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GOVERNO DO ESTADO DE S.&.O PAULO
SECRETARTA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio

3° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO
DE GESTAO 04/2016 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE SAO PAULO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA, E O IDBRASIL
CULTURA, EDUCA(•AO E ESPORTE,
QUALIFICADO COMO ORGANIZA(•AO SOCIAL
DE CULTURA

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de S&o Paulo, por interm6dio da SECRETARIA DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, com sede nesta cidade, na Rua Maua, n° 51, Luz, CEP 01028-
000, S•o Paulo, SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, SERGIO SA LEITAO, brasileiro,
portador da carteira de identidade n ° 04.346.735-6/RJ e inscrito no CPF sob o n ° 929.010.857-68,
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado o IDBRASIL CULTURA, EDUCA(•AO E
ESPORTE, Organizag•o Social de Cultura, com CNPJ/MF n° 10.233.223/0001-52, tendo enderego &
Praga Charles Muller, S/N °

- Bairro Pacaembu - CEP: 01234-010 - S&o Paulo - SP e com estatuto
registrado 8° Oficial Registro de Titulos e Documentos da Cidade de S•o Paulo - SP, sob n° 38656,

neste ato representado per ERIC ALEXANDER KLUG, Diretor Executivo, brasileiro, portador da
c6dula de identidade RG n° 11.566.133-5 SSP/SP e do CPF/MF n° 148.020.798-50, doravante
denominada CONTRATADA, tendo em vista o que disp6e a Lei Complementar Estadual n° 846 de
04/06/1998, o Decreto Estadual no 43.493, de 29/07/1998, e suas alteragSes e considerando a
declarag•o de dispensa de licitag•o inserida nos autos do Processo SC n° 67066/2016,
fundamentada no § 1 °, do artigo 6°, da referida Lei Complementar, combinado com o artigo 24, inciso
XXIV, da Lei Federal n° 8.666 de 21/06/1993 e alterag6es posteriores, RESOLVEM celebrar o
presente ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTAO referente • formag•o de uma parceria para
fomento e execu(•&o de atividades relativas & &rea de Cultura, materializada pelo gerenciamento e
execu•&o de atividades a serem desenvolvidas junto ao MUSEU DO FUTEBOL, instalado & Pra(•a
Charles Muller, S/N °

- Bairro Pacaembu - CEP: 01234-010 - S•o Paulo - SP, cujo uso fica permitido
pelo perfodo de vig6ncia do presente contrato, mediante as seguintes cl•usulas e condi•Ses.

CLAUSULA PRIMEIRA

O presente aditamento tem por objetivo a alterag&o dos ANEXOS I (PLANO ESTRATPGICO DE
ATUA(•h,O), II (PLANO DE TRABALHO: A(•6ES E MENSURA(•6ES), III (OBRIGA(•OES DE
ROTINA E COMPROMISSOS DE INFORMA(•h,O), IV (CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO/SISTEMA DE PAGAMENTO), para repactuag&o das agSes, mensurag6es e rotinas; e
definig&o dos recursos orgamentarios para o exercicio de 2019.

CLAUSULA SEGUNDA

Fica alterado o Paragrafo Primeiro da CLAUSULA SI•TIMA do Contrato de Gest•o n ° 04/2016, que
passa a vigorar com a seguinte redag•o:

CLAUSULA SETIMA
DOS RECURSOSFINANCEIROS

...)

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execug&o do objeto deste
CONTRATO DE GESTAO, conforme atividades, metas e compromissos
especificados nos Anexos I, II e III, a CONTRATANTE repassara
CONTRATADA, no prazo e condig6es constantes deste instrumento, bem
como no Anexo IV - Cronograma de Desembolso, o montante de R$
40.877.653,24 (Quarenta milh6es, oitocentos e setenta e sete mil, seisc,,entos
e cinquenta e tr6s reais e vinte e quatro centavos), de acordo com/Anex•
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IV - Cronograma de Desembolso". O valor a ser repassado nos anos
seguintes correr& pot conta dos recursos consignados nas respectivas leis
or£amentarias dos exercicios subsequentes.

,,,)

CLAUSULA TERCEIRA

Ficam alterados o "caput' e o Par&grafo Segundo da CLAUSULA OITAVA do Contrato de Gest&o no

64/2016, que passa a vigorar com a seguinte reda£&o:

CLAUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS

Para o exercicio de 2019, a CONTRATANTE repassarA & CONTRATADA
um total de R$ 8.504.175,00 (Oito Milh6es, quinhentos e quatro rail,
cento e sessenta e cinco reais), mediante a libera(•&o de 06 (seis)
parcelas, de acordo com o "Anexo IV - Sistema de Pagamento/Cronograma
de Desembolso". O valor a ser repassado nos anos seguintes correra por
conta dos recursos consignados nas respectivas leis or£ament&rias dos
exercicios subsequentes.

...)

PARAGRAFO SEGUNDO - O montante de R$ 8.504.175,00 (Oito Milhbes,
quinhentos e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais), que onerar& a
rubrica 13.391.1214.5732.0000 no item 33.90.39 - 75 no exercicio de 2019,
sera repassado em 06 (seis) parcelas, na seguinte conformidade:

1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a
R$ 7.653.757,00 (Sete milh6es, seiscentos e cinquenta e tres mil,
setecentos e cinquenta e sete reais) ser•o repassados atrav•s de 06 (seis)
parcelas conforme Anexo IV - Sistema de Pagamento/Cronograma de
Desembolso.

2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$
850.417,50 (Oitocentos e cinquenta mil, quatrocentos e dezessete reais
e cinquenta centavos), ser•o repassados atraves de 06 (seis) parcelas
conforme Anexo IV - Sistema de Pagamento/Cronograma de Desembolso,
cujos valores vari•veis ser•o determinados em fun•o da avalia;&o
trimestral da execu;•o contratual, conforme previsto no Anexo Tecnico II -
Piano de Trabalho - A;Ses e Mensura(•6es.

3 - A avalia£•o da parte vari&vel ser& realizada trimestralmente pela
Unidade Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a
ser repassada no trimestre subsequente, a depender do percentual de
cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo T6cnico II - Piano de
Trabalho - A•:6es e Mensura•es.

.,.)

CLAUSULA QUARTA /
/

Ficam ratiflcadas as demais cl&usulas do contrato n•o alteradas pelo presente instrumento./
/



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

Gabinete do Secret•rio

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente aditamento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma.

S&o Paulo .... ;..'... de ....LT...v..'.•.;ff...'£•... ................... de 2019.

CONTRATANTE
SERGIO SA LEITAO

Titular da Pasta
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Testemunhas:

ERIC ALEXANDER KLUG
Diretor Executivo

IDBRASIL CULTURA, EDUCA(•AO E ESPORTE

Nome::
RG:

Nome
RG:
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ANEXO TECNICO I

IDBRASIL CULTURA, EDUCA(•AO E ESPORTE

ORGANIZA•AO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTAO N° 4/2016

ANO: 2019

UGE: UNIDADE DE PRESERVA•AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

CONTRATO DE GEST•,O N ° 4/2016
Referente ao Museu do Futebol

Rua Maul, 51 - 2° Andar- Luz - S•o Paulo - SP
CEP: 01028-900
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ANEXO TECNICO I - PLANO ESTRATEGICO DE ATUA•AO
APRESENTACAO
Em cumprimento ao Contrato n. 04/2016, O IDBrasil apresenta o Piano de Trabalho para
a gest•o do Museu do Futebol no periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. O
Piano est• estruturado corn o objetivo de dar continuidade aos Programas j•
desenvolvidos no Museu do Futebol desde sua inaugura(j•o em 2008, na busca de um
equil[brio entre as atividades de salvaguarda, pesquisa, comunica(j•o, gest•o e
manuten(3•o predial e tecnol6gica.

Para 2019, o valor referencial or(•ament•rio estabelecido foi reduzido de R$ 240.442,00
em rela(3•o ao valor nominal de 2018, o qual vinha se mantendo o mesmo desde o ano
de 2016.Este referencial implicou em se considerar os impactos de dissidios de
terceirizados e prestadores de servi(•os, alum da infla(•o acumulada no ano e aumento
da tarifa de energia el•trica acima da infla(•o. Para absorver tais impactos, houve a
necessidade de refazer o planejamento previsto, apresentando e negociando junto • SEC
as prioridades para 2019. Nessa perspectiva, a presente proposta de aditamento
preserva a capacidade de atendimento ao p0blico escolar,via agendamento; o
atendimento ao p6blico especializado que procura o Centro de Refer6ncia do Futebol
Brasileiro; a manuten(•o do parque tecnol6gico e expografia da exposi(•o de Ionga
dura(3•o do Museu do Futebol; a manuten(•o dos canais de comunica(3•o da institui(•o,
todos alimentados por equipe interna e as a(36es de gest•o executiva, corn especial
aten(•o • proposi(•o de projetos em leis de incentivo e editais e corn foco priorit•rio na
capta(•o de recursos.

Dentro dos impactos da redu(3•o do referencial or(3ament•rio a montante inferior ao
valor nominal que vem se praticando desde 2016, este Piano de Trabalho reduz no
Museu do Futebol:a) a meta de pOblico visitante, corn a defini(•o de mensura(3•o como
meta minima desde 2017, sendo desej•vel a supera(•o; e, b) exclui todas as atividades
de Programa(3•o Cultural e Exposi(j6es,condicionando-as • capta(•o de recursos
incentivados; c) as a(•6es do Programa de Integra(•o ao SISEM, deixando-as
condicionadas a realiza•o no quarto trimestre em caso de descontingenciamento do
valor de 2,75% do repasse e d) a meta de atualiza(3•o do Piano Museol6gico, tendo sido
acordado corn a unidade gestora que ser• entregue o diagn6stico institucional no quarto
trimestre em caso de descontingenciamento do valor do repasse.

As redu(36es or(•ament•rias para o Piano de 2019, em rela(•o ao piano pactuado no
Contrato foram bastante relevantes para a opera(•o do Museu, implicandona redu(•o
de 15% no custo dos servi(•os de limpeza e seguran(•a; redu(•o de 38% do valor
or(•ament•rio disponivel para as atividades de rotinas e metas de todos os Programas da
•rea fim e redu(3•o de 20% dos custos administrativos. Essas redu(•6es evidenciam a
baixa possibilidade de redu(3•o or(3ament•ria adicional, sem afetar o funcionamento
normal do Museu, a seguran(•a de seus visitantes oua garantia de manuten(3•o predial
minima. No orgamento proposto neste Piano, h• redug•o de posto de portaria e
renegocia(;•o de contratos corn fornecedores. Investimentos na •rea predial estar•o
condicionados • capta(.;•o de recursos adicionais. /
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O equil[brio or(;ament•rio ser• possivel corn amplia(;•o da receita de bilheteria, pot meio
de ajuste do valor cobrado pelo ingresso de R$ 12,00 para R$ 15,00 no perfodo de
janeiro a setembro de 2019, e de R$ 15,00 para R$ 20,00 a partir de outubro. Ser•
tamb•m suspensa, a partir de outubro de 2019, a gratuidade praticada &s ter(;as-feiras.
.Caso se confirme a recomposi(•o do valor nominal do repasse no quarto trimestre de
2019, permanecendo a orienta(;•o inicial de n•o contingenciamento nominal para 2019,
ser• reabilitada a gratuidade •s ter(;as-feiras e o aumento do valor do ingresso de
R$15,00 para R$ 20,00 n•o ser• aplicado. Ainda visando adequa(;•o or(;ament•ria, a(;6es
de melhoria realizadas na pol[tica de vendas de espa(;os para eventos corporativos
propiciar•o aumento do percentual de receita prevista para Ioca(;•o.

Cumpre ressaltar, por tim, que mesmo com o aumento da receita operacional, o valor
referencial or(;ament•rio garante apenas o funcionamento do Museu do Futebol em seu
hor•rio normal de abertura, a continuidade das equipes de atendimento ao p•blico, de
gest•o executiva, gest•o de acervo, alum da manuten(;•o tecnol6gica, expogr•fica e
predial. O impacto da redu(;•o or(;ament•ria afetar•, sobretudo, a garantia de oferta de
a(;6es de Programa(;•o Cultural e de Exposi(;6es e do Programa de Integra(;•o ao SISEM.

OBJETIVO GERAL

Administrar, em parceria corn a Secretaria de Cultura e Economia Criativa por meio da
Unidade de Preserva(;•o do Patrim6nio Museol6gico, o Museu do Futebol garantindo a
preserva(;•o, pesquisa e divulga(;•o de seu patrim6nio cultural material e imaterial, e o
cumprimento de sua miss•o institucional, e atuar intensivamente pelo fortalecimento do
Sistema Estadual de Museus - SISEM, em estreita conson&ncia corn a polftica
museol6gica e com as diretrizes do Estado estabelecidas pela UPPM/SEC.

VIABILIZA(•AO FINANCEIRA

S•o fontes de recursos para a viabiliza(;•o financeira deste Piano de Trabalho:
Transfer6ncia de recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa & Organiza(•o
Social;
Receitas provenientes de: a) gera•o de receita por parte da Organiza(_;•o Social atrav•s
de servi(jos previamente autorizados pela Secretaria de Estado da Cultura; b) explora(•o
de servi(;os de livraria, Ioja, caf• e afins em conformidade corn o Termo de Permiss•o de
Uso (Anexo V do Contrato de Gest•o); c) outras receitas auferidas pela cess•o
remunerada de uso de seus espa(jos fisicos, quando autorizada pela Secretaria; d)
rendas diversas, inclusive da venda ou cess•o de seus produtos, tais como direitos
autorais e conexos; e) doa(•6es, legados e contribui(•6es de pessoas fisicas e de
entidades nacionais e estrangeiras;
Gera(.;•o de recursos pela Organiza(•o Social por meio de obten(;•o de patrocinio a
projetos incentivados pelas leis de renQncia fiscal e capta(;•o de recursos advindos de
projetos aprovados em editais de fomento e fundos setoriais pQblicos;
Rendimentos de aplica(j6es de ativos financeiros.

Todos os recursos integrantes da viabiliza(•o do Piano de Trabalho ser•o devidamente
demonstrados na prestag•o de contas, e os documentos fiscais correspondentes estar•o
disponfveis em qualquer tempo para fiscaliza(;•o dos 6rg•os p6blicos do Estado ouAdara

/
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auditorias independentes contratadas.

OPERACIONALIZA(•AO

De acordo corn a politica de museus do Estado de S•o Paulo, as finalidades que
traduzem a raz•o de existir dos museus s•o organizadas atrav•s de um conjunto de
programas de trabalho, que expressam as a(•6es finalfsticas a serem executadas (de
preserva•o, pesquisa e divulga(•o do patrim6nio museol6gico, visando contribuir para a
educa•o, identidade, cidadania e frui•o cultural) e as atividades de gest•o e de •reas-
meio, para viabiliz•-Ias. Para materializar o desenvolvimento desses programas, a
operacionaliza•o deste Piano de Trabalho envolve a execu•o de metas t•cnicas e
administrativas, a realiza•o de rotinas t•cnicas e o cumprimento de obriga(•Ses
contratuais e gerenciais. As a•6es a seguir descritas ser•o realizadas no pr6prio museu e
por meio da articula(•o e apoio a outros museus do Estado e a a•Ses de preserva•;•o e
difus•o do patrim6nio museol6gico em todo o territ6rio paulista.

Em 2019, o Museu continuar• aberto ao pOblico de janeiro a dezembro, exceto &s
segundas-feiras e nos dias 01 de janeiro; 06 de mar(•o (quarta-feira de cinzas); 24, 25 e
31 de dezembro e em dias de jogos de futebol no Est•dio do Pacaembu, cuja negocia(•o
corn os agentes da Pol[cia Militar n•o permita a abertura em tempo parcial. Nos demais
dias, o funcionamento regular ser• de ter(;a-feira a domingo das 9h •s 18h, corn entrada
at• 17h. O Centro de Refer6ncia do Futebol Brasileiro abre para consulta pQblica de
ter(ja a s•bado, das 10h30 &s 18h, com entrada at• •s 17h. As segundas-feiras est•o
dedicadas a servi(;os internos. Os hor•rios de abertura do Museu do Futebol podem
sofrer altera•6es em dias de jogos no Est•dio do Pacaembu.

O valor do ingresso em 2019 ser• R$ 15,00 at• 30 de setembro de 2019, e R$ 20,00 a
partir de 01 de outubro de 2019 corn meia-entrada a estudantes a partir de 7 anos e
idosos corn mais de 60 anos. O aumento previsto para o m&s de outubro • devido
necessidade de equil[brio or•ament•rio em raz•o de contingenciamento de 2,75%do
valor de repasse. Caso o recurso seja liberado no quarto trimestre, o aumento de R$
15,00 para R$ 20,00 n•o ser• aplicado no ano de 2019.

O Museu ter• entrada gratuita todas as ter(•as-feiras at• o dia 30 de setembro de 2019.
A partir de 01 de outubro, pelas mesmas raz6es acima expostas para o aumento do
valor do ingresso, n•o haver• mais dia gratuito. A altera(•o da pol[tica de gratuidade
n•o se efetivar• em caso de cumprimento do pagamento do valor nominal integral do
repasse.

A pol[tica de gratuidade determina a isen(•o de cobran•a de ingressos a: crian(•as at• 6
anos; pessoas com defici&ncia e um acompanhante; professores, coordenadores e
diretores, supervisores, quadro de apoio de escolas da rede pOblica e acompanhantes
(filhos e tutelados), al6m dos profissionais da Secretaria de Seguran•a P0blica corn um
acompanhante. Membros do ICOM - Conselho Internacional de Museus -, profissionais
da Secretaria de Cultura e de museus da SEC n•o pagam. As devidas gratuidades e suas
formas de comprova•o est•o descritas no site:
h ttp•/_/www, m useudofutebol, or•ho ra rios-e-i ng ressos. /,//
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A seguir s•o apresentadas as estrat•gias que nortear•o o cumprimento do objetivo geral
e dos objetivos espedficos previstos no Contrato de Gest•o e neste Piano de Trabalho. O
desenvolvimento e o registro das a(j6es ser•o feitos de maneira a facilitar seu
acompanhamento e avalia•o pot parte da Secretaria de Estado da Cultura, dos demais
6rg•os fiscalizadores do Estado de S•o Paulo e da sociedade em geral.

