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

Gabinete do Secret•rio

5° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTAO n°

009/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SAO
PAULO, POR INTERMI•DIO DA SECRETARIA DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA, E O INSTITUTO DE PRESERVA•AO E
DIFUSAO DA HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRA(•AO,
QUALIFICADA COMO ORGANIZA(•AO SOCIAL DE CULTURA,
PARA GESTAO DO MUSEU DO CAFE

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de S&o Paulo, por intermedio da SECRETARIA DE
CULTURA E ECOMOMIA 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, S•rgio Sd Leit&o brasileiro,
portador da c6dula de identidade RG n° 04346735-6/RJ e do CPF/MF n° 929.010.857-68, doravante
denominada CONTRATANTE, e de outro lado o Instituto de Preservag&o e Difus&o da Histbria do
Caf• e da Imigrag&o, Organizag&o Social de Cultura, corn CNPJ/MF n° 02.634.914/0001-30, tendo
enderego a Rua XV de Novembro, n ° 95, Centro, CEP 11010-151, Santos, SP, e com estatuto
registrado no Cartbrio Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica da
Cidade de Santos - SP, sob n° 49.975, neste ato representado pela Senhora Alessandra de Almeida
Santos, Diretora Executiva, brasileira, portadora da c6dula de identidade RG n° 64.742.053-3 e do
CPF/MF n° 271.092.568-04, e pelo Senhor Thiago da Silva Santos, Diretor Administrativo Financeiro,
brasileiro, portador da celula de identidade RG n° 34.644.947-9 e do CPF n° 291.861.718-01,
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispSe a Lei Complementar Estadual
846 de 04-06-1998, o Decreto Estadual 43.493, de 29-09-1998 e suas altera96es, e considerando a
declarag&o de dispensa de licitag•o inserida nos autos do Processo SC n° 279789/2016,
fundamentada no § 1 °, do artigo 6°, da referida Lei Complementar e altera98es posteriores,
RESOLVEM celebrar o presente ADITAMENTO AO CONTRATO DE GEST,•O referente & formag&o
de uma parceria para fomento e execug&o de atividades relativas & drea de Cultura, materializada
pelo gerenciamento e execug&o de atividades a serem desenvolvidas junto ao Museu do Caf•
instalado na Rua XV de Novembro, n ° 95, Centro, CEP 11010-151, Santos,SP, cujo uso fica permitido
pelo periodo de vig•ncia do presente contrato, mediante as seguintes cldusulas e condi96es.

CLAUSULA PRIMEIRA

O presente aditamento tem por objetivo a alterag&o dos ANEXOS I (PLANO ESTRATleGICO DE
ATUA(•,•,O) II (PLANO DE TRABALHO: A(•(SES E MENSURA(•OES E PROPOSTA
OR(•AMENTARIA), III (OBRIGA(•(SES DE ROTINA E COMPROMISSOS DE INFORMA(•,O), E IV
(CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO), para repactuag&o das a•Ses, mensura98es, rotinas e de
recursos orgament&rios referentes ao exercicio de 2020.

CL,&,USULA SEGUNDA

Fica alterada a CLAUSULA SF•TIMA, Pardgrafo Primeiro do Contrato de Gest&o n° 009/2016, que

passa a vigorar com a seguinte redag•o: ,/
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CLAUSULA S#TIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execu•&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 condi(;Ses constantes deste instrumento, bern
como no Anexo IV - Sistema de Pagamento (Cronograma de Desembolso),
a import&ncia global de R$ 26.323.270,94 (Vinte e seis milhSes, trezentos e
vinte e tr•s mil, duzentos e setenta reals e noventa e quatro centavos).

CL.a.USULA TERCEIRA

Fica alterada a CLAUSULA OITAVA Contrato de Gest&o no 009/2016, que passa a vigorar corn a
seguinte redag&o:

CLAUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS

Para o exercicio de 2020, a CONTRATANTE repassar& & CONTRATADA
um total de R$ 4.310.000,00 (Quatro milhSes, trezentos e dez mil reais),
mediante a libera(;&o de 12 (doze) parcelas, de acordo com o "Anexo IV-
Cronograma de Desembolso". O valor a ser repassado nos anos seguintes
correr•, por conta dos recursos consignados nas respectivas leis
orqamentarias dos exercicios subsequentes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O montante de R$ 4.310.000,00 (Quatro
milhSes, trezentos e dez rail reais) que onerara a rubrica
13.391.1214.5732.0000, no item 33.90.39-75 no exercicio de 2020 ser&
repassado em 12 parcelas, na seguinte conformidade:

1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a
R$ 3.879.000,00 (Tr•s milhSes, oitocentos e setenta e nove mil reals), ser&o
repassados atrav•s de 12 (doze) parcelas conforme Anexo IV -

Cronograma de Desembolso.

2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$
431.000,00 (quatrocentos e trinta e um mil reals), ser&o repassados atrav•s
de 12 (doze) parcelas conforme Anexo IV - Cronograma de Desembolso,
cujos valores variaveis ser•fio determinados em fun•:•o da avalia•o
trimestral da execu(;&o contratual, conforme previsto no Anexo I - Piano de/!'
Trabalho.
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IE, por estarem justas e contratadas, assinam o presente aditamento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma.

S&o Paulo, •'•de <• b.7 /') •.•le 2020.

