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2° TERMO DE ADITAMENTO A0 CONTRATO DE GESTAO
04/2016 QUE ENTRE s1 CELEBRAM o ESTADO DE sAo
PAULO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DA CULTURA, 0
IDBRASIL CULTURA, EDucAc;Ao E ESPORTE QUALIFICADO
como oReAN|zAc;Ao SOCIAL DE CULTURA, OBJETIVANDO
ATENDER A DlSPONiBlLlDADE ORQAMENTARIA DA PASTA
EM 201$, co|v| ALTERAQAO Dos ANEXOS | (PLANO
ESTRATEGICO DE AT_uA<;Ao) 1| (PLANO DE TRABALHO:
AgoEs E MENSURAQOES), Ill (OBRIGAQOES DE ROTINA E
COMPROMISSOS DE INFORMAQAO) E |v (CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO/SlSTE_MA DE PAGAMENTO), E ALTERAQAO
DAs CONTAS BANCARIAS VINCULADAS Ao CONTRATO

Pelo presente instrumento, de um Iado 0 Estado de Sao Paulo, por intermédio da SECRETARIA DA
CULTURA, com sede nesta cidade, na Rua Maua, n° 51, Luz, CEP 01028-000, Sao Paulo, SP, neste
ato representada pelo Titular da Pasta, Romildo Pinho Campello, brasileiro, portador da caneira de
identidade n° 19.907556 e inscrito no CPF sob 0 n° 786.665.89_6-04, doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro Iado o IDBRASIL CULTURA, EDUCAQAO E ESPORTE, Organizagao
Social de Cultura, com CNPJIMF n° 10.233.223ID001-52, tendo enderego a Praga Charles Miller,
S/N° - Bairro Pacaembu - CEP: 01234-010 — Sao Paulo - SP e com estatuto registrado no 8° Ofioial
Registro de Titulos e Documentos da Cidade de Sao Paulo - SP, sob n° 38656, neste ato
representado por ERIC ALEXANDER KLUG, Diretor Executivo, brasileiro, portador da oédula de
identidade RG n° 11.566133-5 SSP/SP e do CPF/MF n° 148020.798-50, doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista o que dispoe a Lei Complementar Estadual n° 846 de 04/06/1998, o
Decreto Estadual n° 43.493, de 29/07/1998 e suas alteragoes, e considerando a declaragéo de
dispensa de licitagao inserida nos autos do Processo SC n° 67066/2016,fundamentada no § 1°, do
artigo 6°, da referida Lei Complementar, combinado com 0 artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal n°
8.666 de 21/06/1993 e alteraooes posteriores, RESOLVEM celebrar o presente ADITAMENTO AO
CONTRATO DE GESTAO, referente a formagao de uma parceria para fomento e execugao de
atividades relatives a area de Cultura, materializada pelo gerenciamento e execugao de ativldades a
serem desenvolvidas junto ao MUSEU DO FUTEBOL instalado a Praga Charles Muller, S/N° - Bairro
Pacaembu — CEP: 01234-010 — Sao Paulo - SP, cujo uso fica permitido pelo periodo de vigéncia do
presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA
O presente aditamento altera os ANEXOS I (PLANO ESTRATEGICO DE ATUAQAO), ll (PLANO DE
TRABALHO: AooEs E MENSURAQDES), m (OBRIGAQCJES DE ROTINA E COMPROMISSOS DE
INFORMAQAO) e IV (CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/SISTEMA DE PAGAMENTO), para
repaotuagéo das agoes, mensuragzoes, rotinas e de recursos orgamentarios referentes ao exercicio de
2018.

Portanto, serao parte integrante deste Contrato de Gestéio:
AN Exo 1 - (PLANO ESTRATEGICO DE ATuAr_;Ao)
AN Exo || (PLANO DE TRABALHO: Ag:oEs E MENSURAQDES)
ANExo m (OBRIGAQDES DE ROTINA E COIVIPROIVIISSOS DE INFORMAQAO)
ANExo IV (CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO/SISTEMA DE PAGAMENTO)
ANEXO v - TPU BENS MOVEIS
ANEXO v| - TPU BENS |N|ovE|s
ANEXO vu - RESOLUQAO sc110 DE 27-12-2013, QUE DISPOES SOBRE PENALIDADES.
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CLAUSULA SEGUNDA

Fica alterado o Paragrafo Primeiro da CLAUSULA SETIMA do Contrato cle Gestao n° 04/2016, que
passa a vigorar com a seguinte redagao:

c|_Ausu|.A SETIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
[---]
PARAGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execugao do objeto deste
CONTRATO DE GESTAO, conforms atividades, metas e compromissos
especificados nos Anexos l, ll e lll, a CONTRATANTE repassaré a
CONTRATADA, no prazo e condigoes constantes deste instrumento, bem
como no Anexo |V— Cronograma de Desembolso Sistema de Pagamento, a
importanoia global de R$ 42.070.115,24 (Quarenta e clois milhoes, setenta
mil, cento e quinze reais e vinte e quatro centavos), considerando a
reversao de reoursos financeiros no valor de R$ 501.802,24 de saldo de
contingencia, do contrato de gestao 05/2011 encerrado em 30/06/2016.
[...]

CLAUSULA TERCEIRA

Fica alterado o Parégrafo Oitavo da CLAUSULA SETIMA do Contrato de Gestao n° 04/2016 para
alteragao das contas bancarias vinouladas ao contrato, que passa a vigorar com a seguinte redagao:

c|.Ausu|.A SETIMA
Dos RECURSOS FINANCEIROS
[---1
PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATADA deveré receber os reoursos
financeiros que lhe forem repassados pela CONTRATANTE nas seguintes
contas correntes especificas e exclusivas no Banco do Brasil, que deveréo
fazer referéncia a esta parceria, de modo a que néo sejam confundidos com
os reoursos proprios da CONTRATADA, e cujos saldos deveréo ser
comunicados a CONTRATANTE na planiiha de saldos prevista no item 23,
alinea “c” da Clausula Segunda supra:
1. Conta de Repasse: Banco do Brasil - Agéncia n° 1191-6 — C/C n°
122.284-8.
2. Conta de Reserva: Banco do Brasil - Agencia n° 1191-6 - C/C n°
122.282-1.
3. Conta de Contingéncia: Banco do Brasil - Agéncla n° 1191-6 - C/C n°
122.283-7.
4. Conta de Captagao: Banco do Brasil - Agéncla n° 1191-6 - C/C n°
122.281-3.
5. Conta de Captagao: Caixa Economica Federal - Agéncla n° 4141 — C/C
n° 1783-6
[---]
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CLAUSULA QUARTA

Flcam alterados o caput e o Paragrafo Segundo da CLAUSULA OITAVA do Contrato de Gestao n°
04/2016 que passam a vigorar com a seguinte redagao:

CLAUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE Dos RECURSO§

Para o exercicio de 2018, a CONTRATANTE repassara a CONTRATADA o
valor de R$ 8.744.617,00 (oito milhoes, setecentos e quarenta e quatro mil
seiscentos e dezessetes reais), mediante a liberagao de 8 (oito) parcelas,
de acordo com o “Anexo IV - Cronograma de Desembolso/Slstema de
Pagamento". O valor a ser repassado nos anos seguintes correra por conta
dos reoursos oonsignados nas respectivas leis orgamentarias dos exerciclos
subsequentes.

[...]

PARAGRAFO SEGUNDO — O montante de R$ 8.744.617,00 (olto milhoes,
setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dezessetes reais) que
onerara a rubrica 13.391.1214.5732.0000 no Item 33.90.39 — 75 no
exercicio de 2018, sera repassado em 8 (oito) parcelas, na seguinte
conformidade:

1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no “caput", correspondents a
R$ 7.870.155,30 (Sete milhoes, oitocentos e setenta mil, cento e clnquenta
e cinoo reais e trinta centavos) sera repassado por meio de 8 (olto) parcelas
conforme Anexo IV — Cronograma de Desembolso/Sistema de Pagamento

2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput“, correspondentes a R$
874.461,70 (Oitocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e
um reais e setenta centavos), sera repassado por meio de 8 (oito) parcelas
conforme Anexo IV - Cronograma de Desembolso/Sisterna de Pagamento,
cujos valores variaveis serao determinados em fungao da avallagao
trimestral da execugéo contratual, conforme previsto no Anexo Tecnico ll -
Plano de Trabalho - Agoes e Mensuragoes.

3 — A avallagao da parte variavel seré 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 Téonioo ll - Plano de
Trabalho - Agoes e Mensuragoes.

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

sac Paulo,e:g9...de .... ............. ..de201K' .

K 4%/-=oN"i;RA ANTE
ROMILDO PiNHO CAMPELLO

Titular da Pasta
SECRETARIA DA CULTURA

,/:7/Z\'€d1~¢=-Q!/\
CONTRATADA

ERIC ALEXANDER KLUG
Diretor Executivo

IDBRASIL CULTURA, EDUCAQAO E ESPORTE

Testemunhas:

Nome:: Nome
RG: RG:
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ANEXO TECNICO I
IDBRASIL CULTURA, EDUCAQAO E ESPORTE

ORGANIZAQAO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTAO N° 4/2016

PERiODO: O1/O7/2016 - 31/12/2020

ANO: 2018

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRE§ERVA(;AO DO PATRIMONIO
MUSEOLOGICO

Referente ao(s) MFUTEBOL - MUSEU D0 FUTEBOL
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Estratégia de Agao do Contrato

ANEXO TECNICO 1 - PLANO ESTRATEGICO DE A"ruA<_;Ao
APREsEN'rAgAo
Em cumprimento ao Contrato n. 04/2016, O IDBrasil apresenta o Plano de Trabalho
para a gestéo do Museu do Futebol no periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro de
2018. O Plano esté estruturado com 0 objetivo de dar continuidade aos Programas jé
desenvolvidos no Museu do Futebol desde sua inauguragao em 2008, na busca de
um equilibrio entre as atividades de salvaguarda, pesquisa, comunicagao, gestao e
manutengao predial e tecnologica.

O ano de 2018 sera especial por celebrar os dez anos de criagéio do Museu do
Futebol, que recebeu mais de 3 milhoes cie visitantes, sendo sucesso de critica,
piliblico e atuagao na area museologica. Sera também um ano de Copa do Mundo
FIFA, quando aumenta o interesse do publico pelo tema futebol. Os dois eventos sao
oportunidades para engajamento de parceiros e de publico para as ag6es culturais e
educativas propostas neste Plano.

Em 2018, o valor referencial orgamentério estabelecido foi 0 mesmo de 2016, fator
que implicou considerar os impactos de dissidios de terceirizados e prestadores de
servigos, aiém da inflagao acumulada no ano. Para absorver tais impactos, houve a
necessidade de refazer 0 planejamento previsto, apresentando e negociando junto a
SEC as prioridades para 2018. Nessa perspective, a presente proposta de
aditamento preserva todos os programas de agao definidos no ambito dos museus
da UPPM/SEC, mantendo: a capacidade de atendimento ao publico escolar, via
agendamento; o atendimento ao publico especializado que procura o Centro de
Referéncia do Futebol Brasileiro; a manutengao do parque tecnolégico da exposigao
de longa duragao do Museu do Futebol; a manutengao dos canals de comunicagao da
instituigao, todos alimentados por equipe interna e as agoes de gestao executiva,
com especial atengao a proposigao de projetos em leis de incentivo e editais e com
foco prioritario na captagéo de recursos.
Dentro dos impactos da manutengao do referencial orgamentario de 2016, este Plano
de Trabalho reduz, no Museu do Futebol, as seguintes metas: a) a de publico
visitante e de aicance de redes sociais, alterando essas mensuragoes a uma meta
minima, sendo desejével a superagéo; b) exclui todas as atividades de Programagao
Cultural e Exposigoes, condicionando-as a captagao de recursos incentivados; c)
exclui o projeto de renovagao da exposigao principal do Museu (que completara 10
anos), meta inicialmente pactuada quando da assinatura do Contrato em 2016.
As redugoes orgamentérias para 0 Plano de 2018, em relagao ao piano pactuado no

Contrato foram: redugao de 15% no custo dos servigos de Iimpeza e seguranga;
redugéo de 38% para as atividades de rotinas e metas dos Programas da area fim e
redugao de 20% dos custos administrativos. No orgamento proposto neste Plano, é
importante considerar que a maior parte dos recursos destinados ao Programa de
Acervo, conforme previsto no Contrato n. 4/2016, esta reservacla a renovagao dos
Direitos Autorais da exposigao de longa duragao, devido ao seu décimo ano day
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exibigao.
Cumpre ressaltar, por fim, que a manutengao do valor referencial orgamentério de
2016 garante apenas o funcionamento do Museu do Futebol em seu horério normal
de abertura, com a manutengao das equipes de atendimento ao publico, de gestéo
executiva, gestao de acervo, além da manutengao tecnoiogica, expografica e predial.
O impacto da redugao orgamentéria afetaré, sobretudo, a garantia de oferta de
agoes de Programagao Cultural e de Exposig6es.

OBJ ETIVO GERAL

Administrar, em parcerla corn a Secretaria de Estado da Cultura por meio da Unidade
de Preservagao do Patrimonio Museolégico, 0 Museu do Futebol garantindo a
preservagao, pesquisa e divulgagao de seu patrimonio cultura material e imaterial, e
o cumprimento de sua missao institucional, e atuar intensivamente pelo
fortalecimento do Sistema Estadual de Museus - SISEM, em estreita consonéncia
com a poiitica museolégica e com as diretrizes do Estado estabelecidas pela
UPPM/SEC.

VIABILIZAQAO FINANCEIRA

Sao fontes de recursos para a viabilizagao financeira deste Plano de Trabalho:
Transferéncia de recursos da Secretaria cle Estado da Cultura de S50 Paulo a
Organizagao Social;
Receitas provenientes de: a) geragao cie receita por parte da Organizagao Social
através de servigos previamente autorizados pela Secretaria de Estado da Cultura;
b) exploragao de servigos de Iivraria, Ioja, café e afins em conformidade com 0
Termo de Permissao de Uso (Anexo V do Contrato de Gestao); c) outras receitas
auferidas pela cessao remunerada de uso de seus espagos fisicos, quando autorizada
pela Secretaria; d) rendas diversas, inclusive da venda ou cessao de seus produtos,
tais como direitos autorais e conexos; e) doagoes, legados e contribuigfies de
pessoas fisicas e de entidades nacionais e estrangeiras;
Geragao de recursos pela Organizagao Social por meio de obtengao de patrocinio a
projetos incentivados pelas leis de renuncia fiscal e captagao de recursos advindos
de projetos aprovados em editais de fomento e fundos setoriais ptlblicos;
Rendimentos de aplicagoes de ativos financeiros.