Ser•o apresentados relat6rios trimestrais das realizac•6es, onde as metas n•o atingidas
ser•o justificadas e onde as metas superadas ser•o comentadas, quando superiores a
20% do previsto. Dever•o ser justificadas as metas quando forem inferiores a 80% do
previsto para o perfodo, lembrando que a somat6ria dos resultados trimestrais dever•
viabilizar o alcance dos resultados anuais previstos.

A polftJca de exposi•6es e programac•o cultural ser• acordada entre a Organizac•o
Social e a Secretaria da Cultura, por meio de sua Unidade Gestora, a partir da
apresentac•o do documento "Proposta de Politica de Exposic•6es e Programag•o Cultural
do Museu do Futebol", que determinar• o foco e as diretrizes das mostras e atividades
propostas. Essa polftica ser• a base da sele(•o das exposic•6es e programac•o cultural a
serem anualmente realizadas no Museu, explicitadas no documento "Descritivo
Resumido das Exposig6es e Prograrnac•o Cultural".

Todas as ag6es j• definidas para o pr6ximo exercfcio dever•o constar do presente Piano
de Trabalho (seja nas metas pactuadas, rotinas t•cnicas ou metas condicionadas
captag•o de recursos). As exposic•6es previstas dever•o ser detalhadas at• o trimestre
anterior • sua realizac•o, para aprovag•o da Secretaria. Caso isso n•o ocorra, a Unidade
Gestora deve ser formalmente comunicada e, em comum acordo com a Organiza(•o
Social, dever• ser pactuado novo prazo para a entrega do detalhamento. Outras
programag6es que surjam no decorrer do ano e n•o constem previamente do Piano de
Trabalho dever•o ser comunicadas • Secretaria com pelo menos 15 (quinze) dias de
anteced•ncia, sempre que possivel, ou logo que a agenda seja definida. Caso alguma
Organizac•o Social realize, em equipamento do Estado sob sua gest•o, atividade de
programa•o que n•o esteja de acordo corn a politica aprovada pela Secretaria, estar•
sujeita as penalidades cabiveis, incluindo notificac•o.

MFUTEBOL - Museu do Futebol

PROGRAMAS E ESTRATEGIAS DE ATUA•AO

1.PROGRAMA DE GESTAO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNAN•A

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Administrar, supervisionar e gerenciar o museu com qualidade, efici•ncia, efic•cia,
transpar•ncia e economicidade, garantindo a preservac•o e comunica(•c•o de seus
acervos culturais em estreita conson•ncia com a politica museol6gica e corn as diretrizes
da SEC. Este Programa contempla ac•6es em cinco eixos principais:

Rua Maul, 51 - 2° Andar - Luz - Sc•o Paulo - SP
CEP: 01028-900
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Eixo 1 - Piano museol6gico e Planejamento Estrat•gico: estruturac;•o de
planejamento estrat•gico de ac;6es vi•vel ao posicionamento efetivo da vocac•o do
museu frente ao seu amplo e diversificado conjunto de atividades. O desenvolvimento ou
atualizac•o do Piano Museol6gico de acordo corn as diretrizes estabelecidas pela SEC, e
com o alinhamento • Polftica de Acervo, documentos norteadores que produzem
definic•6es que ultrapassam os limites de um Contrato de Gest•o, deve contemplar a
interlocuc•o corn as diversas inst•ncias internas e externas • Organizac;•o Social
(equipes e Conselhos de Administra(;•o, Conselhos de Orientac;•o, UPPM/SEC, Comiss•o
de Avaliac;•o).

Eixo 2 - Gest•o administrativa e financeira: envolve a execu•o de uma s•rie de
acj6es relacionadas • gest•o e custeio de recursos humanos, servic•os e demais despesas
para o gerenciamento do museu (tais como •gua, luz, telefone, impostos e material de
consumo), bern como a realiza(;•o de compras e contratac•;6es, de atividades
organizacionais, de presta•o de contas, manuten•c•o do equilfbrio financeiro e gest•o
arquivfstica do museu.

Eixo 3 - Financiamento e Fomento: prev• a elaborac•;•o e o desenvolvimento de
estrat•gias para amplia;•o e diversificac•o das fontes de recursos, sobretudo
financeiros, para as atividades do museu, incluindo elaborac•o e gestc•o de projetos de
captac•o de recursos incentivados e n•o incentivados, junto a pessoas fisicas e juridicas.
Este eixo deve estar atrelado ao Programa de Comunicac•o e Desenvolvimento
Institucional para potencializar as entradas de recursos oriundas das receitas previstas
no Contrato de Gestc•O (tais como cessc•o onerosa de espac•o, bilheteria, cafes, Iojas e
afins e Comit• de Patronos) e outras receitas de captac•o, sempre visando ao menor
custo para o usuc•rio final (pOblico do museu) e ao incremento dos recursos repassados
pelo Estado, de modo a viabilizar mais e melhores servic•os culturais para a populac•c•O.
Neste eixo, • importante ressaltar o papel do Conselho de Administrac•o da Organiza•o
Social na formac;•o e manuten(;•o de uma rede ativa de relacionamentos corporativos,
visando aos bons resultados de diversifica;•o de fontes de recursos, formac•o de
parcerias e captac•c•o de patrocfnio.

Eixo 4 - Mobiliza•;•o e/ou diversifica(;•o e/ou fidelizaG•o de pOblico: Elaborac•o
de pesquisas e an•lises para verificar a capacidade m•xima de atendimento do museu e
desenvolver estrat•gias envolvendo todas as •reas t•cnicas e administrativas para
viabilizar a ampliac;•o e/ou diversificac•o e/ou fidelizac;•o do p0blico da Instituic;•o.

Eixo 5 - Monitoramento e Avalia(•o de Resultados: Indica•c•o de estrat•gias
internas para monitoramento de suas realizac•6es e da implantac•o do Piano Museol6gico
e demais documentos norteadores, bern como para a avaliaGc•o dos resultados
alcanc•ados, incluindo a realizac•o de pesquisas que apontem o perfil e a satisfa•o do
p0blico corn as exposiG6es, programa•o cultural e educativa e servic•os oferecidos pelo
museu, alum de indicar novos possiveis caminhos de ac;•o.

II) ESTRATEGIA DE ACAO:
Desde o segundo semestre de 2016, as metas do Programa de Gest•o Executiva
centraram-se na criac•o de pianos para melhorias de equipe e estruturac;•o de ac;6es
voltadas E captac;Eo de receitas para a sustentabilidade financeira do Museu do Fut•ol,
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tais como: a) piano para melhoria de resultados de cess•o onerosa dos espa(;os
(Audit6rio, Foyer e Areas internas do Museu); b) inscri(;•o de projetos em editais e leis
de incentivo; e, c) piano para diversifica(;•o de p•blicos pot meio da concess•o de
gratuidades e descontos em bilheteria e parcerias corn eventos de terceiros que ocorrem
na regi•o (a exemplo das corridas de rua na Pra(;a e Bairro).

Dentre os resultados alcangados a partir desses esfor(;os, destacam-se o aumento nas
receitas com a cess•o onerosa de espa(;os e novos patrocfnios viabilizados em 2018, em
especial via Lei Rouanet, corn Grupo GIobo, Via Varejo, Motorola, Decathlon e Ita•. Al@m
desses, vale refor(;ar os esfor(;os para parcerias de mfdia com a Revista Piauf, UOL e
espagos de divulga(;•o em mobili•rio urbano (pontos de 6nibus e rel6gios de rua). O
Sesc de S•o Paulo foi outra parceria estrat@gica em 2018, para a viabiliza(;•o do 3 °

Simp6sio Internacional de Estudos sobre Futebol, tendo custeado parte da programa(;•o,
corn complementares apoios do Consulado Franc@s, Brit•nico e Alem•o.

O IDBrasil hoje conta corn projetos inscritos em leis de incentivo • cultura (PROAC-
ICMS, Rouanet e PROMAC-ISS) e ao esporte (Lei Estadual e Lei Federal), ampliando
possibilidades de parcerias e patrocfnios. A inscri(;•o de pianos de leis de incentivo ser•
parte das rotinas para 2019.

Para o ano de 2019, est•o previstas duas metas: a) aumento da meta de capta(;•o
contemplando 27,9% do repasse e somando, no mfnimo, R$ 2.439.000,00 necess•rios
opera(;•o do Museu do Futebol (sem atividades condicionadas); b) a manuten(;•o da
pesquisa de p•blico por meio de totem eletr6nico, mantida desde 2015.

Como meta condicionada, caso haja o repasse integral previsto em contrato, est• a
entrega da primeira etapa, referente ao diagn6stico, do Piano Museol6gico do Museu do
Futebol. Tal documento norteador da gest•o data do ano de 2010, logo, sua atualiza(;•o
ser• iniciada em 2019. Contudo, como requer a contrata(;•o de consultoria externa
especializada e um prazo de execu(;•o de pelo menos seis meses de trabalho, a meta
prevista para entrega no quarto trimestre de 2019, caso haja recurso financeiro, ser• a
etapa de diagn6stico institucional e o IDBrasil compromete-se a completar corn a etapa
de elabora(;•o do Piano no primeiro trimestre de 2020.

Importante ressaltar as estrat@gias para o aumento da meta de capta(;•o (em 2018 o
percentual foi de 21%, em 2019 est• na ordem de 28%):

a) aumento de receita de bilheteria: reajuste do valor do ingresso para R$ 15,00 at@
setembro de 2019 e para R$ 20,00 a partir de outubro de 2019 A altera(;•o do dia de
gratuidade de s•bado para ter(;a-feira, a partir de 2018, mostrou-se eficaz, considerando
que o aumento de p•blico •s ter(;as-feiras superou a redu(;•o de p•blico aos s•bados,
elevando o ticket m@dio de venda dos ingressos
b) aumento da previs•o de receita com a cess•o onerosa dos espa(;os: a partir do
desenvolvimento de novas estrat@gias comerciais e melhoria da equipe de vendas e
atendimento,
c) envidar esfor(;os para viabiliza(;•o de capta(;•o adicional de recursos incentivados e
n•o incentivados: a partir de mudan(;a de foco estrat•gico e estrutura organizacional.
Estas iniciativas, alum de trazer recursos financeiros e novos parceiros para a instituic•o,
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permitir•o agregar oportunidades de realiza(•o de eventos e atividades alinhadas
miss•o do Museu. Em linhas gerais, os recursos do contrato de gest•o e a capta(•o de
recursos financeiros, pot meio de bilheteria e da cess•o de espa(•os, financiar•o a
estrutura b•sica do Museu; e, as atividades expositivas e a programa(•o cultural estar•o
condicionadas • capta(•o adicional de recursos, seja pot meio de editais e leis de
incentivo • cultura, seja pot doa(•6es ou parcerias que porventura sejam feitas. O
IDBrasil continuar• mantendo os esfor(;os para capta(•o adicional de recursos.
Vale lembrar os principais resultados de 2018, que pretendem ser continuados em 2019:
patrocfnio para exposi(j6es itinerantes e tempor•rias; para a programa(•o cultural e para
o programa educativo. O foco da capta(•o permanecer• nesse perfil geral de atividades,
estando a gest•o do IDBrasil atenta a flexibilizar sua programa(•o para melhor atra(•o
de parceiro.

Importante pontuar tamb•m que foi dado infcio, em 2018, a um Programa de
Compliance para o IDBrasil, de modo a instituir corn mais transpar•ncia e clareza
procedimentos institucionais para p•blico interno e externo. Essas a(•6es ter•o impacto
positivo na imagem dos equipamentos geridos pelo IDBrasil.

III) NIJMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Total de 7 funcion•rios:
Diretor Executivo, Diretora T•cnica e Diretora Administrativa eFinanceira,
AssessorT•cnico de Diretoria, Coordenadora de Comunica(•o e Desenvolvimento
Institucional, Supervisora de Desenvolvimento Institucional e T•cnica de
Desenvolvimento Institucional

IV) PIJBLICO ALVO:
Visitantes, p•blicos de relacionamento (parceiros e patrocinadores) e usu•rios em geral.

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVA(•AO, DOCUMENTA(•AO E PESQUISA

I) OBJETIVOS ESPEC:IFICOS:
Salvaguardar e desenvolver o patrim6nio museol6gico, arquivfstico [quando for o caso] e
bibliogr•fico [quando for o caso] dos museus da SEC, para que os mesmos sejam
preservados, valorizados e disponibilizados no presente e para as gera(•6es futuras;
Assegurar a conserva(;•o e preserva(•o dos acervos museol6gico, arquivistico e
bibliogrcifico, pot meio de piano de conserva(;•o corn a(;6es preventivas e corretivas.
Garantir recursos financeiros para as atividades de preserva(•o, pesquisa e
disponibiliza(•o dos acervos (contrata(•o de servi(•os pr6prios e/ou de terceiros e
compra de materiais);
Prover recursos humanos especializados e capacitados para as atividades de
preserva(•o, pesquisa e disponibiliza(•o dos acervos;
Adotar crit•rios e procedimentos baseados em normas internacionais para gest•o dos
acervos e nas diretrizes construidas pela UPPM;
Manter invent•rio e todos os tipos de registros atualizados dos objetos sob guarda
permanente e/ou tempor•ria (empr•stimos de curta ou Ionga dura(;•o);
Manter procedimentos e registros atualizados de movimenta(•o e uso dos objetos;
Promover higieniza(•o e a(•6es de conserva(•o dos acervos e/ou tratamento adequado
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de itens digitais e suportes de patrim6nio imaterial;
Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibiliza(;•o de informa(;6es sobre os acervos da
institui(;•o;
Realizar estudos, pareceres e outras a(;6es para amplia(;•o qualificada do acervo,
estabelecendo ajustes corn o Poder P•blico e a iniciativa privada para aquisi(;•o de
acervos relevantes para o patrim6nio cultural do Estado;
Articular as a(;6es realizadas, constituindo um Centro de Pesquisa e Refer•ncia que
amplie as possibilidades de produ•o e difus•o de conhecimento, e de intera(;•o do
p•blico com as tem•ticas do acervo, atento •s quest6es da Museologia contempor•nea.

I:l:) ESTRATEGIA DE A(•AO:
O Programa de Acervo concentra a atua(;•o do Centro de Refer•ncia do Futebol
Brasileiro, setor do Museu respons•vel por pesquisa e gest•o de acervos da institui(;•o.
Em 2018, destacaram-se a continua(;•o das politicas de acervo e da organiza(;•o da
mem6ria institucional iniciadas em 2017, alum da renova(;•o de licen(•as de uso de
acervos de terceiros para as exposi(;Ses. A equipe tamb•m • respons•vel pot criar e
gerenciar conte•dos para as a(;6es de comunica(;•o do Museu nas redes sociais e
pesquisa para exposi(;6es tempor•rias, itinerantes e virtuais.

Como a(;6es de divulga(;•o do acervo, continuou-se a publica(;•o de textos na plataforma
Medium, a(;•o que ser• mantida em 2019. Como outra estrat•gia de produ(;•o de
conhecimento e divulga(;•o de informa(;6es a respeito do acervo, ser•o submetidos
artigosem peri6dicos de renome.

Ser•o organizados tr6s workshops de car•ter t•cnico para abordagem de temas
pertinentes • constitui(;•o de acervos museol6gicos de natureza digital, avan(;ando em
discuss6es que tangenciam o trabalho que vem sendo realizado pelo Museu do Futebol,
como, por exemplo, a digitaliza(;•o de cole(;6es. Em 2019, prev•-se o n•mero m[nimo de
1500 itens digitais coletados, mediante compartilhamento de terceiros e/ou digitaliza(;•o
de documentos. O nQmero foi ampliado devido a parcerias confirmadas no primeiro
semestre de 2019, como corn a Plataforma Google Arts&Culture e por meio da
confirma(;•o da realiza(;•o de urea mostra tempor•ria sobre futebol feminino,
patrocinada pelo Banco ItaQ. Essa a(;•o concentra esfor(;os na obten0•o de refer6ncias
de acervo oriundas de cole(;6es pessoais.

A Qltima meta estabelece a formaliza(;•o de parceria com no m[nimo uma institui(;•o
relacionada ao tema esportivo, fortalecendo a rede de interc•mbios de acervos sobre o
tema.

Como metas condicionadas, apresenta-se o refor(;o de cataloga(•o do acervo em banco
de dados, trabalho que requer equipes exclusivamente dedicadas para que haja
resultados de maior escala. A interface do Banco de Dados requer aten(;•o especial para
uma atualiza(•o em sua programa(;•o, especialmente para responsividade a celulares e
melhorias de divulgag•o das cole(;6es. Outra meta diz respeito ao trabalho de edi(;•o de
material em v(deo que se encontra de modo "bruto" no acervo, em especial as
entrevistas criadas nos projetos de Hist6ria Oral desenvolvidos ao Iongo dos anos de
2011 a 2016.

i
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As a(j6es de pesquisa, em especial a de mapeamento de refer&ncias sobre futebol e a de
Hist6ria Oral, fazem parte da rotina da instituiq•o, e ser•o realizadas em 2019 na
medida em que houver oportunidades e recursos. A equipe do Centro de Refer&ncia do
Futebol Brasileiro dara continuidade, em 2019, ao atendimento ao p•blico na sede do
Museu e por meio remoto (email e telefone), • alimentag•o e manutenq•o do Banco de
Dados para gest•o do acervo e das refer•ncias de pesquisa, e • atuaq•o na produ(•o de
conhecimento ligada •s exposi•6es e ag6es de programag•o cultural.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Total de 6 funcionarios e 2 estagiarios:
Diretora T•cnica, Coordenadora do Centro de Refer&ncia do Futebol Brasileiro,1
Bibliotecario, 2 Assistentes de Documenta(•o, 1 Assistente de Pesquisa e 2 estagiarios.