S•rgio S• Leit•o
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

ALESSANDRA DE ALMEIDA SANTOS
Diret0ra Executiva

IINSTITUTO DE PRESERVA(•,•O E DIFUS,•O DA HISTORIA
DO CAFI• E DA IMIGRA(•,•O

THIAGO DA SILVA SANTOS
Diretor Administrativo

I NSTITUTO DE Assinado de forrnll digital

PRESERVACAO E
por INST!TUTO DE
PRESERVACAO E DIFUSAO

DIFUSAO DA DA HISTORIA

HISTORIA DO:02634914000130
Dados: 2020.00.04 20:03:56

DO:02634914000130 •3'oo'

IINSTITUTO DE PRESERVA(•AO E DIFUS,•,O DA HISTORIA
DO CAFI• E DA IMIGRA(•,O

Testemunhas:

Nome::
RG:

Nome
RG:
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Anexo T•cnico I - Piano de Trabalho - Estrat•gia de Ac•o

INCI - INSTITUTO DE PRESERVA•AO E DIFUSAO DA

HISTORIA DO CAFE E DA IMIGRACAO

ORGANIZA•AO SOCIAL DE CULTURA

ANO: 2020

UGE-" UNIDADE DE PRESERVA•AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

CONTRATO DE GEST#,O N o 009-2016
Referente ao Museu do Caf• I
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ANEXO TECNICO I - PIANO ESTRATI•GICO DE ATUA(•AO

APRESENTACAO

O Museu do Caf• apresenta a presente proposta de Piano de Trabalho para o exercfcio 2020, n•o apenas
na condic•o de destaque cultural na Regi•o da Baixada Santista, mas buscando expandir suas ac•es de
modo a garantir a posic;•o de refer•ncia nacional e internacional como equipamento respons•vel pela
salvaguarda e divulgac•o da mem6ria hist6rica, socioecon6rnica e cultural do setor cafeeiro.

Esse reposicionamento do Museu do Caf• ser• feito a partir dos subsidios conceituais e t•cnicos que ser•o
fornecidos no novo Piano Museol6gico, que ser• conclufdo e implementado em 2020, permitindo a
requalifica•o das ac;6es da instituic;•o, e garantindo dessa forma equipara•o e destaque frente •s demais
instituic;6es museol6gicas do Estado e do pals.

Para ampliar a quantidade e a qualidade das ac;6es desenvolvidas pelo Museu do Caf•, em que pese o
hist6rico de sucessivos cortes orc;ament•rios que levou o Museu do Caf• a se reinventar e apresentar

resultados extremamente positivos a cada ano, dado o ernpenho do INCI • frente desse equipamento corn
uma equaliza(;•o consciente, segura e ponderada dos valores orc;ament•rios, diversas frentes foram
abertas buscando a m•xirna racionalizac;•o das despesas e a potencializac;•o das fontes de receitas
disponfveis, corn criatividade para abrir novas possibilidades de arrecadac;•o.

Para 2020, as principals estrat•gias do INCI estar•o ligadas • captac;•o baseada em Piano Anual aprovado

via Lei Rouanet, alum de pr•mios e editais pontuais. Paralelamente haver• especial atenc;•o aos cursos no
Centro de Preparac;•o de Caf• e daqueles de curta durac;•o ligados • •rea de pesquisa, conservac•o e
correlatas, alum das cess6es onerosas de espa•o para eventos corporativos e gravac;6es.

No pr6ximo ano ser• tamb•m publicada e implementada a polftica de acervo do Museu do Caf•, mais
ampla e considerando tamb•m as ac;6es de mapeamento de refer•ncias patrimoniais e o programa de

hist6ria oral j• realizados, permitindo a continuidade do projeto de pesquisa de acervo, seguida da
aplicac;•o do piano de conservac;•o, alum de possibilitar novas parcerias t•cnicas. Entretanto, para a
plenitude da politica de acervo, se faz necess•ria o suporte do Conselho de Orienta(;•o Cultural,
atualmente em fase de composic;•o na Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Utilizando como estrat•gia unir pesquisa corn extrovers•o, em 2020 ser•o realizados dois projetos: o

primeiro "Projeto de Referenciamento Bibliogr•fico de Obras Raras Sobre Produc;•o de Caf•", buscando as

refer•ncias de titulos em acervos externos, preferencialmente j• digitalizados; e o segundo o projeto "Caf•
e Consumo", que por meio de levantamento de objetos e de mapeamentos referenciais bibliogr•ficos e
arquivisticos ser•o pesquisadas informac;6es sobre o conjunto de objetos ligados ao consumo.

Corn o prop6sito de tornar o Museu do Caf• um equiparnento mais transversal, vinculado ao territ6rio e
corn func•o social, foi idealizado o programa LabCaf• voltado • criac•o de uma •rea de

compartilhamentos, viv•ncias e interc•mbios de experiencias e saberes, que promover• o di•logo com
cliversos segrnentos da sociedade, visando urna s•rie de a•6es para provocar novas abordagens e

estimular pensamentos e ac;6es inovadoras. Ser• um espac;o para apresentar, explorar e preservar a

cultura do caf•, apoiando projetos pilotos de experirnentac;•o e inovac•o voltados ao trin6mio
preserva•o, pesquisa e comunica•o, atendendo o eixos norteadores e principios transversais previstos

na Politica de Acervo da instituic•o.