Todos os recursos integrantes da viabilizagao do Plano de Trabalho serao
devidamente demonstrados na prestagao de contas, e os clocumentos fiscais
correspondentes estarao disponiveis em qualquer tempo para fiscalizagao dos orgaos
publicos do Estado ou para auditorias independentes contratadas.

OPE RACIONALIZAQAO

De acordo com a politica de museus do Estado de S50 Paulo, as finalidades que
traduzem a razao de existir dos museus séo organizadas através de um conjunto de
programas de trabalho, que expressam as a<_;6es finalisticas a serem executadas (de
preservagao, pesquisa e divulgagao do patrimonio museologico, visando contribuir
para a educagéio, identidade, cidadania e fruigéo cultural) e as atividades de gestao e
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de areas-meio, para viabiliza—las. Para materializar o desenvolvimento desses
programas, a operacionalizagao deste Plano de Trabalho envolve a execugao de
metas técnicas e administrativas, a realizagao de rotinas técnicas e o cumprimento
de obrigagfies contratuais e gerenciais. As ag6es a seguir descritas serao realizadas
no proprio museu e por meio da articulagao e apoio a outros museus do Estado e a
a<;6es de preservagao e difusao do patrimonio museologico em todo o territorio
paulista.

Em 2018, o Museu continuara aberto ao publico de janeiro a dezembro, exceto as
segundas-feiras e nos dias 01 de janeiro; 14 de fevereiro (quarta-feira de cinzas);
07 e 28 de outubro (elei<;6es gerais - 1° e 2° turno), 24, 25 e 31 de dezembro e em
dias de jogos considerados “c|assicos", semifinals e finals de campeonatos
profissionais de futebol. Nos demais dias, o funcionamento regular sera de terga-
feira a sexta-feira, das 09h as 17h, com entrada até 16h; e sabados, domingos e
feriados das 10h as 18h, com entrada até 17h. O Centro de Referéncia do Futebol
Brasileiro abre para consulta publica de terga a sabado, das 10h30 as 18h00, com
entrada até as 17h. As segundas-feiras estao dedicadas a servigos internos. Os
horarios de abertura do Museu do Futebol podem sofrer alteragoes em dias de jogos
no Estédio do Pacaembu.

O valor do ingresso em 2018 sera R$ 12,00, com meia-entrada a estudantes a partir
de 8 anos e idosos com mais de 60 anos. A politica de gratuidade determina a
isengao de cobranga de ingressos a: criangas até 7 anos; pessoas com deficiéncia e
um acompanhante; professores da rede publica e um acompanhante e profissionais
da Secretaria de Seguranga Publica com um acompanhante. Membros do ICOM —
Conselho Internacional de Museus -, profissionais da Secretaria de Cultura e de
museus da SEC nao pagam. As devidas gratuidades e suas formas de comprovagao
estao descritas no site: http://www.museudofutebol.org.bripagina1h,o_r_a,ri0_sre;
ingressos

Apresentamos, a seguir, o quadro de metas do museu e o quadro de rotinas e
obrigagoes que nortearao o cumprimento do objetivo geral e dos objetivos
especificos previstos no Contrato de Gestao e neste Plano de Trabalho. O
desenvolvimento e o registro das a<_;6es serao feitos de maneira a facilitar seu
acompanhamento e avaliagao por parte da Secretaria de Estado da Cultura, dos
demais orgaos fiscalizadores do Estado de Sao Paulo e da sociedade em geral.

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

A politica de exposigdes e programagao cultural sera acordada entre a Organizagao
Social e a Secretaria da Cultura, por meio de sua Unidade Gestora, a partir da
apresentagao do Anexo “Proposta de Politica de Exposi<;6es e Programagao Cultural
do [nome do Museu]", que determinara o foco e as diretrizes das mostras e
atividades propostas. Essa politica seré a base da selegao das exposigdes e
programagao cultural a serem anualmente realizadas no Museu, explicitadas no
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~Anexo “Descritivo Resumido das Exposigoes e Programagao CuItural”.

Todas as agoes ja definidas para 0 proximo exercicio deverao constar do presente
Plano de Trabalho (seja nas metas pactuadas, rotinas técnicas ou metas
condicionadas a captagao de recursos). As exposig6es previstas deverao ser
detalhadas até o trimestre anterior a sua realizagao, para aprovagao da Secretaria.
Caso isso nao ocorra, a Unidade Gestora deve ser formalmente comunicada e, em
comum acordo com a Organizagao Social, devera ser pactuado novo prazo para a
entrega do detalhamento. Outras programacoes que surjam no decorrer do ano e
nao constem previamente do Plano de Trabalho deverao ser comunicadas a
Secretaria com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedéncia, sempre que possivel,
ou logo que a agenda seja definida. Caso alguma Organizagao Social realize, em
equipamento do Estado sob sua gestao, atividade de programagao que nao esteja de
acordo com a politica aprovada pela Secretaria, estaré sujeita as penalidades
cabiveis, incluindo notificagao.

MFUTEBOL - Museu do Futebol

PROGRAMAS E ESTRATEGIAS DE ATUAQAO

1. PROGRAMA DE GESTAO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANQA

1) OBJETIVOS EsPEciF1cos:

Administrar, supervisionar e gerenciar 0 museu com qualidade, eficiéncia, eficacia,
transparéncia e economicidade, garantindo a preservagao e comunicagao de seus
acervos culturais em estreita consonancia com a politica museologica e com as
diretrizes da SEC. Este Programa contempla ag6es em cinco eixos principals:

Eixo 1 - Plano museolégico e Planejamento Estratégico: estruturagao de
planejamento estratégico de agdes viavel ao posicionamento efetivo da vocagao do
museu frente ao seu amplo e diversificado conjunto de atividades. O
desenvolvimento ou atualizagao do Plano Museolégico de acordo com as diretrizes
estabelecidas pela SEC, e com 0 alinhamento a Politica de Acervo, documentos
norteadores que produzem definigoes que ultrapassam os Iimites de um Contrato de
Gestao, deve contemplar a interlocugao com as diversas instancias internas e
externas a Organizagao Social (equipes e Conselhos de Administragao, Conselhos de
Orientagao, UPPM/SEC, Comissao de Avaliagao).

Eixo 2 — Gestao administrativa e financeira: envolve a execugao de uma série
de agoes relacionadas a gestao e custeio de recursos humanos, servigos e demais
despesas para 0 gerenciamento do museu (tais como agua, luz, teiefone, impostos e
material de consumo), bem como a realizagao de compras e contratagfies, de
atividades organizacionais, de prestagao de contas, manutengao do equilibrio
financeiro e gestao arquivistica do museu.

Eixo 3 — Financiamento e Fomento: prevé a elaboragao e o desenvolvimento de
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estratégias para ampliagao e diversificagao das fontes de recursos, sobretudo
financeiros, para as atividades do museu, incluindo elaboragao e gestao de projetos
de captagao de recursos incentivados e nao incentivados, junto a pessoas fisicas e
juridicas. Este eixo deve estar atrelado ao Programa de Comunicagao e
Desenvolvimento Institucional para potenciaiizar as entradas de recursos oriundas
das receitas previstas no Contrato de Gestao (tais como cessao onerosa de espago,
bilheteria, cafés, lojas e afins e Comité de Patronos) e outras receitas de captagao,
sempre visando ao menor custo para o usuario final (pL'iblico do museu) e ao
incremento dos recursos repassados pelo Estado, de modo a viabilizar mais e
melhores servigos culturais para a populagao. Neste eixo, é importante ressaltar o
papel do Conselho de Administragao da Organizagao Social na formagao e
manutengao de uma rede ativa de relacionamentos corporativos, visando aos bons
resultados de diversificagao de fontes de recursos, formagao de parcerias e captagao
de patrocinio.

Eixo 4 - Mobilizagao e/ou diversificagao e/ou fidelizagao de pL'|blico:
Elaboragao de pesquisas e analises para verificar a capacidade maxima de
atendimento do museu e desenvolver estratégias envolvendo todas as areas técnicas
e administrativas para viabilizar a ampiiagao e/ou diversificagao e/ou fidelizagao do
piiiblico da Instituigao.

Eixo 5 - Monitoramento e Avaliagao de Resultados: Indicagao de estratégias
internas para monitoramento de suas realiza<;6es e da implantagao do Plano
Museolégico e demais documentos norteadores, bem como para a avaiiagao dos
resultados alcangados, incluindo a realizagao de pesquisas que apontem o perfil e a
satisfagao do publico com as exposigfies, programagao cultural e educativa e servigos
oferecidos pelo museu, além de indicar novos possiveis caminhos de agao.

II) ESTRATEGIA DE Ac;/K0:
Desde o segundo semestre de 2016, as metas do Programa de Gestao Executiva
centraram-se na criagao de pianos para melhorias de equipe e estruturagao de ag6es
voltadas a captagao de receitas para a sustentabilidade financeira do Museu do
Futebol, tais como: a) piano para melhoria de resultados de cessao onerosa dos
espagos (Auditorio, Foyer e areas internas do Museu); b) inscrigao de projetos em
editais e leis de incentivo; c) piano para diversificagao de publicos por meio da
concessao de gratuidades e descontos em bilheteria.

Dentre os resultados alcangados a partir desses esforgos, destacam-se o aumento
nas receitas com a cessao onerosa de espagos e a entrada do Grupo Globo como
patrocinador do Museu do Futebol, parceria que ficara vigente até o final de 2018
(via Lei Rouanet). O IDBrasil hoje conta com projetos inscritos em leis de incentivo a
cultura (PROAC-ICMS e Rouanet) e ao esporte (Lei Estadual e Lei Federal),
ampiiando possibilidades de parcerias e patrocinios.

Para o ano de 2018, estao previstas trés metas que darao continuidade as
estratégias de agao desenvolvidas no ambito do Contrato n. 04/2016. O nfiimero de
projetos inscritos é menor que o de 2017 em razao de o IDBrasil ja constar com um
piano anual no Proac, a ter seu prazo de captagao renovado até o final de 2018. O
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percentual de captagao de receitas previsto para 2018 é de 21,7% em relagao ao
repasse, somando R$ 1.901.027,00. Esse montante, é importante ressaltar, cobrira
apenas as a<;6es ordinarias do Museu do Futebol. Para o desenvolvimento de metas
condicionadas, o volume de recursos devera superar esse total.

Dentre as estratégias para o cumprimento do percentual de captagao estao:
a) aumento de receita de biiheteria: reajuste do valor do ingresso para R$ 12,00 e
aiteragao do dia de gratuidade (de sabado para terga-feira);
b) aumento da receita com a cessao onerosa dos espagos: a partir do
desenvolvimento de novas estratégias comerciais;
c) aumento da captagao de recursos incentivados e nao incentivados: a partir de
mudanga de foco estratégico e estrutura organizacional.

Estas iniciativas, além de trazer novos recursos financeiros, trarao uma ampla gama
de novos eventos e atividades alinhadas a missao do Museu. Em linhas gerais, o
Estado financiara a estrutura basica do Museu e empresas e individuos custarao
todas as atividades expositivas e programagao cultural.

Os espagos do Museu serao utilizados por uma gama maior de parceiros resultantes
de uma agao pro-ativa de prospecgao da equipe comercial e os valores de Iocagao
serao reavaliados, aumentando a receita e ocupagao destes espagos. Uma nova
sistematica de captagao de recursos incentivados e nao~incentivados esta sendo
estabelecida com grupos de empresas prioritarios, apresentagfies profissionais e
acompanhamento da venda. Os valores dos ingressos e gratuidade estao sendo
revisados, ainda garantindo o acesso ao Museu de grupos menos favorecidos.

Os primeiros meses destas alteragfies estratégicas ja se fizeram notar e os
resultados devem tornar 2018 um ano bastante diferente dos anteriores em termos
de volume de recursos, nilimero de exposigdes e conteudo programatico em geral.
Aliando estas novas iniciativas a forte reputagao do Museu conquistada pela
consisténcia e qualidade das ag6es desde o seu estabelecimento, teremos uma maior
sustentabilidade financeira ao celebrar os 10 anos do Museu em 2018.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Total de 07 funcionarios:
Diretor Executivo, Diretora Técnica e Diretora Administrativa-Financeira, Assessora
Técnica de Diretoria, Coordenadora de Comunicagao e Desenvolvimento
Institucional, Supervisora de Desenvolvimento Institucional e Técnica de
Desenvolvimento Institucional

IV) PUBLICO ALVO: visitantes, publicos de relacionamento (parceiros e
patrocinadores) e usuarios em geral.

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVACAO, DOCUMENTACAO E PESQUISA

1) OBJETIVOS EsPEci|=1cos=
Saivaguardar e desenvolver o patriménio museolégico, arquivistico [quando for o
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caso] e bibliografico [quando for 0 caso] dos museus da SEC, para que os mesmos
sejam preservados, valorizados e disponibilizados no presente e para as geragfies
futuras;
Assegurar a conservagao e preservagao dos acervos museolégico, arquivistico e
bibliografico, por meio de piano de conservagao com ag6es preventivas e corretivas.
Garantir recursos financeiros para as atividades de preservagao, pesquisa e
disponibilizagao dos acervos (contratagao de servigos préprios e/ou de terceiros e
compra de materials);
Prover recursos humanos especializados e capacitados para as atividades de
preservagao, pesquisa e disponibilizagao dos acervos;
Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestao
dos acervos e nas diretrizes construidas pela UPPM;
Manter inventario e todos os tipos de registros atualizados dos objetos sob guarda
permanente e/ou temporaria (empréstimos de curta ou longa duragao);
Manter procedimentos e registros atualizados de movimentagao e uso dos objetos;
Promover higienizagao e agoes de conservagao dos acervos e/ou tratamento
adequado de itens digitais e suportes de patriménio imaterial;
Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilizagao de informagfies sobre os acervos
da instituigao;
Realizar estudos, pareceres e outras a<;6es para ampliagao qualificada do acervo,
estabelecendo ajustes com o Poder Pablico e a iniciativa privada para aquisigao de
acervos relevantes para o patrim6nio cultural do Estado;
Articular as agdes realizadas, constituindo um Centro de Pesquisa e Referéncia que
amplie as possibilidades de produgao e difusao de conhecimento, e de interagao do
plfiblico com as tematicas do acervo, atento as quest6es da Museologia
contemporanea.

I nu11) ESTRATEGIA DE ACAO:
O Programa de Acervo concentra a atuagao do Centro de Referéncia do Futebol
Brasileiro, setor do Museu responsavel por pesquisa e gestao de acervos da
instituigao. Em 2017, destacam-se a finalizagao da Politica de Acervo e a criagao do
Manual do Arquivo Institucional, com os procedimentos para a classificagao, guarda
e acesso a documentos da meméria do Museu do Futebol. Esta continuara em
processo de organizagao ao Iongo de 2018, quando se prevé a divulgagao de um
relatério final de balango, aproveitando a oportunidade da celebragao dos dez anos
do Museu.