IV) POBLICO ALVO:
Funcionarios, pesquisadores e usuarios

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

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Ampliar a extrovers•o do acervo e da tematica de atuag•o do museu, contribuindo para
a formag•o de pQblico de museus e equipamentos culturais, por meio de exposi(•6es,
cursos, oficinas, workshops, palestras e eventos que viabilizem, corn acessibilidade, o
acesso qualificado da popula(;•o & cultura e & educag•o.
Contribuir para o fortalecimento dos calendarios cultural e turistico do Estado e do
municfpio, oferecendo & popula¢•o programa•o especial e qualificada nos seguintes
eventos: aniversario da cidade, Virada Cultural, Semana dos Museus (maio) F•rias no
Museu (julho), M6s da Consci6ncia Negra (novembro) e F•rias no Museu (janeiro).
Estimular a produ(•o cultural na area ternatica foco do museu, por meio de premia(•6es,
projetos de resid&ncia artistica e bolsas de estudo para projetos corn qualidade art[stico-

cultural e contrapartida sociocultural (exposi(j6es, apresenta(;6es, oficinas etc.).
Contribuir para a integra(j•o do museu na Rede de Museus da SEC, pot meio de a(;6es
articuladas corn os demais museus da SEC, potencializando a visibilidade e atratividade
das a¢6es realizadas.
Ampliar o pQblico visitante do museu e de suas atra(;6es e servigos, contribuindo para o
crescimento do pQblico previsto no Planejamento Plurianual do Estado.
Realizar pesquisas especificas de satisfa•o do pt•blico corn as exposig6es e programag•o
cultural para subsidiar a gest•o na avalia(•o da programa(j•o realizada.

II) ESTRATEGIA DE A•AO:
As metas programadas para o ano de 2019 foram reduzidas, em raz•o da manuten(;•o
do valor do repasse do ano anterior. Assim, tal como ocorreu em 2018, o Programa de
Exposic;6es e Programac;•o Cultural, tera todas as ac;6es de extrovers•o do acervo, via
exposic;6es temporarias e programa(;•o, condicionadas • capta•o adicional de recursos.
A medida foi tomada em raz•o da perda real de recursos advinda da manuten(;•o do
valor do repasse. A renova(•o da parceria com o Banco ItaO permitiu programar uma
exposic;•o temporaria para o primeiro semestre, mas cumpre informar que, no momento
de apresentac;•o desse documento, n•o ha nenhum acordo previamente firmado. Como
principais metas condicionadas est•o: realizac;•o de 40 eventos de programac;•o cultural,
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dirigido a pQblicos variados; 2 exposi(;6es tempor•rias; continuidade do piano de
renova•o da exposi(•o de Ionga dura•o e melhorias na sinaliza(•o interna e externa
do Museu.

A Qnica meta que permaneceu dentro do custo do Contrato de Gest•o • a cria•o de
tr6sexposi(•6es virtuais na Plataforma do GoogleArts&Culture. As exposi•6es versar•o
sobre os resultados da parceria firmada corn o Google para a cria(•o do "Museu do
Impedimento": uma plataforma colaborativa em que o pQblico poder• enviar relatos,
fotos e documentos a respeito do futebol praticado por mulheres no per[odo de proibi•o
(1941 a 1983). A parceria foi firmada no primeiro semestre de 2019. Desse modo, foi
ampliada de 1 para 3 exposi(•6es virtuais em 2019, sere onerar os recursos do contrato
de gest•o.

Nos documentos "Pol[tica de Exposi(;6es e Programa•o Cultural" e "Descritivo das
exposi(;6es e Programa(•o Cultural" est•o detalhados os temas das mostras tempor•rias
e dos principais eventos programados para o ano de 2019.

O Programa ainda concentra as a•6es de rotina, dirigidas & manuten•o tecnol6gica e
expogr•fica da exposi•o de Ionga dura•o do Museu. Pelo car•ter dessa exposi(;•o, h•
demanda por constantes trocas de suportes que acabam sofrendo corn desgastes devido
ao intenso fluxo de visitantes. Atualiza•6es de conteQdo dependem de recursos extras
para implanta•o.

III) NIJMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Total de 10funcion•rios:
Diretora T•cnica e Assessor T•cnico de Diretoria.
Coordenadora de Exposi•6es e Programa(•o Cultural, T•cnico em Produ•o.
Coordenador de Tecnologia, 2 Analistas de Suporte, 3 Auxiliares de Servi(•os Gerais de
Tecnologia.

IV) PtJBLICO ALVO:
Visitantes e usu•rios em geral.

4. PROGRAMA EDUCATIVO

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Contribuir corn a educa•o n•o formal, possibilitando a acessibilidade e a constru•o de
conhecimentos (cognitivos, afetivos, sensiveis, cr[ticos, desenvolvimento de habilidades
etc.) a partir do patrim6nio preservado e comunicado pelo museu por meio de visitas
educativas, produ•;•o de materiais e conteQdos pedag6gicos, oferta de oficinas, alum da
estrutura•o de programas e projetos especificos para diferentes pQblicos, promovidos
por equipe fixa e qualificada.
Contribuir para a forma•o de pQblico para museus pot meio de parceria com as redes
pQblica e privada de ensino, e implantar estrat•gias de manuten•o do acesso do pQblico
escolar aos museus, a partir de a•6es espec[ficas desenvolvidas de acordo corn as
especificidades e potencialidades da institui•o.
Realizar pesquisa de perfil e de satisfa•o do pQblico escolar, para subsidiar a aval•a•o
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e o aperfeic;oamento dos servic;os prestados.
Aperfeic;oar e intensificar as parcerias com as redes estadual e municipal de educa(;•o,
institui(;6es de ensino superior e instituic;6es n•o escolares diversas, tais como ONGs,
Institutos, Associa(;6es, ag&ncias de turismo, dentre outros.
Desenvolver e executar projetos e ac;6es que promovam a inclus•o social, trazendo para
o museu ou levando o museu a Iocais onde se encontram grupos sociais diversificados,
marginalizados e corn maior dificuldade no acesso a equipamentos culturais (tais como
pessoas com defici&ncia, idosos, pessoas em situa(;•o de vulnerabilidade social) ou que
estejam no entorno do museu.
Apoiar a qualifica(;•o dos principais respons•veis por visitas de grupos, por meio de
cursos e oficinas de capacitac;•o para professores, educadores, guias de turismo e
outros.

TI) ESTRATEGIA DE A(•.•O:
O Programa Educativo do Museu do Futebol concentra as ac•6es dedicadas ao
atendimento ao pQblico, corn foco na media(;•o entre o acervo e os visitantes. A equipe
composta por coordena(;•o, supervisores, educadores, orientadores de pQblico e um
assistente administrativo. A equipe atua de modo integrado, embora haja atribui(;6es
diferentes entre seus membros. Aos educadores cabem as atividades corn estudantes,
familias, turistas e demais pQblicos que acessam o Museu, de modo espont•neo ou
agendado.

A principal atividade s•o as visitas educativas para grupos de at• 20 pessoas, corn
durac;•o m•dia de lh30 e corn roteiros que se adequam ao perfil do grupo. H• o
agendamento pr•vio desses grupos, realizado internamente pela equipe por um
assistente administrativo, sempre corn a anteced•ncia de um m•s. AlUm de receber a
demanda pot meio de atendimento telef6nico, o assistente tamb•m organiza os dados
do perfil do grupo, necess•rios para que o educador prepare a visita, elabora relat6rios,
controla a agenda - cobrindo eventuais cancelamentos e outras ocorr6ncias. Para isso,
h• o agendamento ativo, por meio do oferecimento de hor•rios de visitas a instituic;6es
que constam da lista de contatos do Museu. As visitas s•o avaliadas por meio de
formul•rios estruturados aplicados a todos os grupos. AlUm disso, h• semestralmente a
pesquisa elaborada pela Secretaria de Cultura para grupos escolares e professores.

Outras atividades desenvolvidas pelos educadores s•o visitas mediadas ao Est•dio do
Pacaembu e • exposic•o, aos finais de semana, para visitantes espont&neos. S•o
atividades desenvolvidas de modo mais sistem•tico desde 2016 e que vem
demonstrando bons resultados. Aliado • essa estrat•gia est• o oferecimento de jogos,
atividades e oficinas, sempre nos mesmos hor•rios aos finais de semana e feriados.
Somando o pQblico alcan(;ado nesse conjunto de atividades, o N•cleo Educativo atende a
cerca de 15% do p•blico total do Museu do Futebol.

Dentro do Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol - PAMF, est• prevista a
continuidade do premiado projeto Deficiente Residente, abordando o tema da mobilidade
reduzida, a partir de pessoas sem membros inferiores ou superiores (amputados). O
foco partir• de times de futebol formado corn pessoas amputadas, iniciativa de
reintegra(;•o de pessoas que sofreram acidentes que resultaram na perda dos membros
e encontraram no futebol uma nova ocupac;•o.. AImeja-se a produ(;•o de um rotei•9/de
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visita(;•o pr6prio a esses p•blicos e um novo jogo/atividade educativa. A equipe de
educadores pretende a realiza(•o de quatro a(j6es extramuros, em asilos, casas de
repouso, orfanatos ou institui(;6es afins, de modo a compartilhar a experi6ncia da
conviv6ncia corn idosos, pessoas corn defici6ncia e p•blico em situa(;•o de
vulnerabilidade.

Como a(j6es condicionadas, est• o oferecimento de
espec[ficos (escolar ou n•o), conforrne parcerias
Programa; melhorias nos recursos de acessibilidade,
v[deolibras; e renova(;•o de pe(jas t•teis.

transporte e lanches a p•blicos
a serem estabelecidas para o
em especial em aparelhos para

III) NtJMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Total de 31 funcion•rios, sendo:
Diretora T6cnica, equipe do N•cleo Educativo, composta por 30 integrantes:
Coordenadora, Assistente de Coordena(;•o, 1 Assistente Administrativo, 3 Supervisores,
11 Educadores, 90rientadores de P•blico (carga hor•ria 42 horas semanais) e 4
Orientadores de P•blico (carga hor•ria reduzida para finals de semana).

IV) PUBLICO ALVO:
Estudantes e grupos de visitantes.

5. PROGRAMA DE INTEGRA•AO AO SISEM-SP

I) OBJETIVOS ESPEC:iFICOS:
Integrar e participar ativamente do Sistema Estadual de Museus de S•o Paulo, SISEM-
SP.
Disseminar boas pr•ticas e conhecimento t6cnico para o conjunto de museus do Estado
de S•o Paulo, por meio da colabora•;•o do seu corpo t6cnico na elabora(;•o e execu(•o
de a(;6es em munic[pios da Regi•o Metropolitana de SP e do interior do Estado.
Realizar a(;6es de articula(;•o, capacita(;•o, difus•o e apoio t6cnico em institui(;Ses
museol6gicas e culturais em munic[pios da RMSP e do interior do Estado, conforme
orienta(•o do Grupo T6cnico de Coordena(;•o do SISEM-SP/UPPM/SEC.
Participar das Redes Tem•ticas de Museus de S•o Paulo, atuando na articula(;•o,
levantamento de informa(;6es e realiza(;•o de a(j6es de apoio • •rea tem•tica afim.
Propor novas a(;6es que se coadunem corn as linhas estabelecidas, em di•logo corn o
GTCSISEM-SP.
Ampliar a visibilidade institucional do museu na RMSP e no interior.
Ampliar o p•blico atendido pela Organiza(;•o Social a partir de a(;6es desenvolvidas na
RMSP e no interior.

II) ESTRATEGIA DE ACAO:
A atua(;•o do Museu do Futebol no Programa de Integra(;•o do SISEM-SP preyS, como
metas condicionadas ao descontingenciamento do valor de 2,75% do repasse no quarto
trimestre: a realiza(•o de uma palestra e uma oficina, atividades que estar•o centradas
em a(;6es relacionadas ao espa(;o expositivo. Produ(;•o de Exposi(•o, a(j6es Educativ•as e
de cataloga•;•o de Acervos ser•o temas propostos.
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Propomos, tamb6m, um est•gio t•cnico: uma viv6ncia de dois dias dentro do Museu do
Futebol, para profissionais da •rea de museologia/expografia, que trabalham em
instituic•6es museais do interior ou litoral do Estado de S•o Paulo.Esse est•gio dar• ao
profissional o entendimento de todos os processos para realiza•o de exposi•o em
diversos forrnatos que o equipamento executa:desde a escolha do tema, passando pela
constru•;•o do espac•o at• a exposic•o pronta.

Outra ac•o condicionada, mas corn recursos oriundos de leis de incentivo, • a realizac•o
de pelo menos mais uma montagem da exposic•o itinerante "Museu do Futebol Na
/•,rea", projeto inscrito em lei de incentivo & cultura, e a inscric•o de nova exposi•o
itinerante, de menor porte que a primeira, para continuar o fluxo de ac•6es em outros
munic[pios do Estado de S•o Paulo.

III) NIJMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Total de 3funcion•rios:
Diretoria T•cnica
Coordenadora de Exposic•6es e Programac•o Cultural, Coordenadora
Refer6ncia do Futebol Brasileiro.

do Centro de

IV) PtJBLICO ALVO:
Museus e municfpios do interior e Grande S•o Paulo e seu p•blico.

6. PROGRAMA DE COMUNICA•AO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Divulgar amplamente as exposic•Ses, a programaq•o cultural, as ac•6es de pesquisa e os
servi•os prestados pelo museu, contribuindo para a arnpliac•c•o do conhecimento e da

valorizac•o do patrim6nio museol6gico por parte do pOblico em geral, e para o
crescimento do n•mero de visitantes e participantes das atividades desenvolvidas.
Prestar informac•6es atualizadas sobre a programa•o e serviqos do museu.
Elaborar publicac•6es diversas, corn enfoque educativo, hist6rico, artistico, t•cnico e/ou
cientifico-tecnol6gico, contribuindo para a ampliac•o do conhecimento geral e especifico
acerca das linhas de atuac•o e dos principais temas afetos ao museu.
Atuar corn a cornunicac•o interna, produzir a comunica•;•o visual e implantar/requalificar
a sinalizac•o interna e externa do museu.
Realizar ac•6es de relacionarnento corn p•blicos-alvo, buscar potenciais parceiros e, em
conjunto com o Programa de Gest•o Executiva, Transpar&ncia e Governanc•a, estruturar
prograrnas de apoio ao museu.
Fortalecer a presenqa do museu nos meios de comunica•o como equipamento cultural
do Governo do Estado de SP de alta qualidade e interesse social.

"rT) ESTRATEGIA DE A¢.,•O:
As metas previstas para o Piano de Cornunica•o e Desenvolvimento Institucional
mant•m as principais linhas planejadas quando da pactuac•o do Contrato de gest•o n.
04/2016, que almejam tanto o monitoramento do p•blico virtual (site e redes sociais)
quanto da inser•o do Museu do Futebol nos veiculos de imprensa. //,/
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As principais estrat•gias de a(j•o do Programa, para a gest•o de metas e rotinas, s•o:

Gest#o do site museudofutebol.org.br, incluindo:
1. Manuten(j•o do servidor de hospedagem e rotina de backup (a(j•o conjunta com o
NQcleo de Tecnologia)
2. Manuten(j•o dos dom[nios dos sites, corn renova(•o anual (a•o conjunta corn o
N•cleo de Tecnologia)
3. Atualiza(•o de conteL•do de todas as sess6es do site, com especial aten(j•o • agenda
de programa(j•o, atualiza•o de releases, hor•rios de abertura que, no caso do Museu
do Futebol sofre varia(;•o conforme calend•rio de jogos no Est•dio do Pacaembu, e •rea
de transpar&ncia institucional, corn a publica(•o de relat6rios de presta(•o de contas,
pianos de trabalho, balan(•os patrimoniais, manuais do IDBrasil e outros documentos
exigidos pela Secretaria da Cultura.
4. Monitoramento das estat[sticas de acesso ao site, pot meio da ferramenta do Google
Analytics;

Gest#o das m[dias sociais
O Museu do Futebol temperfis 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. Cria•o di•ria de conteQdo espec[fico a cada m[dia social, seguindo padr6es
contempor•neos de utiliza(;•o dessas m[dias pot equipamentos culturais;
2. Monitoramento do desempenho da atua(•o de cada perfil, a partir de: nQmero total
de seguidores, acr•scimo/decr•scimo de seguidores (medido semanalmente);
impress6es de posts; visualiza(;6es de posts; alcance (ntJmero de pessoas);
engajamento.
3. Elabora(•o de relat6rio mensal de desempenho, corn discuss•o interna e entre as
diferentes equipes sobre estrat•gias, pautas e cria(;•o de conteQdo.
4. Relacionamento corn o p•blico: respostas •s mensagens fechadas, a(•6es de
engajamento corn coment•rios abertos, acompanhamento de uso das "Hashtags",
pesquisa de posts realizados pelo pQblico para repostagem, dentre outros.

Relacionamento corn a imprensa
O Museu do Futebol contou corn assessoria de imprensa terceirizada, a Approach, de
janeiro de 2009 a agosto de 2015. Corn a redu(•o or(•ament•ria ocorrida a partir
daquele ano, o servi(;o foi cancelado e o atendimento • imprensa passou a set realizado
pela equipe interna, em conjunto corn a Coordenadoria de Comunica(j•o da Secretaria de
Cultura. Contudo, o staff dessa unidade n•o atende • demanda de acompanhamento
local dos 6rg•os de imprensa que cobrem os equipamentos, sendo fundamental a
exist&ncia de pelo menos um funcion•rio dedicado a esse tipo de relacionamento nos
museus.

