Assim, neste documento o pOblico atendido pelo Educativo

est• dividido em duas metas, referentes •s categorias acima descritas.

Outra mudan•a diz respeito • forma como quantificamos as ag6es e os pOblicos dentro de projetos de dura(•o

mais extensa, como o "Projeto Museu vai • escola" e o "Projeto Territ6rios Educativos". Sob orientag•o da SEC,

passaremos a computar cada encontro como uma a(•o (e n•o mais o projeto como a(•o).

Por tim, cabe justificar que alguns nOmeros de atendimento compactuados no Piano de Trabalho de 2020 foram

modificados em rela(•o ao Piano Plurianual para dar conta dos atendimentos j• consolidados desde 2018, de

modo a n•o serem necess•rias justificativas recorrentes por conta de metas ultrapassadas.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCION.&,RIOS DO PROGRAMA:

Quantidade Cargo Perfil

01 Coordenadora T•cnica Gradua(•o em Hist6ria, especializa(•o em Estudos de

Museus de Arte, mestrado em Hist6ria Social,

doutorado em hist6ria social (em andamento)

01 Analista S•nior do Educativo Gradua(•o em Comunicag•o Social

0S Analistas Plenos do Educativo

02 Analistas Jr do Educativo

Gradua(•o em Artes Visuais/Gradua(•o em Hist6ria da

Arte, Graduag•o em Comunica•o Social, Gradua•o
em Psicologia, mestrado em Psicologia Social (era

andamento)

Graduaggo em Letras/Graduag•o em Hist6ria da arte

IV) PI•IBLICO ALVO: estudantes e grupos de visitantes

5. PROGRAMA DE INTEGRA(;AO AO SISEM-SP

I) OBJETIVOS ESPEdFICOS:
¯ Integrar e participar ativamente do Sistema Estadual de Museus de S•o Paulo, SISEM-SP.
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¯ Disseminar boas pr•ticas e conhecimento t•cnico para o conjunto de museus do Estado de S•o Paulo,
pot meio da colabora•o do seu corpo t•cnico na elabora•o e execu•o de a(•6es em municipios da
Regi•o Metropolitana de SP e do interior do Estado.

¯ Realizar a•6es de articula(•o, capacita(;•o, difus•o e apoio t•cnico em instituig6es museol6gicas e
culturais em municipios da RMSP e do interior do Estado, conforme orienta•o do Grupo T•cnico de
Coordenag•o do SISEM-SP/UPPM/SEC.

Participar das Redes Tem•ticas de Museus de S•o Paulo, atuando na articulaggo, levantamento de informag6es
e realiza•o de a•6es de apoio • •rea tem•tica afim.

¯ Propor novas ag6es que se coadunem com as linhas estabelecidas, em di•logo com o GTC SISEM-SP.
¯ Ampliar a visibilidade institucional do museu na RMSP e no interior.
¯ Ampliar o p0blico atendido pela Organiza(•o Social a partir de a(•6es desenvolvidas na RMSP e no

interior.

II) ESTRATEGIA DE A•AO:

A parceria entre o Museu da Imigra•o e o Sistema Estadual de Museus • entendida como estrat•gica. Nosso

intuito • qualificar as a(•6es propostas neste programa, de modo a ampliar o di•logo com um maior n0mero de

institui•6es na capital, interior e litoral, principalmente as de tipologia hist6rica e que trabalham o tema das
migra(•6es. O Museu • tamb•m articulador da Rede de Museus Hist6ricos desde 2013 e nossos projetos partir•o
da interlocu•o com profissionais e instituig6es que nela atuam. Embora n•o haja uma a•o especffica prevista
para no Piano de Trabalho de 2020, o Museu tem atendido preferencialmente os museus de tem•tica hist6rica
quando da realiza(•o das a(•6es de exposi96es tempor•rias, oficinas e est•gios t•cnicos.
Para 2020, ser•o realizadas tr•s exposi96es itinerantes, duas oficinas e um est•gio t•cnico. A partir de nossa
experi•ncia, um trabalho proficuo que pode ser adotado, caso haja ades•o, • de potencializar as exposi•6es

dentro de regi6es administrativas, com pequenas itiner•ncias pot cidades pr6ximas. AlUm disso, propomos
projetos que suscitam a participag•o dos espa(•os que recebem as exposic•6es, convidando-os a articularem
acervos e comunidades locais para comporem os projetos, a exemplo das montagens de "lmigrantes do Caf•" e

"Migra•6es • Mesa". Essas exposi96es foram adaptadas para itiner•ncia a partir de montagem fisica no Museu

da Imigra(•o em 2015 e 2016, respectivamente, e eram compostas por objetos de nosso acervo e textos. Para

estas vers6es itinerantes, tais conte0dos foram reproduzidos em pain•is, que podem facilmente ser
transportados para outras cidades. Os espac•os que as recebem s•o ent•o incentivados a compor a curadoria
com uma seleg•o pr6pria de objetos de seus acervos ou de instituic•6es e/ou comunidades Iocais.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Quantidade Cargo Perfil
01 Coordenadora T•cnica Graduag•o em Hist6ria,

especializag•o em Estudos de

/

18



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOHIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio

01 Analista Jr em Comunica(;•o Museol6gica

Museus de Arte, mestrado em

Hist6ria Social, doutorado em
hist6ria social (em andamento)

T•cnico em design de m6veis.
Gradua(•o em Hist6ria (em

andamento)

IV) POBLICO ALVO: museus e municipios do interior e Grande SP e seu p0blico.
6. PROGRAMA DE COMUNICA(•#,O E DESENVOLVlMENTO INSTITUCIONAL

I) OBJETIVOS ESPEdFICOS: permanecem os mesmos objetivos especificos do Contrato de Gest•o

II) ESTRATCGIA DE A(•.•,O:

As estrat•gias do programada se dividem em quatro macro eixos que s•o: divulgar as atividades do Museu da
Imigra(•go, incluindo exposi•6es, programa(;•o cultural, programas educativos e ag6es museol6gicas (ampliando
a acessibilidade ao acervo) gerando grande visibilidade e atraindo maior nOmero de visitantes; trabalhar a
imagem institucional do Museu da Imigra•o junto aos p0blicos de interesse mapeados, transformando os

stakeholders em importantes agentes multiplicadores de opini•o positiva; tornar o Museu da Imigra•o fonte de
confiabilidade de informa(;•o e transpar•ncia de gest•o e contribuir para elabora•o de novas estrat•gias para

capta•o de recursos.

Para o ano de 2020 est• prevista a segunda fase da campanha institucional SobreNomes. A ideia • materializar
todo o conte0do captado em 2019, fazendo com que ainda mais famflias se sintam representadas no Museu,

gerando engajamento e sensa•o de pertencimento.

Tendo como balizas as principais atribui(•6es e a miss•o do CPPR, as ag6es do Piano de Comunicag•o

desenvolvidas para esse setor, visam, al•m do aumento e da fidelizag•o do p0blico-alvo, tornar um espa(•o

din•mico da divulga•o e difus•o do que • preservado, transformando-o em um grande polo referencial e de

consulta para acad•micos, pesquisadores e interessados no tema.

A partir do mapeamento de possiveis patrocinadores e apoiadores da institui•o, a equipe far• um

levantamento de projetos potenciais e de interesse p0blico para a inscri•o em editais ou investimento via

marketing direto/parcerias institucionais. A equipe ir• se dedicar para a capta•o incentivada por meio do Plano
Anual de 2020, j• aprovado na Lei Rouanet. Outra estrat•gia prevista ser• a estrutura(•o de novas formas de

divulgag•o do programa "Amigos do Museu".
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III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Quantidade Cargo Perfil

1 Coordenadora do N•cleo de Gradua•o em Jornalismo, p6s-gradua•o em Gest•o de

Comunica(•o e Desenvolvimento Comunica(•o Integrada e MBA em gest•o de museus (em

I nstitucional andamento)

2 Analistas Plenos de Comunica(•o Gradua(;•o em Jornalismo/Gradua•o em Rela•6es
P6blicas

1 Estagi•rio de Comunicag•o Gradua•o em Rela(•6es POblica (em andamento)

7. PROGRAMA DE EDIFICA•OES: MANUTEN•,O PREDIAL, CONSERVA(•.O PREVENTIVA E SEGURAN(•A

I) OBJETIVOS ESPECfFICOS: permanecem os mesmos objetivos especificos do Contrato de Gest•o

II) ESTRATI•GIA DE Ag:•,O:

1. Manuten;•o predial e conserva;•o preventiva

O INCI efetua ac;6es de manuten(•o conforme seu Piano de Manuteng•o elaborado e atualizado anualmente, e

amparado em tr•s eixos:

a) Manuten(;•o de melhoria: inclui as modifica(•6es ou alterag6es destinadas a melhorar o

desempenho do equipamento, ajust•-Io a novas condi(;6es de funcionamento, melhorar ou

reabilitar as suas caracteristicas operacionais.

b) Manuten;•o preventiva: orientada no sentido de evitar a ocorr•ncia de avarias, contemplando dois

subtipos:

- Preventiva sistem•tica: trabalhos a intervalos de tempo pr•-determinados;

- Preventiva condicional: trabalhos quando hi indicac•6es t•cnicas para faz•-Ios, que podem set

an•lises de vibra(;6es, an•lises de tend•ncia, ou pelo estado do equipamento (rufdo, folgas,

rendimento par•metros de funcionamento, etc).

c) Manuten;•o corretiva: tamb•m designada curativa, destina-se a reparar avarias ou substituir

equipamentos em mau funcionamento, danificado ou quebrado.

O INCI executa inspe(;6es de acordo corn sua planilha de inspe•o, subsidiada por documento de check list, e

registradas no di•rio de manuten(•o. Nesse contexto, s•o realizadas averigua;6es peri6dicas de:

\
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a) Estrutura: funda•6es, vigas, pilares, lajes, escadas, etc;

b) Cobertura: telhado, manta de impermeabilizag•o, calhas e condutores, etc;

c) Paredes, pisos e esquadrias: revestimentos, blocos e tijolos • vista, caixilhos, portas, janelas, vidros,
etc;

d) Hidr•ulica: bombas, ramais, torneiras, registros, v•lvulas, hidr6metros, sistema de caixa d'•gua, etc;

e) El•trica: circuitos, tomadas, interruptores, ilumina•o, cabine prim•ria, grupo de geradores, etc;

f) Ar condicionado;
g) h, reas externas: jardim, muros, cal•adas, etc;

h) Controle de pragas urbanas.

Para o pr6ximo exercicio, o INCI manter• equipe de manuten(•o fixa, e equipe de limpeza terceirizada, al6m dos
continuados especializados para manuten(•o peri6dica e preventiva de aparelhos de ar condicionado, el6trica,
cabine prim•ria, grupo de geradores, elevadores e jardinagem. Da mesma forma, as contrata•6es pontuais para

servigos como limpeza de caixa d'•gua e combate a pragas urbanas.

2. Seguran(•a

As principais ag6es de seguran•a realizadas no Museu da Imigra(•o s•o norteadas por comiss•o interna de
preven(•o de acidentes. Nesse sentido a comiss•o indica reparos, melhorias e implementos, sejam de
infraestrutura ou procedimentais, visando garantir a seguran(•a de funcion•rios e visitantes.

Entre as a(•6es est•o o mapeamento de •reas de risco, adaptag6es em pisos, corrim•os e desniveis; indicag•o e

regulamentaggo do uso de EPIs; acompanhamento peri6dico dos equipamentos de combate a inc•ndio e

obteng•o do AVCB; cronograma de treinamentos, como uso de EPIs, trabalho em altura, primeiros

socorros e brigada de inc•ndio; e tamb•m atualiza(•o de documentos norteadores como plano de
salvaguarda e plano de emerg•ncia. O Museu da Imigra•o ainda conta corn servi(•o terceirizado de vigil•ncia
patrimonial e controle de acesso.

3. Sustentabilidade

O Museu da Imigra(•o tamb•m desenvolve a•6es ligadas • sustentabilidade. Entre elas est•o:

a) Temporizadores nas torneiras dos banheiros,

b) Substitui•o gradativa da ilumina(•o por l•mpadas de LED,

c) Automag•o da exposi•o de longa dura(•o com programa(•o de liga e desliga dos equipamentos

e ilumina•o;
d) Coleta seletiva e encaminhamento de material para reciclagem por meio de parceria corn o

Arsenal da Esperan•a.

//'
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Para o 2020, o INCI atuar• nas seguintes frentes:

a) Atualizag•o peri6dica do piano de manuten(•o;

b) Atualiza(;•o dos pianos de salvaguarda e emerg•ncia;

d) Ampliag•o das a•6es de sustentabilidade, especialmente corn instalag•o de iluminag•o por

sensor de presen(•a nos banheiros e •reas de servi•o e substitui•o gradativa por I•mpadas de

LED;

e) Conclus•o da irnplanta(•o do projeto de acessibilidade;
f) Realizag•o das adapta(•6es necess•rias e protocolo de solicita•o dos certificados necess•rios

obten(;•o de alvar• de funcionamento;
g) Monitoramento e ag•o (no que Ihe couber), em conjunto com a Secretaria de Cultura e

Economia Criativa, visando o correto funcionamento do sistema de ar condicionado.

III) NOMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Quantidade Cargo Perfil

01 Gerente de Gradua(•o em Ci•ncias Cont•beis, com p6s-

Administrativo/Financeiro gradua•o em Controladoria Estrat•gica

01 Analista S•nior de Gradua•o em Hist6ria, p6s-gradua•o em

Infraestrutura Gest•o Cultural e cursos t•cnicos na •rea de

infraestrutura

01 Analista PIeno de Cursos t•cnicos na •rea de infraestrutura

Infraestrutura

02 Analistas de TI Gradua(;•o em Tecnologia em Seguranga da

Informa(•o/Gradua(•o em Rede de

Computadores

03 Assistentes de infraestrutura Ensino m•dio

(manuten•:•o)

01 Auxiliar de Servi(•os Gerais Ensino m•dio
(copa/limpeza)
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ANEXO II

Plano de Trabalho - Ag6es e Mensurag6es

INCI - INSTITUTO DE PRESERVA•AO E DIFUSAO DA HISTORIA
DO CAFE E DA IMIGRA•AO

ORGANIZA•.•.O SOCIAL DE CULTURA

ANO: 2020

UGE: UNIDADE DE PRESERVA•.•O DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

CONTRATO DE GEST#,O N ° 011/2016
Museu da Imigra(•o



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio

INDICE

QUADRO DE METAS ............................................................................................................ 03

METAS TECNICAS

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVA•,O, DOCUMENTA•,O E PESQUISA ............................................ 03

PROGRAMA DE EXPOSI•(]ES E PROGRAMA(•:AO CULTURAL ............................................................ 05

PROGRAMA EDUCATIVO ................................................................................................. 07

PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP ..................................................................... 09

PROGRAMA DE COMUNICA(•,O E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ................................................ 10

M ETAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE GEST•,O EXECUTIVA, TRANSPARI•NCIA E GOVERNAN(.•A .............................................. 11

PROGRAMA DE EDIFICA(•(]ES: CONSERVA•',O PREVENTIVA E SEGURAN•A .......................................... 12

METAS CONDICIONADAS ............................................................................................. 13

QUADRO DE AVALIA•AO DOS RESULTADOS ........................................................................... 14



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret rio

ANEXO TECNICO II - PIANO DE TRABALHO: A(•(•ES E MENSURA(•(•ES

A(•es Pactuadas Atributo da
Hensura(

• Mensura(•o

N ° de Encontros com o
1.1 Meta-Produto

Acervo

Previs•o Trimestral

1.2 Meta-Produto

1 ° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM
1 ° Trim
2° Trim

N ° de entrevistas de 3° Trim
hist6ria oral coletadas e 4° Trim

00
01
00

01

02

100%
01
01
01
01

[PA] Garantir e ampliar a
pesquisa e a

disponibilizag¢5o dos
acervos e dos conteOdos

transcritas

N ° de artigos publicados

M ETA AN UAL
ICM
ICM

1 ° Trim
2° Trim
3 o Trim

04
100%
100%

O5
O5
O5

produzidos pela
institui•o

1.3 Meta-Produto

1.4 Meta-Produto

1.5

[PAl Elaborar
procedimentos de gest•o

de acervo

[PA] Requalificar o uso
espa(•os Reserva

Meta-Produto

2.1 Meta-Produto

Meta-Produto

3.1 Meta-Produto

no Blog do CPPR

N ° de artigos
submetidos • publica(7•o
em sites ou peri6dicos

de terceiros

N ° minimo de pQblico
atendido no CPPR

(presenciais e remotos)

N ° de Piano de
Salvamento de Acervo

atualizado

N ° de Procedimento
Operacional Padr•o

(POP) elaborado

N ° de Projeto T•cnico de
Reor( c5o da

4o Trim
META ANUAL

ICM
i o Trim
2o Trim
3 o Trim
4° Trim

M ETA AN UAL
ICM

1 ° Trim
2 o Trim
3 o Trim
4o Trim

META ANUAL
ICM

1 ° Trim
2 o Trim
3 o Trim
4° Trim

M ETA AN UAL
ICM

i o Trim
2° Trim
3 ° Trim
40 Trim

M ETA AN UAL
ICM

i o Trim
2o Trim

O5
20

100%
00
00
00
01
01

100%
2.000
2.000
2.000
1.800
7.800
100%

00
00
00
01
01

100%
00
01
00
01
O2

100%
00
00
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4

T•cnica (refer&ncia RE-
ORG)

[PA] Realizar projeto de
regulariza(•o de acervo

[PA] Realizar
programa•cSo para o CPPR

(cursos, seminMios,

4.1 Meta-Produto

5.1 Meta-Produto

Reserva T•cnica
executado

N ° de Projeto de
Regulariza•o de Acervo

executado (etapas
previstas para 2020)

N ° de ac•6es presenciais
realizadas

3 o Trim
4o Trim

META ANUAL
ICM

1 ° Trim
2 o Trim
3° Trim
4° Trim

M ETA AN UAL
ICM

1 ° Trim
2 o Trim
3 o Trim
4o Trim

META ANUAL
ICM

palestras, rodas de i o Trim
conversa e outras a•6es 2o Trim

de forma•o) N ° de conteOdos virtuais 3 ° Trim
5.2 Meta Resultado elaborados 4° Trim

M ETA AN UAL
ICM

00
01
01

100%
00
00
00
01
01

100%
01
01
01
01
O4

100%
01
00
01
00
O2

100%

No. A•:6es Condicionadas No,

[PA] Realizar tratamento
t•cnico em entrevistas de
hist6ria oral do acervo da

institui•o para
veicula•o na web

(edi•o, tratamento de
voz, trilha branca,

mixagem e masteriza•o)

[PA] Restaurar e
higienizar m•quinas

Atributo da
Hensu ra•o

6.1 Meta-Produto

7.1 Meta-Produto

Mensura(;•o

N ° de entrevistas
tratadas

N ° de m•quinas
tipogrcJficas restauradas

Previs•o Trimestral

1 ° Trim
2° Trim
30 Trim
40 Trim

META ANUAL

ICM

1 ° Trim
2o Trim
3 o Trim

tipogr•ficas (linotipo) do 4o Trim
acervo da institui•o

e higienizadas
META ANUAL

8.1 Meta-Produto

Meta-Produto

N ° de projetos
realizados

N ° de semin•rios
realizados

[PA] Realizar projeto de
readequa•o fisica das

reservas t•cnicas (junto
com o Programa de

Edificac•6es)

[PA] Realizar semin•rio
9.1sobre P,E-ORG

ICM
1 ° Trim

2o Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL
ICM

i o Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL
ICM

00
00
00
5O
5O

100%

00
01
00
01
02

100%
O0

00
00
01
01

100%
00
01
00
00
01

100%
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10

[PA] Realizar semin•rio
em parceria com os

membros brasileiros da
RESLAC

10.1 Meta-Produto N ° de semin•rios
realizados

1 ° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

HETA ANUAL
ICH

O0
O0
Ol
O0
Ol

100%

11

A(•es Pactuadas

[PEPC] Desenvolver
programa(;•o cultural e de

exposi(;6es tempor•rias
executadas a partir da
Politica de Exposi(;6es e
Programa•o Cultural

Atributo da
Mensura•o

Mensura(•o

N ° de vitrines do11.1 Meta-Produto acervo

N ° de exposi(36es

11.2 Meta-Produto
tempor•rias

realizadas corn
acervo da institui¢3•o

N ° de exposig6es

11.3 Meta-Produto
tempor•rias

realizadas com
acervo de terceiros

11.4 Meta-Produto

Meta Resultado
11.5

N ° de eventos
realizados

N ° mfnimo de
visitantes

presenciais no
Museu

Previs•o Trimestral

i o Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL

ICM
1 ° Trim
2 o Trim
3 o Trim
4° Trim

META ANUAL

ICM
i o Trim
2o Trim
3 o Trim
4o Trim

M ETA AN UAL

ICM
1 ° Trim
2° Trim
3 o Trim
4° Trim

META ANUAL

ICM

META ANUAL

ICM %

01
01
01
01

O4

100%
00
00
00
01

01

100%
00
01
01
00

02

100%
O5
04
04
O5

18

100%

140.000

100%

/
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12

13

[PEPC] Realizar Festa do
Imigrante

[PEPC] Desenvolver
Programa de Resid•ncia
visando ao estimulo da

produc•o cultural na •rea de
atua•o do museu

12.1 Meta-Produto

12.2 Meta-Resultado

13.1 Meta-Produto

Realizar Festa do
Imigrante

N ° mfnimo de
visitantes na Festa

do Imigrante

N ° de edital do
Programa de

Resid6ncia lanc•ado

1 ° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL

ICM

META ANUAL

ICM
1 ° Trim
2° Trim
3 o Trim
4° Trim

M ETA AN UAL

ICM

00
01
00
00

01

100%

20.000

100%
00
00
00
01

01

100%

No,

14

15

16

17

A(•6es Condicionadas

Desenvolver programa(5•o
cultural e de exposi•6es

tempor•rias executadas a
partir da Politica de

Exposi•6es e Programag•o
Cultural

Adequac•o de nova sala de
exposigSo

Realizar 02 edic;6es do Viva!
(Eventos de m6dio porte em
parceria corn comunidades,
consulados, embaixadas e

c&maras setoriais)

Amplia•o da Festa do
Imigrante

No.
Atributo da
Mensura£•o

14.1 Meta-Produto

15.1

16.1

17.1

M eta- Prod uto

M eta- Prod uto

Meta-Produto

Mensura•o

N ° de exposi¢6es
tempor•rias

N ° de sala de
exposig•o adequada

02 festivais
realizados

4 dias de evento
realizados

Previs•o Trimestral

i o Trim

2o Trim
3 ° Trim

4° Trim

META ANUAL

00
01
00

00

01

ICM
1 ° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL

ICM
1 ° Trim
2 o Trim
3 o Trim
4° Trim

META ANUAL

ICM
1 ° Trim
2° Trim
3 o Trim
4o Trim

100%
00
oo
00
01

01

100%
00
01
00
01

02

100%
00
01
00
00

META ANUAL 01

ICM 100%
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18

19

2O

21

22

A•6es Pactuadas

[PE] Visitas educativas corn
p•blico escolar (estudantes e

educadores de institui•;Ses
p•blicas e privadas de

ensino)

Atributo da
Mensura•

~ Mensura•o

N ° minimo de ptiblico
18.1 Dado extra atendido

Previs•o Trimestral

10 Trim 650

20 Trim 2.200

3 o Trim 1.700

4° Trim 1.450

20.1 Dado extra

N ° minimo de pt3blico
20.2 Dado extra atendido

21.1 Dado extra

N ° minimo de p•blico
21.2 Dado extra atendido

N ° m[nimo de a•6es

N ° mfnimo de ag6es

[PE] Programa POblico Escolar
- Projeto Territ6rios

Educativos

ICM

i o Trim
2o Trim
3° Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM
I o Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL

ICM
1 ° Trim
2 o Trim
3 o Trim
4° Trim

META ANUAL

ICM
1 ° Trim
2° Trim
3° Trim
4o Trim

META ANUAL

[PE] Programa POblico Escolar
- Projeto Encontros de

22.1 Dado extra N O minimo de ac;Ses
realizadas

ICM
1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

6,000

100%

1.100

8.500

6.400

4.000

20.000

100%

00
01
2O

10

31

100%
00
12

660
328

1.000

100%
00
O4
00
00

O4

100%
00
80
00
00

8O

100%
01
01
01
01

[PE] Programa Ptiblico Escolar
- Projeto Museu vai • Escola

META ANUAL

ICM

I o Trim

[PE] Visitas aut6nomas com 2° Trim
p6blico escolar (estudantes e

N ° minimo de pt•blico 3° Trim
educadores de institui¢6es 19.1 Dado extra atendido 4° Trimp6blicas e privadas de

ensino) META ANUAL
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23

24

25

26

Forma¢•o

[PE] Programa Museu e
Comunidades (P0blico de

pessoas corn defici•ncia, 60+,

22.2
Dado extra

23.1 Dado extra

N O minimo de pOblico
atendido

META ANUAL

ICM
1 ° Trim
2° Trim
3° Trim

N O mlnimo de
a(•6es realizadas

4° Trim
META ANUAL

ICM

I o Trim
2 o Trim
3° Trim
4o Trim

META ANUAL

em situa•o de 1°

vulnerabilidade e migrantes) 2°

23.2 Dado extra

24.1 Dado extra

24.2 Dado extra

25.1 Dado extra

25,2

[PE] Programa Museu e
Familia

Dado extra

Meta-Produto

N ° minimo de pOblico 30

atendido 40

N ° minimo de acj6es
realizadas

N O minimo de p0blico
atendido

N ° minimo de a(j6es
realizadas

N ° mfnimo de pOblico
atendido

N ° de materiais
educativos elaborados

ICM
Trim
Trim
Trim
Trim

META ANUAL

ICM
1 ° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL

ICM
10 Trim
2° Trim
3° Trim
40 Trim

META ANUAL

ICM
1 ° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL

ICM
i o Trim
2o Trim
3 ° Trim
4° Trim

META ANUAL

O4

100%
12
12
12
12
48

100%

22
12
16
20

70

[PE] Elaborar materiais 26.1
educativos

ICM
10 Trim
20 Trim

100%
01
00

[PE] Programa P0blico
Interno

100%
246
144
166
244

8OO

100%
16
13
18
13

60

100%
200
100
3OO
100

70O

100%
11
O9
11
O9

40

100%
74
72
74
72

292
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3 o Trim 01
4° Trim 01

META ANUAL 03

ICM 100%

NO.