Para meihor divulgar o acervo e as a<;6es de pesquisa do Museu, a equipe do CRFB
abriu um canal para publicagao de textos na plataforma Med/um, agao que sera
mantida e aprimorada em 2018. Como outra estratégia de produgao de
conhecimento e divulgagao do acervo, serao submetidos dois artigos, de carater
mais académico/cientifico, em periédicos de renome.

Serao organizados quatro workshops de carater técnico para abordagem de temas
pertinentes a constituigao de acervos museolégicos de natureza digital, avangando
em discussfies que tangenciam o trabalho que vem sendo realizado pelo Museu do
Futebol, como, por exemplo, a digitalizagao de colegfies. Em 2018, prevé-se o
nL'lmero minimo de 50 itens digitais coletados, mediante compartilhamento Q. (D
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terceiros e/ou digitalizagao de documentos.

A ultima meta estabelece a formalizagao de parceria com no minimo uma instituigao
relacionada ao tema esportivo, fortalecendo a rede de intercambios de acervos sobre
o tema.

Como metas condicionadas, apresenta-se o reforgo de cataiogagao do acervo em
banco de dados, trabalho que requer equipes exclusivamente dedicadas para que
haja resultados de maior escala. Outra meta diz respeito ao trabalho de edigao de
material em video que se encontra de modo “bruto" no acervo, em especial as
entrevistas criadas nos projetos de Histéria Oral desenvolvidos ao iongo dos anos de
2011 a 2016.

As agoes de pesquisa, em especial a de mapeamento de referéncias sobre futebol e a
de Historia Oral, fazem parte da rotina da instituigao e serao realizadas em 2018 na
medida em que houver oportunidades e recursos. Uma dessas oportunidades,
surgidas no segundo semestre de 2017, é sobre 0 tema do futebol de varzea.
Motivados por um cicio de debates ocorrido entre setembro e novembro, com
participagao de times de varzea da capital, sera realizado no inicio de 2018 a
gravagao de entrevistas com as principals liderangas de pelo menos dez times.

A equipe do Centro de Referéncia do Futebol Brasileiro dara continuidade, em 2018,
ao atendimento ao piliblico na sede do Museu e por meio remoto (email e telefone), a
alimentagao e manutengao do Banco de Dados para gestao do acervo e das
referéncias de pesquisa e a atuagao na produgao de conhecimento ligada as
exposi<;6es e ag6es de programagao cultural.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Total de 07 funcionarios e 2 estagiarios
Diretora Técnica
Coordenadora do Centro de Referéncia do Futebol Brasileiro, Técnica Pesquisadora,
Bibiiotecario, 02 Assistentes de Documentagao, O1 Assistente de Pesquisa e 02
estagiarios.

IV) PUBLICO ALVO: funcionarios, pesquisadores e usuarios

3. PROGRAMA DE ExPos1g6Es E PROGRAMAQAO CULTURAL
I) OBJETIVOS ESPECIIFICOS:

Ampliar a extroversao do acervo e da tematica de atuagao do museu, contribuindo
para a formagao de piiblico de museus e equipamentos culturais, por meio de
exposigfies, cursos, oficinas, workshops, palestras e eventos que viabilizem, com
acessibilidade, o acesso qualificado da populagao a cultura e a educagao.
Contribuir para o fortalecimento dos calendarios cultural e turistico do Estado e do
municipio, oferecendo a populagao programagao especial e qualificada nos seguintes
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eventos: aniversario da cidade, Virada Cultural, Semana dos Museus (maio) Férias
no Museu (julho), Més da Consciéncia Negra (novembro) e Férias no Museu
(janeiro).
Estimular a produgao cultural na area tematica foco do museu, por meio de
premiagiies, projetos de residéncia artistica e bolsas de estudo para projetos com
qualidade artistico-cultural e contrapartida sociocultural (exposi<;6es, apresentagdes,
oficinas etc.).
Contribuir para a integragao 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 publico visitante do museu e de suas atra<;6es e servigos, contribuindo
para o crescimento do piliblico previsto no Planejamento Piurianual do Estado.
Realizar pesquisas especificas de satisfagao do publico com as exposigfies e
programagao cultural para subsidiar a gestao na avaliagao da programagao
realizada.

II) ESTRATEGIA DE A<_:Ao=
As metas programadas para o ano de 2018 foram reduzidas, em razao da
manutengao do valor do repasse de 2016. O Programa de Exposigfies e Programagao
Cultural, portanto, tera todas as agdes de extroversao do acervo, via exposigoes
temporarias e programagao, condicionadas a captagao adicionai de recursos. A unica
meta que perrnaneceu dentro do custo do Contrato de Gestao é a criagao de uma
exposigao virtual na Plataforma do Googie Cultural Institute, realizada pela equipe
interna e a partir do préprio acervo do Museu do Futebol.

A medida foi tomada em razao da entrada de um patrocinador para o ano de 2018, o
Grupo Globo, cujo aporte de recursos, realizado em julho e outubro de 2017,
garantira a abertura de uma exposigao temporaria no primeiro trimestre, intitulada
“Ciassico é Classico e vice-versa", e agdes de programagao cultural, em especial o
Programa Férias no Museu (janeiro/2017), celebragao do aniversario de Sao Paulo,
ceiebragao de datas comemorativas e cicio de palestras e debates relacionados ao
tema da exposigao temporaria. Nos anexos “Politica de E><posi<;6es e Programagao
Cultural” e “Descritivo das exposigfies e Programagao CuItural" estao detaihados os
temas das mostras temporarias e dos principals eventos programados para o ano de
2018.

O Programa ainda concentra as agfies de rotina, centradas na manutengao
tecnolégica e expografica da exposigao de longa duragao do Museu. Pelo carater
dessa exposigao, ha demanda por constantes trocas de suportes que acabam
sofrendo com desgastes devido ao intenso fluxo de visitantes. Atualizagdes de
conteudo dependem de recursos extras para implantagao. Em 2018 havera Copa do
Mundo FIFA, logo, ha previsao de atualizagao da Sala das Copas.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
10 Funcionarios
Diretora Técnica
Coordenadora de Exposigfies e Programagao Cultural, Técnico em Produgao e
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Assistente de Museografia.
Coordenador de Tecnologia, 02 Analistas de Suporte, 03 Auxiliares de Servigos
Gerais de Tecnologia.

IV) PUBLICO ALVO: visitantes e usuarios em geral

4. PROGRAMA EDUCATIVO

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Contribuir com a educagao nao formal, possibilitando a acessibiiidade e a construgao
de conhecimentos (cognitivos, afetivos, sensiveis, criticos, desenvolvimento de
habilidades etc.) a partir do patriménio preservado e comunicado pelo museu por
meio de visitas educativas, produgao de materials e conteiidos pedagégicos, oferta
de oficinas, além da estruturagao de programas e projetos especificos para
diferentes pfiiblicos, promovidos por equipe fixa e qualificada;
Contribuir para a formagao de publico para museus por meio de parceria com as
redes publica e privada de ensino, e implantar estratégias de manutengao do acesso
do piiblico escolar aos museus, a partir de ag6es especificas desenvolvidas de acordo
com as especificidades e potencialidades da instituigao;
Realizar pesquisa de perfil e de satisfagao do publico escolar, para subsidiar a
avaliagao e o aperfeigoamento dos servigos prestados.
Aperfeigoar e intensificar as parcerias com as redes estadual e municipal de
educagao, instituigdes de ensino superior e institui<;6es nao escolares diversas, tais
como ONGs, Institutos, Associa<;6es, agéncias de turismo, dentre outros.
Desenvolver e executar projetos e ag6es que promovam a inclusao social, trazendo
para o museu ou levando o museu a locais onde se encontram grupos sociais
diversificados, marginalizados e com maior dificuldade no acesso a equipamentos
culturais (tais como pessoas com deficiéncia, idosos, pessoas em situagao de
vulnerabiiidade social) ou que estejam no entorno do museu.
Apoiar a quaiificagao dos principals responsaveis por visitas de grupos, por meio de
cursos e oficinas de capacitagao para professores, educadores, guias de turismo e
outros.

I nu

II) ESTRATEGIA DE AQAO

O Programa Educativo do Museu do Futebol concentra as a<;6es dedicadas ao
atendimento ao piliblico, com foco na mediagao entre o acervo e os visitantes. A
equipe é composta por uma coordenagao, supervisores, educadores, orientadores de
piiiblico e um assistente administrativo. A equipe atua de modo integrado, embora
haja atribuigfies diferentes entre seus membros. Aos educadores cabem as
atividades a estudantes, familias, turistas e demais pablicos que acessam o Museu,
de modo espontaneo ou agendado.

A principal atividade sao as visitas educativas para grupos de até 20 pessoas, com
duragao média de 1h30 e com roteiros que se adequam ao perfil do grupo. Ha o
agendamento prévio desses grupos, realizado internamente pela equipe por um
assistente administrativo, sempre com a antecedéncia de um més. Além de receber
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a demanda por meio de atendimento telefénico, o assistente também organiza os
dados do perfil do grupo, necessarios para que 0 educador prepare a visita, eiabora
relatérios, controla a agenda — cobrindo eventuais cancelamentos e outras
ocorréncias. Para isso, ha o agendamento ativo, por meio do oferecimento de
horarios de visitas a instituigdes que constam da lista de contatos do Museu. As
visitas sao avaliadas por meio de formularios estruturados apiicados a todos os
grupos. Aiém disso, ha anualmente a pesquisa elaborada pela Secretaria de Cultura
para grupos escolares e professores.

Outras atividades desenvolvidas pelos educadores sao visitas mediadas ao Estadio
do Pacaembu e a exposigao, aos finais de semana, para visitantes espontaneos. Sao
atividades desenvolvidas de modo mais sistematico desde 2016 e que vem
demonstrando bons resultados. Aliado a essa estratégia esta o oferecimento de
jogos, atividades e oficinas, sempre nos mesmos horarios aos finais de semana e
feriados. Somando o piibiico alcangado nesse conjunto de atividades, o Nucleo
Educativo atende a cerca de 20% do publico total do Museu do Futebol.

Dentro do Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol — PAMF, esta prevista a
continuidade do premiado projeto Deficiente Residente, abordando novamente o
tema da surdez, ja trabalhada em 2012. Almeja-se a produgao de um roteiro de
visitagao proprio ao pL'ib|ico surdo e um novo jogo/atividade educativa. A equipe de
educadores almeja a realizagao de quatro agties extramuros, em asilos, casas de
repouso, orfanatos ou instituigfies afins, de modo a compartilhar a experiéncia da
convivéncia com idosos e pessoas com deficiéncia. Por fim, no primeiro trimestre
havera o investimento em agiies de formagao para professores, guias de turismos e
outros multiplicadores, visando o aumento do interesse desses profissionais pelo
tema futebol devido a Copa do Mundo.
Como agfies condicionadas, esta o oferecimento de Ianches a alunos de escolas
estaduais, em caso de ser firmada parceria com a Secretaria Estadual de Educagao
para oferecimento de transporte a esses estudantes ao iongo do ano. Aiém disso,
prevé-se a criagao de material educativo especifico a cada mostra temporaria que
ocorrer.

III) NIJMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Total de 31 funcionarios, sendo:
Diretora Técnica
Equipe do Nificleo Educativo, composta por 30 integrantes:
Coordenadora, Assistente de Coordenagao, 01 Assistente Administrative, 03
Supervisores, 11 Educadores, 09 Orientadores de Piliblico (carga horaria 42 horas
semanais) e 04 Orientadores de Publico (carga horaria reduzida para finais de
semana).

IV) PUBLICO ALVO: estudantes e grupos de visitantes

5- PROGRAMA DE INTEGRACAO A0 SISEM-SP

I) OBJETIVOS ESPECIFICOSI

Integrar e participar ativamente do Sistema Estadual de Museus de Sao Paulo,
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SISEM-SP.
Disseminar boas praticas e conhecimento técnico para o conjunto de museus do
Estado de Sao Paulo, por meio da colaboragao do seu corpo técnico na elaboragao e
execugao de ag6es em munlcipios da Regiao Metropoiitana de SP e do interior do
Estado.
Realizar ag6es de articulagao, capacitagao, difusao e apoio técnico em institui<;6es
museologicas e culturais em municipios da RMSP e do interior do Estado, conforms
orientagao do Grupo Técnico de Coordenagao do SISEM—SP/UPPM/SEC.
Participar das Redes Tematicas de Museus de Sao Paulo, atuando na articulagao,
Ievantamento de informagfies e realizagao de ag6es de apoio a area tematica afim.
Propor novas ag6es que se coadunem com as Iinhas estabelecidas, em dialogo com 0
GTCSISEM-SP.
Ampliar a visibilidade Institucional do museu na RMSP e no interior.
Ampliar o pubiico atendido pela Organizagao Social a partir de ag6es desenvolvidas
na RMSP e no interior.

II) ESTRATEGIA DE A<;i-iio:
A atuagao do Museu do Futebol no Programa de Integragao do SISEM-SP estara
centrada nas agoes voltadas a Rede de Memoria do Esporte. Em 2017, o Museu de
Esportes de Sao José dos Campos, por meio do Editai PROAC, tera sua exposigao de
longa duragao reformulada devido a mudanga de sede da instituigao. O papel do
Museu do Futebol é apoiar na curadoria da nova mostra, por meio de oficinas de
curadoria colaborativa. Estao previstas quatro oficinas em 2018, perfazendo a
principal meta do Programa.

Aiém disso, havera a inscrigao de painel tematico no Encontro Paulista de Museus,
evento realizado pela Secretaria de Cultura ha oito anos e que ja contou com
apresentagoes de a<;6es do Museu do Futebol.

Como atividade condicionada, esta a realizagao de mais duas montagens da
exposigao itinerante “Museu do Futebol Na Area", projeto inscrito em lei de incentivo
a cultura. Iniciada em 2015, a exposigao circuiou em cinco cidades do interior
paulista e recebeu mais de 60 mil visitantes.

III) NUMERO E PERFIL Dos FUNCIONARIOS Do PROGRAMA:
04 funcionarios.
Diretoria Técnica
Coordenadora de Exposigfies e Programagao Cultural, Coordenadora do Centro de
Referéncia do Futebol Brasileiro, Técnica em Pesquisa.

IV) PUBLICO ALVO: museus e municipios do interior e Grande SP e seu publico.