Compreende-se que o atendimento • imprensa • estrat•gico para a divulga¢•o do
equipamento, n•o sendo suficiente, para tanto, a emiss•o de releases. O
acompanhamento personalizado •, muitas vezes, o que garante que a reportagem
realizada no local (ou pot telefone) atinja a mensagem que o Museu deseja. H• umisco
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grande de imagem em caso do n•o acompanhamento adequado, devido a n•o-exist&ncia
de um profissional treinado, de um vefculo de imprensa.

De modo a evitar esse risco e n•o perder o potencial dos equipamentos no que se refere
inser(;•o em mfdia, o IDBrasil, a partir de 2016, reorganizou suas equipes internas de

forma a contar corn um profissional mais dedicado a essa finalidade. Sem aumentar o
seu contingente de funcion•rios, h• atualmente na equipe um assistente de comunica(;•o
que realiza, dentre outras atividades, o relacionamento corn jornalistas, via email,
telefone e acompanhamento local.

O Museu do Futebol, desde sua inaugura(;•o, apresenta alto fndice de inser•o
espont•nea (n•o paga) em midia. Esse n0mero se deve, sobretudo, ao tempo dedicado
a esse atendimento no local. Especialmente quando h• o lanqamento de um novo
projeto, como exposi(;•o tempor•ria, ou em datas comemorativas (como Dia das
Crian•as, Dia dos Pais, etc.), o Museu do Futebol recebe um grande nOmero de
jornalistas, e somente uma equipe dedicada e treinada pode atender de modo eficaz.

Cria•do de campanhas/an6ncios institucionais
- cria(•o das pe(;as para campanhas institucionais e aprova•o junto aos 6rg•os
competentes;
- gest•o das entregas (diferentes calend•rios, formatos, etc);
- gest•o dos contratos de parcerias corn ve[culos de midia, todas vigentes at• o final de
2018, e que poder•o set renovadas em 2019:
- Revista Piau[ (1/4 de p•g em cada edi(;•o)
- UOL (impress6es de banner no portal)

Parceiras pontuais:
SPTrans
Site O Torcedor
Revista Brasileiros (digital)
Revista T•xi

Gestdo de mailing + Newsletter
- Inser•;•o de novos contatos na lista de mailing; segmentaq•o dos contatos; atualiza(;•o
de contatos de determinados segmentos (autoridades, VIPs, formadores de opini•o,
etc.);
- Cria(;•o de newsletter mensal, corn destaques da programa(;•o cultural;
- Disparo de newsletter, convites e outras peqas, por meio de e-mail marketing,
utilizando ferramenta que controla e monitora o n0mero de e-mails recebidos e
visualizados.

III) NtJMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Total de 7 funcion•rios e 1 estagi•rio:
Diretor Executivo, Diretora T&cnica, Assessor T•cnico de Diretoria.
Coordenadora de Comunica•o e Desenvolvimento Institucional, Assessor de
Comunica(•o e Marketing, 2 Assistentes de comunicaq•o (1 deles com foco em design
de pegas gr•ficas) e 1 estagi•rio. •"
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IV) PLJBLICO ALVO:
Imprensa, visitantes, patrocinadores, institui(•es parceiras e usu•rios em geral

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

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:
¯ Assegurar a manuten(•o fisica e a conserva(•o preventiva das edifica(•6es, instala(•6es
e equipamentos de infraestrutura predial, investindo, no minimo, [4O/o] do repasse do
Contrato de Gest•o em a(•6es de opera(•o e em sua manuten(•o preventiva e corretiva.

Garantir a seguran(•a da edifica(•o, do acervo e das instala(•6es, bern como dos
usu•rios (visitantes, pesquisadores, participantes de eventos) e funcion•rios.
¯ Criar condi(•6es para a acessibilidade fisica •s •reas expositivas, de trabalho e de uso
cornurn.
¯ Ampliar a sustentabilidade ambiental dos museus.

II) ESTRATEGIA DE A(•AO:
O piano de trabalho para o ano de 2019rnant•m a previs•o de realiza(•o de todas as
a(•6es de rotina e a renova(•o do AVCB e do AIvar• de Funcionamento de Local de
Reuni•o. Os aprimoramentos ficam sujeitos a recursos adicionais, tais como projetos de
automa(j•o, adequa(•o de •reas administrativas e de trabalho das equipes internas, e
melhorias nos equipamentos de preven(•o e cornbate a inc•ndio.

Um destaque de 2018, que ser• mantido em 2019, • a obten(•o de AVCB em todas as
exposi(j6es tempor•rias e itinerantes (estas quando o local que recebe j• possui o
pr6prio AVCB regularizado). Esse custo • parte do total dos projetos, e o processo
liderado pelas equipes de manuten(•o predial e os respons•veis pelos projetos na •rea
fim.

A •rea desempenhar• as atividades corn economicidade, buscando novas tecnologias em
materiais, m•quinas e ferramentas e realizando a atualiza•o dos pianos de modo a
contemplar leis e normas vigentes.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
Total de 08 funcion•rios do N6cleo de Opera(•es e Infraestrutura, sendo"
1 Coordenador, 2 Assistentes de Coordena(;•o; 2 Assistentes de Servi(•os Operacionais; 3
Auxiliares de Servi(•os de Manuten(•o.

IV) PtJBLICO ALVO:
Visitantes e usu•rios em geral.

PREMISSAS DA PROPOSTA OR(•AMENTARIA 2019 - MUSEU DO FUTEBOL
Para o exercicio de 2019, o valor referencial de repasse estabelecido pela Secretaria da
Cultura foi o mesmo de 2018, ocasionando urea perda real no or(•amento - cerca de
15%, acumulada em tr•s anos, considerando-se os aumentos nos custos fixos do
equipamento devido a infla(•o, dissidios e reajustes contratuais. Essa redu(•o irnplicou
na revis•o do custeio das atividades dos diversos programas, inclusive dos finalfsti,eos,
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bem como das estrat•gias para a arrecada(;•o de receitas. Para os primeiros, como
apontado na apresenta(;•o desse Piano, houve a diminui(;•o de metas, condicionando as
principais atividades • capta(;•o de recursos adicionais.

J• em rela(•o & captacj•o de receitas, para equacionar o or(jamento m[nimo necess•rio
ao funcionamento ordin•rio do Museu, haver• o aumento do valor do ingresso. A medida
visa ampliar a receita oriunda da Bilheteria, tendo em vista a s•rie hist6rica de visita(•o
abaixo, o detalhamento das principais a(•6es mantidas, reduzidas e ou alteradas, que
embasaram a proposta or(•ament•ria.

Preserva•o de todos os programas e ac•6es definidos no •mbito dos museus da
UPPM/SEC, priorizando: a) ac•6es de atendimento ao pQblico, especialmente via
agendamento (manuten(•o da capacidade prevista na assinatura do contrato); b)
manuten(•o das ac•6es de rotina relacionadas ao acervo, exposic•6es, educativo e
edificac•6es, especialmente o atendimento de pesquisadores no Centro de Refer&ncia do
Futebol Brasileiro, mas com redu(•o na capacidade de gerar conteQdo e novos produtos
a partir da redu(•o do quadro total de funcion•rios do setor, que desde 2016 opera com
menor n0mero de pessoas; c) manuten•;•o do parque tecnol6gico da exposi(•o de Ionga
dura(•o e a manuten(•o da edifica(j•o; d)
manuten(•o dos canais de comunica(•o do Museu (site, redes socials e atendimento a
imprensa), que 6 realizada pot equipe interna e n•o por assessorias especializadas,
salvo haja patroc[nio a projetos que permitam esse direcionamento de recursos; e)
a(•Ses de gest•o do equipamento, especialmente a inscri(•o de projetos em leis de
incentivo (• cultura e ao esporte), vital para a sustentabilidade financeira da institui(•o;
e, f) renova(•o dos licenciamentos de direitos autorais e de imagens.

Redu•;•o de metas:
- de p•blico visitante, pela mudan(•a desta meta de objetivo para meta minima, sendo
desej•vel a sua superac•o;
- de eventos de Programa(;•o Cultural, com todos os eventos condicionados & capta(;•o,

como ocorrido em 2018;
- projeto de renova(;•o de parte da exposi(;•o de Ionga dura(;•o do Museu do Futebol,
que estar• submetido a recursos adicionais, bem como realiza(;•o de exposi(;6es
tempor•rias e itinerantes.

Renegocia•o com fornecedores e repactua(•o de contratos, com redu(•o de posto de
seguran(;a, renegocia(•o de contratos de telefonia, redu(•o materiais de consumo,
dentre outros. Abertura de novos processos de compras.

Para os c•lculos das receitas e despesas, foram considerados:

Par•metros de mercado

Reajustes de contratos de servi•os: 4,5% a.a. previs•o de infla(•o baseada no
relat6rio FOCUS do Banco Central de 21 de setembro de 2018.

Reajuste contratos de servic•os de m•o de obra terceirizada: 5,0% (reajuste atrel• ao i7
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diss[dio das categorias)

Diss[dio funcion•rios: 5,0%

Taxa B•sica de juros: 7,25% a.a. com base no relat6rio FOCUS do Banco Central de
21 de setembro de 2018). Remunera(;•o dos recursos aplicados = 75% da taxa b•sica
de juros.

Premissas das Receitas Operacionais

Bilheteria: pre(;o do ingresso = R$ 15,00 e gratuidade •s ter(•as-feiras, N•o se
viabilizando o descontingenciamento de 2,75%, os ingressos ser•o reajustados para R$
20,00 e n•o ser• oferecida gratuidades •s ter(;as-feiras a partir de 01 de outubro de
2019.

Foi considerada para apura(;•o da receita com bilheteria a meta de pQblico assumida
(250 mil visitantes no ano) e os par&metros de 2018 da distribui(;•o das vendas de
ingressos pelos diversos dias da semana, bem como as propor(;6es de ingressos com
pre(;o integral, meia entrada e gratuidades concedidas usualmente.

Outras Fontes de Receitas Operacionais: Cess•o onerosa de espa(;os para bar, Ioja,
e para eventos corporativos. Foram considerados os valores contratuais de cess•o
onerosa do Bar e da Loja e o crescimento de 30% na receita or(;ada para 2018 com
cess•o onerosa de espa(;o para eventos corporativos, com base nas a(;6es de melhoria
implantadas pela equipe do IDBrasil ao Iongo do exercicio de 2017 e 2018.

Premissas de Quadro de Funcion•rios

Quadro de funcion•rios dimensionado para atender • operag•o b•sica do Museu e suas
metas pactuadas. A(;6es que venham a ser viabilizadas corn recursos adicionais captados
- metas condicionadas- demandar•o contrata(;•o adicional e pontual de profissionais.

A remunera(•o e vantagens de qualquer natureza para os dirigentes nesse Piano de
Trabalho n•o ultrapassar•o 15Olo do or£amento total do exerc[cio. Os Custos corn os
demais funcion•rios, n•o ultrapassar•o 70Olo do or(;amento total.

Premissas de gastos corn edifica•;6es

Para o Programa de Edifica(;6es, foi destinada verba de 4,5O/o do valor do repasse, tendo
sido levada em considera(;•o a caracter[stica do pr•dio - de baixa complexidade, e o
atendimento das manuten(;6es preventivas e corretivas n•o especializadas corn equipe
fixa dedicada, aliadas a renegocia(;6es para redu•;•o de custos de contratos de servi(;os
de manuten(;•o preventiva. Os investimentos pensados para a •rea, sempre objetivando
melhoria continua, est•o previstos nas metas condicionadas.

Premissas para os principais itens de despesas de custeio

Vigil&ncia, Portaria e Limpeza

Redu(;•o de um posto de portaria, considerando a possibilidade de fechar e autom/atizaruma das portarias de acesso de funcion•rios. / •>
/Rua Maul, 51 - 2° Andar - Luz - S•o Paulo - SP TEL: (11) 3339-8/1:•0 - ]

CEP: 01028-900 www.cultu ra.sp.gov, br •/J



GOVERNO DO ESTADO DE S•,O PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRlrATIVA

Gabinete do Secret•rio

Energia el•trica
Para projec•o do custo de energia el•trica foi adotado reajuste da tarifa m•dia para
2019 = inflac•o, a partir da tarifa observada em agosto/2018, j• reajustada acima da
inflac•o, com consumo m•dio dos Oltimos 3 anos.

Verbas oriundas de recursos de capta•;•o no exercicio de 2018 ser•o aportadas
para custeio do piano de trabalho e:

para aumento do Fundo de Conting&ncia,
valor adicional de R$ 87.300,00, visando dar mais seguran•a administrativa e financeira
& gest•o do equipamento;

para reserva de recurso destinado a despesas tribut•rias com ISS
destina(;•o de valor de R$ 364.976,00, a ser reservado para o poss[vel recolhimento de
ISS sobre o valor do repasse - conforme artigo 11 ° da Lei 16.757/2017, que alterou o
artigo 3 o da Lei 16.127/2015, que isentava esse tributo sobre os repasses. Se no futuro
for confirmada a isen(;•o, esse recurso ser• revertido para constitui(;•o do fundo de
conting&ncia.

Rua Mau•, 51 - 2° Andar - Luz - S•o Paulo - SP
CEP: 01028-900

TEL: (11) 3339-8Q0"0
www.cultura.sp.gov.br
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SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio

ANEXO TECNICO II

IDBRASIL CULTURA, EDUCA•AO E ESPORTE

ORGANIZA•AO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTAO N° 4/2016
ANO: 2019

UGE: UNIDADE DE PRESERVA•AO DO PATRIMONIO
MUSEOLOGICO

CONTRATO DE GEST•,O N ° 4/2016
Referente ao Museu do Futebol

Rua Maul, 51 - 2° Andar - Luz - S•o Paulo - SP
CEP: 01028-900

l!
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UNIDADE DE PRESERVA•AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

INDICE

QUADRO DE METAS TI•CNICAS E CONDICIONADAS

ROGRAMA DE GESTAO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNAN•A 2

(PA) PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVA•AO, DOCUMENTA•AO E PESQUISA 3

(PEPC) PROGRAMA DE EXPOSI•OES E PROGRAMA•AO CULTURAL 4

(PE) PROGRAMA EDUCATIVO 6

•PSISEM) PROGRAMA DE INTEGRACAO AO SISEM-SP 8

(PCDI) PROGRAMA DE COMUNICA•,O E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 9

(PED) PROGRAMA DE EDIFICA(•(3ES: MANUTENC]•,O PREDIAL, CONSERVA(•AO 10
PREVENTIVA E SEGURANC•A
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

UNIDADE DE PRESERVA•,O DO PATRIM()NIO MUSEOLOGICO

METAS TI=CNICAS E CONDICIONADAS- MUSEU DO FUTEBOL

PROGRAMA DE GESTAO EXECUTIVA, TRANSPARI:NCIA E GOVERNAN(•A

NO A•6es
Pactuadas

1 (PGTG) Inscric•o de
projetos/planos em Leis

de Incentivo e editais
(Eixo 3)

(PGTG) Captac•o de
recursos financeiros
(bilheteria/cess•o de

espa•os/patrocinios/doa•
6es) e etc. (Eixo 3)

(PGTG) Pesquisa de
POblico - indices de

satisfa(•o do pOblico
geral de acordo corn os

dados obtidos a partir do
TOTEM eletr6nico

Atributo daN o
mensura•o

1.1 Dado Extra

2.1 Meta-Resultado

3.1 Meta-Resultado

Mensura•Eo

Quantidade de
Projetos
inscritos

Valor minimo
de 27,9% de
captac•o em

rela•:•o ao
repasse

Indice de
satisfac•o

(> ou = 80%)

Previs•o
Trimestral

1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim 2

4 ° Trim 1
META ANUAL 3

1 ° Trim 530.000
2 ° Trim 602.000
3 ° Trim 620.000
4° Trim 687.000

META ANUAL
2.439.000

1 ° Trim80%
2 ° Trim 80%
3 ° Trim80%
4 ° Trim80%

META ANUAL 80%

N °

4

8

Rua Maul, 51 - 2° Andar- Luz - $8o Paulo - SP
CEP: 01028-900

PROGRAMA DE GEST•,O EXECUTIVAz TRANSPARENCIA E GOVERNAN•:A
A•es N ° Atributo da Mensura•o Previs•o

condicionadas mensura•o Trirnestral
(PGTG) Diagn6stico para 4.1 Meta-Produto Diagn6stico 1 ° Trim

atualizac•cffo do Piano entregue 2 ° Trim
Museol6gico 3 ° Trim

4 ° Trim 1
META ANUAL 1

(PGTG) Reaiizac•o de 5.1 Meta-Produto Pesquisa 1 ° Trim
Pesquisa de P0blico realizada 2 ° Trim

(qualitativa) 3 ° Trim
4 ° Trim 1

META ANUAL 1
(PGTG) Elaborac•o de 6.1 Meta-Produto Piano 1 ° Trim

Piano de Entregue 2 ° Trim
Desenvolvimento de 3 ° Trim

Pessoal 4 ° Trim 1
META ANUAL 1

(PGTG) Elaborac•o de 7.1 Meta-Produto Piano 1 ° Trim
estudo para otimiza¢•o de Entregue 2 ° Trim
fluxo de informac•6es na 3 0 Trim

•rea administrativa 4° Trim 1
META ANUAL 1

(PGTG) Implantac•o de 8.1 Meta-Produto Sistema 1 ° Trim
sistema estruturado para Implantado 2 ° Trim
manutenc•o e avaliac•o 3 ° Trim

de cadastro de 4° Trim 1
fornecedores META•NAL. 1<TEL: (ii) 3339-•00 •"•

www.cultura.sp.gov.br '-•



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

UNIDADE DE PRESERVA(•AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

N °

9

10

11

12

13

A•6es
Pactuadas

(PA) Realiza•o de
workshops (oficinas)

t•cnicos

(PA) Produ(•fio de artigos
no site do Museu

(PA) Submiss•o de
artigos sobre o trabalho

do CRFB e sobre o acervo
publica(•o em sites de

terceiros e/ou publica(•6es
(cientificas e n•o

cientfficas)