Tamb•m em 2020 ser•o iniciadas as tratativas para a conceitua•o da RedeCaf•, que tern como objetivo

fomentar um trabalho colaborativo e compartilhado para a construc;•o de um mapa cultural do

caf••3ro
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do estado de S•o Paulo voltado • preserva¢;•o e divulgaq•o georeferenciada, buscando extrapolar os
muros do museu conectando suas colec;6es com as de outras instituiqSes (museus, institutos de pesquisa,

universidades, centro culturais e afins).

Seguindo a proposta de curadoria compartilhada, no pr6ximo exerc[cio pretende-se desenvolver
organicamente duas exposi(;Ses tempor•rias, em conformidade com as diretrizes indicadas pela Polftica de
Exposic;6es e de Acervo. Ambas as exposic;6es, intituladas "O Feminino no Caf•: 1870-1930" e
"TelecomunicaqSes no Com•rcio de Caf•", tratam de desdobramentos de projetos de pesquisa realizados
pela institui(;•o. AlUm disso, as curadorias compreendem pelo menos dois dos eixos norteadores da
Polftica de Acervo - Dimens•o Material, Social e Artfstica do Caf• - e aos Prindpios Transversais intitulados
"Relaq6es Sociais e de Trabalho", e "G•nero e Poder".

A exposic•o "0 Feminino no Caf•: 1870-1930", prevista para marqo 2020, abordar• a tem•tica a partir de
um olhar para o acervo iconogr•fico do Museu do Caf• e de outras instituiq6es onde est•o retratadas
essas personagens femininas que comp6e a sociedade no perfodo forte da economia do caf• no Brasil. J•
"Telecomunica(•6es no Com•rcio de Caf•", com inauguraq•o prevista para novembro de 2020, tratar• da
diffcil comunicac•o entre as zonas cafeeiras com as portu•rias at• a segunda metade do s•culo XX,

caracterizando a relac•o distante entre produtores e exportadores. Tamb•m demonstrar• o surgimento e
fortalecimento de classes de intermediadores no com•rcio do caf•, como os comiss•rios e corretores,

alterando a din•mica das relaq6es que configuravam o com•rcio do produto.

No que tange • Programa(;•o Cultural, a exemplo dos anos anteriores, 2020 contar• com uma intensa

agenda durante todo o ano, corn tem•Sticas variadas, e tendo o caf• e a valoriza(;•o do patrim6nio cultural

como fios condutores. Para o exercfcio, est• previsto o desenvolvimento das atividades: anivers•rio da

cidade de Santos, anivers•rio do Museu do Caf•, Dia Nacional e Internacional do Caf•, Semana Nacional
de Museus, Primavera de Museus, Dia das Crian•as e Consci•ncia Negra. O Museu participar• tamb•m do

Festival Santos Caf•, evento no qual a instituic•o vem se tornando protagonista a cada edi•o, em
parceria com a Prefeitura de Santos. Algumas atividades que comp6em a programac•o cultural do MC s•o
estrat•gicas para fidelizac;•o do p6blico e interlocu(;•o corn o entorno da institui(;•o e ser•o mantidas,

como os programas "F•rias no Museu" e o "Mercado Coffee", esse 6ltimo gerou um grande fluxo de

visitantes em sua primeira edi•o, em 2019. Existe ainda a possibilidade, mediante capta(•o de recursos,
de ser implantada a sonorizac;•o do SalVo do Preg•o, no dia do anivers•rio do Edificio da Bolsa Oficial de

Caf•.

Tamb•m ser•o realizados cursos, palestras e workshops para fomentar as tem•ticas trabalhadas nas
exposic•6es tempor•rias ou em eixos de atuac•o museol6gica, tais como debates sobre valoriza•o do

patrim6nio e arquitetura, media•o educativa, processos de curadoria, alum de assuntos como
preserva•;•o de fotografias, arte e economia criativa ligados ao caf•, entre outros.

Para alum das perspectivas das func•6es de preservar, conservar e pesquisar, o Museu do Caf• continuar•

em 2020 promovendo ac•Ses e atividades que extrapolam o alcance territorial do equipamento cultural,

pois as ac;6es extramuros, alum de gerar visibilidade ao Museu do Caf6, descentralizam e exteriorizam o
que se encontra no interior da institui(•o.

O N0cleo Educativo do Museu do Caf• vem potencializando ao Iongo dos anos a interlocuc•o entre o

espac•o museol6gico e seus diferentes p6blicos. Corn a qualifica•o das a•6es e atualizac•o da estrutura e

din•mica do trabalho do Setor Educativo, a pr•tica do planejamento se torna cada vez mais org•nica

dentro do setor, o que facilita a capta•o de parcerias e a realiza•o corn compet•ncia das atividades.

Atualmente, corn estrat•gias desenvolvidas a partir dos conceitos de educac•o patrimonial, educa•o
museal e da media•o em espac•os expositivos, a equipe educativa tem alcanc•ado diversos p6b•cos
(escolar, terceira idade, pessoas com defici•ncia, pessoas em situa•:•o de vulnerabilidade social, p•blico
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interno, guias de turismo, professores e agentes culturais) e assim contribuindo para valoriza•fio e
preserva•o do caf•, enquanto produto de relev•ncia • hist6ria e • mem6ria, em fun•o de seu papel
propulsor da economia e agente de transforma•o da cultura local, regional e nacional. Nesse sentido,
ter•o continuidade as proposi•es para urea atua•o mais integrada, junto •s a•es educativas da rede de
museus ligados • Secretaria de Cultura e Economia Criativa, •s institui•es culturais da Baixada Santista,
universidades e entidades afins.