6. PROGRAMA DE COMUNICAQAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Divulgar amplamente as exposigfies, a programagao cultural, as ag6es de pesquisa e “
E
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os servigos prestados pelo museu, contribuindo para a ampliagao do conhecimento e
da valorlzagao do patrlménlo museoléglco por parte do publico em geral, e para 0
crescimento do numero de visitantes e participantes das atividades desenvolvidas.
Prestar informagfies atualizadas sobre a programagao e servigos do museu.
Elaborar pubilcagoes diversas, com enfoque educativo, hlstorlco, artistico, técnico
e/ou clentifico-tecnolégico, contribuindo para a ampllagao do conhecimento geral e
especifico acerca das Iinhas de atuagao e dos principals temas afetos ao museu.
Atuar com a comunicagao interna, produzir a comunicagao visual e
implantar/requalificar a sinalizagao interna e externa do museu.
Realizar agdes de relacionamento com publlcos-alvo, buscar potenciais parceiros e,
em conjunto com 0 Programa de Gestao Executiva, Transparéncia e Governanga,
estruturar programas de apoio ao museu.
Fortalecer a presenga do museu nos meios de comunicagao como equipamento
cultural do Governo do Estado de SP de alta qualidade e interesse social.

:1) ESTRATEGIA DE AgAo=
As metas previstas para o Plano de Comunicagao e Desenvolvimento Institucional
mantém as principals Iinhas planejadas quando da pactuagao do Contrato de gestao
n. 04/2016, que almejam tanto 0 monitoramento do publico virtual (site e redes
sociais) quanto da insergao do Museu do Futebol nos veiculos de imprensa.

As principals estratégias de agao do Programa, para a gestao de metas e rotinas, sao:

Gestao do site museudofutebol.org.br, incluindo:
1. Manutengao do servidor de hospedagem e rotina de backup (agao conjunta
com o Nucieo de Tecnologia)
2. Manutengao dos dominios dos sites, com renovagao anual (agao conjunta
com o NL'icIeo de Tecnologia)
3. Atuallzagao de conteilido de todas as sessoes do site, com especial atengao a
agenda de programagao, atuallzagao de releases, horarios de abertura que, no
caso do Museu do Futebol sofre variagao conforme calendario de jogos no
Estadio do Pacaembu, e area de transparéncia Institucional, com a publlcagao
de relatorlos de prestagao de contas, pianos de trabalho, balangos patrlmonlals,
manuals do IDBrasil e outros documentos exlgidos pela Secretaria da Cultura.
4. Monitoramento das estatisticas de acesso ao site, por meio da ferramenta do
Googie Analytics;

Gestao das midi/as sociais

O Museu do Futebol contém perfis ativos em 6 plataformas, a saber: Facebook
(desde 2010), Twitter (desde 2010), Instagram (desde 2014), Youtube (desde
2014), Spotify (desde abril de 2017) e Medium (desde junho de 2017).

A<_;6es realizadas:
1. Criagao dlarla de conteudo especlfico a cada midla social, seguindo ,
padr6es contemporaneos de utillzagao dessas midias por equipamentos 'l
culturais;

Rua Maua, 51 — Luz - Sao Paulo/SP PABX: (11) 3339-8000
CEP: 01028-900 wwW.CultUr8.SQ.gOv.br
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2. Monitoramento do desempenho da atuagao de cada perfil, a partir de:
niiimero total de seguidores, acrésclmo/decréscimo de seguidores (medido
semanalmente); impressfies de posts; visualizagoes de posts; aicance
(numero de pessoas); engajamento.
3. Elaboragao de relatério mensal de desempenho, com dlscussao lnterna e
entre as diferentes equipes sobre estratégias, pautas e criagao de conteiiido.
4. Relaclonamento com o DUDIICOI respostas as mensagens fechadas, ag6es
de engajamento com comentarios abertos, acompanhamento de uso das
“Hashtags”, pesquisa de posts realizados pelo publico para repostagem,
dentre outros.

Re/acionamento com a lmprensa

O Museu do Futebol contou com assessoria de lmprensa terceirlzada, a Approach, de
janeiro de 2009 a agosto de 2015. Com a redugao orgamentaria ocorrida a partir
daquele ano, o servlgo fol cancelado e as a<;6es de atendimento a lmprensa
realizadas pela equipe lnterna em conjunto com a Coordenadoria de Comunicagao da
Secretaria de Cultura. Contudo, o staff dessa unldade nao atende a demanda de
acompanhamento local dos orgaos de lmprensa que cobrem os equipamentos, sendo
fundamental a exlsténcia de pelo menos um funcionario dedicado a esse tlpo de
relacionamento nos museus.

Compreende-se que o atendimento a lmprensa é estratégico para a divulgagao do
equipamento, nao sendo suflclente, para tanto, a emlssao de releases. O
acompanhamento personalizado é, multas vezes, o que garante que a reportagem
realizada no local (ou por telefone) atlnja a mensagem que 0 Museu deseja. Ha um
rlsco grande de lmagem em caso do nao acompanhamento adequado, devido a nao-
exlsténcia de um profissional trelnado, de um veiculo de lmprensa.

De modo a evitar esse rlsco e nao perder 0 potencial dos equipamentos no que se
refere a lnsergao em midla, o IDBrasil, a partir de 2016, reorganlzou suas equipes
internas de modo a contar com um profissional mais dedicado a essa finalidade. Sem
aumentar o seu contingente de funclonarlos, ha atualmente na equipe 1 assistente
de comunlcagao que reaiiza, dentre outras atividades, o relacionamento com
jornalistas, via email, telefone e acompanhamento local.

O Museu do Futebol, desde sua inauguragao, apresenta alto indlce de insergao
espontanea (nao paga) em midla. Esse HUMEFO se reflete, sobretudo, ao tempo
dedicado a esse atendimento no local. Especialmente quando ha 0 langamento de
um novo projeto, como exposigao temporaria, ou em datas comemorativas (como
Dia das Crlangas, Dia dos Pals, etc.) o Museu do Futebol recebe um grande nilimero
de jornalistas, e somente uma equipe dedlcada e trelnada pode atender de modo
eficaz.

Crlagao de campanhas/anijncios instituciona/s
- criagao das pegas para campanhas lnstituclonals e aprovagao junto aos érgaos
competentes;
- gestao das entregas (diferentes calendarlos, formatos, etc) ‘-1.
- gestao dos contratos de parcerias

Rua Maua, 51 — Luz - Sao Paulo/SP PABX: (11) 3339-8000
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Museu do Futebol — parcerias com velculos de midla, todas vlgentes até 2018:
— O Estado de S. Paulo (permuta espago de midla - impresso)
- Revlsta Plaul (1/4 de pag em cada edigao)
- UOL (impressoes de banner no portal)
- BandNews / Radio Bandeirantes

Parcelras pontuais:
SPTrans
Site O Torcedor
Revlsta Braslleiros (digital)
Revlsta Taxi

Gestao de ma//ing + Newsletter
- Insergao de novos contatos na lista de mailing; segmentagao dos contatos;
atualizagao de contatos de determlnados segmentos (autoridades, VIPs, formadores
de opiniao, etc.)
- Criagao de newsletter mensal, com destaques da programagao cultural
- disparo de newsletter, convltes e outras pegas, por meio de e-mall marketing,
utlllzando ferramenta que controla e monitora o nllimero de e-mails recebidos e
vlsualizados.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Total de 07 funcionarios e 01 estagiario
Diretor Executivo, Diretora Técnica
Coordenadora de Comunicagao e Desenvolvimento Institucional, Assessor de
Comunlcacao e Marketing, 03 Assistentes de comunicagao (01 deles com foco em
design de pegas graficas) e 01 estagiario.

IV) PUBLICO ALVO: lmprensa, visitantes, patrocinadores, lnstitulgfies parceiras e
usuarios em geral

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

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Garantir a seguranga da edlficagao, do acervo e das instalagfies, bem como dos
usuarios (visitantes, pesquisadores, participantes de eventos) e funcionarios.
Crlar condig6es para a acessibiiidade flsica as areas expositivas, de trabalho e de uso
comum.
Ampliar a sustentabilidade ambiental do museu.

11) ESTRATEGIA DE AgAo=
O piano de trabalho para o ano de 2018 inclui trés metas que visam
aprimoramento de setores llgados a seguranga da edificagao:
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a) slstema de monitoramento remoto do Circuito Fechado de TV (Cl-TV) —
atualmente as cameras podem ser monitoradas na sala dos segurangas e na sala da
equipe de manutengao. Com o novo slstema, o monitoramento podera ocorrer via
dispositivos moveis (tablets).

b) Sistema de monitoramento remoto da central de alarmes e detecgao de incéndio
— na mesma llnha do item anterior, a meta conslste na lmpiantagao de um programa
informatizado que permitira o acesso a central de controle de alarmes do edificio em
dispositivos moveis (tablets), otimlzando o tempo das equipes responsaveis por essa
atividade.

c) lmplantagao de nobreaks nos computadores do tercelro andar, onde concentram-
se a maioria da equipe de trabalho do IDBrasil. Essa medida visa a seguranga de
dados de trabalho em caso de quedas de energia.

Aiém dessas metas pontuais, as agdes previstas nos Pianos de Manutengao, Plano de
prevengao a incéndio e demais rotinas da area serao realizadas pela equipe lnterna e
servigos técnicos especializados quando necessario. A area desempenhara as
atividades com economlcldade, buscando novas tecnologias em materials, maquinas
e ferramentas e realizando a atualizagao dos pianos de modo a contemplar leis e
normas vlgentes.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Total: 09 funcionarios do Nucleo de Operagfies e Infraestrutura, sendo:
01 Coordenador, 02 Assistentes de Coordenagao; 02 Assistentes de Servigos
Operacionais, 01 Assistente Administrativa; 03 Auxiliares de Servigos de
Manutengao.

IV) PUBLICO ALVO: visitantes e usuarios em geral

PREMISSAS DA PROPQSTA ORCAMENTARIA 2018 ~' MUSEU DO FUTEBOL

Para o exercicio de 2018, o valor referenclal de repasse estabelecido pela Secretaria
da Cultura fol o mesmo de 2016, ocasionando uma perda real no orgamento — cerca
de 10% - acumulada em dois anos, conslderando-se os aumentos nos custos flxos
do equipamento devido a inflagao, dissidios e reajustes contratuais. Essa redugao
implicou na revlsao do custeio das atividades dos diversos programas, inclusive dos
finalisticos, bem como das estratégias para a arrecadagao de receitas. Para os
primeiros, como apontado na apresentagao desse Plano, houve a diminulgao de
metas, condiclonando as principals atividades a captagao de recursos adiclonais.

Ja em relagao a captagao de receitas, para equaclonar o orgamento minimo
necessario ao funclonamento ordinario do Museu, sera alterado o dia de gratuidade
para tergas-feiras e aumentado o valor do ingresso. A medida visa aumentar a
receita oriunda da Bllheteria, tendo em vista a série histérlca de visltagao.

Abaixo, o detalhamento das principals a<;6es mantidas, reduzidas e ou alteradas, que
embasaram a proposta orgamentarla.
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no ~Preservagao de todos os programas e agoes definidos no ambito dos museus da
UPPM/SEC, priorlzando:

ag6es de atendimento ao publico, especialmente via agendamento (manutengao da
capacidade prevista na assinatura do contrato);
manutengao das a<;6es de rotina relacionadas ao acervo, exposi<;6es, educatlvo e

edificagfies, especialmente 0 atendimento de pesquisadores no Centro de Referéncla
do Futebol Brasileiro;

~manutengao do parque tecnoléglco da exposicao cle longa duragao e a manutengao
da edlficagao;
manutengao dos canals de comunicagao do Museu (site, redes sociais e atendimento
a lmprensa), que sao realizados por equipe lnterna e nao por assessorias
especlalizadas;
a<;6es de gestao do equipamento, especialmente a lnscrlgao de projetos em leis de
incentivo (a cultura e ao esporte), vital para a sustentabilidade financeira da
instltuigao;
renovagao dos llcenclamentos de direitos autorais e de imagens.

Redugao de metas:
de publico visitante, pela mudanga desta meta de objetivo para meta minlma, sendo
desejavel a sua superagao;
de eventos de Programagao Cultural (27 eventos propostos no Contrato original,
passam a conflgurar em metas condlclonadas);
projeto de renovagao de parte da exposlgao de longa duragao do Museu do Futebol,
que estara submetida a recursos adicionais

~adequagao da meta de aumento de seguidores nas redes sociais do Museu (Twitter,
Facebook, Instagram, Youtube, Spotify), tendo em vista a impossibilldade de
instaiagao de apllcatlvos de log/ri social assoclados as redes;

I n ~ ~Renegociagao com fornecedores e repactuagao de contratos, com redugao de
postos de seguranga e Iimpeza, renegociagao de contratos de telefonia, redugao
materials de consumo, dentre outros. Abertura de novos processos de compras.
Redugao de custo da ordem de 15% no grupo de vlgilancia e Iimpeza e de 20% nos
custos admlnistrativos.

Para os calculos das receitas e despesas, foram considerados:

Parametros de mercado

Reajustes de contratos de servigos: 4,5% a.a. conforme prevlsao de inflagao
(fonte relatério FOCUS do Banco Central de 18 de agosto de 2017).
Reajuste contratos de servigos de mao de obra terceirizada: 6,5% (reajuste atrelado
ao dissidio das categorias)
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Dissldio funcionarlos: 5,5%
Taxa Basica de juros: 7,5% a.a. (fonte reiatério FOCUS do Banco Central de 18 de
agosto de 2017). Remuneragao dos recursos apiicados = 92% da taxa basica de
juros.

Premissas das Receltas Operacionais

Bilheterla: prego do ingresso = R$ 12,00 e mudanga do dia de gratuidade de
sabado para terga-feira.

~Fol considerada para apuragao da receita com bilheteria a meta de DUDllCO assumida
(272 mil visitantes no ano) e os parametros historicos da distribuigao das vendas de
ingressos pelos diversos dias da semana, bem como as proporgfies de ingressos com
prego integral, mela entrada e gratuidades concedidas usualmente. Impacto previsto
com a alteragao do dia da gratuidade: incremento de receita em R$ 100 mil e
reciugao de pUbllCO da ordem de 6%. Essa perda de publico podera ainda ser
mlnimlzada pelo aumento de vlsitagao de escolas partlculares nos dias de
gratuidade, organlzada por agénclas de turismo que prlorizam dias letlvos para suas
atividades.

Outras Fontes de Receltas Operacionais: Cessao onerosa de espagos para bar,
loja, e para eventos corporatlvos. Foram considerados os valores contratuais de
cessao onerosa do Bar e da Loja e considerado crescimento de 22% na receita com
cessao onerosa de espago para eventos corporativos, com base nas ag6es de
melhoria implantadas pela equipe do IDBrasil ao iongo do exercicio de 2017.

Premissas de Quadro de Funcionarios

Quadro de funcionarios dimensionado para atender a operagao basica do Museu e
suas metas pactuadas. Agfies que venham a ser viabilizadas com recursos adicionais
captados — metas condlcionadas- demandarao contratagao adicionai e pontual de
profissionais.

A remuneragao e vantagens de qualquer natureza para os dlrlgentes nesse Plano de
Trabalho nao ultrapassarao 15°/o do orgamento total do exercicio. Os Custos com
os demais funcionarios, nao ultrapassarao 70% do orgamento total.