(PA) Coleta e
digitaliza(•cfio de fotos e

documentos para
amplia(•o do acervo

digital

(PA) Estabelecimento de
parcerias com clubes de
futebol e institui(•6es de
mem6ria do esporte para
interc•mbio de acervos

(mfnimo de 1 nova
parceria/ano)

Atributo daN° mensura(;•o

9.1

PROGRAMA DE ACERVO

Mensura(;•o

Meta-Produto Quantidade de
encontros
realizados

9.2 Meta-Resultado

10.1 Meta-Produto

11.1 Meta-Produto

12.1 Meta-Produto

13.1 Meta-Produto

N6mero
minimo de

profissionais
atendidos

N0mero de
artigos

produzidos

NQmero de
artigos

submetidos &
publica¢•o

N6mero
m[nimo de

itens
digitalizados

N•mero de

Previs•o
Trimestral

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

META ANUAL 3

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

META ANUAL 30

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

META ANUAL 8

1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim

4 ° Trim 1
META ANUAL 1

1 ° Trim
2 ° Trim 1.200
3 ° Trim 200
4° Trim

META ANUAL 1.400

1 ° Trim
parcerias

estabelecidas
2 ° Trim
3 ° Trim

4 ° Trim 1
META ANUAL 1

Rua Mau&, 51 - 2° Andar - Luz - S•o Paulo - SP
CEP: 01028-900

/
TEL: (11) 3339-8000

www.cultura.sp.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DE S•.O PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

UNIDADE DE PRESERVA•AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

N °

14

15

16

17

18

19

A•Ses
condicionadas

(PA) Documentag•5o da
pesquisa do acervo

(PA) Edic3•5o e publica•5o
de entrevistas em video

do acervo de Hist6ria Oral

(PA) Publica•5o digital
sobre as pesquisas do
CRFB e o acervo do MF

(PA) Realizac•o do I
Encontro do

"Observat6rio do
Torcedor"

N °

PROGRAMA DE ACERVO
Mensura•oAtributo da

mensura•o
Meta-Produto14.1

(PA) Renovacj•5o da 18.1
interface de consulta do

Banco de Dados
(responsividade e

dinamicidade de exibicjc•o
de contet•do)___

(PA) Aquisi•cSo de 19.1
storagede 40tb para

ampliagcSo da capacidade
salvaguarda do acervo
multimidia do Museu

15.1 Meta-Produto

16.1 Meta-Produto

17.1 Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta- Prod uto

N ° de itens
documentados
/registrados
no banco de

dados do
acervo

N•mero de
entrevistas
editadas e
publicadas

N•mero de
publica•6es
editadas e

disponiveis ao
p•blico
NtJmero

minimo de
participantes

do evento

Interface
renovada

Sistema
implantado

Previs•o
Trimestral
1 ° Trim 250
2 ° Trim 250
3 ° Trim 250
4 ° Trim 250

META ANUAL 1.000

1 ° Trim
2 ° Trim 25
3 ° Trim
4° Trim 25

META ANUAL 50
1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim
4 ° Trim 1

META ANUAL 1
1 ° Trim
2 ° Trim

3 ° Trim 100
4 ° Trim

META ANUAL 100
1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim 1
4 ° Trim

META ANUAL 1

1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim 1
4° Trim

META ANUAL 1

N °

2O

21

PROGRAMA DE
A•es

Pactuadas

(PEPC) Exposic•go virtual
na Plataforma Google

Cultural Institute

(PEPC) Recebimento de
visitantes

presencialmente no
Museu do Futebol

N °

20.1

21.1 Meta-Resultado

EXPOSI•OES E PROGRAMA•,O CULTURAL
Atributo da Mensura•omensura•o

Meta-Produto Quantidade de
exposig6es

N6mero
minimo de
visitantes
recebidos

Previs•o
Trimestral

1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim 3
4 ° Trim

META ANUAL 3

1 ° Trim 53.300
2 ° Trim 65.800
3 ° Trim 69.200
4° Trim 61.700

META ANUAL 250.000

Rua Maul, 51 - 2o Andar - Luz - Sc5o Paulo - SP
CEP: 01028-900

,

TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br /



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

UNIDADE DE PRESERVA(•AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

N °

22

23

24

25

26

27

28

PROGRAMA DE
A•es

condicionadas
(PEPC) Realiza•o de

Eventos da Programac•o
Cultural

(PEPC) Realizag•o de
Exposi(j6es temporcSrias

(PEPC) Renovac•o da
Exposic•o de Ionga

durac•o do Museu do
Futebol

(PEPC) Renova•o da
sinalizac•c•o interna e
externa do Museu do

Futebol

(PEPC) Aquisic•o de
Nobreak trif•sico de

EXPOSI(•OES E PROGRAMA(•AO
N ° Atributo da

rnensura•o
22.1 Meta-Produto

23.1 Meta-Produto

24.1 Meta-Resultado

25.1 Meta-Produto

26.1 Meta-Produto

CULTURAL
Mensura•o

N•mero de
eventos

realizados

Quantidade de
exposicj6es

N6mero de
ambientes
renovados

NQmero de
ambientes

corn a
sinaliza(jc•o
renovada
Nobreak
adquirido

Previs•o
Trimestral
1 ° Trim 10
2 ° Trim 10
3 ° Trim 10
4° Trim 10

META ANUAL 40

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

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

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

META ANUAL 4
1 ° Trim
2 ° Trim

10kva corn banco de 3 ° Trim
bateria, para redundcSncia 4 ° Trim 1

META ANUAL 1
(PEPC) Reformulacj•o do 27.1
aplicativo do Museu, com

novas funcionalidade e
publicac•o nas Iojas

online.
(PEPC) Criac•o de um 28.1

sistema de Fich•rio dos
clubes, interativo, para
substituic•o do fich•rio
ffsico da exposicj•o de

longa•o.

Meta-Produto

Meta-Produto

Aplicativo
publicado

Fich•rio
implantado

1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim
4 ° Trim 1

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

META ANUAL 1

Rua Maul, 51 - 2° Andar - Luz - S•o Paulo - SP
CEP: 01028-900

/
TEL: (11) 3339-8000

www.cultu ra.sp.gov, br /
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

UNIDADE DE PRESERVA•AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

N °

29

3O

31

32

A•6es
Pactuadas

(PE) Visitas educativas
para estudantes de
escolas p•blicas e

privadas (ensino infantil,
fundamental, m•dio,

t•cnico e universit•rio)

(PE) Visitas educativas
para p•blico especifico

(PE) Projeto Deficiente
Residente - 2 a

temporada:
Futebol de amputados
(membros inferiores /

superiores)

(PE) A(36es educativas
extramuros (casas de
repouso, orfanatos,

escolas, ONGs, outros
museus, etc.)

33 (PE) Pesquisa de perfil e 33.1
de satisfa(3•o de p•blico

escolar modelo SEC
(professor e estudante) e
monitoramento de indices

de satisfa(•o

Atributo daN °

mensura•o
29.1 Meta-Resultado

PROGRAMA EDUCATIVO

Mensura•o

30.1 Meta-Resultado

31.1 Meta-Produto

32.1 Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Resultado33.2

N•mero
minimo de
estudantes

atendidos em
visitas

educativas

N0mero
minimo de

p•blico
especifico

atendido em
visitas

educativas
(minimo de

44% da
capacidade de
atendimento

de 24.128
vagas)

NQmero de
novas

atividades/
rote iros
criados

Quantidade de
a(36es

extra m u ros
realizadas

NOmero de
pesquisas
realizadas

Indice de
satisfa(;•o

(> ou = 80%)

Previs•o
Trimestral

1 ° Trim 1.100
2 ° Trim 5.500
3 ° Trim 5.500
4° Trim 2.500

META ANUAL 14.600

1 ° Trim 2.600
2 ° Trim 3.100
3 ° Trim 3.100
4° Trim 1.800

META ANUAL 10.600

1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim
4 ° Trim 3

META ANUAL 3

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

META ANUAL 4

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

META ANUAL 2

1 ° Trim
2 ° Trim 80%
3 ° Trim
4° Trim 80%

META ANUAL 80%

Rua MauS, 51 - 2° Andar- Luz - S•o Paulo - SP
CEP: 01028-900

/
TEL: (11) 3339-8000

www.cultura.sp.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE S•.O PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

UNIDADE DE PRESERVA•AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

N °

34

35

36

37

A•es NO Atributo da
Pactuadas mensura•o

(PE) Visitas conjugadas 34.1 Meta-Produto
ao Est•dio do Pacaembu

(PE) Atividades,
din•micas e jogos para o

pdblico espont•neo

(PE) Visitas mediadas
para familias aos finais de

semana e feriados

(PE) Encontros para
formac•o de

professores/educadores/p
rofissionais de turismo

PROGRAMA EDUCATIVO

Mensura•o

34.2 Meta-Resultado

35.1 Meta-Produto

35.2 Meta-Resultado

36.1

36.2

37.1

Meta-Produto

Meta-Resultado

Meta-Produto

Meta-Resultado37.2

Ndmero de
visitas

oferecidas

Ndmero
minimo de
visitantes

Quantidade de
atividades
oferecidas

Ndmero
minimo de
visitantes

atendidos nas
atividades
oferecidas

Ndmero
minimo de

visitas

Ndmero
minimo de

pdblico
atendido

Ndmero de
encontros
(4h/cada)

N•mero
minimo de

pdblico
presencial
alcan•ado

Previs•o
Trimestral

1 ° Trim 25
2 ° Trim 25
3 ° Trim 25
4 ° Trim 25

META ANUAL 100

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

META ANUAL 1.200

1 ° Trim 30
2 ° Trim 30
3 ° Trim 30
4 ° Trim 30

META ANUAL 120

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

META ANUAL 2.080

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

META ANUAL 96

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

META ANUAL 576

1 ° Trim 2
2 ° Trim
3 ° Trim
4° Trim

META ANUAL 2

1 ° Trim 20
2 ° Trim
3 ° Trim
4° Trim

META ANUAL 20

Rua Mau6, 51 - 2° Andar- Luz - S•o Paulo - SP
CEP: 01028-900

TEL: (11) 3339-8000 •www.cultu ra.sp.gov, br



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

UNIDADE DE PRESERVAC•AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

N °

38

39

Ac;6es
condicionadas

(PE) Cria¢8o de material
educativo para

exposi(•6es tempor•rias

(PE) Oferecimento de
6nibus e lanche para

pQblico especial
agendado para visitas

educativas

N ° Atributo da
mensura•o

38.1 Meta-Produto

PROGRAMA EDUCATIVO
Mensura•o

39.1 Meta-Produto

N•mero de
materiais
criados

N0mero de
6nibus

oferecidos

Previs•o
Trimestral

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

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

META ANUAL 50

N °

4O

41

42

43

44

PROGRAMA DE INTEGRA•:•,O AO
A(•6es N ° Atributo da

condicionadas mensura(;•o
(PSISEM) Realiza(•o de 40.1 Meta-Produto

palestra

(PSISEM) Realiza(•8o de 41.1 Meta-Produto
oficina

(PSISEM) Realiza(•o de
est•gio t•cnico em

exposi¢6es

42.1 Meta-Produto

(PSISEM) Exposi(•8o
itinerante "Museu do
Futebol Na/•rea" em

duas cidades

43.1 Meta-Resultado

(PSISEM) Concep¢8o e
realiza•8o de nova

exposi•8o itinerante para
o Museu do Futebol

44.1 Meta-resultado

SISEM - SP
Mensura•o

Palestra
realizada

Oficina
realizada

Est•gio
realizado

NQmero de
municipios
atendidos

N0mero de
municJpios
atendidos

Previs•o
Trimestral

1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim
4° Trim 1

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

META ANUAL 1
1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim

4° Trim 1
META ANUAL 1

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

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

META ANUAL 1

Rua Maul, 51 - 2° Andar - Luz - S•o Paulo - SP
CEP: 01028-900

TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br /



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

UNIDADE DE PRESERVA(;AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGTCO

NO A•6es NOPactuadas
45 (PCDI) Parcerias corn 45.1

veiculos de comunica•o

PROGRAMA DE COMUNICAI•,O E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Atributo da Previs•o
mensura•o Mensurag•o

Meta-Produto

46 (PCDI) Inserc•Ses na 46.1 Meta-Produto
midia

47 (PCDI) Canais de 47.1 Meta-Resultado
comunicac•o com os

diversos segmentos de
pQblico

47.2 Meta-Resultado

NQmero de
parcerias
firmadas
(novos

vefculos e/ou
renova£•o)

N•mero
m[nimo de
inserc•Ses

(TV/Rc•dio/WE
B/Im•

NQmero
minimo de
visitantes
virtuais

NQmero
minimo de

novos
seguidores
nas redes

sociais
(Facebook,

Twitter,
Instagram,
Youtube e
spotify)

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

META ANUAL 4

1 ° Trim 500
2 ° Trim 700
3 ° Trim 500
4 ° Trim 500

META ANUAL 2.200
1 ° Trim 50.000
2 ° Trim 50.000
3 ° Trim 60.000
4 ° Trim 50.000

META ANUAL 210.000
1 ° Trim 4.000
2 ° Trim 4.500
3 ° Trim 4.500
4° Trim 4.000

META ANUAL 17.000

PROGRAMA DE COMUNICA•AO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
N ° Ag6es N ° Atributo da

condicionadas mensura•o
48 (PCDI) Criac•o de novo 48.1 Meta-Produto

website para o Museu do
Futebol

Mensura•o

Web site
publicado

Previs•o
Trimestral

1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim
4 ° Trim 1

META ANUAL 1

Rua Maul, 51 - 2° Andar - Luz - S•o Paulo - SP
CEP: 01028-900

J
TEL: (11) 3339-8000

www.cultu ra.sp.gov.br •J
i t,

/



GOVERNO DO ESTADO DE S•.O PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

UNIDADE DE PRESERVA(•AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

N °

49

5O

PROGRAMA DE EDIFICA(•OES
Agnes

NO Atributo da Mensura•oPactuadas mensura•o
49.1 Dado Extra(PED) Obtenc•cSO OU

Renova¢:5o do AVCB

(PED) Obtenc•:5o OU
Renova¢:5o do Alvar:5 de
Funcionamento de Local

de Reuni:5o

51 (PED) Renova(•:5o de
Seguros

50.1 Dado Extra

51.1 Dado Extra

AVCB
renovado

Alvar&
renovado

Seguro
Patrimonial
renovado

Previs•o
Trimestral

1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim
4 ° Trim 1

META ANUAL 1

1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim 1
4 ° Trim

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

META ANUAL 1

N °

52

A•Ses
condicionadas

(PED) Projeto para
aprimoramento da

prote(•o e combate a
inc6ndio: rede de

chuveiros autom•ticos
(sprinklers) / fluido de

protec•5o para CRFB

53 (PED) Implanta(•cSO de
a(•6es de melhoria

propostas no projeto de
aprimoramento de

prote(•o e combate a
inc6ndio

54 (PED) Instalar dreno de
final de linha na rede de

sprinkler

55

56

(PED) Aprimoramento da
seguranc•a patrimonial:
automac•c•o de portas,

Rua MaucS, 51 - 2° Andar - Luz - SEo Paulo - SP
CEP: 01028-900

PROGRAMA
N ° Atributo da

mensura•o
52.1 Meta-Produto

53.1 Meta-Produto

54.1 Meta Produto

55.1 Meta-Produto

DE EDIFICA(•6ES
Mensura•o

Projetos
entregues

N•mero de
a¢Ses

implantadas

Drenos
Implantados

NQmero de 1 °

itens 2 °

instalados 3 °

Previs•o
Trimestral

1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim 2
4 ° Trim

META ANUAL 2

1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim
4° Trim 2

META ANUAL 2

1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim
4 ° Trim 1

META ANUAL 1
Trim
Trim
Trim

com instalac•o de 4° Trim 22
alarmes META ANUAL 22

(PED) Troca do DVR's do 56.1 Meta-Produto NQmero de 1 ° Trim
CFTV DVR' s 2 ° Trim

trocados 3 ° Trim
4° Trim 2

META ANUAL 2

TEL: (11)3•
www.cultu ra.sp.gov, br
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GOVERNO DO ESTADO DE S.•O PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

UNIDADE DE PRESERVA•,O DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

N °

57

58

A•es
condicionadas

(PED) Elaborag•o de
projeto para

PROGRAMA DE EDIFICA•_6ES
N ° Atributo da Mensura•o

mensura•o
57.1 Meta-Produto Projeto

elaborado

Previs•o
Trimestral

1 ° Trim
2 ° Trim

aprimoramento do 3 ° Trim 1
sistema de CFTV: 4 ° Trim

renovag•o de META ANUAL 1
eUCL•amentos.