27

A(•6es Pactuadas NO.
Atributo da
Mensurai;•o

27.1 Meta-Produto

A•6es/ programas /
projetos de integra(3•o ao
SISEM-SP realizados no

interior do Estado, regi•5o
metropolitana e litoral

27.2 Meta-Produto

27.3 Meta-Resultado

27.4 Meta-Resultado

27.5 Meta- Resultado

Mensura(•o

N ° de exposi(•6es
itinerantes realizadas

N ° de oficinas
realizadas

N ° de est•gios t•cnicos
realizados

N ° minimo de
municipios atendidos

N ° minimo de pt3blico
benefici•rio das ac;6es

Previs•o Trimestral

i o Trim

2o Trim
3° Trim

4° Trim

M ETA AN UAL

01

00
01
01

03

ICM
1 ° Trim
2° Trim
3 o Trim
4° Trim

META ANUAL
ICM

I o Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

M ETA AN UAL
ICM

i o Trim
2° Trim
3° Trim
4o Trim

META ANUAL
ICM

1 ° Trim
2o Trim
3° Trim
4o Trim

M FTA AN UAL
ICM

100%
01
00
01
00
02

100%
01
00
00
00
01

100%
02
00
O2
01
O5

100%
5OO
00

5OO
5OO
1.500
100%
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28

29

3O

31

32

33

34

35

Atributo da
No.

Mensurac•o
A¢6es Pactuadas

[PCDI] Atualizar o
Piano de Comunica•o
e implantar a(76es para

articular e se
comunicar corn os

diversos pQblicos da
institui(7•5o, valorizar a
marca e aumentar a

visibilidade do museu
metropolitana e litoral

[PCDI] Contribuir para
a elabora•o de novas

estrat•gias para
capta(;•5o de recursos

28.1 Meta-resultado

29.1 Meta-produto

30.1 Meta - Produto

31.1

32.1

Meta-Resultado

33.1 Dado extra

Mensurag•o

N ° de canals de i o Trim
comunica•o 20 Trim

mantidos
30 Trim1 - Site

institucional 4° Trim
2 - Facebook META ANUAL
3 - Instagram

4 - Twitter
5 - Youtube
6- Pinterest ICM

7 - Flickr
8- spot•ry

N ° de parcerias/
projetos/programa
implantados para

os diversos
segmentos de

pOblico do museu

N ° minimo de
inser(76es na midia

N ° minimo de
visitantes virtuais

N ° minimo de
novos seguidores

em todos os canais
de midias sociais

N o de programas
pessoas fisicas
implantados ou

mantidos:
- Programa de

Doa¢•o
- Amigos do Museu

N ° de portf61ios
34.1 Meta-Produto desenvolvidos

Previs•o Trimestral

O8

O8

100%

10 Trim 00
2o Trim 00
3° Trim 00
40 Trim 01

META ANUAL 01

ICM%

META ANUAL

ICM%

META ANUAL

ICM%

META ANUAL

ICM%

1 ° Trim

2 o Trim
3 ° Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM%
1 ° Trim
2o Trim
3 ° Trim
4° Trim

META ANUAL

i o Trim
[PCDI] Realizar 20 Trim
campanha de N ° de campanhas 3° Trim
marketing e 35.1 Meta-Produto realizadas 4° Trim
publicidade

META ANUALinstitucional
ICM%

100%

900

100%

400.000

100%

25.000

100%

00

01
01

0o

02

100%
oo
00
00
02

O2

01
00
00
00
01

100%
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36

37

38

39

A•6es Pactuadas

[PGTG] Monitorar
implanta•o do Piano

Museol6gico e/ou
Planejamento Estrat•gico

[PGTG] Inscrever projetos
em Leis de Incentivo e

editais

[PGTG] Captar recursos
financeiros

[PGTG] Realizar pesquisa
de satisfa•o de pOblico

geral realizada a partir de
totem eletr6nico e enviar

relat6rio conforme
orienta•Ses da SEC

Atributo da
Mensura•o

36.1 Meta-Produto

37.1 Meta-Produto

38.1 Meta-Resultado

39.1 Meta-Produto

Mensura•o

Relat6rio de
monitoramento do
Piano Museol6gico
e/ou Planejamento

Estrat•gico
entregue

N ° de projetos
i nscritos

25% de capta•o
em rela¢•o ao

repasse

N O de relat6rios
entregues

Previs•o Trimestral

1 ° Trim

20 Trim

3° Trim

40 Trim

META ANUAL

00

00
00

01

01

ICM % 100%

Previs•o Trimestral
1 ° Trim

2° Trim

3° Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM%

00

01
01

01

03

100%

Previs•o Anual

META ANUAL 1.580.000

Previs•o Trimestral
1° Trim

2° Trim

30 Trim

4° Trim

M ETA AN UAL

ICM %

01
01

01

01

04

100%
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4O

41

[PGTG] Monitorar indices
de satisfac•o do p•blico
geral de acordo corn os

dados obtidos a partir do
totem eletr6nico

[PGTG] Realizar pesquisa
de perfil e de satisfac•o de

pOblico participante dos
cursos, oficinas e

workshops

40.1 Meta-Resultado

41.1 Meta-Produto

41.2 Meta-Resultado

Indice de satisfag•o
(= ou > 80%)

N ° de pesquisas
realizadas

indice de satisfac•o
(> ou = 80%)

Previs•o Trimestral

META ANUAL >ou =80%

ICM % >ou =80%
Previs•o Trimestral
i o Trim

2° Trim

3° Trim

4° Trim

M ETA AN UAL

ICM %

01

01

01

01

O4

100%

Previs•o Anual
META ANUAL >ou =80%

ICM % 100%

42

43

A•6es Pactuadas

(PED) Renovacj•o de Alvar•
de Funcionamento

(PED) Renova(;•o de
Seguros

42.1

43.1

Atributo da
Mensuraq

Dado extra

Dado extra

Mensura(•o

Alvar•i renovado

Seguros renovados

Previs•o Trimestral

1 ° Trim

2° Trim

3 ° Trim

4° Trim

META ANUAL
ICM %

00

00

00
01

01
100%

Previs•o Trimestral
10 Trim

2 o Trim

3 o Trim

4o Trim

META ANUAL

ICM %

01

00
00
00
01

100%

No,

44

A(•6es Condicionadas

Realizar moderniza•o dos
equipamentos de

climatizac•o e controle de
umidade.

No,
Atributo da
Mensura(•o

44.1 Meta-Produto

Mensura(•o

Modernizag•o dos
equipamentos de

climatiza•o e
controle de

umidade realizado

Previs•o Trimestral

1 ° Trim

2° Trim
3 o Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM

oo
00
00

01

01

100%

/
/
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A•o METAS DE PRODUTO E
RESULTADO A SEREM

ALCAN(•ADAS
VALOR

50 entrevistas tratadas

[PA] Realizar tratamento t6cnico em entrevistas de hist6ria
oral do acervo da institui(;•o para veicula(;•o na web6 (edi(;•o, tratamento de voz, trilha branca, mixagem e

maste riza£•_)_

7
[PA] Restaurar e higienizar m•quinas tipogr•ficas (linotipo) 02 m•quinas tipogr•ficas

150.000do acervo da institui(;•o restauradas e higienizadas

8
[PA] Realizar projeto de readequa(;•o fisica das reservas

t4cnicas (junto com o Programa de Edifica•6es) 01 projeto realizado 190.000

9 [PA] Realizar semin•rio sobre RE-ORG 01 semin•rio realizado 50.000

10
[PA] Realizar seminMio em parceria com os membros 01 semin•rio realizado 30.000

brasileiros da RESLAC

Desenvolver programa•o cultural e de exposi¢6es
14 tempor•rias executadas a partir da Pol[tica de Exposi(;6es e 01 exposi(;•o tempor•ria 275.000

Prograrna•o Cultural

15 Adequa•o de nova sala de exposi•o 01 sala de exposi(;•o adequada 40.000

160.000

Realizar 02 edi•6es do Viva! (Eventos de m4dio porte em
16 parceria com comunidades, consulados, embaixadas e 02 festivals realizados 100.000

c&maras setoriais)_

17 Amplia(;•o da Festa do Imigrante 4 dias de evento realizados 200.000

Realizar moderniza¢•o dos equipamentos de climatiza¢•o e
Moderniza(•o dos

44 controle de umidade, equipamentos de climatizacjgo
1.500.000

e controle de umidade
realizado

13
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QUADRO DE AVALIA•AO DOS RESULTADOS

Item Pontua•o

1.Descumprir metas ou rotinas do Programa de Acervo 15

2.Descumprir metas ou rotinas do Programa de Exposi(;•es e Programa(;•o 10
Cultural

3.Descumprir metas ou rotinas do Programa Educativo 10

4,Descumprir metas ou rotinas do Programa de Integra(;•o ao SISEM-SP 10

5.Descumprir rotinas ou obriga¢•es de Manuten(;•o Predial, Seguran(;a e 15
Salvaguarda

6.Descumprir metas ou rotinas do Programa de Comunica•o e 10
Desenvolvimento Institucional

7.Descumprir rotinas ou obriga(;•es do Programa de Gest•o Executiva, 15
Transpar6ncia e Governan(;a

8. N•o Cumprimento dos Comprornissos de Informa(;•o (Anexo III do Contrato 15
de Gest•o)

TOTAL 100%

1.

2.

3.

Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, par•grafo 2°, cl•usula oitava do
Contrato de Gest•o n o 011/2016. Sua aplica•;•o se dar• sob o percentual de 10% do valor do
repasse se, ap6s a avalia(;•o das justificativas apresentadas pela OS, a UGE concluir que houve o
descumprimento dos itens indicados.

Caso a OS n•o apresente junto com os relat6rios trimestrais justificativas para o n•o
cumprimento das metas pactuadas, a UGE poder• efetuar a aplica(;•o da tabela sem pr•via
an•lise das justificativas, cabendo a OS se for o caso, reunir argumentos consistentes para
viabilizar o aporte retido no pr6ximo trimestre.

O n•o cumprimento da meta de capta(;•o de recursos pela OS n•o implicar• em redu(;•o do
repasse de recursos, ou seja, caso a OS capte menos recursos que o correspondente ao
percentual indicado no piano de trabalho, isso n•o configurar• motiva¢•o para reten(;•o de parte
do repasse, porque a Organiza•;•o Social continuar• comprometida a cumprir todas as metas
pactuadas no piano de trabalho, traduzidas na planilha or(;ament•ria como "previs•o
or(;ament•ria" mesmo que n•o atinja o "total de receitas vinculadas ao piano de trabalho" (desde
que o repasse previsto pela Secretaria seja integralmente efetuado).
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ANEXO TECNICO III

INCI - INSTITUTO DE PRESERVA•AO E DIFUSAO DA HISTORIA DO
CAFE E DA IMIGRA•AO

ORGANIZA•AO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTAO N ° 011/2016
PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2021

ANO: 2020

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVA•AO DO PATRIMONIO
MUSEOLOGICO

Referente ao MUSEU DA IMIGRA(•,O

Rua Maul, 51 - Luz - 3° andar
CEP: 01028-900 - S•o Paulo, SP - Brasil

/

(11) 3339-8135
www.cultura.so.Qov.br

/
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ANEXO III DO CONTRATO DE GESTAO - COMPROMISSOS DE INFORMAQAO

O presente documento detalha as obrigag6es de rotina e os compromissos de informag•o a serem
cumpridos pela OrganizagAo Social no &mbito do Contrato de Gest•o, especificando a documentag•o
a ser enviada & Unidade Gestora, para acompanhamento da regularidade da parceria, lisura e
responsabilidade no uso dos recursos pQblicos e comprovag•o de resultados.

A averigua(;•o das obriga(;6es de rotina e dos compromissos de informaq•o abaixo se dar• a
partir do "Checklist Geral".

OBRIGAQOES DE ROTINA

I) ROTINAS E OBRIGA(;6ES CONTRATUAIS ADMINISTRATIVAS / INSTITUCIONAIS E DO
PROGRAMA DE GESTAO EXECUTIVA, TRANSPARI•NCIA E GOVERNAN(;A

Rua Maul, 51 - Luz - 30 andar
CEP: 01028-900 - S•o Paulo, SP - Brasil

¯ Executar e atualizar periodicamente o piano museol6gico/planejamento estrat6gico do museu,
submetendo-o & aprovag•o do Conselho de Administrag•o e da SEC.