Com o objetivo de ampliar o conhecimento a respeito da bebida, suas origens, seu modo de preparo e de
consumo, o Centro de Prepara•o de Caf• - uma das •reas mais estrat•gicas e atrativas desse
equipamento cultural -, manter• um calend•rio robusto em 2020 de cursos de forma•o continuada e
modular at• o nfvel intermedi•rio, alum de cursos de latte arte, drinks de caf•, harmoniza•o, entre

outros. Dar• continuidade a participa•o da equipe em semin•rios, feiras e concursos especializados, bern
como sua frente de atua•o junto •s mais diversas programa•es culturais do equipamento cultural, em
especial as visitas seguidas de degusta•fio e ao programa "Meu Espresso", voltado para pessoas em

situa•o de vulnerabilidade social.

Em rela•o ao Programa de tntegra•fio ao SISEM/SP, o Museu do Caf• manter• a coopera•o com o
Sistema Estadual de Museus para a realiza•o de a•es de articula•o, capacita•o e interc•mbio,
fortalecendo uma importante rede de di•logo corn urea s•rie de institui•es museol6gicas paulistas de
pequeno porte, corn atua•o significativa nas mais diversas frentes. Para 2020, est• prevista a amplia•o
da abrang•ncia de atua•o e da democratiza•o do acesso aos conte•dos gerados pelo Museu do Caf•,
aumento do n•mero de a•es de p•blico e de munic•pios atendidos, assim como a inclus•o de novas a•es
dentro do programa LabCaf• e da RedeCaf•.

No que se refere ao Programa de Comunica•fio e Desenvolvimento Institucional, est•o previstas a
continuidade de a•es que envolvem a intensa programa•o nas midias sociais, corn a elabora•o de

vfdeos e postagens interativas que reforcem a import•ncia do patrim6nio material e imaterial preservados

pela institui•o. No que tange • imprensa, relacionamento que vem sendo ampliado a cada ano, a
proposta • criar novos vinculos e parcerias, tamb•m corn midias do interior do estado, principalmente nas
regimes produtoras e caf•.

A equipe de Comunica•o e Desenvolvimento Institucional tern ainda como objetivo trabalhar
continuamente a imagem institucional do Museu do Caf• junto aos p•blicos de interesse mapeados,

transformando os stakeholders em importantes agentes multiplicadores de opini•o positiva, tornando o
Museu do Caf• fonte de confiabilidade de informa•o e transpar•ncia de gest•o e contribuindo para

elabora•o de novas estrat•gias para capta•fio de recursos.

A partir do mapeamento de possiveis patrocinadores e apoiadores da institui•o, ser• realizado um

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

marketing direto/parcerias institucionais, se dedicando • capta•o incentivada para o Piano Anual de

2020, j• aprovado na Lei Rouanet. Outra estrat•gia prevista • a estrutura•o de novas formas de
divulga•o do programa "Amigos do Museu".

Dentro das a•es do Programa de Edifica•es - manuten$•o predial, conserva•o preventiva e seguran•a
- o grande destaque ficar• por conta do in•cio dos servi•os de conserva•o e manuten•fio das fachadas do

edificio da Bolsa Oficial de Caf• e implanta•o de audit6rio no segundo andar, viabilizados por meio do 4o

Termo de Aditamento ao CG 009/2016, assinado em dezembro de 2019. H• ainda outras interven•es
necess,-•rias no pr•dio, que ser•o tratadas no •mbito do Contrato de Gest•o com os recursos disponfveis

no Programa de Edifica•es, como recupera•o de •reas externas e internas no terceiro andar da

constru•o, limpeza de paredes internas em •reas expositivas e de circula•o, por exemplo. J• em•aso
de recursos adicionais, o restauro do antigo restaurante Clube da Bolsa • tratado pelo INCI com•',uma
meta condicionada priorit•ria.
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Dessa forma, o INCI pretende dar continuidade • sua trajet6ria de excel•ncia de gest•o • frente ao
Museu do Caf•, sendo a Organiza•o Social corn "a melhor organiza•o e maior transpar•ncia, dentre as
parcerias estabelecidas na Area de Museus" e "... tamb•m urea das tr•s Organiza•es Sociais com as
melhores pr•ticas, quando consideradas as 24 parcerias vigentes", conforme parecer da Unidade de
Monitoramento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa relativo ao exerdcio de 2018.

OBJETIVO GERAL

Administrar, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa por meio da Unidade de
Preserva•o do Patrim6nio Museol6gico o Museu do Caf•, garantindo a preserva•o, pesquisa e

comunica•o de seu patrim6nio cultural material e imaterial, e o cumprimento de sua missfio institucional,
e atuar intensivamente pelo fortalecimento do Sistema Estadual de Museus - SISEM, em estreita
conson•ncia com 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:

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

°Receitas provenientes de: a) gera•o de receita por parte da Organiza•o Social atrav•s de

servi•os previamente autorizados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa; b)
explora•o de servi•os de livraria, Ioja, caf• e afins em conformidade com o Termo de
Permiss•o de Uso (Anexo V do Contrato de Gest•o); c) outras receitas auferidas pela cess•o
remunerada de uso de seus espa•os f•sicos, quando autorizada pela Secretaria; d) rendas
diversas, inclusive da venda ou cess•o de seus produtos, tais como direitos autorais e
conexos; e) doa•es, legados e contribui•6es de pessoas ffsicas e de entidades nacionais e
estrangeiras;

°Gera•o de recursos pela Organiza•o Social por meio de obten•o de patroc[nio a projetos

incentivados pelas leis de ren6ncia fiscal e capta•o de recursos advindos de projetos
aprovados em editais de fomento e fundos setoriais p•blicos; e,

°Rendimentos de aplica•6es de ativos financeiros.