(PED) Implantag•o de 58.1 Meta-Produto Projeto 1 ° Trim
aprimoramentos do implantado 2 ° Trim
sistema de CFTV: 3 ° Trim

renovag•o de 4° Trim 1
e•amentos. META ANUAL 1

59 (PED) Aquisic•o de 59.1
software para

monitoramento remoto
(local externo) de

alarmes
60 (PED) Instalagc•o de Porta 60.1

de vidro com controle
automatizado para

acesso • portaria 5:
entrada ao elevador

Oeste e NQcleo Educativo
61 (PED) Automagc•o do 61.1

sistema de iluminag•o

62 (PED) Automag•o do 62.1
sistema de ar climatizado

63 (PED) Novo projeto de 63.1
iluminag•o para a

fachada

64 (PED) Melhoria de •reas 64.1
internas: criagc•O de

mezanino para
armazenagem

65 (PED) Contratag•o de 65.1
projeto executivo de
adaptag•o de •reas

ad m inistrativas

66 (PED) Execug•o do 66.1
projeto de adaptagc•o de

•reas administrativas

Rua Nlau•, 51 - 2° Andar- Luz - S•o Paulo - SP
CEP: 01028-900

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Software
adquirido e
implantado

Porta
instalada

Sistema
implantado

Sistema
implantado

Projeto
elaborado

Projeto
implantado

Projeto
elaborado

Projeto
executado

TEL: (11) 3339-80•0
www. cu Itu ra. sp.g/p'v, br

1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim
4° Trim 1

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

META ANUAL 1

1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim
4 ° Trim 1

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

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

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

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

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

META ANUAL 1

/,7
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GOVERNO DO ESTADO DE S.•.O PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

UNIDADE DE PRESERVA•,O DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

N °

67

68

A•6es
condicionadas

(PED) Renovac•o de
mobilic•rio administrativo:

poltronas, estac•6es de
trabalho

(PED) Aquisic•c•O de
cadeira elevat6ria para o

t•nel (acesso a
cadeirantes)

PROGRAMA
N ° Atributo da

mensura(•o
67.1 Meta-Produto

68.1

DE EDIFICA•OES
Mensurag•o

Meta-Produto

Material
comprado

Cadeira
adquirida

Previs•o
Trimestral

1 ° Trim
2 ° Trim
3 ° Trim
4 ° Trim 1

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

META ANUAL 1

Rua Hau6, 51 - 2° Andar- Luz - S•o Paulo - SP
CEP: 01028-900

f
,j"

TEL: (11)• •'/
/

www.cultura.sp.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DE S. .O PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

GABINETE DO SECRETARIO

ANEXO III DO CONTRATO DE GESTAO - OBRIGAI•OES DE ROTINA E
COMPROMISSOS DE INFORMA(•AO

O presente documento detalha as obriga95es de rotina e os compromissos de informagQo a serem
cumpridos pela OrganizagQo Social no &mbito do Contrato de GestQo, especificando a
documentagQo a ser enviada a Unidade Gestora, para acompanhamento da regularidade da
parceria, lisura e responsabilidade no uso dos recursos pOblicos e comprovag&o de resultados.

A averigua(;•o das obriga(•Ses de rotina e dos compromissos de informa(;•o abaixo se dara a
partir do "Checklist.

OBRIGA•,6ES DE ROTINA

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

¯ Executar e atualizar periodicamente o piano museol6gico/planejamento estrategico do museu,
submetendo-o a aprovagQo do Conselho de AdministragQo e da SEC.

¯ Manter vigentes todas as condi9Ses de qualificagQo, celebragQo e avaliagQo do Contrato de GestQo.
Enviar lista de conselheiros e diretores atualizada, certidSes negativas e demais comprova98es e
demonstrativos previstos na legislagQo.

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

¯ Desenvolver planejamento e a96es de financiamento e fomento que possibilitem uma gestQo com
diversificadas fontes de recursos e a fidelizagQo de apoiadores e patrocinadores.

¯ Manter atualizados e adequados o Manual de Recursos Humanos e o Regulamento de Compras e
Contrata98es, submetendo Q previa aprovagQo do Conselho da OS e da SEC, propostas de
altera•o e atualizag•o.

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

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

¯ Manter Sistema de GestQo Interno dotado de estrutura organizacional, sistemas administrativos e
operacionais, recursos humanos, controle de patrim6nio, controladoria, comunicagQo, regulamento
de compras, piano de cargos e sal•rios e controle de custos.

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

¯ Manter o museu associado ao ICOM Brasil (Comite Brasileiro do Conselho Internacional de
Museus), e utilizar as tres associa95es profissionais a que membro institucional tem direito para ter
funcionarios do museu participando ativamente de comites tematicos do ICOM.

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

Compromissos de InformagQo.
¯ Atualizar a relagQo de documentos de arquivo a partir da aplicagQo da Tabela de Temporalidade e

do Piano de ClassificagQo, conforme legislag•o vigente.
¯ Elaborar relagQo de documentos para eliminagQo, com base na Tabela de Temporalidade (Entrega

de uma c6pia ao CADA junto corn o relat6rio do 4° trimestre.
¯ Realizar a ordenag&o e o registro das series documentais, conforme o Piano de Classificag&o e

Tabela de Temporalidade.
¯ Manter site da Organizag&o Social e dos objetos contratuais atualizados, seja no concernente &

programag•o cultural, seja com relag•o aos itens de prestagQo de contas e compras e c/ontrata98es, •,
a luz d°s itens verificad°s pela Unidade de M°nit°rament° em seu [ndice de

TTe'ncia •.

•i•
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GOVERNO DO ESTADO DE S.AO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

GABINETE DO SECRETARIO

II) ROTINAS TI•CNICAS E OBRIGA(•6ES DO PROGRAMA DE ACERVO

Nas Rotinas do Programa de Acervo, a UGE indica elementos como Refer#ncias (que os museus
podem considerar como uma base a set seguida na elabora£&o dos documentos e a£Ses) e os
Modelos (que devem ser seguidos e preenchidos obrigatoriamente pelos museus). Para cada
Rotina que demanda uma comprova£&o especffica, esta assinalado a seguir o que possui uma
Refer#ncia SEC e o que possui um Modelo SEC como base a ser considerada pelo museu.

¯ Manter os acervos em reserva tecnica, em exposi£&o ou area de consulta em condi£6es adequadas
de umidade, temperatura e ilumin&ncia, com uso de mobiliario e equipamentos tecnicos adequados
para manuseio e armazenamento, conforme as caracteristicas de cada acervo que o museu possui.

¯ Realizar diagn6stico integrado do estado de conserva£&o dos acervos (quando for o caso),
seguindo preferencialmente a publicag&o: "Diagn6stico de Conserva£•o: Modelo Proposto para
Avaliar as Necessidades do Gerenciamento Ambiental em Museus", do Getty Conservation Institute
(REFERENCIA SEC). No primeiro ano do Contrato de Gest&o entregar o "Diagn6stico do Estado de
Conserva£&o dos Acervos Museol6gico, Arquivfstico e Bibliografico do Museu XXXXX".

¯ A partir dos resultados do Diagn6stico, elaborar Piano de Conserva£&o Integrado dos Acervos
(quando for o caso), tendo como referencia o Caderno de OrientagSes para Elaborag#o de Pianos
de Trabalho das OSs (MODELO SEC). 0 piano deve set algo conciso e direcionado para a
realidade do museu, com indicativo objetivo das prioridades, das solu(•Ses e dos cronogramas
definidos pela pr6pria equipe da institui£:&o. No primeiro ano do Contrato de Gest•o, a OS deve
entregar o "Piano de Conserva£&o Integrado dos Acervos". Nos anos seguintes, a OS deve entregar
o "Relat6rio Semestral de Execu£&o de Piano de Conserva(•&o" (MODELO SEC).

¯ Orientar a execu£&o das a96es de gest&o de acervos pelos par&metros internacionais pertinentes,
tais como o SPECTRUM/CollectionsTrust, respeitando a realidade de cada institui£&o. Informar, por
meio de relat6rio, os procedimentos elaborados e implantados.

¯ Respeitar todos os procedimentos de aquisi£Ao, de emprestimo e de restauro dos acervos
museol6gico, arquiv[stico e de obras raras estabelecidos pela SEC, submetendo & previa e
expressa autoriza£&o do Conselho de Orienta£;•o Artistico/Cultural e da SEC, nos casos indicados
na legisla£&o, nas resolu£Ses vigentes e no Contrato de Gest&o. Enviar uma rela£&o dos bens do
acervo para: a) restauro; b) empr•stimo; c) aquisi£•o por doa£•o ou compra, por meio do "Relat6rio
Trimestral de Restauro, Emprestimos e Novas aquisi•;Ses" (MODELO SEC).

¯ Informar no periodo, por meio do "Relat6rio Trimestral de Restauro, Emprestimos e Novas
Aquisk•Ses (MODELO SEC), a rela£&o de obras recebidas pot emprestimos de outras institui£Ses.

¯ Atualizar e complementar os registros documentais do acervo museol6gico e manter completo e
atualizado no banco de dados do acervo vigente, com - mas n&o somente - novos registros
fotograficos, informa£Ses sobre o contexto de produ£:&o das obras, data e forma de entrada no
acervo, pesquisa de origem e procedencia, movimenta£&o, situa£&o de regularizag•o do uso de
direitos autorais e conexos, e estado de conserva£•o dos bens que compSem o acervo. No caso
dos museus que possuem materiais cuja preserva(•&o demanda predominantemente o uso de
dispositivos tais como microfilmes, CDs, DVDs, HDs, servidores dedicados, etc., devem ser
registrados a Iocaliza£•o e o estado de conserva£•&o/manuten£&o onde os mesmos materiais se
encontram. Enviar "Relat6rio de Atualiza•o do BDA-SEC ou do in.patrimonium.net" (MODELO
SEC).

¯ Atualizar e complementar os registros documentais dos acervos arquivisticos e bibliograficos, em
banco de dados informatizado e compat[vel com padrSes vigentes de interc&mbio de dados, corn -

mas n&o somente - informa£Ses sobre contexto de produ£&o das obras, data e forma de entrada no
acervo, movimenta£:•o, uso e estado de conserva?&o dos bens que compSem o acervo. No caso
dos museus que possuem materials cuja preservag•o demanda predominantemente o uso de
dispositivos tais como microfilmes, CDs, DVDs, HDs, servidores dedicados, etc., devem ser
registrados a Iocaliza£•o e o estado de conserva£&o/manuten£&o onde os mesmos materials se
encontram.

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

// •.• I
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SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

GABINETE DO SECRETARIO

¯ Participar das atividades e reuniSes relativas as melhorias e implanta(•Ses do Banco de Dados de
Gest&o de Acervos da SEC e do in.patrimonium.net e de outras atividades do Comite de Politica de
Acervo.

¯ Manter o invent•rio de acervo atualizado (acervo museol6gico, cole£6es bibliograficas especiais ou
de obras raras e conjuntos arquivisticos hist6ricos). Enviar o inventario atualizado, juntamente com
a proposta do Piano de Trabalho do exercicio seguinte, para a proposta de aditamento do Contrato
de Gest&o, contendo as incorpora(•Ses ou desvincula£Ses de acervo ate o periodo (MODELO SEC).

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

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

¯ Realizar, durante toda a vigencia do contrato, todos os procedimentos adequados de conserva£&o
preventiva e corretiva dos acervos. Incluem-se aqui as a£6es de higieniza£•o mec&nica peri6dica de
todos os acervos que o museu possuir. Enviar o "Relatdrio de Execu£•o de A£Ses de Higieniza£•o
dos Acervos", que faz parte do "Relat6rio Semestral de Execu£•o do Piano de Conserva£•o".
(MODELO SEC).

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

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

¯ Promover o desenvolvimento do Centro de Pesquisa e Refer6ncia do museu, realizando pesquisas
de acervo e tem&ticas a partir de linhas de pesquisa claramente definidas (inclusive para as
exposi£;Ses e o servi•;o educativo do museu), e promovendo atendimento a pesquisadores
interessados. Na 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 nQcleo de conservag•o, documenta•&o e pesquisa da institui£;&o, com o objetivo de dar um
panorama geral dos procedimentos, dos projetos elaborados e das parcerias realizadas com outras
institui£6es t6cnicas e/ou acad6micas. Informar o andamento das atividades, por meio do "Relat6rio
de A£Ses do Centro de Pesquisa e Referencia" (REFERE-NCIA SEC).

¯ Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gest&o para a manuten£&o das Rotinas e
Obriga95es Contratuais do Programa de Acervo.

¯ Promover periodicamente a£Ses de capacita£;•o da equipe. Informar, por meio de relat6rio, as
capacita£5es realizadas pela equipe e sua aplicabilidade no trabalho de rotina do Programa de
Acervo.

¯ Participar das atividades do Sistema Estadual de Bibliotecas do Estado de S&o Paulo (SISEB)
(quando aplicavel).

III) ROTINAS TECNICAS E OBRIGA(•()ES DO PROGRAMA DE EXPOSI•OES E
PROGRAMA(•AO CULTURAL

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

¯ Atualizar e aprimorar legendas, comunica£•&o visual e acessibilidade expositiva. Assegurar a
acessibilidade expositiva (para pessoas corn deficiencia e por meio de recursos em ingles e
espanhol) a exposk•&o de Ionga dura•o e buscar promover a acessibilidade expositiva nas
exposi•;5es temporarias e itinerantes, bem como na programa£&o cultural oferecida. Informar o
nQmero de visitantes presenciais mensalmente e sempre que solicitado. Apresentar mensalmente
por e-mail o pQblico presencial do museu, especificando os segmentos de p6blico recebidos e
enviar planilha segmentada e quantitativa de p0blicos (nos relat6rios de atividades).

¯ Participar das a•Ses de articula£•o do setor museol6gico tais como Primavera de Museus, Semana
Nacional de Museus, Jornada do Patrimdnio, Museum Week, Museum Selfie Day; alem de eventos
da Rede de Museus da SEC, tais como a Mostra de Museus da SEC, Campanha "Sonhar o mundo",
f•rias nos museus, aniversario da cidade, Dia das Crian•as, entre outras. ///" ,•_.•
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¯ Participar, conforme a disponibilidade, com a£•o ou programa£;&o das campanhas promovidas ou
apoiadas pela SEC ou Governo do Estado: Campanha do Agasalho, Virada Inclusiva, Virada
Cultural e outras programa£;6es que ocorram ao Iongo do ano.

¯ Estimular a produ(•&o cultural na area tematica foco do museu, por meio de premia•Ses, projetos de
residencia artistica e bolsas de estudo para projetos corn qualidade artistico-cultural e contrapartida
sociocultural (exposi£;6es, apresenta95es, oficinas etc.).

¯ Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gest&o para a manuten£&o das Rotinas e
Obriga£Ses Contratuais do Programa de Exposi95es e Programa£•o Cultural.

¯ Assegurar que os profissionais responsaveis pelo "Programa de Edifica£Ses", em conson&ncia corn
os diretores do museu e as demais equipes tecnicas, quando da implanta£&o de exposi£Ses de
Ionga/media dura£;&o e/ou exposk•6es temporarias, acompanhem as instala£;6es que interfiram na
eletrica, hidraulica, estrutura, entre outros elementos existentes na edifica£&o, e exijam de
terceirizados a emiss•o previa, de Anota(•o de Responsabilidade Tecnica (ART) e demais
documentos e/ ou laudos que sejam necessarios, a fim de se comprovar a seguran£a dessas
montagens para pessoas, edifica£&o e acervos.

IV) ROTINAS TI•CNICAS E OBRIGA(•6ES DO PROGRAMA EDUCATIVO

¯ Elaborar, aprimorar periodicamente e executar o Piano Educativo, contemplando o atendimento dos
varios segmentos de peblico, bem como apresentando programas e projetos para peblicos
especificos, priorizando a acessibilidade do museu. A execu£•o do Piano Educativo sera
acompanhada por meio do preenchimento da "Matriz de Monitoramento do Educativo".

¯ Manter equipe fixa em nQmero suficiente, com profissionais especializados (inclusive para o
atendimento a pessoas com deficiencia) e bilingues (ingles/espanhol), alem de promover
periodicamente a£Ses de capacitag•o da equipe.

¯ Realizar a£Ses educativas voltadas ao peblico agendado e espont&neo em todo periodo de abertura
do museu.

¯ Articular parcerias com a rede escolar e com institui£Ses vinculadas aos demais grupos alvo para
ampliar o nemero de grupos atendidos em todos os horarios disponiveis, observando a capacidade
de atendimento qualificado das visitas. Promover inclus&o social e cultural a grupos socials
diversificados, marginalizados e com maior dificuldade no acesso a equipamentos culturais (tais
como idosos, pessoas com deficiencia, pessoas em situa£;•o de vulnerabilidade social, doentes em
hospitais, etc.) ou que estejam no entorno do museu, por meio de projetos e programas acessfveis e
participativos. Proporcionar, dentro do escopo de atua£•&o do nQcleo de a£•o educativa,
acessibilidade de conteedo por meio de diversos recursos (audio-guia, maquetes tateis, entre
outros), com o intuito de promover uma visita aut6noma.

¯ Promover a£Ses voltadas as equipes das areas meio e fim do museu para a integra£&o, educa£•o e
conscientiza£&o dos funcionarios de todos os demais setores, a respeito das atividades e fun£Ses
do museu e o papel e import•ncia de cada um dentro do equipamento. Promover cursos de
forma?•o, workshops e palestras para professores, educadores e guias de turismo.

¯ Elaborar, juntamente com a equipe responsavel pela area de pesquisa do museu, materiais
qualificados e em diferentes suportes (apostilas, jogos, folders, videos etc.) para apoio &s a£Ses
educativas voltadas aos diferentes pQblicos. Dependendo do suporte do material produzido, deve-se
disponibiliza-lo no site do museu.

¯ Realizar programas, projetos e a£;6es integrados com as &reas t•cnicas do museu e, tambem, com
n0cleos de a•o educativa de outros museus pertencentes & SEC.

¯ Reaiizar pesquisa de perfil e de satisfa£&o do pQblico escolar, para subsidiar a avalia£&o e o
aperfei£oamento dos servi£;os prestados.

¯ Apresentar dados coletados em pesquisas e avalia#Ses aplicadas ao pQblico atendido pelo nQcleo
de a(•&o educativa em que se utilizaram modelos pr6prios da institui£&o. Participar das reuniSes e
atividades do Comite Educativo.

¯ Participar das a£•Ses em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC (campanhas, eventos,
impressos, etc.).