Premissas de gastos com edlficagfies

Para o Programa de Edifica<;6es, fol destinada verba de 4,30% do valor do repasse,
tendo sldo levada em conslderagao a caracteristlca do prédio - de balxa
complexidade, e 0 atendimento das manutengdes preventivas e corretivas nao
especializadas com equipe fixa dedlcada, aliadas a renegociagdes para redugao de
custos de contratos de servigos de manutengao preventlva. Os investlmentos
pensados para a area, sempre objetlvando melhoria continua, estao previstos nas
metas condlcionadas.
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Premissas para os principals itens de despesas de custeio
AVigilancia, Portaria e Limpeza

O contrato vlgente de seguranga e vigilancia é decorrente de um processo de
chamamento poblico realizado em novembro de 2015, que resuitou na redugao de
20% em relagao ao prego pratlcado pelo antlgo fornecedor. Durante o exercicio de
2017 e para 2018, foram reorganizados/reduzldos alguns postos de trabalho,
visando a redugao de custos. Esta adaptagao trouxe uma redugao de 15% em
relagao ao custo base de 2016, em valores reais.
Abaixo, Quadro com detalhamento dos postos de trabalho alocados e os custos
correspondentes.

Museu do Futebol - 2018
Seguranga I Wgllanda - profissional BIEDCBCIO Postos G.lSt0 POI‘

Pesto F5
custo Anual RS

(base 201$)
Vigilante Li dar Diurno I-A 10.034 120.412
Vigilante Lids-rNoturnD H‘ 11.128 133.538
Vigilante Notumo Bl'lgBdl5IB’l’tleEarn'ia~:ID} Iv-* 14.593 l?6. 322

|\JPDrteiroDiumo|13i1_,-'1gx3g;. _W 1525 180.604
Porteiro Diumo (311 ,i 5,, 1;. |\l 4.695 112.633
Eiornbeiro Civil Diumo I--F 111.687‘ l?6.249 ‘
Aux. Mon itoramento - qrrtr I--F 3165 45.185
Total Seguranea /Vlgllancia _ 944.993

Iimpeza Predlal - profissional. alocado Pastas QISKD POI’
Posto I5

custo Anual R$
(base 2013}

Llder tie Limpe za 1 4.64-5,99 55.752
AuxiliardeLimpEza _ El 3.155112 345.0627
Limpad or de jtfidros. :18 5 Do'iEmanai 1 1192,80 "P211555
Total Seguranga /Vigllancia 415.128

Energia elétrica

Para projegao do custo de energia elétrica foi adotado reajuste da tarifa média de
2017 em 7% e mantido o mesmo nfvel de consumo, levando em conta sua
sazonalidade.

r
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ANEXO 1'EcN1co 11
IDBRASIL CULTURA, EDucAcAo E ESPORTE

ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTAO N° 4/2016

PERioDo= 01/07/2016 - 31/12/2020
ANO: 2018

UGE: UPPM — UNIDADE DE PRESERVAQAO DO PATRIMONIO
MUSEOLOGICO

Referente ao(s) MFUTEBOL - MUSEU DO FUTEBOL
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MFUTEBOL - Museu do Futebol
Atributo

N Agfies N, da .. Previsao
O

50
Mensuragaopactuadas mensurag Trimestral

Meta-

1° Trim
(PGTG) Inscrigao de . . 2° Trim 1Quantidade de Projetos 3° Trim 11 projetos/pianos em Leis de 1.1 Pr d . 4° T
Incentlvo e editais (Eixo 3) ° “t° '“S°"t°° "mMETA

, ANUAL 2
1° Trim

2° Trim

META
AN UAL

l 432.3s0,0o
. 492.385,00

(PGTG) Captagao de recursos 3° Trim
2 financeiros (bilheteria/cessao de 2 1 Meta— 21,7% de captagao em ‘ 505.316,00

espacos/patrocinios/doagoes) e ' Resultado relagao ao repasse 4° Trim
etc (Eixo 3) 470.946,00

1.901.027,0
0

(PGTG) Pesquisa de PUDliCO -
indlces de satlsfacao do ptiblico

3 geral de acordo com os dados
obtidos a partir do TOTEM
eletrénico

3.1 Meta-
Resultado

1° Trim
80,00

2° Trim
80,00

3° Trim
80,00

4° Trim
80,00
META

ANUAL
80,00

indlce de satisfagao (>
ou = 80%)

7 (PA) Realizagao de workshops
(oficinas) técnicos

i

7.1 Meta-
Produto

\ 1° Trim
‘ , 2° Trim 2

Quantidade de encontros ‘ 3° Trim 2
realizados 4° Trim

META
ANUAL 4

7.2 Meta—
Resultado

; 1° Trim
2° Trim 20

NUI'fiel'O minimo de 3° Trim 20
profissionais atendidos 4° Trim

META
ANUAL 40

2
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8 I (PA) Publicagao de artigos no site 8 1 Meta— Niimero de artigos
l do Museu Resultado publicados

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

META
ANUAL 10

(PA) Submlssao de artigos sobre o
trabalho do CRFB e sobre o acervo

9 a publicagao em sites de terceiros
e/ou publicacfies (cientificas e nao
cientificas)

9.1 Meta—
Produto

Numero de artigos
submetidos a publicacao

1° Trim
2° Trim

3° Trim 1
4° Trim 1

META
ANUAL 2

(PA) Coleta e digitalizagao de
10 fotos e documentos para

ampliagao do acervo digital
10.2 Meta-

Produto
Ntimero minimo de itens
digitalizados

1° Trim
2° Trim

3° Trim 50
4° Trim 50

META
ANUAL 100

11

(PA) Estabelecimento de parcerias
com clubes de futebol e
lnstituigoes de memoria do
esporte para intercambio de
acervos (minimo de 1 nova
parceria/ano)

11.1 Meta—
Produto

Nfimero de parcerias
estabelecidas

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META

ANUAL 1

(PA) Organizagao, registro e
publicizagao da memoria

12 institucionai do MF, visando o
aniversario de 10 anos do Museu
do Futebol

12.1 Meta—
Produto Numero de publica<;6es

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META

ANUAL 1

(PEPC) Exposicao virtual na
15 . Plataforma Googie Cultural

L Institute
15.1 Meta-

Produto
Quantidade de
exposicfies

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META

ANUAL 1

(PEPC) Recebimento de visitantes
16 presencialmente no Museu do

Futebol
1&1 Meta— Nurnero minimo de

Resultado visitantes recebidos

1° Trim
58.000
2° Trim
72.000
3° Trim
75.000
4° Trim
67.000
META

ANUAL
272.000

(PEPC) Implantagao de comité
. curatorial para elaboragao de

17 A projeto de renovagao da
exposigao de longa cluracao (agao
penderite do exercicio de 2017)

17_1 Meta— Comité curatorial
Resultado implantado

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META

ANUAL 1 Ii
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18
(PEPC) Seminario com
especialistas sobre o tema
"Ciéncia do Esporte" (agao
pendente do exercicio de 2017)

18.1 Meta—
Produto

Quantidade de eventos i
realizados

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META

ANUAL 1

19i

(PEPC) Pré-projeto projeto
cenografico e/ou de contefiido
e/ou tecnologia para a renovacao
da exposigao — visando inscrigao
em Lei de Incentlvo

19.1 Meta—
Produto

l

Pré-projeto elaborado

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META

ANUAL 1

22

(PE) Visitas educativas para
estudantes de escoias publicas e
privadas (ensino infantll,
fundamental, médio, técnico e
universltario)

22.1 Meta-
Resultado

NUITlEI’O minimo de
estudantes atendidos em
visitas educativas

1° Trim
1.100

2° Trim
5.500

3° Trim
5.500

4° Trim
2.500
META

ANUAL
14.600

23 (PE) Projeto Deficiente Residente
- 2° temporada: surdos 23.1 Meta—

Produto
Niimero de novas
atividades/roteiros
Cflados

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 3
META

ANUAL 3

24 (PE) Visitas educativas para
ptiblico especifico 24.1 Meta-

Resultado

l\lUlTi€l'O minimo de
publico especifico
atendido em visitas
educativas (minimo de
44% da capacidade de
atendimento de 24.128
vagas)

1° Trim
2.600

2° Trim
3.100

3° Trim
3.100

4° Trim
1.800
META

ANUAL
10.600

5 (PE) Agoes educativas extramuros
(casas de repouso, orfanatos, etc) 25.1 Meta-

Produto
Quantidade de agoes
extramuros realizadas

1° Trim
2° Trim 2
3° Trim

4° Trim 2
META

ANUAL 4

26

(PE) Pesquisa de perfil e de
satlsfacao de ptibllco escolar
modelo SEC (professor e
estudante) e monitoramento de
indices de satisfacao

26.1 Meta—
Prod uto

Nilimero de pesquisas
realizadas

1° Trim
2° Trim 1
3° Trim

4° Trim 1
META

ANUAL 2

26.2 Meta-
Resultado

Indice de satisfagao (>
ou = 80%)

1° Trim
2° Trim ’\.

\\I-
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80,00
3° Trim
4° Trim
80,00
META

ANUAL
80,00

(PE) Visitas conjugadas ao Estadlo
do Pacaembu

27.1 Meta—
Produto

Numero de visitas
oferecidas

1° Trim 20
2° Trim 20
3° Trim 20
4° Trim 20

META
ANUAL 80

27.2 Meta—
Resultado

Numero minimo de
visitantes

1° Trim 300
2° Trim 300
3° Trim 300
4° Trim 300

META
ANUAL
1.200

(PE) Atividades, dinamicas e jogos
para o publico espontaneo

28.1 Meta-
Produto

Quantidade de atividades
oferecidas

1° Trim 26
2° Trim 26
3° Trim 26
4° Trim 26

META
ANUAL 104

28.2 Meta-
Resultado

Namero minimo de
visitantes atendidos nas
atividades oferecidas

1° Trim 520
2° Trim 520
3° Trim 520
4° Trim 520

META
ANUAL
2.080

(PE) Visitas mediadas para
familias aos finais de semana e
feriados

29.1 Meta-
Produto

Nilimero minimo de
visitas

1° Trim 24
2° Trim 24
3° Trim 24
4° Trim 24

META
ANUAL 96

29.2 Meta-
Resultado

Niimero minimo de
pilibilco atendido

1° Trim 144
2° Trim 144
3° Trim 144
4° Trim 144

META
ANUAL 576

(PE) Encontros para formagao de
0 professores/educadores/profission

ais de turismo

30.1 Meta-
Prod uto

NL'imero de encontros
(4h/cada)

1° Trim 2
2° Trim
3° Trim
4° Trim

META
ANUAL 2

30.2 Meta—
Resultado

Numero minimo de
piliblico presencial

1° Trim 20
2° Trim

5 I
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aicangado 3° Trim
4° Trim

META
ANUAL 20

(PSISEM) Participagao no projeto
33 da Rede Meméria e Esporte —

Museu de Esportes Sao José dos
Campos

0.1 5*‘ I-A
Meta—

Produto
Numero de visitas
técnicas/oficinas de
curadoria realizadas

1° Trim 2
2° Trim 2
3° Trim
4° Trim

META
ANUAL 4

35 (PCDI) Parcerlas com velculos de
comunicagao

I Meta-
35'1 Produto

Numero de parcerias
firmadas (novos velculos
e/ou renovagao)

1° Trim
2° Trim 2
3° Trim 2
4° Trim

META
ANUAL 4

36 (PCDI) Inserg6es na midla Meta-
36'1 Produto

Ntimero minimo de
insergfies
(TV/Radio/WEB/Impresso
5)

1° Trim 250
2° Trim 250
3° Trim 250
4° Trim 250

META
ANUAL
1.000

(PCDI) Canals de comunicagao
7 com os diversos segmentos de

piiblico

Meta—
37'1 Resultado

Numero minimo de
visitantes virtuais

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

ANUAL
72.000

Meta-
37'2 Resultado

Numero minimo de novos
seguidores nas redes
sociais (Facebook,
Twitter, Instagram,
Youtube e Spotify)

1° Trim
1.500

2° Trim
1.500

3° Trim
1.500

4° Trim
1.500
META

ANUAL
6.000

6
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(PED) Implantacao de projeto de
monitoramento remoto do Cl-‘TV 38.1 Meta-

Produto
Quantidade de projetos
implantados

1° Trim
2° Trim

3° Trim 1
4° Trim

META
ANUAL 1

(PED) Implantacao de projeto de
monitoramento remoto da central
de detecgao e alarmes de lncéndlo

39.1 Meta-
Produto

Quantidade de projetos
implantados

1° Trim
2° Trim 1
3° Trim
4° Trim

META
ANUAL 1

(PED) Implantagao de projeto
A para instalagao de nobreak para

atender cargas eiétricas (3° andar
alas ieste e oeste)

40.1 Meta-
Produto

Quantidade de projetos
implantados

1° Trim
2° Trim i
3° Trim

4° Trim 1
META

ANUAL 1

(PED) Obtencao OU Renovagao do
AVCB 41.1 Dado Extra AVCB renovado

1° Trim
2° Trim 1
3° Trim
4° Trim

META
ANUAL 1

(PED) Obtencao OU Renovagao do
Alvara de Funcionamento de Local
de Reuniao

42.1 Dado Extra Alvara renovado

1° Trim
2° Trim 1
3° Trim
4° Trim

META
ANUAL 1

(PED) Renovacao de Seguros 43.1 Dado Extra Seguro Patrimoniai
renovado

1° Trim
2° Trim

3° Trim 1
4° Trim

META
ANUAL 1

(PED) Implantagao de projeto de
monitoramento remoto do Cl-‘TV 44.1 Meta-

Resultado
Quantidade de projetos
implantados

1° Trim
2° Trim

3° Trim 1
4° Trim

META
ANUAL 1

,'\
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condicionadas
NO Atributo da

mensuragéio Mensuragao Previsao
Trimestral

(PGTG) Eiaboragao de
novo Piano Museoléglco
para o Museu do
Futebol

4.1 Meta—Produto Piano entregue

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META ANUAL 1

(PGTG) Reallzagao de
Pesquisa de PUDIICO
(qualitative)

5.1 Meta—Produto Pesquisa realizada

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META ANUAL 1

(PGTG) Elaboragao de
Plano de
Desenvolvimento de
Pessoai

6.1 Meta-Produto Plano Entregue

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META ANUAL 1

(PA) Documentacao da
pesquisa do acervo 13.1 Meta—Produto

N° de itens
documentados/regist

dno banco de dados
acervo

1° Trim 250
2° Trim 250
3° Trim 250
4° Trim 250
META ANUAL

1.000

(PA) Edlgao e
pubiicagao de
entrevistas em video do
acervo de Hlstéria Oral

14.1 Meta—Produto Niiimero de entrevis
editadas e publicada

1° Trim
2° Trim 25

3° Trim
4° Trim 25

META ANUAL 50

(PEPC) Eventos da
Programagao Cultural
(conforme Descritivo
anexo)

20.1 Meta-Produto Numero de eventos
realizados

1° Trim 10
2° Trim 15
3° Trim 15
4° Trim 10

META ANUAL 50

(PEPC) Exposig6es
temporarias (conforme
Descritivo anexo)

21.1 Meta—Produto Quantidade de expo

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

META ANUAL 4

(PE) Criagao de
material educatlvo para
exposigfies temporarias

31.1 Meta-Produto Numero de materia
cnados

iS

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

META ANUAL 4

LA) I\J

(PE) Ofereclmento de
énibus e Ianche para
ptiblico especial
agendado para visitas
educativas

32.1 Meta-Produto l\iL'imero de 6nibus
oferecidos

1° Trim 15
2° Trim 10
3° Trim 10
4° Trim 15

META ANUAL 50

(PSISEM) Exposigao
itlnerante “Museu do
Futebol Na Area" em
duas cidades

34.1 Meta-
Resultado

Nilimero de municipi
atendidos

1° Trim
2° Trim 1
3° Trim

4° Trim 1

8i
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META ANUAL 2

45
(PED) Aprimoramento
de projeto de protegao
e combate a incéndio.