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

para fiscaliza•o dos 6rg•os p0blicos do Estado ou para auditorias independentes contratadas./

O P E RACIONALIZA(•AO
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De acordo com a polftica 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•es finalfsticas a serem executadas (de preservac;•o, pesquisa e divulga•o do patrim6nio museol6gico,
visando contribuir para a educa•o, identidade, cidadania e fruic;•o cultural) e as atividades de gest•o e de
•reas-meio, para viabiliz•-Ias. Para materializar o desenvolvirnento desses programas, a operacionalizac;•o
deste Piano de Trabalho envolve a execuc;•o de metas t•cnicas e administrativas, a realizac;•o de rotinas
t•cnicas e o cumprimento de obriga•es contratuais e gerenciais.

As ac;•es a seguir descritas ser•o realizadas no pr6prio museu e por meio da articulac;•o e apoio a outros
museus do Estado e as ac;•es de preserva•o e difus•o do patrim6nio museol6gico em todo o territ6rio
paulista.

Em 2020 o Museu do Caf• continuar• aberto ao p•blico de janeiro a dezembro, exceto •s segundas-feiras

e nos dias 01/01, 24, 25 e 31/12, e quarta-feira de cinzas, sendo seu funcionamento regular nos demais
dias, de terc;a-feira a s•bado das 9h •s 18h, e aos domingos, das 10h •s 18h, com bilheteria aberta at• •s
17h. As segundas-feiras ser•o dedicadas a servi•os internos, exceto em data especfficas de cruzeiros
mar{timos, em que o Museu do Caf• ficar• aberto durante toda a semana.

A entrada ao Museu do Caf• tern um custo de R$ 10,00 (dez reais) e a meia-entrada para grupos
agendados de escolas particulares, professores da rede particular, estudantes, idosos corn mais de 60
anos e crianc;as entre 8 e 16 anos. Dever• ser concedida entrada gratuita para crian•as at• 5 anos,
professores da rede p0blica, escolas p0blicas agendadas, pessoas corn "passaporte dos museus",
deficientes, vulnerabilidade social, servidores p•blicos do estado de S•o Paulo, guias de turismo,

funcion•rios de Organiza•es Socials de Cultura de SP, membros da SUTACO (m•s de marc;o), membros
ICOM e IBRAM, mediante apresentac;•o das devidas comprova•es. Considerando o presente par•metro

orc;ament•rio, a entrada do museu aos s•bados permanecer• gratuita, conforme Resolu•o SC N o 21, de
28-4-2014.

Apresentamos, a seguir, o quadro de metas de cada museu e o quadro de rotinas t•cnicas que nortear•o
o cumprimento do objetivo geral e dos objetivos especificos previstos no Contrato de Gest•o e neste Piano
de Trabalho. O desenvolvimento e o registro das ac;•es ser•o feitos de maneira a facilitar seu
acompanhamento e avaliac;•o por parte da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, dos demais 6rg•os

fiscalizadores do Estado de S•o Paulo e da sociedade em geral.

Ser•o apresentados relat6rios trimestrais das 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 0 perlodo, lembrando que a
somat6ria dos resultados trimestrais dever• viabilizar o alcance dos resultados anuais previstos.

A pol{tica de exposiq6es e programaq•o cultural ser• acordada entre a Organizaq•o Social e a Secretaria

de Cultura e Economia Criativa, por meio de sua Unidade Gestora, a partir da apresenta(•o do Anexo
"Proposta de Pol•tica de Exposiq6es e Programaq•o Cultural" do Museu do Caf•, que determinar• o foco e

as diretrizes das mostras e atividades propostas. Essa pol•tica ser• & base da seleq•o das exposiqSes e
programaq•o cultural a serem anualmente realizadas nos museus, explicitadas no Anexo "Descritivo ,•
Resumido das Exposiq6es e Programaq•o Cultural".

/
PROGRAMAS E ESTRATEGIAS DE ATUA•AO
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1) PROGRAMA DE GESTAO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNAN•A

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS: permanecem os mesmos objetivos espedficos do Contrato de Gest•o

II) ESTRATEGIA DE A¢•,O:

As receitas operacionais do Museu do Caf• v•m apresentando crescimento constante nos •ltimos anos,
impulsionadas, principalmente, por cess•o onerosa de espa(•o da Cafeteria do Museu, bilheteria, Ioja de
souvenirs e Cursos do Centro de Preparas•o de Caf•. Contudo, em face ao cen•rio econ6mico e os
desafios orsament•rios rotineiros, para 2020, o INCI pretende, alum de potencializar as fontes de receita
j& utilizadas, • fundamental a diversifica(;5o das possibilidades de arrecadasSo de recursos em diferentes
frentes.