¯ Manter vigentes todas as condig6es de qualificag•o, celebrag•o e avaliag•o do Contrato de
GestAo. Enviar lista de conselheiros e diretores atualizada, certid6es negativas e demais
comprovag6es e demonstrativos previstos na legislag•o.

¯ Gerenciar o museu atendendo com rigor aos requisitos de transparencia, economicidade e
agilidade gerencial, apoiados em um qualificado sistema de gest•o integrado.

¯ Desenvolver planejamento e ag6es de financiamento e fomento que possibilitem uma gest•o com
diversificadas fontes de recursos e a fidelizag•o de apoiadores e patrocinadores.

¯ Manter atualizados e adequados o Manual de Recursos Humanos e o Regulamento de Compras
e Contratag6es, submetendo a previa aprovag•o do Conselho da OS e da SEC, propostas de
alteragAo e atualizag•o.

¯ Manter gastos com pessoal e com diretoria ate os limites estabelecidos no Anexo II do Contrato
de Gest•o. Apresentar informag•o anual dos indices de gastos praticados no periodo.

¯ Cumprir a regularidade de entregas de relat6rios, certid6es e documentos, conforme prazos
estabelecidos e modelos fomecidos nos Procedimentos Operacionais Parametrizados da SEC.

¯ Manter Sistema de Gest•o Interno dotado de estrutura organizacional, sistemas administrativos e
operacionais, recursos humanos, controle de patrim6nio, controladoria, comunicag•o,
regulamento de compras, piano de cargos e salarios e controle de custos.

¯ Manter o equilibrio econ6mico-financeiro durante toda a vigencia do Contrato de Gest•o. Manter
a capacidade de Liquidag•.o das Dividas de Curto Prazo. Controlar a capacidade de pagamento
das despesas (receitas totais x despesas totals). Apresentar demonstrativo dos indices e calculo
trimestralmente (para acompanhamento) e anualmente (para avaliag•o).

¯ Manter o museu associado ao ICOM Brasil (Comite Brasileiro do Conselho Internacional de
Museus), e utilizar as tres associa£6es profissionais a que membro institucional tem direito para
ter funcion•rios do museu participando ativamente de comites tem•ticos do ICQM.

¯ Cumprir a regularidade e os prazos de entrega dos documentos indicados no Anexo III -

Compromissos de InformagAo.
¯ Atualizar a relagAo de documentos de arquivo a partir da aplicag•o da Tabela de Temporalidade e

do Piano de Classificag•o, conforme legislag•o vigente.
¯ Elaborar relag•o de documentos para elimina•;•o, corn base na Tabela de Temporalidade

(Entrega de uma c6pia ao CADA junto com o relat6rio do 4° trimestre).
¯ Realizar a ordenag•o e o registro das series documentais, conforme o Piano de ClassificagAo e

Tabela de Temporalidade.

(11) 3339-8135
www.cultura.s•/
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Manter site da OrganizagQo Social e dos objetos contratuais atualizados, seja no concernente
programagQo cultural, seja com rela9•o aos itens de prestagQo de contas e compras e
contrata96es, a luz dos itens verificados pela Unidade de Monitoramento em seu indice de
Transpar¢ncia.

II) ROTINAS TC:CNICAS E OBRIGA(•OES 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 elaborag•o dos documentos e ag6es) e os
Modelos (que devem ser seguidos e preenchidos obrigatoriamente pelos museus). Para cada Rotina
que demanda uma comprovag•o especifica, est& assinalado a seguir o que possui uma Referencia
SEC e o que possui um Modelo SEC como base a ser considerada pelo museu.
¯ Manter os acervos em reserva t6cnica, em exposig•o ou •rea de consulta em condig6es

adequadas de umidade, temperatura e ilumin&ncia, com uso de mobiliario e equipamentos
tecnicos adequados para manuseio e armazenamento, conforme as caracteristicas de cada
acervo que o museu possui.

¯ Realizar diagn6stico integrado do estado de conservag•o dos acervos (quando for o caso),
seguindo preferencialmente a publica9•o: "Diagn6stico de Conservag•o: Modelo Proposto para
Avaliar as Necessidades do Gerenciamento Ambiental em Museus", do Getty Conservation
Institute (REFERENClA SEC). No primeiro ano do Contrato de Gest•o entregar o "Diagn6stico do
Estado de Conservag•o dos Acervos Museol6gico, Arquivistico e Bibliografico do Museu da
Lingua Portuguesa".

¯ A partir dos resultados do Diagn6stico, elaborar Piano de Conservag•o Integrado dos Acervos
(quando for o caso), tendo como refer¢ncia o Cademo de Orientagdes para Elaborag#o de Pianos
de Trabalho das OSs (MODELO SEC). 0 piano deve ser algo conciso e direcionado para a
realidade do museu, com indicativo objetivo das prioridades, das solug6es e dos cronogramas
definidos pela prdpria equipe da instituig•o. No primeiro ano do Contrato de Gest#,o, a OS deve
entregar o "Piano de Conservag•o Integrado dos Acervos". Nos anos seguintes, a OS deve
entregar o "Relat6rio Semestral de Execug•o de Piano de Conservag•o" (MODELO SEC).

¯ Orientar a execug•o das ag6es de gest•o de acervos pelos par&metros internacionais
pertinentes, tais como o SPECTRUM/CollectionsTrust, respeitando a realidade de cada
institui£;•o. Informar, por meio de relatdrio, os procedimentos elaborados e implantados.

¯ Respeitar todos os procedimentos de aquisig&o, de empr6stimo e de restauro dos acervos
museol6gico, arquivfstico e de obras raras estabelecidos pela SEC, submetendo & pr6via e
expressa autorizag•o do Conselho de Orientag•o Artistico/Cultural e da SEC, nos casos
indicados na legislag•o, nas resolu96es vigentes e no Contrato de Gest•o. Enviar uma relagAo
dos bens do acervo para: a) restauro; b) empr6stimo; c) aquisig•o por doag•o ou compra, por
meio do "Relat6rio Trimestral de Restauro, Empr6stimos e Novas aquisi96es" (MODELO SEC).

¯ Informar no periodo, por meio do "Relat6rio Trimestral de Restauro, Empr6stimos e Novas
Aquisig6es (MODELO SEC), a relag•o de obras recebidas por emprCstimos de outras
instituig6es.

¯ Atualizar e complementar os registros documentais do acervo museol6gico e manter completo e
atualizado no banco de dados do acervo vigente, com - mas n•o somente - novos registros
fotograficos, informag6es sobre o contexto de produ£;•o das obras, data e forma de entrada no
acervo, pesquisa de origem e proced¢ncia, movimenta9•.o, situag•o de regularizag•o do uso de
direitos autorais e conexos, e estado de conservag•o dos bens que comp6em o acervo. No caso
dos museus que possuem materiais cuja preservag•o demanda predominantemente o uso de
dispositivos tais como microfilmes, CDs, DVDs, HDs, servidores dedicados, etc., devem ser
registrados a Iocaliza9•o e o estado de conservag•o/manuteng•o onde os mesmos materiais se
encontram. Enviar "Relat6rio de AtualizagAo do BDA-SEC ou do in.patrimonium.net" (MODELO
SEC).

¯ Atualizar e complementar os registros documentais dos acervos arquivisticos e bibliogr&ficos, em
banco de dados informatizado e compativel com padr6es vigentes de interc&mbio de dados, com
- mas n•o somente - informag6es sobre contexto de produgAo das obras, data e forma dde /
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entrada no acervo, movimenta;•o, uso e estado de conservag•o dos bens que compSem o
acervo. No caso dos museus que possuem materiais cuja preserva•o demanda
predominantemente o uso de dispositivos tais como microfilmes, CDs, DVDs, HDs, servidores
dedicados, etc., devem set registrados a Iocaliza;•o e o estado de conserva•o/manuten;•o
onde os mesmos materiais se encontram.

¯ Elaborar e manter atualizados os registros documentais de pe•as ou acervos de outros museus
que estejam em comodato ou em dep6sito na institui•&o.

¯ Participar das atividades e reuni6es relativas •s melhorias e implanta•Ses do Banco de Dados de
Gest•o de Acervos da SEC e do in.patrimonium.net e de outras atividades do Comit• de Pol[tica

de Acervo.
¯ Manter o inventario de acervo atualizado (acervo museol6gico, coleuses bibliogr&ficas especiais

ou de obras raras e conjuntos arquivisticos hist6ricos). Enviar o inventario atualizado, juntamente
com a proposta do Piano de Trabalho do exercicio seguinte, para a proposta de aditamento do
Contrato de Gest•o, contendo as incorpora•Ses ou desvincula•Ses de acervo at6 o periodo
(MODELO SEC).

¯ Manter atualizados contratos e termos de cess•o de uso de imagem e som dos acervos sob
responsabilidade do museu. Enviar, quando for o caso, planilha de status de
atualiza•o/regulariza(•o de direitos de cess•o de uso de imagem e de som (REFERE-NCIA
SEC).

¯ Elaborar e manter atualizado o registro topografico do acervo (mapa de Iocaliza;•o das pe•as do
acervo).

¯ Realizar, durante toda a vig•ncia do contrato, todos os procedimentos adequados de

conserva•:•o preventiva e corretiva dos acervos. Incluem-se aqui as a•;Ses de higieniza•o
mec•nica peri6dica de todos os acervos que o museu possuir. Enviar o "Relat6rio de Execu•o
de A;Ses de Higieniza•o dos Acervos", que faz pare do "Relat6rio Semestral de Execu;•o do
Piano de Conserva;•o". (MODELO SEC).

¯ Manter equipe fixa, com profissionais especializados em documenta•o, conserva•o e pesquisa
para todos os acervos que o museu possuir.

¯ Manter espa•os adequados para exposi(•o, manuseio e armazenamento, equipados conforme a
especificidade do acervo e seguros para execu•o dos trabalhos das equipes.

¯ Promover o desenvolvimento do Centro de Pesquisa e Refer•ncia do museu, realizando
pesquisas de acervo e tematicas a partir de linhas de pesquisa claramente definidas (inclusive
para as exposi•Ses e o servi•o educativo do museu), e promovendo atendimento a
pesquisadores interessados. Na inexist•ncia de um Centro de Pesquisa e Refer•ncia, apresentar
informes sobre o andamento e/ou desenvolvimento das mais diversas atividades de pesquisa
e/ou projetos realizados pelo nBcleo de conserva•o, documenta;•,o e pesquisa da institui;•o,
com o objetivo de dar um panorama geral dos procedimentos, dos projetos elaborados e das
parcerias realizadas com outras institui•Ses t•cnicas e/ou acad•micas. Informar o andamento das
atividades, por meio do "Relat6rio de A;Ses do Centro de Pesquisa e Refer•ncia" (REFERENCIA
SEC).

¯ Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gest•o para a manuteng•o das Rotinas
e Obrigag0es Contratuais do Programa de Acervo.

¯ Promover periodicamente agOes de capacitag•o da equipe. Informar, pot meio de relat6rio, as
capacitag0es realizadas pela equipe e sua aplicabilidade no trabalho de rotina do Programa de
Acervo.

¯ Participar das atividades do Sistema Estadual de Bibliotecas do Estado de Silo Paulo (SISEB)
(quando aplicfivel).

III) ROTINAS TI•CNICAS E OBRIGA(•(•ES DO PROGRAMA DE EXPOSI•(•ES E PROGRAMA(•AO
CULTURAL

¯ Propor a Politica de Exposi•Ses e elabora•o do Descritivo de exposi•Ses e programa;•o cultural/"
do museu, incluindo as a•es previstas de atua•o junto ao SISEM-SP.

/
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¯ Manter, atualizar e aprimorar legendas, comunicag•o visual e acessibilidade expositiva.
Assegurar a acessibilidade expositiva (para pessoas com deficiCncia e por meio de recursos em
ingles e espanhol) & exposig•o de Ionga dura9•o e buscar promover a acessibilidade expositiva
nas exposig6es temporarias e itinerantes, bem como na programag•o cultural oferecida. Informar
o nQmero de visitantes presenciais mensalmente e sempre que solicitado. Apresentar
mensalmente por e-mail o pLiblico presencial do museu, especificando os segmentos de peblico
recebidos e enviar planilha segmentada e quantitativa de pQblicos (nos relat6rios de atividades).

¯ Participar das ag6es de articulag•o do setor museol6gico tais como Primavera de Museus,
Semana Nacional de Museus, Jornada do Patrim6nio, Museum Week, Museum Selfie Day; al6m
de eventos da Rede de Museus da SEC, tais como a Mostra de Museus da SEC, Campanha
"Sonhar o mundo", f6rias nos museus, aniversario da cidade, Dia das Crian£;as, entre outras.