45.1 Meta—Produto Quantidade de projetos
implantados

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META ANUAL 1

46

(PED) Aprimoramento
da seguranga
patrimonial: automagao
de portas e instalagao
de alarmes

46.1 Meta—Produto Numero de itens
instaiados

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 2
META ANUAL 2

47

(PED) Aprimoramento
do slstema de Cl-‘TV:
renovagao de
equipamentos e
mobiliario

47.1 Meta-Produto l\lUiTlEl'O de itens
instaiados

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META ANUAL 1

48 (PED) Automagao do
slstema de iluminacao 48.1 Meta-Produto Sistema implantado

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META ANUAL 1

49
(PED) Automagao do
slstema de ar
climatizado

49.1 Meta-Produto Sistema implantado

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META ANUAL 1

50
(PED) Projeto de
impiantacao de novo
tlpo de iuminaria para a
fachada

50.1 Meta-Produto Projeto elaborado

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META ANUAL 1

51

(PED) Meihoria de
areas internas: criagao
de mezanino para
armazenagem

51.1 Meta-Produto Projeto implantado

1° Trim
2° Trim
3° Trim

4° Trim 1
META ANUAL 1

K ?
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ANEXO Ill oo CONTRATO DE GESTAO - oBR|eAg_:6Es DE ROTINA E
COMPROMISSOS DE INFORMAQAO

O presente dooumento detalha as obrigagées de rotina e os compromissos de informaoao a serem
cumpridos pela Organizagao Social no ambito do Contrato de Gestao, especificando a documentagéo
a ser enviada a Unidade Gestora, para acompanhamento da regularidade da parceria, lisura e
responsabilidade no uso dos recursos publicos e comprovagao de resultados.

Cabe registrar que, em virtude da adogao do Sistema de Monitoramento e Avaiiagéo da Cultura pela
SEC SP, as obrigagoes e os compromissos poderéo ser reagrupados e estruturados em outro
formato no Contrato de Gestao, e as informagoes e documentos poderao ser alimentados no Sistema
em periodicidade mensal, trimestral, quadrimestral, semestral e/ou anual, a depender do tipo de
dado/informagéo/documento necessario e em consonancia com as obrigagoes legais previstas e com
0 cronograma anual de envio de dados e documentos estabelecido anualmente pela Secretaria da
Cultura.

A averiguagao das obrigagoes de rotina e dos compromissos de informagio abaixo se dara a
partir do “Checklist” vinculado ao Sistema de Monitoramento e Avaliagao da Cultura (SMAC).

OBRIGAQGES DE ROTINA
I) ROTINAS E OBRlQAQ6ES CONTRATUAIS AQMINISTRATIVAS I INSTITUCIONAIS E DO
PROGRAMA DE GESTAO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANQA

o Executar e atualizar periodicamente o piano museoiogico/planejamento estratégico do museu,
submetendo-0 a aprovagéo do Conseiho de Administraséo e da SEC.

o Manter vigentes todas as condigoes de qualificagao, celebragéo e avaiiagéo do Contrato de
Gestao. Enviar lista de conseiheiros e diretores atuaiizada. certidoes negativas e demais
comprovagées e demonstrativos previstos na legislagéo.

- Gerenciar 0 museu atendendo com rigor aos requisitos de transparéncia, economicidade e
agilidade gerencial, apoiados em um qualificado sistema de gestéo integrado.

o Desenvolver planejamento e agoes de financiamento e fomento que possibilitem uma gestao com
diversificadas fontes de recursos e a fidelizagao de apoiadores e patrocinadores.

o Manter atualizados e adequados 0 Manual de Reoursos Humanos e 0 Regulamento de Compras
e Contratagées, submetendo a prévia aprovagéo do Conselho da OS e da SEC, propostas de
alteragao e atualizagéo.

0 Manter gastos com pessoal e com diretoria até os Iimites estabeiecidos no Anexo Ill do Contrato
de Gestao. Apresentar informagéo anual dos indices de gastos praticados no periodo.

- Cumprir a regularidade de entregas de relatorios, certidoes e documentos, conforme prazos
estabelecidos e modelos fornecidos nos Procedimentos Operacionais Parametrizados da SEC.

o Manter Sistema de Gestao lnterno dotado de estrutura organizacional, sistemas administrativos e
operacionais, recursos humanos, controle de patrimonio, controladoria, comunicagao,
regulamento de compras, plano de cargos e salaries e controle de custos.

o Manter 0 equilibrio eoonomico-financeiro durante toda a vigéncia do Contrato de Gestao. Manter
a capacidade de Liquidagéo das Dividas de Curto Prazo. Controlar a capacidade de pagamento
das despesas (receitas totais x despesas totais). Apresentar demonstrative dos indices e calculo
trimestralmente (para acompanhamento) e anualmente (para avaliagao).

~ Manter o museu associado ao ICOM Brasil (Comité Brasileiro do Conselho Internacional de
Museus), e utilizar as trés associagoes profissionais a que membro Institucional tem direito para
ter funoionarios do museu participando ativamente de comités teméticos do ICOM.

o Cumprir a regularidade e os prazos de entrega dos documentos indicados no Anexo IV -
Compromissos de lnformagéo.

Rua Maua, 51 — Luz — 3° andar (11) 3339-8135
CEP: 01028-900 — S50 Paulo, SP — Brasil www.cu|tura.sp.gov.I:>r
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v Atualizar a relagao de documentos de arquivo a partir da aplioagao da Tabela de Temporalidade e
do Plano de Classifioaoao, conforme Iegislagao vlgente.

o Elaborar relaoao de documentos para eliminagéo, com base na Tabela de Temporalidade
(Entrega de uma copia ao CADA junto com o reiatorio do 4° trimestre).

o Realizar a ordenaoao e 0 registro das series documentais, conforme o Plano de Classificagao e
Tabela de Temporalidade.

o Manter site da Organizagao Social e dos objetos contratuais atualizados, seja no concernente a
programagao cultural, seja com relagao aos itens de prestaoao de contas e compras e
contrataooes, a luz dos itens verificados pela Unidade de Monitoramento em seu lndice de
Transparéncia.

o Enviar anualmente relatos das agoes envolvendo o Eixo 1 e, semestralmente, relatos das agoes
envolvendo os eixos 3, 4 e 5.

ll) ROTINAS TECNICAS E OBRIGAQOES DO PROGRAMA DE ACERVO

Nas Rotinas do Programa de Acervo, a UGE indica elementos como Referéncias (que os museus
podem considerar como uma base a ser seguida na elaboragao dos documentos e aooes) e os
Modelos (que devem ser seguidos e preenchidos obrigatoriamente pelos museus). Para cada Rotina
que demanda uma comprovagao especifica, esta assinalado a seguir 0 que possui uma Referéncia
SEC e o que possui um Modelo SEC como base a ser considerada pelo museu.
o Manter os acervos em reserva tecnioa, em exposigao ou area de consulta em condiooes

adequadas de umidade, temperatura e iluminancia, com uso de mobiliario e equipamentos
técnicos adequados para manuseio e armazenamento conforme as caraoteristicas de cada
aoen/o que o museu possui.

0 Realizar diagnostioo integrado do estado de conservagao dos acervos (quando for 0 caso),
seguindo preferencialmente a publicagao: “Diagnostico de Consen/agao: Modelo Proposto para
Avaliar as Necessidades do Gerenciamento Ambiental em Museus", do Getty Conservation
Institute (REFERENCIA SEC). No primeiro ano do Contrato de Gestao, ao final do 2° semestre,
entregar o “Diagnostico do Estado de Consen/aoao dos Acen/os Museologico, Arquivistico e
Bibliografico do Museu XXXXX”

~ A partir dos resultados do Diagnostico, elaborar Plano de Conservagao lntegrado dos Acervos
(quando for o caso), tendo como referencia o Caderno de Orientagoes para Elaboraoéo de Pianos
de Trabalho das 08s (MODELO SEC). O plano deve ser algo conciso e direcionado para a
realidade do museu, com indicativo objetivo das prioridades, das soluooes e dos cronogramas
definidos pela propria equipe da instituigao. No primeiro ano do Contrato de Gestao a OS deve
entregar o "Plano de Conservagao Integraclo dos Acervos" ao final do 4° trimestre. Nos anos
seguintes, a OS deve entregar no 2° e no 4° trimestres o “Relatorio Semestral de Execugao de
Plano de Consen/a<;.ao" (MODELO SEC).

- Orientar a exeouoao das aooes de gestao de acervos pelos parametros internacionais
pertinentes, tais como 0 SPECTRUM/CollectionsTrust, respeitando a realidade de cada
instituigao.

o Respeitar todos os procedimentos de aquisioao, de empréstimo e de restauro dos acen/os
museologico, arquivistico e de obras raras estabelecidos pela SEC, submetendo a prévia e
expressa autorizagao do Conselho de Orientaoao Artistico/Cultural e da SEC, nos casos
indicados na legislaoao, nas resoluooes vlgentes e no Contrato de Gestao Enviar trimestralmente
uma relaoao dos bens do acervo com prévia autorizagao no periodo para: a) restauro; b)
empréstimo; c) aquisigéo por doaoao ou compra, por meio do “Relatorio Trimestral de Restauro,
Emprestimos e Novas aquisigoes" (MODELO SEC).

o lnformar no periodo, por meio do "Relatorio Trimestral de Restauro, Empréstimos e Novas
Aquisigoes (MODELO SEC), a relagéo de obras recebidas por empréstimos de outras
instituigoes.

o Atualizar e complementar os registros documentais do acervo museologico e manter completo e
atuaiizado no banco de dados do acervo vigente, com - mas nao somente - novos registros
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fotogréficos, informacoes sobre 0 contexto de produgao das obras, data e forma de entrada no
acenro, pesquisa de origem e procedéncia, movimentaoao, estado de Iiberaoao de direitos
autorais e conexos e uso e estado de consen/agao dos bens que compoem o acervo. No caso
dos museus que possuem materials cuja preservacao demanda predominantemente o uso de
dispositivos tais como microfilmes, CDs, DVDs, HDs, servidores dedicados, etc, devem ser
registrados a localizagao e 0 estado de conservacaolmanutengao onde os mesmos materials se
encontram. Enviar semestralmente “Relatorio de Atualizaoao do BDA-SEC ou do
inipatrimoniumnet (MODELO SEC).
Atualizar e complementar os registros documentais dos acervos arquivisticos e bibiiograficos, em
banco de dados informatizado e compativel com padroes vlgentes de intercambio de dados, com
— mas nao somente - informacoes sobre contexto de producao das obras, data e forma de
entrada no acervo, movimentacao, uso e estado de consen/acao dos bens que compoem 0
acervo. No caso dos museus que possuem materials cuja presen/agao demanda
predominantemente o uso cle dispositivos tais como microfilmes, CDs, D\/Ds, HDs, servidores
dedicados, etc., devem ser registrados a localizagao e o estado de conservacao/manutengao
onde os mesmos materials se encontram.
Elaborar e manter atualizados os registros documentais de peoas ou acervos de outros museus
que estejam em comodato ou em deposito na instituicao.
Participar das atividades e reunioes relativas as melhorias e implantacoes do Banco de Dados de
Gestao de Acen/os da SEC e de outras atividades do Comité de Politica de Acervo.
Manter o inventario de acervo atualizado (acen/o museologico, colecoes bibliograficas especiais
ou de obras raras e conjuntos arquivisticos historicos aprovados pela SEC para incorporagao ao
acen/0). Enviar, juntamente com a proposta do Plano de Trabalho do exercicio seguinte, proposta
de aditamento do Anexo IV-A do Contrato de Gestao, contendo as incorporacoes ou
desvinculagoes de acervo até o periodo (MODELO SEC).
Manter atualizados contratos e termos de cessao de uso de imagem e som dos acervos sob
responsabilidade do museu.
Elaborar e manter atualizado o registro topografico do acervo (mapa de localizagao das pegas do
acervo).
Realizar, durante toda a vigencia do contrato, todos os procedimentos adequados de
conservaoao preventiva e corretiva dos acervos. lncluem-se aqui as acoes de higienizacao
mecanica periodica de todos os acervos que o museu possuir. Enviar no 2° e 4° trimestres o
“Relatorio de Execuoao de Agoes de Higienizacao dos Acervos”, que faz parte do “Relatorio
Semestral de Execugao do Plano de Conservacao“. (MODELO SEC).
Manter equipe fixa, com profissionais especializados em documentaoao, conservagao e pesquisa
para todos os acen/os que o museu possuir.
Manter espacos adequados para exposicao, manuseio e armazenamento, equipados conforme a
especificidade do acen/0 e seguros para execucéo dos trabalhos das equipes.
Promover o desenvolvimento do Centro de Pesquisa e Referéncia do museu, realizando
pesquisas de acervo e tematicas a partir de linhas de pesquisa claramente definidas (inclusive
para as exposicoes e o servioo educatlvo do museu), e promovendo atendimento a
pesquisadores interessados. Na inexistencia de um Centro de Pesquisa e Referencia, apresentar
informes sobre o andamento e/ou desenvolvimento das mais diversas atividades de pesquisa
e/ou projetos realizados pelo nucleo de conservagao, documentagao e pesquisa da instituicao,
com o objetivo de dar um panorama geral dos procedimentos, dos projetos elaborados e das
parcerias realizadas com outras instituigoes técnicas e/ou académioas. lnformar no 1° e 3°
trimestres 0 andamento das atividades.
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gestao para a manutengao das Rotinas
e Obrigaooes Contratuais do Programa de Acervo.
Promover periodicamente agées de capacitacao da equipe.
Participar das atividades do Sistema Estadual de Bibliotecas do Estado de Séo Paulo (SlSEB)
[quando aplicavel].
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Ill) ROTINAS TECNICAS E OBR|GAQ6ES DO PROGRAMA DE EXPOSlQ6ES E PROGRAMAQAO
CULTURAL

o Atualizar e aprimorar legendas, comunicagao visual e acessibiiidade expositiva. Apresentar
informacao semestral das acoes implementadas.