A seguir apresentamos as estrat•gias que o INCI pretende utilizar durante o perfodo:

1. Amplia¢;•o das cess6es onerosas de espa•o

a) Eventos corporativos: O Museu do Caf•, sediado no edificio hist6rico da antiga Bolsa Oficial de Caf•
um local simb61ico da cidade de Santos. Para o pr6ximo exercfcio o INCI pretende ampliar a explorasSo

dessa forte relasSo para potencializar as cess6es onerosas de espaqo para eventos corporativos. Para isso
trabalhar• com materiais de comunica(•o, contato ativo corn potenciais interessados e a pr•tica, em
acordo corn a UPPM, de preqos promocionais para atrair clientes considerados estrat•gicos, visando se
consolidar como op(•o interessante de espa(•o a ser Iocado. Entre os espaqos que podem receber eventos

est•o: a Cafeteria, o mezanino e a varanda, bern como a sala multiuso, e o Centro de Prepara(•o de Caf•,
alum do espaso do antigo restaurante Clube da Bolsa.

2. Cursos, workshops, semin•rios, CPC e visitas especiais corn cobranga de inscri•o/ingresso

a) Cursos, workshops e semin•rios: Oferecer, a partir de pesquisa de demanda, cursos, workshops e
semin•rios de curta duras•o, para pSblico especffico, especialmente na Area de pesquisa, conserva(•o e
correlatas, para alum das a•6es j& realizadas gratuitamente. O objetivo • criar uma agenda regular corn a
possibilidade de inscriq•o nos eventos por meio do site da instituiqSo.

b) Visitas especiais: Corn a consolidag•o do espac•o do Centro de Prepara•o do Caf• como espaso
complementar • experi•ncia, o INCI pretende aprimorar as visitas especiais corn valores diferenciados,
principalmente no que tange • visita com degustasSo, que conta com grande procura e atualmente
realizada aos fins de semana.

c) Centro de Preparas•o de Caf•: Ampliar a grade do Centro de Preparac;5o de Caf•, diversificando a
oferta de m6dulos complementares ao Curso de Barista, bem como potencializando as possiblidades de
cursos de curta durac;•o voltados a leigos e a baristas j• formados, como o de torra e o de drinks com
caf•, por exemplo, e tamb•m a possibilidade da formac•5o de barista aos fins de semana. /

3. DoagSo pessoa fisica
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a) Amigo do Museu: Fortalecer e aprimorar o programa de beneficios exclusivos •s pessoas fisicas que
se interessarem em serem amigos do Museu. Atualmente s•o oferecidas duas categorias de filia(•o,
prevendo beneficios como: acesso • fila preferencial, desconto na loja de souvenirs, na cafeteria, no
bonde do caf•, cursos, workshops e programaG6es especiais, recebimento de cat•logo das exposiG6es,
al•m de menc•o como apoiador no site ou em painel no Museu do Caf•.

b) Projetos de curto prazo: Em conjunto com a equipe educativa e de comunica(•o e desenvolvimento
institucional ser•o estabelecidos projetos de curto prazo a serem realizados a partir de doa(•Ses do
visitante. Uma vez obtidos os recursos, o projeto ser• executado e o resultado corn fotos e nSmeros ser•
divulgado. A doaq•o, de qualquer valor, ser• realizada de forma direta no ato da aquisi(•o de ingresso. Na
oportunidade, o funcion•rio da bilheteria oferecer• ao visitante a possibilidade de doaq•o de um valor que,
por exemplo, facilite o troco.

c) Leis de incentivo: Cria•o de opera•o que permita a contribuic•o de pessoas fisicas a projetos
pontuais e pianos anuais aprovados nas leis de incentivo, com desconto no imposto de renda. A a•o
prev• a possibilidade de doa•o no pr6prio Museu ou via internet, mediante formul•rio a ser implantado
em p•gina espedfica do site. Neste ambiente tamb•m estar•o disponibilizadas todas as informa•6es sobre
o projeto, bem como instruc•6es para a colabora•o e a posterior declara•o no imposto de renda.

4. Projetos inscritos em leis de incentivo

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

Museu do Caf•.

b) Exposi•6es, projetos educativos, a•6es de acervo e infraestrutura: O objetivo • inscrever as a•6es
de tais programas no Piano Anual, bern como buscar ativamente por editais e pr•mios especificos para

viabilizac•o de exposic•6es, projetos educativos, ac•6es ligadas ao acervo e infraestrutura.

5. Pessoas jurldicas

a) Entidades e empresas ligadas aos diversos segmentos do setor cafeeiro: Ampliar o relacionamento e
buscar apoios e/ou patrocinios para realizaq•o de programaqSes culturais corn empresas e entidades

ligadas aos diversos segmentos do setor cafeeiro.

b) Parcerias e permutas: Buscar parcerias e permutas com empresas fornecedoras de materiais de uso
continuado como itens de limpeza, uniformes, materiais gr•ficos, entre outros, visando desonerar o

orc•amento da •rea meio. Da mesma forma, buscar parcerias com vies social para ampliar o atendimento
ao p6blico, como, por exemplo, transporte para grupos escolares, deficientes e em situa•o de
vulnerabilidade.