¯ Participar, conforme a disponibilidade, com ag•o ou programag•o das campanhas promovidas ou
apoiadas pela SEC ou Governo do Estado: Campanha do Agasalho, Virada Inclusiva, Virada
Cultural e outras programag6es que ocorram ao Iongo do ano.

¯ Estimular a produg•o cultural na •rea tematica foco do museu, por meio de premiag6es, projetos
de resid¢ncia artistica e bolsas de estudo para projetos com qualidade artistico-cultural e
contrapartida sociocultural (exposigSes, apresentag6es, oficinas etc.).

¯ Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gest•o para a manuteng•.o das Rotinas
e Obrigag6es Contratuais do Programa de Exposig6es e Programag•o Cultural.

¯ Assegurar que os profissionais respons&veis pelo "Programa de Edificag6es", em conson&ncia
com os diretores do museu e as demais equipes t6cnicas, quando da implantag•o de exposig6es
de Ionga/ m6dia durag•o e/ou exposig6es temporarias, acompanhem as instala96es que
interfiram na eletrica, hidraulica, estrutura, entre outros elementos existentes na edificag•o, e
exijam de terceirizados a emiss•o previa, de Anotag•o de Responsabilidade T6cnica (ART) e
demais documentos e/ ou laudos que sejam necess•,rios, a fim de se comprovar a seguran£;a

dessas montagens para pessoas, edificag•o e acervos.

IV) ROTINAS TECNICAS E OBRIGA(;(SES DO PROGRAMA EDUCATIVO

Rua Maul, 51 - Luz - 30 andar
CEP: 01028-900 - S•o Paulo, SP - Brasil

¯ Elaborar, aprimorar periodicamente e executar o Piano Educativo, contemplando o atendimento
dos vArios segmentos de pt•blico, bem como apresentando programas e projetos para pt•blicos
especificos, priorizando a acessibilidade do museu. A execugAo do Piano Educativo ser&
acompanhada por meio do preenchimento da "Matriz de Monitoramento do Educativo".

¯ Manter equipe fixa em nQmero suficiente, com profissionais especializados (inclusive para o
atendimento a pessoas corn defici6ncia) e bilingues (ingl¢s/espanhol), alem de promover
periodicamente a96es de capacitag•o da equipe.

¯ Realizar ag6es educativas voltadas ao pQblico agendado e espont&neo em todo periodo de
abertura do museu.

¯ Articular parcerias com a rede escolar e com instituig6es vinculadas aos demais grupos alvo para
ampliar o nemero de grupos atendidos em todos os horarios disponiveis, observando a
capacidade de atendimento qualificado das visitas. Promover inclus•o social e cultural a grupos
sociais diversificados, marginalizados e com maior dificuidade no acesso a equipamentos
culturais (tais como idosos, pessoas com defici¢ncia, pessoas em situag•o de vulnerabilidade
social, doentes em hospitais, etc.) ou que estejam no entorno do museu, por meio de projetos e

programas acessiveis e participativos. Proporcionar, dentro do escopo de atuag•o do nt3cleo de
ag•o educativa, acessibilidade de conteQdo por meio de diversos recursos (•udio-guia, maquetes

t•teis, entre outros), com o intuito de promover uma visita aut0noma.
¯ Promover ag6es voltadas as equipes das areas meio e fim do museu para a integra£;•o,

educag•o e conscientizag•o dos funcion&rios de todos os demais setores, a respeito das
atividades e fung6es do museu e o papel e import&ncia de cada um dentro do equipamento.
Promover cursos de formag•o, workshops e palestras para professores, educadores e guias de
turismo.

¯ Elaborar, juntamente com a equipe responsavel pela •rea de pesquisa do museu, materials
qualificados e em diferentes suportes (apostilas, jogos, folders, videos etc.) para apoio &s ag6es

3339-8135(11) •,r •5www.cultura.sl
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educativas voltadas aos diferentes pOblicos. Dependendo do suporte do material produzido, deve-
se disponibiliza-lo no site do museu.

¯ Realizar programas, projetos e ag6es integrados com as areas tecnicas do museu e, tambem,
com nQcleos de ag•o educativa de outros museus pertencentes & SEC.

¯ Realizar pesquisa de perfil e de satisfag•o do peblico escolar, para subsidiar a avaliag•o e o
aperfeigoamento dos servigos prestados.

¯ Apresentar dados coletados em pesquisas e avalia£•6es aplicadas ao p•blico atendido pelo
nt•cleo de ag•o educativa em que se utilizaram modelos pr6prios da instituig•o. Participar das
reuniSes e atividades do Comit¢ Educativo.

¯ Participar das ag6es em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC (campanhas, eventos,
impressos, etc.).

¯ Participar dos projetos desenvolvidos nas parcerias da Secretaria de Cultura e Economia Criativa
com outros 6rg•os governamentais.

¯ Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gest•o para a manuteng•o das Rotinas
e Obrigag6es Contratuais do Programa Educativo.

V) ROTINAS Ti•CNICAS E OBRIGAI•6ES DO PROGRAMA DE INTEGRA(•AO AO SISEM-SP

Considerar as demandas do interior, litoral e regi•o metropolitana de SP discutidas com o Grupo
Tecnico e com o Conselho de Orientag•o do SlSEM/UPPM, no planejamento das ag6es
integradas ao SlSEM-SP, que poder•o ser definidas dentro das linhas de ag•o existentes
(comunicag•o, apoio tecnico, articulag•o, formag•o).
Submeter periodicamente proposta detalhada de ag6es integradas ao SlSEM-SP (como, por
exemplo, exposig6es itinerantes, com titulo, necessidades para montagem e proposta de ag•o
atrelada a exposig•o, bem como a formag•o da equipe educativa do museu que recebera a
exposigAo; semin•rios, oficinas e palestras, com descrig•o de carga hor&ria, nt•mero de vagas e
ementa; estagios tecnicos, com descrig•o de periodo de estagio, nQmero de vagas e perfil
desejado do candidato ao estb,gio; visitas de formagAo - no sentido de receber profissionais de
outros museus, com defini£;Ao de nQmero de vagas e datas de realizag•o; visitas tecnicas - no
sentido de um profissional da OS ir ate a instituig&o e elaborar um relat6rio de recomendag•o,
com definig•o de nQmero de visitas e especialidade a ser tratada - que pode ser expografia,
comunicag•o visual, conservagAo preventiva, etc.).
Participar e promover interc&mbios tecnicos, recebendo em estagio tecnico, profissionais de
museus de diferentes regi6es do Estado, de outros Estados e de outros paises, bem como
enviando tambem funcion•rios do museu em iniciativas afins.
Seguir as recomendag6es de prazos determinados para cada ag•o conforme estipulado pelo
GTCSlSEM-SP: 45 dias antes da a£;Ao, realizar o contato com o municipio; 30 dias antes da
ag•o, confirmag•o de local, data, horArio e tema a ser trabalhado; 20 dias antes da ag•o,
aprovag•o da pega de divulgag•o; 15 dias antes da ag•o, inicio da divulgag•o e ate 10 dias ap6s
a realiza£•o da a£;•o, envio de relat6rio para o GTCSlSEM-SP.
Encaminhar rela£•&o de parcerias estabelecidas corn outras instituig6es museol6gicas, realizadas
e previstas, para que o GTCSlSEM-SP possa coordenar seu planejamento, evitando assim
sobreposig6es de ag6es de apoio.
Participar das ag6es em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC (campanhas, eventos,
impressos, etc.).
Atualizar o mapeamento de ag6es potenciais para integrag•o do SlSEM-SP dentre as ag6es
planejadas em diversas areas tecnicas da OS.
Assegurar investimento minimo do repasse anual do Contrato de Gest•o para a manuteng•o das
Rotinas e Obrigag6es Contratuais do Programa de A£;6es de Integrag•o ao SISEM-SP.

VI) ROTINAS TECNICAS E OBRIGA(•OES DO PROGRAMA DE COMUNICA(•AO E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Rua Maul, 51 - Luz - 3° andar
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Desenvolver Piano de Comunica#•o e Desenvolvimento Institucional que fortale£•a a presen•a do
museu junto a diversos pQblicos de interesse (estudantes, professores, apoiadores,
pesquisadores, patrocinadores, doadores, imprensa e formadores de opini•o), firmando-o como
equipamento cultural do Governo do Estado vinculado & Secretaria de Cultura e Economia
Criativa.
Promover o museu na internet e nas redes sociais, seguindo as diretrizes do Piano de

Comunica•o Institucional e respeitando as orienta96es do Sistema de Comunica£•o da Cultura -

SICOM.
Submeter a aprova£•o da SEC propostas de altera•o de Iogomarca do museu.
Manter o site do museu atualizado e adequado, divulgando dados institucionais, hist6ricos e de
agenda atualizada regularmente, contendo: informa#Ses de exposi£6es e programa#•o cultural
do museu; informa£;Ses sobre o SISEM e a Rede Tem#,tica da qual faz pare; servi•os do museu
e formas de acesso; aviso de compras e de processos seletivos para contrata£;Ses de servi•os e
de colaboradores para a equipe do museu; documentos institucionais da OS (estatuto;
qualifica£•o como OS; rela(•o de conselheiros e mandatos, diretoria e contatos; relat6rios
anuais; presta£•o de contas); links para ouvidoria/SEC, para o site da SEC e para o site do
SISEM. Divulgar no site e tamb6m nas contas de redes sociais mantidas pelo museu informa£;Ses
atualizadas sobre o acervo (restauros importantes que foram concluidos, a£Ses de atualiza£•o de

informa£6es relevantes no banco de dados do acervo e formas de pesquisa).
Produzir pe•as de comunica•o tais como convites eletrSnicos, boletins eletrSnicos para
divulga£;•o da programa£•o para envio ao mailing list, com previa aprovag#,o de proposta editorial
e layout pela SEC.
Atualizar mensalmente a programag•o anual contida no Descritivo das Exposi£;Ses e
Programa•o Cultural, por e-mail, conforme as datas estabelecidas pela UPPM / SEC e manter a
SEC/UPPM atualizada sobre toda e qualquer alterag•o de data, contet•do ou servi•o desta
programa£;•o.
Submeter previamente & Assessoria de Comunica£;•o da SEC, por e-mail, com c6pia para a
Unidade Gestora, toda proposta de material de divulga£•o a set produzido (folhetos, convites,
cat•logos, publica£Ses, etc.), para aprova#&o da proposta editorial, layout e tiragem, bem como
submeter previamente para aprova£•o da SEC as minutas de release para imprensa.
Aplicar corretamente o Manual de Logomarcas da SEC / Governo do Estado.
Participar e divulgar a•es de articula•o do setor museol6gico tais como Primavera de Museus,
Semana Nacional de Museus, Jornada do Patrim6nio, Museum Week, Museum Selfie Day; alem
de eventos da Rede de Museus da SEC, tais como a Mostra de Museus da SEC, Campanha
"Sonhar o mundo", ferias nos museus, anivers#,rio da cidade, Dia das Crian(•as, entre outras.
Participar, conforme a disponibilidade, com a£;•o ou programag•o das campanhas promovidas ou
apoiadas pela SEC ou Governo do Estado: Campanha do Agasalho, Virada Inclusiva, Virada
Cultural e outras programagSes que ocorram ao Iongo do ano.
Monitorar peblico virtual.
Seguir as orienta•Ses da Politica de Comunicag•o e a Polftica de Porta-Vozes da SEC.
Enviar Destaques do Museu na Mfdia do periodo.
Produzir a comunica£;•o visual e implantar/requalificar a sinaliza£;•o interna e externa do museu.
Realizar a£;Ses de relacionamento com pQblicos-alvo e prospectar e estabelecer parcerias.
Em conjunto com o Programa de Gest•o Executiva, Transpar•ncia e Governan£a, estruturar
programas de apoio/capta£Ao ao museu.
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gest•o para a manuten#&o das Rotinas
e Obriga•Ses Contratuais do Programa de Comunica£;•o de Desenvolvimento Institucional.

VII) ROTINAS TC:CNICAS E OBRIGA(•()ES DO PROGRAMA DE EDIFICA(•C)ES: MANUTEN•,,•O
PREDIAL, CONSERVA(•AO PREVENTIVA E SEGURAN(•A

¯ Manter atualizado e executar periodicamente o Piano de Gest•o e Manuten£;•o em Edificios.
Dever& incluir, alem da edifica#•o, todas as questSes relacionadas ao restauro do pr6dio,!

Rua Maul, 51 - Luz - 3° andar (11) 3339-8135 /
CEP: 01028-900 - S•5o Paulo, SP - Brasil
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GABINETE DO SECRET/•RIO

instala98es e infraestrutura predial (luminotecnia; sistema de ventilag•o, exaust•o e climatizag•o;
elevadores e plataformas; geradores; etc.) e &reas externas, de forma integrada com a
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)

¯ Promover a regularizag•o cadastral das edificag6es, com elaborag•o de todos os projetos e
laudos t6cnicos solicitados pelos 6rg•os pQblicos para obten9•o e manuteng•o do Alvara de
Funcionamento de Local de Reuni•o junto a prefeitura do municipio.