o Assegurar a acessibiiidade expositiva (para pessoas com deficiéncia e por meio de recursos em
inglés e espanhol) a exposicao de longa duracao e buscar promover a acessibiiidade expositiva
nas exposiooes temporarias e itinerantes, bem como na programagao cultural oferecida.
Apresentar informaoao semestral das acoes implementadas.

o Informar o numero de visitantes presenciais mensalmente e sempre que solicitado. Apresentar
mensalmente por e-mail o publico presencial do museu, especificando os segmentos de publico
recebidos e enviar planilha segmentada e quantitativa de publicos (nos relatorios de atividades
trimestrais e anual).

o Participar das acoes de integragao e eventos da Rede de Museus da SEC, composta pelos
museus da SEC geridos em parceria com Organizacoes Sociais de Cultura, tais como a Mostra
de Museus da SEC, Campanha “Sonhar o mundo", ferias nos museus, aniversario da cidade, Dia
das Criancas, entre outras.

o Participar com agao ou programagao das campanhas promovidas ou apoiadas pela SEC ou
Governo do Estado: Campanha do Agasalho, Virada Inclusiva, Primavera de Museus, Semana
Nacional de Museus, Jornada do Patrimonio, Museum Week, Museum Selfie Day e outras
programacoes que ocorram ao longo do ano.

c Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gestao para a manutencao das Rotinas
e Obrigacoes Contratuais do Programa de Exposicoes e Programagao Cultural.

o Assegurar que os profissionais responsaveis pelo “Programa de Edificacées", em consonancia
com os diretores do museu e as demais equipes técnicas, quando cla implantagao de exposigoes
de longa! media duragao e/ou exposicoes temporarias, acompanhem as instalacoes que
interfiram na elétrica, hidraulica, estrutura, entre outros elementos existentes na edificacao, e
exijam de terceirizados a emissao prévia, de Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) e
demais documentos el ou laudos que sejam necessarios, a fim de se comprovar a seguranga
dessas montagens para pessoas, edificacao e acervos

IV) ROTINAS TECNICAS E OBRIGAQEDES DO PROGRAMA EDUCATIVO

o Elaborar, aprimorar periodicamente e executar o Plano Educativo, contemplando o atendimento
dos varios segmentos de pubiico, bem como apresentando programas e projetos para publicos
especificos, priorizando a acessibiiidade do museu. Entregar 0 “Plano Educativo“ no segundo
trimestre do primeiro ano do Contrato de Gestao. Submeter a atualizagao do "Plano Educativo”
anualmente para aprovacao da SEC, juntamente com a proposta do Plano de Trabalho do
exercicio seguinte. Apresentar a "ll/latriz de Monitoramento do Educativo” com a situacao
planejada preenchida juntamente com a proposta de Plano de Trabalho do exercicio seguinte.
Entregar a “Matriz de Monitoramento do Educativo" com as situaooes planejada e realizada
preenchidas no relatorio anual.

0 Manter equipe fixa em numero suficiente, com proflssionais especializados (inclusive para o
atendimento a pessoas com deficiencia) e bilingues (ingléslespanhol), além de promover
periodicamente agoes de capacitagao da equipe. Informar no “Relatorio Anual de agoes do
Educativo” os resultados alcangados com relaoao as aooes de capacitacao.

0 Realizar agzoes educativas ao publico agendado e espontaneo em todo periodo de abertura do
museu. Apresentar trimestralmente as agoes realizadas em “Relato Compiementar das Agoes do
Programa Educativo".

0 Articular parcerias com a rede escolar e com instituigoes vinculadas aos demais grupos alvo para
ampliar o numero de grupos atendidos em todos os horarios disponiveis, observando a
capacidade de atendimento qualificado das visitas. Apresentar no 1° e 3° trimestres “Relato das
Agoes de Ampliagao e/ou Diversificagéo e/ou Fidelizagao do Publico Agendado" e “lnforme sobre
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a Capacidade de atendimento" por trimestre de estudantes de escolas publicas e privadas, e de
outros grupos agendados em agoes educativas, apresentando a forma de mensuraoao.
Promover lnclusao social e cultural a grupos sociais diversificados, marginalizados e com maior
dificuldade no acesso a equipamentos culturais (tais como idosos, pessoas com deficiéncia,
pessoas em situacao de vulnerabiiidade social, doentes em hospitais, etc.) ou que estejam no
entorno do museu, por meio de projetos e programas acessiveis e participativos. Informar no
“Relatorio Anual de acoes do Educativo" os resultados alcangados nos projetos e programas
realizados.
Proporcionar, dentro do escopo de atuagao do nucleo de acao educativa, acessibiiidade de
conteudo por meio de diversos recursos (audio-guia, maquetes tateis, entre outros), com 0 intuito
de promover uma visita autonoma. Informar no “Relatorio Anual de agoes do Educativo” os
recursos implementados.
Promover agoes voltadas as equipes das areas meio e fim do museu para a integracao,
educaoao e conscientizaoao dos funcionarios de todos os demais setores, a respeito das
atividades e funcoes do museu e o papel e importancia de cada um dentro do equipamento.
Informar no “Relatorio Anual de acoes do Educativo" os resultados alcangados das agoes
realizadas.
Promover cursos de formaoao, workshops e palestras para professores, educadores e guias de
turismo. Informar trimestralmente em “Relato Complementar das Agoes do Programa Educativo”.
Elaborar, juntamente com a equipe responsavel pela area de pesquisa do museu, materials
qualificados e em diferentes suportes (apostilas, jogos, folders, videos etc.) para apoio as acoes
educativas voltadas aos diferentes publicos. Dependendo do suporte do material produzido, deve-
se disponibiliza-lo no site do museu. Apresentar no 2° e 4° trimestres “lnforme dos Materials
Educativos Disponibilizados (impressos e virtuais)“.
Realizar programas, projetos e acoes integrados com as areas técnicas do museu e, também,
com nucleos de aoao educativa de outros museus pertencentes a SEC. Informar no “Relatorio
Anual de aooes do Educativo" os resultados alcancados dos programas, projetos e agoes
realizados.
Realizar pesquisa de perfil e de satisfacao do publico escolar, para subsidiar a avaliacao e o
aperfeigoamento dos servicos prestados. Apresentar no 2° e 4° trimestres “Relatorio Analitico da
Pesquisa de Satisfacao do Publico Escolar".
Apresentar dados coletados em pesquisas e avaliagoes aplicadas ao publico atendido pelo
nucleo de agao educativa em que se utilizaram modelos proprios da instituigao. Informar no
"Relatorio Anual de acoes do Educativo“ a analise dos dados obtida.
Participar das reunioes e atividades do Comite Educativo.
Participar das acoes em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC (campanhas, eventos,
impresses, etc.).
Participar dos projetos desenvolvidos nas parcerias da Secretaria da Cultura com outros orgaos
governamentais.
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gestao para a manutengao das Rotinas
e Obrigacoes Contratuais do Programa Educativo.

r ...
V) ROTINAS TECNICAS E OBRIGAQOES DO PROGRAMA DE INTEGRAQAO A0 SISEM-SP

Considerar as demandas do interior, litoral e regiao metropolitana de SP disoutidas com o Grupo
Tecnico e com o Conselho de Orientacao do SlSEM/UPPM, no planejamento das acoes
integradas ao SISEM-SP, que poderao ser definidas dentro das linhas de aoao existentes
(comunlcagzao, apoio técnico, articulagao, formacao).
Submeter anualmente para aprovagao da SEC, juntamente com a proposta do Plano de Trabalho
do exercicio seguinte, a proposta de acoes integradas ao SISEM-SP (exposiooes itinerantes, com
titulo, necessidades para montagem e proposta de agao atrelada a exposioao, por exemplo, bem
como a formagao da equipe educativa do museu que reoebera a exposigao; seminarios, oficinas
e palestras, com descrigao de carga horaria, numero de vagas e ementa; estagios técnicos, com
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descrigao de periodo de estagio, numero de vagas e perfil desejado do candidato ao estagio;
visitas de formacao - no sentido de receber profissionais de outros museus, com definigao de
numero de vagas e datas de realizacao; visitas técnicas - no sentido de um profissional da OS ir
até a instituicao e elaborar um relatorio de recomendacao, com definioao de numero de visitas e
especialidade a ser tratada - que pode ser expografia, comunicaoao visual, conservagao
preventiva, etc.). Esta proposta detalhada devera ser entregue junto ao anexo Descritivo das
Agoes de Apoio ao SISEM-SP.
Apresentar informaoao anual das acoes implementadas.
Participar e promover intercambios técnicos, recebendo em estagio técnico, profissionais de
museus de diferentes regioes do Estado, de outros Estados e de outros palses, bem como
envlando também funcionarios do museu em iniciativas afins. Entregar relatorio trimestre! das
atividades de apoio ao SISEM-SP realizadas no periodo, incluindo estagfos técnicos recebidos ou
realizados, agoes realizadas junto as Redes Tematicas e relato das agoes realizadas no ambito
do ICOM Brasil.
Encaminhar no prazo de ate 10 dias apos a realizacao da acao prevista no Plano de Trabalho, o
relatorio sintetico da acao. O formulario de relatorio sintético, ja entregue as OSs, pode também
ser solicitado pelo e-mail sisem@sp.gov.br.
Seguir as recomendacoes de prazos determlnados para cada agao conforme estipulado
anteriormente pelo GTCSISEM-SP: 45 dias antes da acao, realizar o contato com o municlpio; 30
dias antes da acao, confirmacao de local, data, horario e tema a ser trabalhado; 20 dias antes da
agao, aprovacao da peca de divulgacao; 15 dias antes da acao, inicio da divulgacao e 07 dias
apos a realizaoao da aoao, envio de relatorio para o GTCSISEM-SP.
Encaminhar relacao de parcerias estabelecidas com outras instituicoes museologicas, realizadas
e previstas, para que o GTCSISEM-SP possa coordenar seu planejamento, evitando assim
sobreposicoes de acoes de apoio.
Divulgar regularmente os servioos e a programacao do museu na plataforma
www.estadodac_u_ltura.sp.gov.br.
Participar das acoes em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC (campanhas, eventos,
impressos, etc.).
Atualizar anualmente e entregar com a proposta de aditamento anual o mapeamento de agoes
potenciais para integragao do SISEM-SP dentre as acoes planejadas em diversas areas técnicas
da OS.
Assegurar investimento minimo do repasse anual do Contrato de Gestao para a manutencao das
Rotinas e Obrigagoes Contratuais do Programa de Agoes de lntegracao ao SISEM-SP.

ROTINAS TECNICAS E OBRIGAQGES D0 PROGRAMA DE COMUNICAQAO E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Desenvolver Plano de Comunicaoao e Desenvolvimento Institucional que fortalega a presenca do
museu junto a diversos publicos de interesse (estudantes, professores, apoiadores,
pesquisadores, patrocinadores, doadores, lmprensa e formadores de opiniao), firmando-0 como
equipamento cultural do Governo do Estado vinculado a Secretaria da Cultura. Entregar o “Plano
de Comunicagao do Museu” no 2° trimestre do primeiro ano do Contrato de Gestao. Submeter a
atualizacao do Plano de Comunicacao do Museu anualmente para aprovacao da SEC,
juntamente com a proposta do Plano de Trabalho do exercicio seguinte.
Promover o museu na internet e nas redes sociais, seguindo as diretrizes do Plano de
Comunicaoao Institucional e respeitando as orientaooes do Sistema de Comunicaoao da Cultura -
SICOM. Apresentar “Relatorio de agoes de comunicacao do museu no website e nas redes
sociais" trimestralmente.
Submeter a aprovagao da SEC propostas de alteracao de logomarca do museu.
Manter o site do museu atualizado e adequado, divulgando dados institucionais, historlcos e de

agenda atualizada reguiarmente, contendo: informaooes de exposicoes e programagao cultural
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do museu; informacoes sobre o SISEM e a Rede Tematica da qual faz parte; servicos do museu
e formas de acesso; avlso de compras e de processos seletivos para contratagoes de servlcos e
de colaboradores para a equipe do museu; documentos institucionais da OS (estatuto;
qualificagao como OS; relaoao de conselheiros e mandatos, diretoria e contatos; relatorios
anuais; prestacao de contas); links para ouvidorla/SEC, para o site da SEC e para o site do
SISEM. Divulgar no site e também nas contas de redes sociais mantidas pelo museu lnformaooes
atualizadas sobre o acervo (restauros importantes que foram concluidos, acoes de atualizagao de
informacoes relevantes no banco de dados do acervo e formas de pesquisa). Apresentar
“Relatorio de acoes de comunicacao do museu no website e nas redes sociais” trimestralmente.
Produzlr pecas de comunicacao tais como convltes eletronicos, boletins eletronicos ou cartazes
para divulgacao da programaoao ou como veiculo de comunicacao institucional para envio ao
mailing list, com prévia aprovacao de proposta editorial e layout pela SEC. Apresentar relato
sobre essa rotina no 2° e 4° trimestres no “Relatorio geral de acoes do Programa de
Comunicaoao e Desenvolvimento Institucional”.
Atualizar mensalmente a programagao anual contida no Descritivo das Exposlcoes e
Programacao Cultural, por e-mail, conforme as datas estabelecidas no Cronograma Anual das
OSs de Museus! UPPM I SEC e manter a SEC/UPPM atualizada sobre toda e qualquer alteracao
de data, conteudo ou servico desta programacao.
Submeter previamente a Assessoria de Comunicacao da SEC, por e-mail, com copia para a
Unidade Gestora, toda proposta de material de divulgacao a ser produzido (folhetos, convltes,
catalogos, etc), para aprovaoao da proposta editorial, layout e tiragem, bem como submeter
previamente para aprovacao da SEC as minutas de release para lmprensa.
Submeter anualmente a Unidade Gestora para aprovacao, junto com a proposta de aditamento,
as propostas de publicacoes (livros, colecoes) do museu, com indicaoao de proposta editorial,
especlficacao tecnlca e tiragem. Enviar Especificacoes das Publicacoes Propostas.
Aplicar corretamente o Manual de Logomarcas da SEC I Governo do Estado.
Participar e divulgar as aooes de integragao e eventos da Rede de Museus da SEC, composta
pelos museus da SEC geridos em parcerla com Organizacoes Socials de Cultura, tais como a
Mostra de Museus da SEC, Campanha “Sonhar o mundo", férias nos museus, aniversario da
cidade, Dia das Crlancas, entre outras. Apresentar relato sobre essa rotina no 2° e 4° trimestres
no “Relatorio geral de agoes do Programa de Comunicacao e Desenvolvimento Institucional".
Participar e divulgar as campanhas promovidas ou apoiadas pela SEC ou Governo do Estado:
Campanha do Agasalho, Virada lnclusiva, Primavera de Museus, Semana Nacional de Museus,
Jornada do Patrimonlo, Museum Week, Museum Selfie Day e outras programagoes que ocorram
ao iongo do ano. Apresentar relato sobre essa rotina no 2° e 4° trimestres no "Relatorio geral de
acoes do Programa de Comunicaoao e Desenvolvimento lnstituclonal".
Monitorar publico virtual. Apresentar “Relatorio de monitoramento do publico virtual”, indicando
numero de visitantes unlcos e numero total de acessos.
Seguir as orientacoes da Politica de Comunicacao e a Politica de Porta-Vozes da SEC.
Enviar Relatorlo Trimestral de Destaques do Museu na Mldia do periodo (Modelo SEC).
Alimentar a plataforma SP Estado da Cultura mensalmente com dados da programacao.
Apresentar trimestralmente PDF com a programagao publicada na Plataforma.
Produzlr a comunicagao visual e implantar/requallflcar a slnalizagao lnterna e externa do museu.
Apresentar relato sobre essa rotina no 2° e 4° trimestres no “Relatorio geral de aooes do
Programa de Comunicagao e Desenvolvimento institucional”.
Realizar agoes de relacionamento com publicos-alvo e prospectar e estabelecer parcerias.
Apresentar relato sobre essa rotina no 2° e 4° trimestres no “Relatorlo geral de agoes do
Programa de Comunicacao e Desenvolvimento lnstitucional”.
Em conjunto com o Programa de Gestao Executiva, Transparéncla e Governanoa, estruturar
programas de apoiolcaptagao ao museu. Apresentar relato sobre essa rotina no 2° e 4° trimestres
no “Relatorio geral de acoes do Programa de Comunicagao e Desenvolvimento Institucional".
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gestao para a manutencao das Rotinas
e Obrigagoes Contratuais do Programa de Comunicagao de Desenvolvimento Institucional.
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Vll) ROTINAS TECNICAS E OBRIGACOES DO PROGRAMA DE EDIFICAQOES: MANUTENQAO
PREDIAL, CONSERVAQAO PREVENTIVA E SEGURANQA