III) NI•IMERO E PERFIL DOS FUNCION.•RIO5 EXCLUSIVAMENTE DO PROGRAMA:
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01

01

:•: :
' :: :!:C•rgo

Diretor Administrativo

Gerente de Comunica(•o Institucional

02 Analistas s•niors administrativos
financeiros

02 Analista jr administrativo Gradua(•o em Administrac•o em de
Empresas/Gradua•o em Administra•o de
Empresas, MBA em Controladoria e Finan(•as
Coorporativas (em andamento)

01 Analista pleno administrativo Gradu(•o em pedagogia
(atendimento/secretariado)

01 Analista pleno de Recursos Humanos Gradua•o em Administra•o de Empresas,
MBA em Gest•o Estrat•gica de Pessoas

04 Analistas administrativos (atendimento Gradua(•o na •rea de humanas
- Ioja/bilheteria)

01 Aprendiz Menor aprendiz

Gradua•o em Comunica(•o Social, MBA em
Gest•o Empresarial.
Gradua(•o em Rela(•6es P0blicas, p6s-
graduac•o em Marketing, MBA em Gest•o de
Museus (em andamento)
Gradua(•o em Administra(•o de
Empresas/Gradua(•o em Administra(•o de
empresas, p6s-gradua•o em Gest•o
Estrat•gica de Pessoas

IV) PI:IBLICO ALVO: visitantes, p0blicos de relacionamento e usu•rios em geral.

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

I) OBJETIVOS ESPECiFICOS: permanecem os mesmos objetivos espec{ficos do Contrato de Gest•o

II) ESTRATEGIA DE A(•AO:

A •rea t•cnica do Museu do Caf• • formada por um n6cleo enxuto de profissionais qualificados e com
variadas expertises. Devido a essa caracter{stica a coordena(•Ao t•cnica optou por adotar o sistema de
parcerias intersetoriais utilizando como estrat•gia o uso do trabalho multidisciplinar para o born
desenvolvimento das ac•Ses. A equipe trabalha em sistema de rede como base organizacional, onde a
coopera•o possibilita diversas formas de atua•o construindo soluc•0es colaborativas utilizando as
diversas especialidades, diferenc•as de vis•o, e multiplicidade de abordagem, sendo o CPPR a inst•ncia
centralizadora desse sistema de conex•o.

O acervo do Museu do Caf• consiste na reuni•o de quatro cole•6es distintas: a cole•o museol6gica (que

conta com 2.050 itens), a colec•o arquivistica (com cerca de 26,68 metros lineares de documentos
textuais e iconogr•ficos), a cole•o bibliogr•fica (com 352 obras raras e 2.502 publica•6es variadas) e a

cole•o de hist6ria oral (com 70 depoimentos gravados e transcritos).

Para dar conta das especificidades das colec•6es, o N6cleo de Preservac•o, formado pelos setores de
Pesquisa, Acervo Museol6gico, Acervo Arquivistico e Acervo Bibliogr•fico, • composto por uma equipe de
especialistas e multidisciplinar, que conta com historiadores, documentalista, muse61oga, arquiv•sta e
bibliotec•ria, os quais se dedicam n•o s6 • preserva•o material, ao tratamento t•cn•,• e l•
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disponibilizaq•o de tais cole(•Ses para interessados em geral, mas tamb•m &s curadorias, artigos e
participa•o em semin•rios. Tal equipe, hoje, • considerada refer6ncia nos museus vinculados • Secretaria
de Cultura e Econornia Criativa, integrando grupos de trabalho e ministrando atividades de formaq•o por
todo o Estado de S•o Paulo.

Em 2020, seguindo planejamento proposto no primeiro ano do contrato, ser• continuada a implantac•o da
polftica de acervo, finalizada a concepq•o do piano museol6gico, dando andamento ao projeto de pesquisa
de acervo, sequenciada a aplica(•o do piano de conservac•o, continuada a cooptaq•o de parcerias
t•cnicas, e a realizaq•o de mapeamentos e referenciamentos.

A estrat•gia de aliar pesquisa com extrovers•o faz tom que o planejamento das aqSes futuras de
extrovers•o seja pautado pela produG•o de pesquisa relacionadas ao apronfudamento de informaqSes
sobre acervo e ao preenchimento das lacunas respeitando a conceituaq•o da Politica de Acervo.

Em 2020 serEo realizados dois projetos de pesquisa, sendo no primeiro semestre efetuada a segunda
etapa do "Projeto de Referenciamento Bibliogr•fico de Obras Raras Sobre Produq•o de Caf•", buscando as
refer•ncias de titulos em acervos externos, preferencialmente j• digitalizados, continuando a alimentar as
fichas catalogr•ficas e ampliando o conhecimento de informa(•6es sobre a finalidade e uso dos objetos e
suas temporalidades. J• no segundo semestre, ser• desenvolvido o projeto corn o tema "Caf• e
Consumo", em que, por meio de levantamento de objetos, e de mapeamento referencias bibliogr•ficos e
arquivisticos internos e externos & institui(•o ser•o aprofundadas as informa(•6es sobre o conjunto de
objetos ligados ao consumo, e alimentadas as fichas catalogr•ficas. Nos dois projetos ser• efetuada a
consolidaq•o das informaq6es para a composiq•o de listagem referencial para futuras pesquisas ou no
atendimento do CPPR.

Est•o previstas para esse ano duas exposiqSes tempor&rias e um semin•rio, desdobramentos de projetos

de pesquisa realizados em 2018 - Caf• e Com•rcio -, e 2019 - Mulheres no Caf• -, transformados em
projetos de extrovers•o envolvendo todos os setores t•cnicos dentro de suas expertises, tendo todo o
conte6do desenvolvido organicamente, seguindo o sistema de curadoria compartilhada.