¯ Executar programag•o peri6dica de combate a pragas: descupinizag•o, desratizag•o,
desinsetizag•o e ag6es para adog#,o de barreiras f[sicas impeditivas de pouso e nidificag•o de
pombos na edificag•o.

¯ Obter e renovar o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) no prazo concedido pelo
Corpo de Bombeiros, atualizando sempre que necess&rio o projeto de bombeiros. Realizar a
manuteng•o peri6dica dos equipamentos de seguranga e prevengAo de incCndios (hidrantes,
extintores em suas diversas classes, etc.), garantindo boas condig6es de uso e prazo de validade
vigente.

¯ Manter atualizado e dentro do prazo de validade o treinamento da Brigada de IncCndio do
museu. Utilizar e atualizar sempre que necess&rio o Piano de Salvaguarda: Emerg6ncia e
Contingencia, que dever• ser desenvolvido a partir da Norma Brasileira ABNT NBR 15219/2005 e
da Instru9•o Tecnica do Corpo de Bombeiros n ° 16/2011 "Piano de emerg¢ncia contra incCndio",
considerando as recomendag6es da Instru£;•o T6cnica n ° 40/2011 "Edificag6es hist6ricas,
museus e instituig6es culturais com acervos museol6gicos", com realiza9•o de treinamento
peri6dico, no minimo semestral, de todos os funcion•rios.

¯ Renovar anualmente, dentro do prazo de validade, os seguros contra inc6ndio, danos
patrimoniais, responsabilidade civil e outras coberturas pertinentes, em valores compativeis com
a edificag•o e uso. Entregar c6pia das ap61ices de seguros a cada contratag•o, renovag•o ou
alterag•o das condig6es de cobertura.

¯ Manter e promover condig6es de acessibilidade fisica para pessoas com defici¢ncia e mobilidade
reduzida.

¯ Zelar pela sustentabilidade ambiental contemplando, no minimo, ag6es para minimiza9•o de
gastos com agua, energia el¢trica, materiais t6cnicos e de consumo e implantar coleta seletiva.

¯ Manter equipe fixa, com profissionais especializados para a manuteng•o predial e a conservag•o
preventiva da edifica£;•o e •reas externas, bem como para a seguranga de toda a propriedade e
patrim6nio nela preservado, e promover periodicamente, no minimo semestral, a£;Ses de
capacitag•o da equipe.

¯ Assegurar a manuteng•o fisica e a conservag•o preventiva das edificag6es, instalag6es e
equipamentos de infraestrutura predial, investindo, no minimo 7,36% do repasse anual do
Contrato de Gest•o em a£;6es de operag•o e em sua manuteng•o preventiva e corretiva.

Rua Maul, 51 - Luz - 30 andar
CEP: 01028-900 - S•o Paulo, SP - Brasil
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CHECK LIST GERAL

Programa de Gest•o Executiva, Transpar•ncia e Governan•;a

J Tern•tica do item J I..........ificado [ Periodicidade de
Verifica,•o /

/
Forma de cornprova•:•oUGE

: Eix0 1- P an0 Muse0 6g co e PlanejamentoEstfat•giC0 1

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

Programa de Gest•o Executiva,

Transpar•ncia e Governan•a

Programa de Gest•o Executiva,
Transpar•ncia e Governan•:a

Programa de Gest•o Executiva,

Transpar•ncia e Governan•a

P[ano museol6gico do rnuseu elaborado e/ou atualizado,

submetendo-o b aprova•o da SEC e do Conselho de

administra•:•o

Piano museol6gico implantado

Planejamento estrat•gico do museu elaborado e/ou
atualizado, submetendo-o • aprova•o da SEC e do Conselho

de administra•o (quando houver)

Programa de Gest•o Executiva,

Transpar•ncia e Governan•a
Planejamento estrat•gico implantado (quando houver)

4°- tri do primeiro
ano do Contrato de

Gest•o

4 -0 tri a partir do
segundo ano do

contrato de gest•o

3°- tri do segundo

ano do Contrato de
Gest•o

4-0 tri a partir do
segundo ano do

Contrato de Gest•o

Piano Museol6gico

Relato sobre implanta•o do Piano Museoi6gico

P[anejamento estrat•gico (quando houver)

Re[ato sobre implanta•o do Planejamento Estrat•gico (quando
houver)

:: EiX0 2 • Gest•0 administrativa e fihanceira: i
i /

Relat6rios, certid6es e documentos entregues conforme I 1
Programa de Gest•o Executiva, regularidade e prazos estabelecidos e modelos fornecidos pela

UPPM
Transpar•ncia e Governan•a Unidade de Monitoramento dos Contratos de Gest•o e nos

Trimestralmente Anexos administrativos dos re]at6rios trimestral e anual

Procedimentos Operacionais Parametr zados da SEC J
Eixo 3 -- Financiamento e Foment0 : ....i !,i•i i :

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

Programa de Gest•o Executiva,
Transpar•ncia e Governan•:a

Piano de mobiliza•o de recursos

1.0 tri do novo

Contrato de Gest•o
e 40- trimestre

Programa de Gest•o Executiva,
Projetos subrnetidos a Leis de IncentJvo e Editais 40- tri

Transpar•ncia e Governan•a
Eixo 4 , Mobiliza•o e/ou diversifica•o e/ou fideliza•o de pdbliCO

Museu associado ao ICOM Brasil (Comit• Brasileiro do
Conselho Internacional de Museus), e utiliza•o das tr•s 4e tri do prirneiro

Programa de Gest•o Executiva,
associa•:6es profissionais a que membro institucional tem ano do Contrato de

Transpar•ncia e Governan•a direito para ter funcion•rios do museu participando Gest•o

ativamente de comit•s tem•ticos do ICOM.

4-• tri

4-• tri do primeiro
ano do Contrato de

Gest•o

Programa de Gest•o Executiva,
Transpar•ncia e Governan•a

Desenvolvimento de estrat•gias envolvendo todas as dreas

t•cnicas e administraUvas para viabilizar a arnplia•:•o e/ou
diversiflca•:•o e/ou fideliza•o do p6blico da Institui•:Eo

Pbnejamento de mobiliza•o de recursos

Relato dos projetos inscritos

Comprovante de AssocJar•o ao ICOM Brasil

Relato sobre as a•:6es de mobiliza•o e/ou diversifica•o e/ou
fideliza•:•o de ptib[ico

UPPM
Programa de Gest•o Executiva, Estudo de verifica•:•o da capacidade m•xirna de atendimento ;

Estudo de capacidade de atendimento do museu
Transpar•ncia e Governan•:a do Museu

Eixo 5, Monitotament0 e Avalia¢•0 de ReSultad0s : = :_

Relat6rio de Pesquisa de satisfa•o do pdb[[co em gera[ (corn

UPPM
Programa de Gest•o Executiva,

Pesquisa de satisfa•:•o do p•blico em geral 2 -° e 4°- tri indices de satisfa•o) - (H• R£FER•NCIA SEC para o modelo de
Transpar•ncia e Governan•:a pesquisa a ser aplicada)

Programa de Gest•o Executiva,
Pesquisas especificas de satisfa•o do p6blico corn as

Relat6rio de Pesquisa de satisfa•:•o do pt•biico de exposi•:6es e
exposi•Ses e programa•o cultural para subsidiar a gest•o na 4e tri prograrna•o culturalUPPM

Transpar•ncia e Governan•a avalia•o da programa•o realizada.
Pesquisas de perfil e satisfa•:•o de pdblico realizada

bienalmente, Relat6rio de Pesquisa de perfll e satisfa•:•o do pdblico (quandoPrograrna de Gest•o Executiva,
a partir de metodologia adequada para a •rea museo16gica 4-• tri houver)UPPM

Transpar•ncia e Governan•a (quando houver).

Rua Hau•, 51 - Luz - 30 andar
CEP: 01028-900 - S•o Paulo, SP - Brasil

(11) 3339-8135/
www.cultura.•/
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UGE

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UGE

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

Tem•tica do item

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Ptograma de Acervo

Programa de Acen,'o

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Tem•tica do item

Programa de Exposi•6es e Programa•o
Cultural

Programa de Exposi•6es e Programa•o
Cultural

Programa de Exposi¢Ses e Programag•o

Cultural

Programa de Exposi•6es e Programa•:•o
Cultural

Programa de Exposi•6es e Programa•o

Cultural

Programa de Exposi•:6es e Programa;•o
Cultural

Programa de Exposi;6es e Programa;•o

Cultural

UGE Temdtica do item

UPPM Programa Educativo

UPPM Programa Educativo

Programa de Acervo

Item a ser verificado

Diagn6stico do Estado de Conserva;•o dos Acervos
Museol6gico, Arquivlstico e Bibliogr•fico do Museu

Piano de Conserva•o do Museu

Piano de Conserva•o do Museu imp[antado

Atualiza•o do BDA-SEC ou do in. patrimonium.net

Atualiza;•o de Invent•rio dot Acen/os Museol6gico,
Bibliogr•fico e de Obras Raras

Guia do Acervo Arquivistico elaborado ou atualizado
(docurnenta•o hist6rica)

A•6es do Centro de Pesquisa e Refer•ncia (ou de sua
Implanta•:•o)

Politica de Acervo do Museu

Implanta•:•o de Procedimentos para gestEo de co[e•6es em

museus (corn base na Norma SPECTRUM 4.0)

Contratos e termos de cess•o de uso de imagern e som sob
responsabilidade do museu

Capacita•o de equipe vinculada ao Programa

Restauros, Empr•stimos e Novas Aquisi•6es

Periodicidade de
Verifica;•o

2 -0 tri do primeiro
ano do Contrato de

Gest•o

4 -0 tri do pfimeiro
ano do Contrato de

Gest•o

29 e 4 -0 tri

2-° e 40- tri

3 -0 tri

3°- trJ

3.0- e 3-0 tri

4-0 tri do primeiro
ano do Contrato de

Gest•o

3°- tri

4°- tri

4=- tri

Trimestralmente

Programa de Exposi•6es e Programa•;•o Cultural

Item a ser veriflcado

Proposta de Politica de Exposi•5es e programa•o cultural do
museu corn o descfitivo das exposi96es e programa•Eo cultural

Programa•:Eo cultural do museu (modelo SEC). Entregar a
)lanilha mensalmente (por email), at6 o •ltimo dia do m•s, e o

consolidado trimestral

Atualiza•Eo e aprimoramento das legendas, comunica•o
visual e acessibilidade expositiva em suas exposiGSes de Ionga

dura•o, tempor•rias e itinerantes, bern como em sua
programa•o cultural.

Informar n•mero de visitantes presenciais mensalmente (por
email), trimestralmente e sempre que so[icitado, especificando

os segmentos de p•iblico recebidos

Estimulo • produ•o cultural na •rea tem•tica foco do museu

por meio de premia•6es, projetos de resid•ncia artistica e
bolsas de estudo para projetos corn qualidade artistico-cultural

e contrapartida sociocultura[ (exposi•6es, apresenta•:6es,

oficinas etc.) (quando houver)

Assegurar que us profissionais respons•veis pelo "Programa de
Edifica •6es", em conson•ncia corn os diretores do museu e as

demais equipes t•cnicas, quando da implanta;•o de exposi•6e!

de Ionga/m•dia dura;•o e/ou exposi;6es tempor•rias,

acompanhem as instala•6es que interfiram na el•trica,
hidr•ulica, estrutura, entre outros elementos existentes na

edifica•o, e exijam de terceirizados a emiss•o pr•via, de
Anota;•o de Responsabilidade T•cnic• (ART) e demais

documentos e/ou laudos que sejam necess•rios, a tim de se

comprovar a seguran•a dessas montagens para pessoas,

edifica;•o e acervos.