Manter atualizado e executar periodicamente o Plano de Gestao e Manutencao em Edificios.
Devera incluir, além da ediflcaoao, todas as instalacoes e infraestrutura predial (luminotecnia;
slstema de ventilacao, exaustao e climatizacao; elevadores e plataformas; geradores; etc.) e
areas externas. Entregar trimestralmente a Planllha Trimestral de Acompanhamento dos
Servigos Manutencao e Consenracao Preventiva das Ediflcaooes e anualmente (dezembro) o
consolidado dos quatro trimestres na Planllha Anual de Acompanhamento dos Servioos
Manutencao e Conservacao Preventlva das Edlficacoes. Entregar, além das planilhas
trimestrais, relatorio semestral (2° e 4° trimestres) contendo descrltlvo das acoes realizadas.
Promover a regularizacao cadastral das edlflcacoes, com elaboracao de todos os projetos e
laudos técnicos sollcitados pelos orgaos publlcos para obtencao e manutencao do Alvara de
Funcionamento de Local de Reuniao junto a prefeitura do municipio. Entregar copla do Alvara
de Funcionamento de Local de Reunlao na obtencao ou a cada renovaoao ou informar no
relatorio semestral (2° e 4° trimestres) com registro descrltlvo das acoes realizadas no
periodo visando a obtencao do mesmo.
Executar programacao periodica de combate a pragas: descupinlzacao, desratizacao,
desinsetizagao e acoes para adocao de barreiras fisicas impeditivas de pouso e nidlficacao
de pombos na edificacao. Entregar relatorio semestral (2° e 4° trimestres) contendo descrltlvo
da programacao executada no periodo, com lndlcacao das empresas prestadoras do servioo.
Obter e renovar o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) no prazo concedido pelo
Corpo de Bombeiros, atuallzando sempre que necessario o projeto de bombeiros. Realizar a
manutencao periodica dos equipamentos de seguranga e prevengao de incéndios (hidrantes,
extintores em suas diversas classes, etc.), garantindo boas condicoes de uso e prazo de
validade vlgente. Manter atualizado e dentro do prazo de validade o treinamento da Brigada
de lncendlo do museu. Entregar AVCB quando da obtencao ou renovacao. Entregar copia do
AVCB na obtencao ou a cada renovagao ou lnformar no relatorlo semestral (2° e 4°
trimestres) do Programa de Edificacoes registro descrltlvo das aooes realizadas no periodo
visando a obtencao do mesmo, com lmagens e registros das aooes realizadas, declarando se
houve laudos técnicos emltidos por empresas prestadoras dos services ou “comunique-se” do
Corpo de Bombeiros e quals as providéncias tomadas no periodo.
Utilizar e atuallzar sempre que necessario o Manual de Normas e Procedimentos de
Seguranca e o Plano de Salvaguarda e Contingencia, com realizacao de treinamento
periodico, no minimo semestral, de todos os funcionarios. Entregar relatorio semestral (2° e 4°
trimestres) contendo descrltlvo das a-goes de seguranca, salvaguarda e contingéncia
realizadas.
Renovar anualmente, dentro do prazo de validade, os seguros contra incéndio, danos
patrimoniais, responsabilidade civil e outras coberturas pertinentes, em valores compativels
com a edificacao e uso. Entregar copia das apollces de seguros a cada contratagao,
renovaoao ou alteragao das condlcoes de cobertura, sempre no trimestre correspondents.
Manter e promover condicoes de acessibiiidade fisica para pessoas com deficiéncia e
mobilidade reduzida. Entregar relatorio semestral (2° e 4° trimestres) contendo descrltlvo das
acoes realizadas.
Zelar pela sustentabilidade ambiental contemplando, no minimo, acoes para minimlzaoao de
gastos com agua, energia elétrica, materials técnicos e de consumo e implantar coleta
seletiva. Entregar relatorio semestral (2° e 4° trimestres) contendo descrltlvo das acoes
realizadas.
Manter equipe fixa, com profissionais especializados para a manutenoao predial e a
conservagao preventiva da edificagao e areas externas, bem como para a seguranga de toda
a propriedade e patrimonio nela preservado, e promover periodicamente, no minimo
semestral, acoes de capacitagao da equipe. Entregar relatorio anualmente (1° trimestre) com
perfil da area de manutenoao, conservacao e seguranca e dos resultados alcancados.

Rua Maua, 51 — Luz — 3° andar (11) 3339-8135
CEP 01028-900 — Sao Paulo, SP — Brasil www.cultura.sp.gov.br
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o Assegurar a manutengao fislca e a conservacao preventlva das edlflcacoes, instalacoes e
equipamentos de infraestrutura predial, investindo, no minimo 4% do repasse anual do
Contrato de Gestao em acoes de operacao e em sua manutencao preventlva e corretiva.

Rua Maua, 51 — Luz — 3° andar (11) 3339-8135
CEP: 01028-900 - S50 Paulo, SP — Brasil www.cultura.sp.gov.br
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ANEXO TECNICO IV
IDBRASIL - IDBRASIL CULTURA, EDucAcAo E ESPORTE

ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTAO no 4/2016

PERioDo= 01/07/2016 - 31/12/2020
ANO: 201s

UGE: UPPM - UNIDADE DE PREsERvAc;Ao Do PATRIMCNIO
MUSEOLOGICO

Referente 60(5) MFUTEBOL — MUSEU DO FUTEBOL
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A Secretaria da Cultura se obrlga por esse contrato a repassar a Organizagao Social IDBrasil
Cultura, Educagao e Esporte, o montante de R$ 42.070.115,24 para o desenvolvimento das
metas e obrigac_;6es previstas neste contrato de gestao, entre o periodo de 2016 e 2020,
obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

7 7 Nat 7 0 1 Total Pa rcela
(Despesa g RQ)

I 2020 1 10.161.105,00 1339 1121457320000
Fonte 1 -33903975 Tesouro 20/11/2020 4 2.540.276,25

13391121457320000
Fonte 133903975 Tesouro 20/08/2020 3 2.S40.276,25

13391121457320000 Fonte 1 -33903975 Tesouro 20/05/2020

[ Ana 1 Total Ano (R$) Programa Trabalho | ureza Fonte Data Llmite Parcela

2 2.540.276,25

13391121457320000
Fonte 1 -33903975 Tesouro 20/02/2020 1 2.54-0276,25

TOTAL GERAL: I ”1o.1s1.105.0o

‘ Ano Total Ano
(Bi)

ll NaturezaPrograma Trabalho Fonte, _ Despesa l Total Parcela

1 2019 9.696.637,00 13391121457320000 Fonte 1 -33903975 Tesouro 20/11/2019 4

Data Llmite } Parcela (Rs)

2.424.159,25

1339 1 121457320000
Fonte 1 -
TGSOUFO

33903975 20/08/2019 3 2.424.1S9,25

13391 121457320000
Fonte 1 -33903975 (Tesouro 20/05/2019 2 2.424.159,25

l .133911214s732ooo0 33903975 1 F°"'te 1 'TESO U I'D
20/02/2019 1 2.424.159,25

TOTAL GERAL: l 9.s9s.637.00

Ano Total Ano
(RS) Programa Trabalho NatuFeza

Despesa A (Fonte Data Llmite ‘ Parcela (Bi)
7 Total Parcela

2018 8.744.617,00 13.391.1214.5732.0000 33.90.39 — Fonte 1 -
75 l Tesouro 20/12/2018 8 677.008,62

13.391.1214.5732.0000 33.90.39 — Fonte 1 -
75 __ Tesouro 20/10/2018 7 2.119.000,00

13.391.1214.5732.0000 33.90.39 - Fonte 1 -
75 Tesouro , _ 20/08/2018 6 1.150.000,00

13.391. 1214.S732.0000
33.90.39 — Fonte 1 -
75 Tesouro 20/07/2018 5 400.000,00

13.391.1214.5732.0000
33.90.39 - Fonte 1 -

__ r 75 Tesouro 20/0 6/20 18 4 1.538.608,38

13.391.1214.5732.0000 33.90.39 — Fonte 1 -
75 Tesouro 20/05/2018 3 700.000,00

13.391..1214.5732.0000 33.90.39 — Fonte 1 ~
"75 Tesouro 20/03/20 18 2 1.160.000,00

13.391.1214.5732.0000 33.90.39 — Fonte 1 -
,_7,5 l Tesouro_ 20/O2/2018 1 1.000.000,00

TOTA_L GERAL: I 8.744.617,00 J

l Total Ano
_ _ __( Rs) Despesa ,_ (Bi)Programa Trabalho Natureza | Fonte Data Llmite Pa rcela Total Parcela

2017 8.634.777,00 13.391.1214.5732.0000 33.90.39 — i Fonte 1 -
_ 75 Tesouro 20/12/2017 9 S00.000,00

13.391.1214.5732.0000 20/11/2017 8 1.000.000,00

13.391.1214.5732.0000

i
20/10/2017 7 1 1.634.777,00

13.391.1214-.5732.0000
33.90.39 — Fonte 1 -
75 Tesouro 20/07/2017 1 6 2.000.000,00

13.391.1214.5732.0000
33.90.39 - ( Fonte 1 -
75

33.90.39 — Fonte 1 -
75 Tesouro
33.90.39 — Fonte 1 -
75 Tesouro _

20/06/2017 1 5 500.000,00_,Tesouro _

2 ________,____')
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13.391.1214.5732.0000 33.90.39 -
75

Fonte 1 -
Tesouro _ 20/05/2017 1 4 1.000.000,00

13.391.1214.5732.0000 33.90.39 -
75,

Fonte 1 -
Tesouro 20/03/2017 3 500.000,00

13.391.1214.5732.0000 33.90.39 - l Fonte 1 -
15 TESOUFO

20/02/2017 2 500.000,00

13.391.1214.5732.0000 33.90.39 - 1 Fonte 1 -
15 TESOUFO

10/01/2017 1 1.000.000,00
TOTAL GERAL: 8.634.777.00

Total AnoAno 1 Programa Trabalho(R$;)
Natureza
Despesa FODIIQ Data Llmite I Parcela Total Parcela

(R$_)
2016 4.832.979,24 1 13391121457320000 33903975 Fonte 1 -

"Tesouro 20/10/2016 ‘ 2 1 2.000.000,00

13391121457320000 33903975 Fonte 1 -
Tesouro 20/07/2016 1 2.331.177,00

13391121457320000 33903975 FOHEE 1 -
Tesouro _, 27/06/20 16 0 501.802,24

TOTAL GERAL3 4.832.979,24
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1% a.S 15 GOVERNO no ESTADO DE sAo PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

al _ Gabinete do Secretario
, 4-,,,”TG,‘:“,\s .

D *2-\ 1_.-'-'
5.,

_,J

TERMO 0; QIENCIA E DE NoT||=|cAc;A0 f j
TERMO DE ADITAMENTO

Contratante SECRETARIA DA CU LTURA
IDBRASIL CULTURA, EDUCAQAO E ESPORTE. WContratada

N° do Aiuste M CONTRATO DE GESTAO N° 04/2016 f W
°'i9,°",‘?,_ _ ,_ H
Objeto do Ajuste

do Futebol

2° Termo de Aditamento ao *Contrato de Gestao n° 04/2016 -
Fomento e operacionalizagéo da gestao e execugao, pela

l Contratada, das atividades e sen/igos na area cultural no Museu

Advogado(s) N

"’Facultativo. indicar quando ja constituido.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respeotivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de
instrugéo e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os
atos da tramitagéo processual, até julgamento final e sua publicagao 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 0 mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisoes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo, de
conformidade com 0 artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
precedidos de mensagem eletronica aos interessados.

LOCAL e DATA: S50 Paulo, Q9 de lL\@@5T’° de 201 § .

(')RGi\O PUBLICO CONTRATANTE
Nome e cargo: Romildo Pinho Campello — Secretario da Secretaria de Cultura
Email: rcam ello . ov.

Assinatura: - ,
G‘ I

ORGANIZACAQ SOCIAL CONTRATADA
Nome e cargo: Eric Alexander Klug - Diretor Executivo - ID BRASIL
E-mail institucional: eric.klug@idbr.org.br E-mail pessoal: ericalexander.klug@gmail.com

Assinatura:

£5//~z /5*'~”““‘“ /Kg”?

Rua Maué, 51 - Luz - S50 Paulo/SP " PABX: (11) 3339-8000
CEP: 01028-000 www.cultura.sp.g0v.br