¯ Participar dos projetos desenvolvidos nas parcerias da Secretaria de Cultura e Economia criativa
corn outros 6rgQos governamentais.

/•
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¯ Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gest&o para a manuten9•o das Rotinas e
Obriga96es Contratuais do Programa Educativo.

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

¯ Considerar as demandas do interior, litoral e regi&o metropolitana de SP discutidas com o Grupo
Tecnico e com o Conselho de Orienta£&o do SISEM/UPPM, no planejamento das ag6es integradas
ao SlSEM-SP, que poder&o ser definidas dentro das linhas de ag•,o existentes (comunicag•o, apoio
tecnico, articulag•o, formag•o).

¯ Submeter periodicamente proposta detalhada de ag6es integradas ao SlSEM-SP (como, por
exemplo, exposig6es itinerantes, com titulo, necessidades para montagem e proposta de ag•o
atrelada a exposig&o, bern como a formag•o da equipe educativa do museu que recebera a
exposig&o; seminarios, oficinas e palestras, com descrig&o de carga horaria, nBmero de vagas e
emerita; estagios tecnicos, com descrig•o de periodo de estagio, nQmero de vagas e perfil desejado
do candidato ao estagio; visitas de formag•o - no sentido de receber profissionais de outros
museus, com definig&o de nQmero de vagas e datas de realizag&o; visitas t6cnicas - no sentido de
um profissional da OS ir ate a instituig•o e elaborar um relat6rio de recomendag•o, com definig•o de
nBmero de visitas e especialidade a ser tratada - que pode ser expografia, comunicag•o visual,
conservag&o preventiva, etc.).

¯ Participar e promover interc&mbios tecnicos, recebendo em estagio tecnico, profissionais de museus
de diferentes regi6es do Estado, de outros Estados e de outros paises, bern como enviando
tambem funcionarios do museu em iniciativas afins.

¯ Seguir as recomendag6es de prazos determinados para cada ag&o conforme estipulado pelo
GTCSISEM-SP: 45 dias antes da ag•o, realizar o contato com o municipio; 30 dias antes da ag•o,
confirmag•o de local, data, horario e tema a ser trabalhado; 20 dias antes da ag&o, aprovag&o da
pega de divulga9•o; 15 dias antes da agQo, inicio da divulga9•o e ate 10 dias ap6s a realizag•o da
a9Qo, envio de relat6rio para o GTCSlSEM-SP.

¯ Encaminhar relagQo de parcerias estabelecidas com outras instituig6es museol6gicas, realizadas e
previstas, para que o GTCSlSEM-SP possa coordenar seu planejamento, evitando assim
sobreposig6es de ag6es de apoio.

¯ Participar das a96es em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC (campanhas, eventos,
impressos, etc.).

¯ Atualizar o mapeamento de ag6es potenciais para integra9&o do SlSEM-SP dentre as a96es
planejadas em diversas Qreas tecnicas da OS.

¯ Assegurar investimento minimo do repasse anual do Contrato de GestQo para a manuten9&o das
Rotinas e Obrigag6es Contratuais do Programa de Ag6es de Integrag&o ao SlSEM-SP.

Vl) ROTINAS Ti•CNICAS E OBRIGA(•(]ES DO PROGRAMA DE COMUNICA(•AO E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Desenvolver Piano de Comunicag&o e Desenvolvimento Institucional que fortalega a presenga do
museu junto a diversos pBblicos de interesse (estudantes, professores, apoiadores, pesquisadores,
patrocinadores, doadores, imprensa e formadores de opini•o), firmando-o como equipamento
cultural do Govemo do Estado vinculado a Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
Promover o museu na internet e nas redes sociais, seguindo as diretrizes do Piano de Comunicag&o
Institucional e respeitando as orientag6es do Sistema de Comunicag&o da Cultura - SlCOM.
Submeter a aprovag•o da SEC propostas de alterag•o de Iogomarca do museu.
Manter o site do museu atualizado e adequado, divulgando dados institucionais, historicos e de
agenda atualizada regularmente, contendo: informag6es de exposig6es e programag&o cultural do
museu; informag6es sobre o SlSEM e a Rede Tem&tica da qual faz parte; servigos do museu e
formas de acesso; aviso de compras e de processos seletivos para contratagSes de servigos e de
colaboradores para a equipe do museu; documentos institucionais da OS (estatuto; qualificag&o
como OS; relag&o de conselheiros e mandatos, diretoria e contatos; relat6rios anu/ais; prestag&o de
contas); links para ouvidoria/SEC, para o site da SEC e para o site do SISE•Divulgar no site e

k._
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tamb6m nas contas de redes socials mantidas pelo museu informa£;Ses atualizadas sobre o acervo
(restauros importantes que foram concluidos, a£Ses de atualiza£•o de informa£•Ses relevantes no
banco de dados do acervo e formas de pesquisa).

¯ Produzir pe£;as de comunica£•o tais como convites eletr6nicos, boletins eletr(•nicos para divulgag&o
da programa£&o para envio ao mailing list, com previa aprovag•o de proposta editorial e layout pela
SEC.

¯ Atualizar mensalmente a programa£•o anual contida no Descritivo das Exposi£•Ses e Programa£•&o
Cultural, por e-mail, conforme as datas estabelecidas pela UPPM / SEC e manter a SEC/UPPM
atualizada sobre toda e qualquer altera£;•o de data, conteBdo ou servi£o desta programagAo.

¯ Submeter previamente & Assessoria de Comunica£•&o da SEC, pot e-mail, com c6pia para a
Unidade Gestora, toda proposta de material de divulga£;•o a ser produzido (folhetos, convites,
catalogos, publica£;Ses, etc.), para aprova£•o da proposta editorial, layout e tiragem, bern como
submeter previamente para aprovag•o da SEC as minutas de release para imprensa.

¯ Aplicar corretamente o Manual de Logomarcas da SEC / Governo do Estado.
¯ Participar e divulgar a£;Ses de articula£;&o do setor museol6gico tais como Primavera de Museus,

Semana Nacional de Museus, Jornada do Patrim6nio, Museum Week, Museum Selfie Day; al6m de
eventos.da Rede de Museus da SEC, tais como a Mostra de Museus da SEC, Campanha "Sonhar o
mundo", ferias nos museus, aniversario da cidade, Dia das Crian£as, entre outras.

¯ Participar, conforme a disponibilidade, com a£&o ou programa£;&o das campanhas promovidas ou
apoiadas pela SEC ou Governo do Estado: Campanha do Agasalho, Virada Inclusiva, Virada
Cultural e outras programa£6es que ocorram ao Iongo do ano.

¯ Monitorar pBblico virtual.
¯ Seguir as orienta£•Ses da Politica de Comunica£•&o e a Politica de Porta-Vozes da SEC.
¯ Enviar Destaques do Museu na Midia do periodo.
¯ Produzir a comunica£&o visual e implantar/requalificar a sinaliza£&o interna e externa do museu.
¯ Realizar agSes de relacionamento com pt•blicos-alvo e prospectar e estabelecer parcerias.
¯ Em conjunto corn o Programa de Gest&o Executiva, Transparencia e Governanga, estruturar

programas de apoio/capta£•o ao museu.
¯ Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gest&o para a manuten£&o das Rotinas e

Obriga(•Ses Contratuais do Programa de Comunica#•o de Desenvolvimento Institucional.

VII) ROTINAS TI•CNICAS E OBRIGA(•()ES DO PROGRAMA DE EDIFICA(•6ES: MANUTEN(•AO
PREDIAL, CONSERVA(•AO PREVENTIVA E SEGURAN(•A

Manter atualizado e executar periodicamente o Piano de Gest&o e Manuten•o em Edificios.
Devera incluir, alem da edifica£•o, todas as instala£•Ses e infraestrutura predial (luminotecnia;
sistema de ventila£•o, exaust•o e climatiza£&o; elevadores e plataformas; geradores; etc.) e areas
externas. Promover a regulariza£;•o cadastral das edifica£;Ses, com elabora£•o de todos os projetos
e laudos tecnicos solicitados pelos 6rg•os pQblicos para obten£•o e manuteng•o do Alvara de
Funcionamento de Local de Reuni•o junto & prefeitura do municipio.
Executar programag•o peri6dica de combate a pragas: descupinizag&o, desratiza£;&o,
desinsetiza£;&o e a£Ses para ado£•o de barreiras fisicas impeditivas de pouso e nidifica(•&o de
pombos na edifica(•&o.
Obter e renovar o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) no prazo concedido pelo Corpo
de Bombeiros, atualizando sempre que necessario o projeto de bombeiros. Realizar a manuten£&o
peri6dica dos equipamentos de seguran£•a e preven£&o de incendios (hidrantes, extintores em suas
diversas classes, etc.), garantindo boas condi£Ses de uso e prazo de validade vigente. Manter
atualizado e dentro do prazo de validade o treinamento da Brigada de Incendio do museu. Utilizar e
atualizar sempre que necessario o Manual de Normas e Procedimentos de Seguran£•a e o Piano de
Salvaguarda e Conting•ncia, com realiza•&o de treinamento peri6dico, no minimo semestral, de
todos os funcionarios. Renovar anualmente, dentro do prazo de validade, os seguros contra
inc•ndio, danos patrimoniais, responsabilidade civil e outras coberturas pertinentes, em valores
compatfveis corn a edifica#•o e uso. Entregar c6pia das apolices de seguros a cada. contrata•o,
renova•&o ou altera•o das condi•es de cobertura. /
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¯ Manter e promover condi£•Ses de acessibilidade fisica para pessoas com deficiencia e mobilidade
reduzida..

¯ Zelar pela sustentabilidade ambiental contemplando, no minimo, a£;Ses para minimiza£•&o de gastos
com &gua, energia eletrica, materiais tecnicos e de consumo e implantar coleta seletiva.

¯ Manter equipe fixa, com profissionais especializados para a manuten£&o predial e a conserva•&o
preventiva da edifica£•&o e areas externas, bern como para a seguran•a de toda a propriedade e
patrimSnio nela preservado, e promover periodicamente, no mfnimo semestral, a£6es de
capacitag•o da equipe.

¯ Assegurar a manuten£•o fisica e a conserva£;&o preventiva das edifica£•Ses, instala£•Ses e
equipamentos de infraestrutura predial, investindo, no mfnimo 4% do repasse anual do Contrato de
Gest&o em a96es de opera£•&o e em sua manuten£•o preventiva e corretiva.

tj/•
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CHECK LIST GERAL

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

Periodicidade de [ Forma de comprova•oUGE Tembtica do item Item a ser verificado Verifica•o
Eixo 1 - Piano Museol6gico e Planejamento Estrat•gico

Programa de Gest•o Piano museol6gico do museu elaborado 40 tri do primeiro
UPPM

Executiva, e/ou atualizado, submetendo-o & aprova£;•o ano do Contrato Piano Museologico
Transparencia e da SEC e do Conselho de administra(;&o de Gest&o

Governanga

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

Programa de Gest&o
Executiva,

Transparencia e
Governan£a

Programa de Gest&o
Executiva,

Transparencia e
Governan£a

Programa de GestAo
Executiva,

Transparencia e
Governan£a

Piano museol6gico implantado

Planejamento estrat6gico do museu
elaborado e/ou atualizado, submetendo-o &

aprova£&o da SEC e do Conselho de
administra£•o (quando houver)

Planejamento estrat6gico implantado
(quando houver)

40 tri a partir do
segundo ano do

contrato de gest•o

30 tri do segundo
ano do Contrato

de Gest&o

4o tri a partir do
segundo ano do

Contrato de
Gest&o

Relato sobre implanta#&o
do Piano Museol6gico

Planejamento estrategico
(quando houver)

Relato sobre implanta£;&o
do Planejamento

Estrategico (quando
houver)

Eixo 2 - Gest•o administrativa e financeira

Programa de Gest&o
Executiva,

Transparencia e
Governan£a

Relat6rios, certid6es e documentos
entregues conforme regularidade e prazos
estabelecidos e modelos fornecidos pela
Unidade de Monitoramento dos Contratos

de Gest&o e nos Procedimentos
Operacionais Parametrizados da SEC

Trimestralmente
Anexos administrativos

dos relat6rios trimestral e
anual

Eixo 3 - Financiamento e Fomento

UPPM

UPPM

Programa de Gest•,o
Executiva,

Transpar•ncia e
Governanga

Programa de Gest&o
Executiva,

Transparencia e
Governan£a

Piano de mobiliza£Ao de recursos

Projetos submetidos a Leis de Incentivo e
Editais

1 ° tri do novo
Contrato de Gest#,o

e 4° trimestre

4° tri

Planejamento de
mobiliza(•&o de recursos

Relato dos projetos
inscritos

q
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UPPM

UPPM

Eixo 4 - Mobilizag•o e/ou diversifica•o e/ou fideliza•o de pt•blico

Programa de Gest•o
Executiva,

Transparencia e
Governan£a

Programa de Gest&o
Executiva,

Transparencia e
Governan£a

Museu associado ao ICOM Brasil (Comite
Brasileiro do Conselho Internacional de

Museus), e utiliza£•o alas tres associa£Ses
proflssionais a que membro institucional tem

direito para ter funcion•rios do museu
participando ativamente de comites tem•ticos

do ICOM.

Desenvolvimento de estrat6gias envolvendo
todas as areas tecnicas e administrativas para
viabilizar a amplia•&o e/ou diversifica£&o e/ou

fideliza£;&o do p6blico da Institui(•&o

40 tri do primeiro
ano do Contrato de

Gest&o

4° tri

Comprovante de
Associa£&o ao ICOM

Brasil

Relato sobre as a{;Ses de
mobiliza£•o e/ou

diversificag&o e/ou
fideliza£•o de pt3blico

Programa de Gest&o
4° tri do primeiro

UPPM
Executiva, Estudo de verificac..•o da capacidade maxima ano do Contrato de Estudo de capacidade de

Transparencia e de atendimento do Museu Gest&o atendimento do museu
Governan£a

Eixo 5 - Monitoramento e Avalia£•o de Resultados

UPPM

UPPM

UPPM

Programa de Gest&o
Executiva,

Transparencia e

Governan£a

Programa de Gest&o
Executiva,

Transparencia e

Governan•:a

Programa de Gest&o
Executiva,

Transparencia e
Governan£a

Pesquisa de satisfa£&o do pt•blico em geral

Pesquisas especificas de satisfa#•o do

p6blico corn as exposi£Ses e programa•&o

cultural para subsidiar a gest&o na

avaliag•o da programa£•o realizada.
Pesquisas de perfil e satisfa£&o de pQblico

realizada bienalmente,
a partir de metodologia adequada para a

area museol6gica (quando houver).

2° e 4° tri

4° tri

40 tri

Relat6rio de Pesquisa de
satisfa•;•o do peblico em

geral (com indices de
satisfa£&o) - (Ha

REFERE•NCIA SEC para o
modelo de pesquisa a

ser aplicada)

Relat6rio de Pesquisa de

satisfa£•o do pt)blico de
exposi£Ses e

programa£&o cultural

Relat6rio de Pesquisa de
perfil e satisfa£;&o do

pt•blico (quando houver)
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Programa de Acervo

Periodicidade de Forma de comprova()•oUGE Tem&tica do item Item a ser verificado Verifica•o
Diagn6stico do Estado de Conserva•o dos 20 tri do primeiro Diagn6stico do Estado de

UPPM Programa de Acervo Acervos Museol6gico, Arquivistico e ano do Contrato Conserva(•&o dos
Bibliogr&fico do Museu de Gest&o Acervos

4° tri do primeiro
UPPM Programa de Acervo Piano de Conserva(•o do Museu ano do Contrato Piano de Conserva(;&o

de Gest•o

Relat6rio de implanta£•oUPPM Programa de Acervo Piano de Conserva(;:&o do Museu implantado 20 e 40 tri do Piano de Conserva£&o

Relat6rio de atualiza(•&o
UPPM Programa de Acervo Atualiza(•o do BDA-SEC ou do in. 20 e 4° tri do BDA-SEC ou dopatrimonium.net

in.patrimonium.net

Atualiza(;&o de Invent&rio dos Acervos 30 tri Invent&rios dos acervosUPPM Programa de Acervo Museol6gico, Bibliogr&fico e de Obras Raras atualizados

Guia do Acervo
UPPM Programa de Acervo Guia do Acervo Arquivistico elaborado ou 3° tri Arquivistico ou suaatualizado (documenta(;•o hist6rica) atualizag•o

Relat6rio de a(;Ses do
UPPM Programa de Acervo A(•6es do Centro de Pesquisa e Referencia 1° e 30 tri Centro de Pesquisa e(ou de sua Implanta(;&o) Refer6ncia

4o tri do primeiro
UPPM Programa de Acervo Politica de Acervo do Museu ano do Contrato Politica de acervo

de Gest&o

Implanta(•&o de Procedimentos para gest•o Relat6rio dos
UPPM Programa de Acervo de cole(;Ses em museus (com base na 30 tri procedimentos

Norma SPECTRUM 4.0) elaborados e implantados

UPPM

UPPM

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Contratos e termos de cess&o de uso de
imagem e som sob responsabilidade do

museu

Capacita(•&o de equipe vinculada ao
Programa

40 tri

4o tri

Planilha de status de
atualiza(•o/regulariza£•o
de direitos de cess&o de
uso de imagem e de som

Relat6rio sobre a
capacita(•&o e sua

aplicag&o no trabalho de
rotina

Relat6rio de restauros,
UPPM Programa de Acervo Restauros, Emprestimos e Novas Trimestralmente emprestimos e novasAquisi(•6es aquisi(•6es

/
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Programa de Exposi(;<Ses e Programaq•o Cultural

Periodicidade deUGE Tem•tica do item Item a ser verificado Verificaq•o Forma de comprovaq•o

Programa de Proposta de Politica de Exposi•Ses e

UPPM Exposi(•Ses e programa•o cultural do museu com o 4° Tri Politica de Exposi•:Ses e
Programa£&o descritivo das exposi£6es e programa£•o Programa£•o Cultural

Cultural cultural

Programa de Programa£•o cultural do museu (modelo

UPPM Exposi£Ses e SEC). Entregar a planilha mensalmente (por Trimestralmente Consolidado Trimestral da
Programa£&o email), at• o Ultimo dia do mes, e o Planilha de programa£&o

Cultural consolidado trimestral

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

Programa de
Exposi£6es e
Programa£&o

Cultural

Programa de
Exposi£6es e
Programag&o

Cultural

Programa de
Exposi96es e
Programa•&o

Cultural

Programa de
ExposJgOes e
Programa•&o

Cultural

Programa de
ExposigSes e
Programa•&o

Cultural

Atualizag&o e aprimoramento das legendas,
comunicag•o visual e acessibilidade

expositiva em suas exposigSes de Ionga
durag&o, temporarias e itinerantes, bern

como em sua programag&o cultural.