A•:6es implantadas para a amplia¢•o da extrovers•o do acervo

e da tem•tica de atua•:•o do museu. (quando houver)

Programa Educativo

Pefiodicidade de

Item a ser verificado

Piano Educativo elaborado/atualizado

Piano educativo implantado

Verifica•Eo

4•Tri

Trimestralmente

2-0 e 4 -0 tri

Trimestralmente

4 -o Tri

Trimestralmente

Trimestralmente

Periodicidade de
Verffica;•o

2e tri do primeiro
ano de vig•ncia do
Contrato de Gest•o

e 4°- trimestre para
os demais anos

1-0 e 4 -0 tri

Forma de comprova•o

Diagn6stico do Estado de Conserva•,:•o dos Acervos

Piano de Conserva•:•o

Relat6rio de implanta¢•o do Piano de Conserva•:•o

Relat6rio de atualiza•o do BDA-SEC ou do in.patrimonium,net

Invent•rios dos acervos atualizados

Guia do Acervo Arquivistico ou sua atualiza•o

Relat6rio de a•6es do Centro de Pesquisa e Refer•ncia

Politica de acervo

Relat6rio dos procedimentos e[aborados e implantados

Planilha de status de atualiza•;•o/regulariza•o de direitos de
cess•o de uso de imagem e de sore

Relat6rio sobre a capacita¢•o e sua aplica•o no trabaiho de
rotina

Relat6rio de restauros, empr6stimos e novas aquisi•6es

Forma de comprova•o

Politic• de Exposi•:6es e Programa•o Cultural

Consolidado Trlmestral da Planilha de programa•o

Descritivo das a•6es de atualiza¢•o e apfimoramento de
legendas, comunica•o visual e acessibiIidade expositiva

Consolidado Trimestral das Planilhas de P•blico

ReguIamento dos Concursos, Editais e Programas de Resid•ncia
Attistica / T•cnica / Cultural para o ano seguinte (quando houver)

Envio de c6pias das Anota•:6es de Responsabilidade T•cnica
(ARTs) e eventuais laudos especificos assinados pelos profissionais

respons•veis t•cnicos por obras civis, instala•6es el•tricas e

hidr•ulicas quando da implanta;•o de exposi•Ees de Ionga ou

m•dia dura;Eo e exposi;6es tempor•rias (quando houver)

Relato comp[ementar das a•:6es do Programa de Exposi•6es e

Programa•o Cultural (quando houver)

Forma de comprova•Eo

Matriz de monitoramento do educativo

Rua Maul, 51 - Luz - 3° andar
CEP: 01028-900 - S•o Paulo, SP - Brasil

(II) 3339-8135/
www'cultul'a"
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Programa Educativo A¢6es educativas realizadas ao pt•blico agendado e espont•nec Trimestralmente

Relat6rio complementar de a•6es do n•cleo educativo, contendo:
a) A¢6es educativas realizadas ao p0blico agendado e

espont•neo;
b) Articula;•o de parcerias para ampliar o n•mero de grupos

atendidos em todos os hor•rios disponlveis;
c) Cursos de forma•:•o, workshops e palestras promovidos para

professores, educadores e guias de turismo (se houver);

d) Programas, projetos e a¢6es realizados de forma integrada corn
as •reas t•cnicas do museu e, tamb•m, com nOcleos de a;•o
educativa de outros museus pertencentes • SEC (se houver);
e) Participa¢•o nas a¢Ses em rede promovidas pela Unidade

Gestora/$EC (campanhas, eventos, im pressos, etc,) e nos projetos

desenvolvidos nas parcerias da Secretaria da Cultura corn outros

6rg•os governamentais (se houver),

Materiais educatlvos disponibflizados e acessibilidade de Materiais educativos (apostilasj jogos, folders, videos etc.)
UPPM Programa Educativo conte•do dentro do escopo de atua;•o do n"cleo de a¢,•o 4 -o tri elaborados para os diversos pLiblicos (impressos e virtuais) e

educativa recursos de acessibilidade implantados.

A•6es de capacita•o da equipe de educadores e a•6es Relat6rio das a¢6es de capacita¢•o da equipe de educadores e

educativas voltadas •s equipes das •reas meio e tim do musel das a•es educativas voltadas •s equipes das •reas meio e tim do
UPPM Programa Educativo 2 -0 e 4 -0 trl

corn a realiza•o de prograrnas ou projetos de consci•ncia museu
funciona[.

Pesquisa de perfll e de satisfag•o do pdblico escolar (modelo Re[at6rio Analitico da Pesquisa de Peril[ e Satisfa•o do P•lblico
UPPM Programa Educativo 5-0 e 4°- tri

SEC) Escolar.
Pesquisas e avaliag•es aplicadas ao p•b[ico atendido pelo Relat6rio corn os resultados das pesquisas e avalia•6es aplicadas

UPPM Programa Educativo mlcleo de a¢•o educativa em que se utflizaram modelos 4e tri ao p•blico educativo em que se utilizaram modelos pr6prios da

pr6prios da institui¢•o, institui•o.

Programa de Integra•:•o ao SISEM-SP

PerlodicIdade de
UGE Tem•tica do item item a ser verificado Forma de ¢omprova•o

Verifica•o

Relat6rio conciso sobre a a•o de forma•o realizada e relat6rio
UPPM Programa de integra¢•o ao SISEM-SP Trimestralmente

trimestral e anual

Relat6rio conciso sobre a a•o de forma•o realizada e relat6rio
UPPM Programa de integra¢•o ao $1$EM-SP Trimestralmente

trimestral e anual

Re]at6rio conciso sobre a a¢•o de forma•o realizada e relat6rio
trlmestral e anual

Relat6rio conciso sobre a a•;•o de forma•-•o realizada e relat6rio
trimestral e anual

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

Programa de integra•:•o ao SISEM-SP

Programa de integrag•o ao SISEM-SP

Programa de integra¢•o ao SISEM-SP

Programa de integra¢•o ao SISEM-SP

AgSes de forma¢•o (cursos, oficinas, palestras, worshops),
considerando as demandas do interior, litoral e regi•o

metropolitana de S•o Paulo (entrega de relat6rio atd 10 dias
ap6s a realiza•:•o da atividade e nos relat6rios trimestrais e

anual)

Exposi•6es itinerantes realizadas, considerando as demandas
do interior, litoral e regi•o metropolitana de S•o Paulo

(entrega de relatdrio at• 10 dias ap6s a realiza•o da atividade
e nos re[at6rios trimestrais e anual)

Visitas de Apoio T•cnico a instltui;6es museoldgicas (entrega ;

de relat6rio at• 10 dias ap6s a realiza•o da atividade e nos
relat6rios trimestrais e anual)

Partic[pa•o nas reuni6es e atividades das Redes Temdticas (ao
menos urna vez por ano)

Participa¢•o no £ncontro PauEsta de Museus corn Pain•is
digitais/apresenta•6es em mesas expositivas (se houver)

Estdgios t•cni¢os oferecidos para ag6es especificas de curta

dura¢•o (ao menos uma vez pot ano)

Trimestra[mente

4°- trim

2 -0 ou 3 °- tri

4°* trim

Material a set divulgado durante o evento

Relat6rio conciso sobre a ag•o de forma•o realizada e relat6rio
trimestral e anual

Prbgrama £spec[fico de Integr_•o ao SISEM-SP • ACAM Portinar!

Programa de integraG•o ao SISEM-SP Apoio T•cni¢o e operacional a museus em Municipafiza•o Trimestralmente Relat6rios de cada visita, trimestral e anual

Programa de integra¢•o ao SISEM-SP Encontro de Representantes Regionais realizado 2°- e 30- trimestre Relat6rios trimestral e anual

Programa de integra•o ao SISEM-SP Encontro Paulista de Museus realizado 20- ou 3 *° trimestre Relat6rios trimestra[ e anual

Programa de integra•o ao SISEM-SP Visitas T•cnicas para o Cadastro Estadual de Museus -SP Trimestraimente Relat6rios de cada visita, trimestral e anual

Chamada pdblica para exposi•:6es itinerantes (ao menos urea
4-o tri Divulga•o no site do 51SEM-SP das expos[•es participantesPrograma de integra•o ao SISEM-SP

vez ao ano)

Programa de integra•o ao SISEM-SP Pubi[ca•o impressa ou digital (ao menos uma vez ao ano) 4-° tri Pubiica•:•o impressa ou digital

Tem•tica do item

Programa de Comunica•o e
Desenvolvimento Institucional

Programa de Comunica•o e
Desenvolvimento Instituclonal

Programa de Comunica•o e Desenvolvimento Institucional

Piano de Comunica;#o e Desenvolvimento Instituclonal

elaborado/atualizado

UPPM

Programa de Comunica•o e
UPPM

Desenvolvimento institucional

Programa de Comunica•o e
UPPM

Desenvo[v[mento InsUtucional

Prograrna de ¢omunica¢•o e
UPPM

Desenvolvimento Inst[tueional

Programa de Comunicaq•o e
UPPM

Desenvolvlmento Institutional

Rua Maul, 51 - Luz - 3° andar
CEP: 01028-900 - Sgo Paulo, SP - Brasil

Piano de Comunica¢•o e Desenvolvimento Institutional
implantado

Promo•Eo do museu no website e nas redes sociais e

monitoramento do pLiblico virtual

Periodicidade de

VeHfica¢•o (em

2 o- tri do primeiro

ano de vig•ncia do

Contrato de Gest•o
e 4-0 trimestre para

os demais anos

40- tri

Trirnestralmente

Forma de comprova•o

Piano de comunica¢•o

Destaques do museu na midia Trimestralmente

Realizag•o de a•6es de relacionamento corn p0 blicos-alvo e
2-0 e 4 -0 tri

Relat6rio semestral de a•6es de relacionamento corn p•blicos-

prospec•o e estabelecimento de parcerias alvo e prospec•o e estabelecimento de parcerias

Propostas de pub]ica•6es (livros, coleuses) do museu
submetidas anualmente • Unidade Gestora para aprova•o 4-0 tri Especifica¢6es das publica•6es propostas

(proposta editorial, espec[fica •:•o t•enica e tiragem)

Relat6do anual de a•6es implantadas no Piano de Comunica•o e
Desenvo[vimento Instituclonal do museu

Relat6rio trimestral das a¢6es de corn unica*;•o do museu no

website e nas redes socials e monitorarnento do p•blico virtual,

indicando nSmero de visitantes t•nicos e nSmero total de acessos
por canal

Relat6rio trimestral de destaques do museu na midia no periodo

3339-8135(11) .o•/www.cultura.s
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Programa Edifica(;•es

Periodicidade de
UGE Temdtica do item Item a ser verificado Forma de comprova•o

Verifica•o

UPPM Programa de Edifica•;•es Piano de Manuten•o e Conserva•:•o e]aborado/atualizado 4°- tri Piano de Manuten•o e Conserva•o

Acompanhamento de execu;•o do Piano de Manuten•o e
UPPM Programa de Ediflca•6es Tdmestralmente P[anilha de acompanhamento

Conserva•o

UPPM Programa de Ediflca•6es
Acompanhamento de execu•o do Piano de Manuten•o e

4 -0 tri Plani]ha de acompanhamento
Conserva¢•o (consoridado das a•;6es de todos os trimestres)

UPPM Programa de Ediflca•6es Alvar• de Funcionamento Local de Reuni•o 2g e 40- tri
C6pia do documento ou relato das a•6es realizadas para a

obten•o e/ou renova•o do documento
C6pia do comprovante de execu•o do servic;o e/ou relato das

UPPM Programa de Ediflca•Ses Combate a pragas 2 -0 e 4°- tri
a¢•es rea]izadas

C6pia do documento no trimestre de obten•o e / ou renova•o
UPPM Programa de Ediflca•:•es Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB 2-0 e 4-0 tri

ou relato das a•6es realizadas para a obten•o e/ou renova;•o

UPPM Programa de Edifica•Ses A•6es de seguran•a e preven•o de inc•ndios 2°- e 4°- tri Relato das a•Ses realizadas

UPPM Programa de Editica¢Ses Manual de Normas e Procedimentos de Seguran;a 4°- tri Manual de Normas e Procedimentos de Seguran¢a

UPPM Programa de Edifica•6es Piano de Salvaguarda e Conting•ncia 40. tri Piano de Sa[vaguarda e Conting•ncia

Seguros contra inc•ndios• danos patrimoniais, responsabilidad•
Trimestralmente C6pia da ap61ice entregue no trimestre de contrata•o.UPPM Programa de Ediflca•es civil e outras cober•uras.

Acessibi[idade para pessoas corn defici•ncia e mobilidade
2 -° e 4 •° tri Relato das a¢Ses realizadasUPPM Programa de Edifica•Ses reduzida.

UPPM Programa de Ediflca•es Sustentabilidade ambiental 2-0 e 4 -0 tri Relato das a•6es realizadas
Relat•rio corn quantidade e descri•:6es dos perils dos

UPPM Programa de Ediflca•6es Manter equipe fixa 4g tri  un ,on r,o .