Informar n•mero de visitantes presenciais
mensalmente (por email), trimestralmente e

sempre que solicitado, especificando os
segmentos de peblico recebidos

Estimulo a produg&o cultural na &rea
tem&tica foco do museu, por meio de

premiagSes, projetos de resid6ncia artistica
e bolsas de estudo para projetos corn

qualidade artistico-cultural e contrapartida
sociocultural (exposigSes, apresentagSes,

oficinas etc.) (quando houver)

Assegurar que os profissionais respons&veis
pelo "Programa de EdificagSes", em

conson&ncia corn os diretores do museu e
as demais equipes tecnicas, quando da

implantag•o de exposigSes de Ionga/m•dia
durag&o e/ou exposigSes tempor&rias,

acompanhem as instalag6es que interfiram
na el•trica, hidr&ulica, estrutura, entre outros
elementos existentes na edificag•o, e exijam

de terceirizados a emiss&o pr•via, de
Anotag&o de Responsabilidade Tecnica

(ART) e demais documentos e/ou laudos
que sejam necess&rios, a tim de se

comprovar a seguranga dessas montagens
para pessoas, edificag&o e acervos.

AgSes implantadas para a ampliag•o da
extrovers•o do acervo e da tematica de

atuag&o do museu. (quando houver)

2o e 4o tri

Trimestralmente

4° Tri

Trimestralmente

Trimestralmente

Descritivo das a•Ses de
atualiza•&o e

aprimoramento de
legendas, comunica•o
visual e acessibilidade

expositiva

Consolidado Trimestral
das Planilhas de Peblico

Regulamento dos
Concursos, Editais e

Programas de Resid6ncia
Artistica / T•cnica /
Cultural para o ano

seguinte (quando houver)

Envio de c6pias das
Anota•Ses de

Responsabilidade Tecnica
(ARTs) e eventuais laudos

especificos assinados
pelos profissionais

responsaveis tecnicos por
obras civis, instala•Oes
el•tricas e hidr&ulicas

quando da implanta•o de
exposi(•Ses de Ionga ou

m•dia dura•o e
exposi•Oes temporarias

(quando houver)

Relato complementar das
a(•Ses do Programa de

Exposi•Ses e
Programa•&o Cultural

(q!uando houver)
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Programa Educativo

Periodicidade deUGE Tematica do item Item a ser verificado Verificaq•o Forma de comprova(;•o

UPPM Programa Educativo Piano Educativo elaborado/atualizado

2° tri do primeiro
ano de vigencia do
Contrato de Gest•o
e 4o trimestre para

os demais anos

Piano educativo

Matriz de monitoramentoUPPM Programa Educativo Piano educativo implantado 1 ° e 4° tri do educativo

A•Ses educativas realizadas ao peblico
agendado e espont•neoPrograma Educativo Trimestralmente

Relat6rio complementar
de a£6es do nt•cleo
educativo, contendo:
a) A£Ses educativas
realizadas ao pQblico

agendado e espont&neo;
b) Articula£&o de

parcerias para ampliar o
nQmero de grupos

atendidos em todos os
hor&rios disponiveis;

c) Cursos de forma£;&o,
workshops e palestras

promovidos para
professores, educadores e

guias de turismo (se
houver);

d) Programas, projetos e
a•6es realizados de forma

integrada com as areas
t6cnicas do museu e,

tambem, corn nQcleos de
a£&o educativa de outros
museus pertencentes &

SEC (se houver);
e) Participa£•o nas a•Ses
em rede promovidas pela

Unidade Gestora/SEC
(campanhas, eventos,
impressos, etc.) e nos
projetos desenvolvidos

nas parcerias da
Secretaria da Cultura corn

outros 6rg•os
governamentais (se

houver).

UPPM

!
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UPPM

UPPM

UPPM

Programa Educativo

Programa Educativo

Programa Educativo

Programa Educativo

Materiais educativos disponibilizados e
acessibilidade de conteedo dentro do escopo

de atua£•o do n6cleo de a£&o educativa

A95es de capacita£&o da equipe de
educadores e a£Ses educativas voltadas &s

equipes das &reas meio e tim do museu, corn
a realiza£&o de programas ou projetos de

consciencia funcional.

Pesquisa de perfil e de satisfag&o do p0blico
escolar (modelo SEC)

Pesquisas e avalia£Ses aplicadas ao p6blico
atendido pelo nQcleo de a£•o educativa em

que se utilizaram modelos pr6prios da
institui£•o.

4° tri

2° e 4° tri

2o e 4o tri

4° tri

Materiais educativos
(apostilas, jogos, folders,
videos etc.) elaborados

para os diversos pl]blicos
(impressos e virtuais) e

recursos de acessibilidade
implantados.

Relat6rio das a•Ses de
capacita•&o da equipe de
educadores e das a£•Ses
educativas voltadas &s

equipes das &reas meio e
tim do museu

Relat6rio Analitico da
Pesquisa de Perfil e

Satisfa•o do P6blico
Escolar.

Relat6rio com os
resultados das pesquisas
e avalia•6es aplicadas ao
p•blico educativo em que

se utilizaram modelos
pr6prios da institui•&o.

Programa de Integra()•o ao SISEM-SP

UGE

UPPM

UPPM

UPPM

Tem&tica do item

Programa de
integra£•o ao SISEM-

SP

Programa de
integra£•&o ao SISEM-

SP

Programa de
integra£&o ao SISEM-

SP

Item a ser verificado

A£;Ses de forma£&o (cursos, oficinas,
palestras, worshops), considerando as
demandas do interior, litoral e regi•o

metropolitana de S•o Paulo (entrega de
relat6rio ate 10 dias ap6s a realiza£&o da

atividade e nos relat6rios trimestrais e anual)

Exposi£Ses itinerantes realizadas,
considerando as demandas do interior, litoral
e regi•o metropolitana de S&o Paulo (entrega
de relat6rio ate 10 dias ap6s a realiza£•&o da
atividade e nos relat6rios trimestrais e anual)

Visitas de Apoio Tecnico a institui(•6es
museol6gicas (entrega de relat6rio ate 10 dias

ap6s a realiza£&o da atividade e nos
relat6rios trimestrais e anual)

Periodicidade de
Verifica•o

Trimestralmente

Trimestralmente

Trimestralmente

Forma de comprova(;•o

Relat6rio conciso sobre a
a£•o de forma£&o

realizada e relat6rio
trimestral e anual

Relat6rio conciso sobre a
a£&o de forma£&o

realizada e relat6rio
trimestral e anual

Relat6rio conciso sobre a
a£•o de forma£&o

realizada e relat6rio
trimestral e anual

i
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UPPM

UPPM

Programa de
integrag•o ao SISEM-

SP

Programa de
integrag&o ao SISEM-

SP

Programa de
integra£&o ao SISEM-

SP

Participa£•o nas reuniSes e atividades das
Redes Tematicas (no menos uma vez por

ano)

Participa£•&o no Encontro Paulista de Museus
com Paineis digitais/apresenta£•Ses em mesas

expositivas (se houver)

Estagios tecnicos oferecidos para a£Ses
especificas de curta dura£•o (no menos uma

vez por ano)

40 trim

2o ou 3o tri

4o trim

Programa de Comunica()•o e Desenvolvimento Institucional

UGE

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

Relat6rio conciso sobre a
a#&o de formag&o

realizada e relat6rio
trimestral e anual

Material a ser divulgado
durante o evento

Relat6rio conciso sobre a
a£&o de forma£&o

realizada e relat6rio
trimestral e anual

Tem&tica do item

Programa de
Comunicag#,o e

Desenvolvimento
Institucional

Programa de
Comunica£&o e

Desenvolvimento
Institucional

Programa de
Comunica£&o e

Desenvolvimento
I nstitucional

Programa de
Comunica£•o e

Desenvolvimento
Institucional

Programa de
Comunica£&o e

Desenvolvimento
Institucional

Item a ser verificado

Piano de Comunica#&o e DesenvoMmento
Institucional elaborado/atualizado

Piano de Comunicag•o e Desenvolvimento
Institucional implantado

Promo£:&o do museu no website e nas
redes sociais e monitoramento do p6blico

virtual

Destaques do museu na midia

Realiza£&o de a96es de relacionamento
corn pt]blicos-alvo e prospec£&o e

estabelecimento de parcerias

Periodicidade de
Verificaq•o (em
qual, ou quais

trimestres, deve
ser verificado)

20 tri do primeiro
ano de vigencia
do Contrato de

Gest&o e 40
trimestre para os

demais anos

4° tri

Trimestralmente

Trimestralmente

2o e 4o tri

Forma de comprova•o

Piano de comunica£•o

Relat6rio anual de a£Ses
implantadas no Piano de

Comunica£•Ao e
DesenvoMmento

Institucional do museu

Relat6rio trimestral das
a96es de comunica£•o
do museu no website e

nas redes sociais e
monitoramento do

pt)blico virtual, indicando
nQmero de visitantes

t)nicos e n6mero total de
acessos por canal

Relat6rio trimestral de
destaques do museu na

midia no periodo

Relat6rio semestral de
a95es de relacionamento

com pt•blicos-alvo e
prospec£&o e

estabelecimento de
parcerias

/
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UPPM

Programa de
Comunicag•o e

Desenvolvimento
Institucional

Propostas de publica£Ses (livros, cole£Ses)
do museu submetidas anualmente &

Unidade Gestora para aprova£&o (proposta
editorial, especifica£•o tecnica e tiragem)

4o tri Especifica£Ses das
publica£Ses propostas

Programa Edifica•:Ses

UGE Tem•tica do item Item a ser verificado Periodicidade de Forma de comprova(;•oVerificaq•o

UPPM Programa de Piano de Manuten•o e Oonserva•;•o 40 tri Piano de Manuten•o e
Edifica98es elaborado/atualizado Conserva•o

UPPM Programa de Acompanhamento de execu£&o do Piano de Trimestralmente Planilha de
Edifica£Ses Manuten£&o e Conserva£•o acompanhamento

Acompanhamento de execu£•o do Piano de
UPPM Programa de

Manuten£&o e Conserva£&o (consolidado das 4° tri Planilha de
Edifica£Ses acompanhamento

a£Ses de todos os trimestres)

UPPM Programa de
Edifica£Ses

UPPM Programa de
Edifica(•Ses

UPPM Programa de
Edifica98es

Alvara de Funcionamento Local de Reuni&o

Combate a pragas

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros -

AVCB

2° e 4° tri

2° e 4o tri

2° e 4° tri

C6pia do documento ou
relato das a•Ses

realizadas para a obten•o
e/ou renova•o do

documento

C6pia do comprovante de
execu;&o do servi•o e/ou

relato das a98es
realizadas

C6pia do documento no
trimestre de obten•&o e /
ou renovag&o ou relato

das a•Ses realizadas para
a obten•:•o el ou

renova•&o
Programa de 20 Relato das a•SesUPPM
Edifica•Ses A•Ses de seguran;a e preven•&o de inc•ndios e 4° tri realizadas

Manual de Normas e
UPPM Programa de Manual de Normas e Procedimentos de 4o tri Procedimentos deEdifica•Ses Seguran•a

Seguran•a

Programa de Piano de Salvaguarda e Conting•ncia 40 tri Piano de Salvaguarda eUPPM
Edifica98es Conting6ncia

C6pia da ap61ice entregue
UPPM

Programa de Seguros contra inc6ndios, danos patrimoniais,
Trimestralmente no trimestre deEdificagSes responsabilidade civil e outras coberturas,

contratag•o.

UPPM Programa de Acessibilidade para pessoas com defici6ncia e 2o e 4o tri Relato das a•Ses
Edifica•Ses mobilidade reduzida, realizadas

UPPM Programa de Sustentabilidade ambiental 20 e 40 tri Relato das a•Ses
Edifica•Ses realizadas

Relat6rio com quantidade
UPPM Programa de Manter equipe flxa 4° tri e descri98es dos perils

Edifica•Ses dos funcionarios.

.i9
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ANEXO TECNICO IV

IDBRASIL - IDBRASIL CULTURA, EDUCA(•AO E ESPORTE

ORGANIZA(•AO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTAO N ° 4/2016
PERIODO: 01/07/2016 - 31/12/2020

ANO: 2019

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

Referente
ao(s)

MFUTEBOL- MUSEU DO
FUTEBOL

1
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SISTEMA DE PAGAMENTO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se obriga por esse contrato a repassar &
Organiza(•o Social IDBrasil Cultura, Educa•o e Esporte, o montante de R$ 40.877.653,24
para o desenvolvimento das metas e obriga(•6es previstas neste contrato de gest•o, entre o
periodo de 2016 e 2020, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

Ano Total Ano (R$)

2020 10.161.105,00

Programa Trabalho

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

Natureza
Des•esa

33903975

33903975

33903975

33903975

Fonte

Fonte 1 -

Tesouro
Fonte i -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro

Data Limite Parcela

20/11/2020 4

20/08/2020 3

20/05/2020 2

20/02/2020 1

TOTAL GERAL:

Total Parcela

2.540.276,25

2.540.276,25

2.540.276,25

2.540.276,25

10.161.105•00

Total Ano
Ano (R$)

2019 8.504.175,00

Programa Trabalho

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

Natureza
Despesa

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

Fonte

Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 2 -

Tesouro

Data Limite Parcela

20/12/2019 6

20/11/2019 5

20/10/2019 4

20/08/2019 3

20/05/2019 2

20/02/2019 1

TOTAL GERAL:

*Pagamento parcial no valor de R$1.375.850,00, saldo residual de R$1.048.309,25.

Total Ano
Ano (R$)

2018 8.744.617,00

Programa Trabalho

13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.0000

Natureza
Despesa

33.90.39 -

75
33.90.39 -

75
33.90.39 -

75
33.90.39 -

75
33.90.39 -

75
33.90.39 -

75
33.90.39 -

75
33.90.39 -

75

Fonte

Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro

Data Limite Parcela

20/12/2018 8

20/10/2018 7

20/08/2018 6

20/07/2018 5

20/06/2018 4

20/05/2018 3

20/03/2018 2

20/02/2018 1

TOTAL GERAL:

Total Parcela

410.565,25

410.556,00

410.556,00

2.424.159,25"

2.424.159,25

2.424.159,25

8.504.17400

Total Parcela

677.008,62

2.119.000,00

1.150.000,00

400.000,00

1.538.608,38

700.000,00

1.160.000,00

1.000.000,00

8.744.61•00

Ano

2017

Total Ano
(R•)

8.634.777,00

Programa Trabalho

13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.0000

Natureza Fonte Data Limite
Total Parcela

Parcela
Despesa

33.90.39 -

75
33.90.39 -

75
33.90.39 -

75

Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro

20/12/2017

20/1112017

20/10/2017

9

8

7

500.000,00

1.000.000,00

1.634/•77,00

/
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13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.0000

33.90.39 -

75
33.90.39 -

75
33.90.39 -

75
33.90.39 -

75
33.90.39 -

75
33.90.39 -

75

Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte I -

Tesouro

20/07/2017 6

20/06/2017 5

20/05/2017 4

20/03/2017 3

20/02/2017 2

10/01/2017 1

TOTAL GERAL:

2.000.000,00

500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

8.634.777L00

Ano

2016

Total Ano

4.832.979,24

Programa Trabalho

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

Natureza
Des•esa

33903975

33903975

33903975

Fonte

Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro

Data Limite Parcela

20/10/2016 2

20/07/2016 1

27/06/2016 0

TOTAL GERAL:

Total Parcela
L•J__

2.000.000,00

2.331.177,00

501.802,24

4.832.97•24
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6.1.5.3.4 Jogos Atividades Materiais Educativos -16.250

6.1.5.3.5 A•o de forma(•o, participa•o eventos / semin•rio -2.613

6.1.5.3.6 PAMF (manuten•o de maquetes, a•6es diversas) -16.422

6.1.5.3.7 Despesas Diversas

6.1.5.4 Programa Apoio ao SISEM

6.1.5.4.1 Interc•mbio Educativo

6.1.5.4.2 A•6es para professores / Educadores

6.1.5.4.3 A(;6es para Mem6ria e Esporte

6.1.5.5 Programa de Comunica•o e Desenvolvimento Institucional -66.882

6.1.5.5.1 Site - Manuten(;•o / Publica•6es Virtuais -41.382

6.1.5.5.2 Pe•as Gr•ficas -20.000

6.1.5.5.3 Aplicativo / Audioguias -5.500

6.1.5.5.4 Produ•o de Pe•as de Comunica•o (vinhetas, spots etc)

6.1.5.6 Programa de Gest•o Executiva Transpar•ncia e Governan•a -105.101

6.1.5.6.1 Piano Museol6gico / Estrat•gico

6.1.5.6.2 Pesquisa de P0blico -5.651

6.1.5.6.3 Compliance -60.000

6.1.5.6.40utras - (Projeto Conviver) -2.700

6.1.5.6.5 Servi•os Volunt•rios -36.750

7 Super•vit/D•ficit do exercicio