Rua Maul, 51 - Luz - 3° andar
CEP: 01028-900 - Scqo Paulo, SP - Brasil

(ii) 3339-8135 /
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ANEXO TECNICO IV

INCI - INSTITUTO DE PRESERVA•AO E DIFUSAO DA HISTORIA DO
CAFE E DA IMIGRA•AO

ORGANIZA•AO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTAO N ° 011/2016
PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2021

ANO: 2020

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVA•AO DO PATRIMONIO
MUSEOLOGICO

Referente ao MUSEU DA IMIGRA•h,O
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se obriga por esse contrato a repassar • Organi-
za(;•o Social Tnstituto de Preserva(;•o e Difus•o da Hist6ria do Caf6 e da Imigrag•o, o mon-
tante de R$ 31.246.273,00 (Trinta e um milh6es, duzentos e quarenta e seis rail, duzentos
e setenta e tr6s reais) para o desenvolvimento das metas e obriga•es previstas neste Con-
trato de Gest•o, entre o periodo de jan/2017 e dez/2021, obedecendo ao cronograma de
desembolso a seguir:

Ano Total Ano R_(,_•)___

2021 5.610.000,00

Pro•rama Trabalho

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

Natureza
Despesa

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

Fonte

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1-
iTesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Data Limite

20/12/2021

20/11/2021

20/10/2021

20/09/2021

20/08/2021

20/07/2021

20/06/2021

20/05/2021

20/04/2021

20/03/2021

20/02/2021

20/01/2021

Parcela

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

TOTAL GERAL:

Total Parcela
RL•3__

467.500,00

467.500,00

467.500,00

467.500,00

467.500,00

467.500L00

467.500,00

467.500,00

467.500,00

467.500,00

467.500,00

467.500 00

5.610.000,00

Total Ano
Ano

2020 5.610.000,00

Programa Trabalho

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

Natureza
Despesa

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

Fonte

Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro

Data Limite

20/12/2020

20/11/2020

20/10/2020

20/09/2020

20/08/2020

20/07/2020

20/06/2020

20/05/2020

20/04/2020

20/03/2020

20/02/2020

Parcela

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

TOTAL GERAL:

/

Total Parcela
RL•3

545.974,78

545.974,78

545.974,78

545.974,78

545.974,78

545.974,78

545.974,78

545.974,78

545.974,78

349.787,00

1.052.713,00

6.316.273•00



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
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Ano

2019!
Total Ano (R$)

6.316.273,00 :

Programa Trabalho

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

Natureza

Des•esa

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

Fonte

Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Data Limite

20/12/2019

20/10/2019

20/09/2019

20/07/2019

20/05/2019

20/06/2019

20/05/2019

20/04/2019

20/03/0019

20/02/2019

20/01/2019

Parcela

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

TOTAL GERAL:

Total Parcela
(R$)

526.350,00

526.350,00

526.350,00

526.350,00

526.350,00

526.350,00

526.350,00

526.350,00

526.350,00

526.350,00

526.422,00

6.316.273,00

Ano

2018

Total Ano

6.103.727,00

Pro•rama Trabalho

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

Natureza
Despesa

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

Fonte

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Data Limite

20/12/2018

20/10/2018

20/08/2018

20/04/2018

20/01/2018

Parcela

5

4

3

2

1

TOTAL GERAL:

Total Parcela

RL•3

493.727L00

2.070.000,00

935.000,00

935.000,00

1.670.000,00

6.103.727,00

Ano

2017

Total Ano (R$) Fonte Data Limite

Saldo de Fundo de
Conting•ncia Na data da assinatura do CG

Saldo Contrato de
Gest•o 011/2011 Transfer•ncia na data da assinatura do CG

Atualiza;•o do Saldo
do Contrato de Ges- Transfer&ncia na data de assinatura do 1°

t•o 011/2011 Termo Aditivo

Total Parcela (R$)

690.000,00

685.000,00

600.000,00

//
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Ano Total Ano (R$)

2017 6.900.000,00

Pro•rama Trabalho

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

Natureza
Despesa

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

Fonte

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Data Limite

20/12/2017

20/11/2017

20/08/2017

20/05/2017

20/04/2017

20/02/2017

Parcela

6

5

4

3

2

1

TOTAL GERAL:

Total Parcela
(R•)

610.000,00

500.000,00

2.000.000,00

1.200.000,00

300.000,00

315.000,00

6.900,000,00

4

\
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PROPOSTA OR•AMENT/•RIA CONSOLIDADA, 2020

I - REPASSES POBLICOS

Or•amento
2020

1

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.3

RECURSOS PUBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTP,O

Repasse para o Contrato de Gest•o

R_epasse Contrato de Gest•o

Movimenta•o de Recursos Reservados

Constituig•o Recursos de Reserva

Constituis•o Recursos de Conting&ncia

Revers•o de Recursos Reservados CG anterior (Conting•ncia)

Transfer•ncia de saldo CG anterior (Reserva)

Revers•o de saldo CG anterior (Recursos Operacionais)

Re asses l.i uidos Dis oniveis

2 Recursos de Investimento do Contrato de Gest•o

3 Recursos de Capta•:•o Incentivada

3.1 Custeio

3.2 Investimentos

6.316.273,00

-63.162,73

-63.162,73

6.253.110,27

II- DEMONSTRA•,O DE

RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTP,O Or•amento
2020

4.1 Receita de Repasse Apropriada • 6.253.110,27
......

4.2 Receita de Capta•:•o Apropriada 1.598.000,00

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3

Ca taro de Recursos 0 eracionais (bilheteria, cess•o onerosa de
espa•o, loja, caf•, doa•6es, estacionamento, etc)

Ca ta 20 de Recursos Incentivados
Trabalho Volunt•rio e Parcerias

Total das Receitas Financeiras

6 l TOTA,.E RECE, AS PARA: CO.O,C,O.A AS

1.330.000,00

250.000,00

18.000,00

120.000,00

7.971.110,27

L 2.560.000,00 ]

Rua Maul, 51 - Luz - S•o PauIo/SP
CEP: 01028-900

PABX: (11) 3339-811•
www.cultura.sp.goibr

\
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7

7.1

7.1.1

7.1.1.1

7.1.1.2

7.1.2

7.1.2.1

7.1.2.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.4

7.1.4.1

7.1.4.2

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

I0

DESPESAS DO CONTRATO DE
......... ....

GESTAO ...... ...... ...... ......

/
Recursos Humanos

Sal•rios, encargos e beneficios

Diretoria
A,rea Meio
Area Fire

Demais Funcion•rios

A, rea Meio

,•rea Fim

Estagi•rios
•,rea Meio
•,rea FJm
A_A_prendizes
•,rea Meio
•,rea Fire

Prestadores de servi¢os (Consultorias/Assessorias/Pessoas Juridicas) -

Area Meio

Limpeza

Or•amento
2020

3.860.110,27

3.860.110,27

-445.000,00

-445.000,00

3.330.840,27

1.492.240,00

1.838.600,27

-61.120,00

-61.120,00

-23.150,00

-23.150,00

1.646.000,00

-228.000,00

Vigil•ncia/portaria/segu ran•a 1.164.000,00

Jurfdica -49.000,00

Inform•tica/manuten•o de rede/sistema de gest•o -44.000,00

Administrativa/RH/controle de acesso -86.000,00

Cont•bil -51.000,00

Auditoria -24.000,00

Outras Despesas

Custos Administrativos e Institucionais -830.000,00

Loca•o de im6veis

Utilidades p6blicas (•gua, luz, telefone, g•s, internet, etc.) -453.000,00

Uniformes e EPIs -5.000,00

Viagens e Estadias -70.000,00

Material de consumo, escrit6rio e limpeza -90.000,00

Souvenirs para revenda Ioja -53.000,00

Despesas tribut•rias e financeiras -80.000,00

Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, publica•6es em ve[culos

oficiais.)
-42.000,00

Treinamento de Funcion•rios
Outras Despesas (bens de pequeno valor) -37.000,00

Programa de Edifica•6es: ConservacT•o, Manuten•o e Seguran•a -465.000,00

Rua Maul, 51 - Luz - S•o Paulo/SP
CEP: 01028-900

/
PABX: (11) 3339-811/4
www.cultura.sp.goibr
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10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

10.6

11

11,1

ii.i.i

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6
11.2

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.3

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.4

11.4.1

11.4.2

11.5

11.5.1

11.5.2

11.5.3

11.6
11.6.1

11.6.2

11.6.3

12

Conservagfio e manuteng•o de edifica•0es (reparos, pinturas, limpeza
de caixa de •gua, limpeza de calhas, etc.)

Sistema de Monitoramento de Seguranga e AVCB
Equipamentos/implementos
Adequag•o das 6teas de trabalho
5eguros (predial, inc6ndio, etc.)

Outras Despesas (jardinagem, transporte de materiais, etc)

Programas de Trabalho da Area Fim

Programa de Acervo

Aquisi•o de acervo museol6gico / bibliogr•fico
Mobili•rio e equipamentos para •reas t6cnicas

A96es de documenta•o, conservag•o, restauro e pesquisa

Transporte de acervo/seguro

Hiist6ria oral
Atividades afins (publica•6es, semin•rios, etc)

Programa de Exposi•6es e Programa•o Cultural
Exposi•6es Tempor•rias

Nova exposi¢•o de longa durag•o/atualiza•o e manuteng•o exposi•o de
Ionga dura•o
Programa•o Cultural

Festa do Imigrante

Programa Educativo
Oficinas, cursos, palestras
Projetos, materiais de apoio impressos e audiovisuais
Recursos e materiais de acessibilidade

Programa de Integra•o ao Sisem-SP
Exposi•6es Itinerantes
Ag6es em Rede

Programa de Comunica(•o e Desenvolvimento Institucional
Piano de Comunica•o e site
Projetos gr•ficos e materiais de comunicag•o

Assessoria de imprensa e custos de publicidade
Programa de Gest•o Executiva, Transpar•ncia e Governan•a

Piano Museol6gico ou Planejamento Estrat6gico

Pesquisa de p0blico

Servk;os volunt•rios/parcerias

SUBTOTAL DESPESAS

13

13.1

13.2

13.3

Rua Maul, 51 - Luz - S•o Paulo/SP
CEP: 01028-900

Deprecia•olAmortizacj•o/Exaust•o/Baixa de Imobilizado

Deprecia•o/Amortiza•:•o/Exaustfio/Baixa de Imobilizado

I /

PABX: (11) 3339-811/
www.cultura.sp.gopr

-250.000,00

-50.000,00

-60.000,00
-25.000,00
-30.000,00

-50.000,00

1.170.000,00

-62.000,00

-5.000,00

-10.000,00

-2.500,00

-44.500,00

-935.000,00

-130.000,00

-50.000,00

-135.000,00

-620.000,00
-40.000,00

-25.000,00

-10.000,00
-5.000,00
-8.000,00

-6.000,00
-2.000,00

-100.000,00

-48.000,00

-30.000,00
-22.000,00

-25.000,00

-7.000,00

-18.000,00

7.971.110,27
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14 DESPESAS TOTALS
7.971.110,27

15 SUPERAVIT OU DI•FICIT DO EXERdCIO (RECEITA-DESPESA) 0,00

III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATOS DE Or•amento16
GESTAO 2020

16.1 EQUIPAMENTOS DE INFORM•,TICA

16.2 MOVEIS E UTENSfLIOS
16.3 M#,O,UINAS E EQUIPAMENTOS
16.4 SOFTWARE

16.5 BENFEITORIAS
16.6 AQUISI(•#,O DE ACERVO

17 Or•amento
2020

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

RECURSOS PUBLICOS ESPEC[FICOS PARA INVESTIMENTO NO CONTRATO
DE GESTAO : ....

EQUIPAMENTOS DE INFORM•,TICA

MOVEIS E UTENS[LIOS

M#,QUINAS E EQUIPAMENTOS
SOFTWARE

BENFEITORIAS

AQUISK:#,O DE ACERVO

18

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

INVESTIM ENTOS COM RECU RSOS INCENTIVADOS

EQUIPAMENTOS DE INFORM,•TICA

MOVEIS E UTENS[LIOS

M#,QUINAS E EQUIPAMENTOS
SOFTWARE

BENFEITORIAS

AQUISI•AO DE ACERVO

Or•amento
2020

\

Rua MauS, 51 - Luz - S8o Paulo/SP
CEP: 01028-900

/
/

PABX: (11) 3339-81•/I•
www.cultura.sp.govibr
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TERMO DE CIi•NCIA E DE NOTIFICA(•,O I
CONTRATO DE GESTAO

Contratante SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Contratada INSTITUTO DE PRESERVAQ•,O E DIFUS•,O DA HISTORIA DO

CAFI• E DA IMIGRAQAO
N° do Ajuste na Origem 4o Termo Aditivo ao Contrato de Gest•o 011/2016

Objeto

Advogado(s) (*)

Fomento e execug&o de atividades relativas a area de Cultura,

materializada pelo gerenciamento e execug•o de atividades a serem

desenvolvidas junto ao MUSEU DA IMIGRAQ/iO.

(*)Facultativo. Indicar quando j• 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 instrug•o e julgamento,
damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramita£&o processual,
ate julgamento final e sua publica£•o e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas
formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decis6es que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, ser•o publicados no Di•rio Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S•o Paulo, de conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar Estadual n ° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem
eletr6nica aos interessados.

LOCAL e DATA: S•o Paulo, O•/de • .;•• •"'- de 2020

ORG,&O POBLICO CONTRATANTE
Nome e cargo: S6rgio S• Leit•o - Secretario da Secretaria de Cultura e Economia Criativa
Email: ser•qov.br

Assinatura: •/• • •) )

ORGANIZA(•AO SOCIAL CONTRATADA

Nome e cargo: Ale
Email: alessandr•

Assinatura

Nome e cargo.•-
Emailf thiago@r

L•ndra de Almeida Santos - Diretora Executiva
•Jseudocafe.org_.br

¢-
dago da Silva Santos - Diretor Administrativo Financeiro

•useudaimigracao.org.br

Assinatura:

Rua Maul, 51 - Luz - S•o Paulo/SP PABX: (11) 3339-8114
CEP: 01028-900 www.cultura.sp.gov.br