As atividades de rotina prosseguir•o seguindo o piano de conservaq•o, e a implantaG•o dos crit•rios de
gest•o de acervos - protocolos e procedimentos -, previstos na Politica de Acervo, ter•o sequ•ncia
aliando formaGSes realizadas em conjunto entre o N6cleo de Preservaq•o e o Setor Educativo dentro do
projeto educativo "Zeladoria", voltado a colocar em pr•tica a atuaq•o das equipes seguindo os crit•rios e
fluxos elencados no documento. Ainda em metas condicionadas est• prevista a amplia(•o da estrutura do
Setor de Arquivo e realiza(•o, por um especialista, de Relat6rio de Situaq•o das pinturas situadas no
SalVo do Preg•o e que passaram pot processo de restauro em 2012. O trabalho em conjunto com o setor

de infraestrutura continuar•, principalmente no monitoramento situacional do edificio, e nos processos de
limpeza e manutenG•o, que influem diretamente na salvaguarda das coleG6es.

Afim de tornar o Museu do Caf• um equipamento transversal, vinculado ao territ6rio e com funq•o social,
foi idealizado o programa LabCaf• voltado a criar uma •rea de compartilhamentos, viv•ncias e
interc•mbios de experi•ncias e saberes, que promover• o di•logo com diversos segmentos da sociedade,
visando uma s•rie de aq6es para provocar novas abordagens e estimular pensamentos e aq6es

inovadoras. Um espa(•o para apresentar, explorar e preservar a cultura do caf•, apoiando projetos pilotos
de experimentaq•o e inovac•o voltados ao trin6mio preservaq•o, pesquisa e comunicaq•o, atendendo o
eixos norteadores e principios transversals previstos na Politica de Acervo. Tendo como objetivo a
participaq•o e experimentaq•o que se retroalimentam com a consolidaq•o de h•bitos culturais e a busca
de novos p6blicos.

Aliado est• o inicio dos trabalhos de conceituaq•o da RedeCaf• para tecer redes de contato/s' entre

instituiq6es que dentro do seu escopo de atribuiq6es estejam ligadas ao caf• (museus, ins•utos de
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pesquisa, universidades, centro culturais), afim de fomentar um trabalho colaborativo e compartilhado
para criar um mapa cultural do caf• dentro do estado de S•o Paulo, voltado a preservar e divulgar
georeferenciando, buscando, para alum dos muros do museu, conectar suas colec;Ses corn as de outras
instituk;Ses.

A cooptaq•o de parcerias t•cnicas ter• continuidade e ser• uma forte frente de trabalho, principalmente
corn as universidades. Ter• como finalidade apoiar e ampliar as a•Ses de pesquisa e de preservac;•o dos
acervos, assim como, a participaq•o em a(;Ses de formac;•o, visitas t•cnicas ofertadas pela Secretaria da
Cultura e Economia Criativa, e participac;•o nos Grupos de Trabalho capitaneados pela Unidade Gestora.

III) NtJMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

01

01

02

01

02

Coordenadora T4cnica

Analista pleno de Museologia -

Muse61oga
Analistas plenos t4cnico -

Documentalista
Analista pleno Biblioteconomia -

Bibliotec•ria

Analistas plenos de Pesquisa

Graduac;•o em Arquitetura e Urbanismo,
mestrado em preservaq•o do patrim6nio
cultural
Gradua(;•o em Museologia

Graduac;•o em Hist6ria, p6s-graduac;•o em
Arquivologia, MBA em Gest•o de Arquivos

Graduaq•o em Biblioteconomia e Ci•ncias
da Informaq•o P6s-graduac;•o em
Patrim6nio Cultural Mem6ria e Preservac;•o
Graduaq•o em Hist6ria, mestrado em
Hist6ria Social, doutorado em Hist6ria
Social (era andamento) / Graduac;•o em
Hist6ria, especializac;•o em Hist6ria,
Sociedade e Cultura

IV) PI•IBLICO ALVO: funcion•rios, pesquisadores e usu•rios.

3. PROGRAMA DE EXPOSI•:()ES E PROGRAMA•.•.O CULTURAL

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS: permanecem os mesmos objetivos espedficos do Contrato de Gest•o

II) ESTRATEGIA DE A•.A.O:

Politica de Exposi(;6es do Museu do Cafb

1.1 A••o
A pol{tica de exposi•es estabelece como ser=i o di•logo e a interac;•o entre o museu e o p6blico. A
exposi•o • o elemento chave para essa mediac;•o e abarca o discurso, promovendo, ao mesmo tempo,

troca e reflex•o.

No caso do Museu do Caf•, a politica de exposk;•es foi constru{da em conjunto corn sua pol{tica de acervo,
trabalhando em conson•ncia corn a mesma. Em um processo alinhado, as informa(;•es coletadas foram
compartilhadas e analisadas, considerando as demandas t•cnicas e de seu p6blico. Est• volta/d•
comunicar de maneira estrat•gica as a(;•es de pesquisa e preserva•;•o, internas e externas • insti•ic;•o,
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imediatamente relacionadas ao caf• como patrim6nio. A pol[tica de exposic;6es • regida pelos eixos
norteadores e prindpios tranversais que indicam as camadas de estudo do objeto principal do Museu do
Caf•.

As exposic;6es (de Ionga durac;•o, tempor•rias, itinerantes e virtuais) s•o uma das principais dimens6es da
extrovers•o do Museu do Caf•, e nelas objetiva-se que estejam sempre em conson•ncia com os esforc;os
de pesquisa e preservac;•o almejados pela instituk;•o. AlUm disso, dessa forma estabelece-se um
compromisso corn a museologia social, na medida em que os prindpios transversals estimulam reflex6es
hist6ricas por meio de discuss6es atuais.

Assim, a polftica de exposic;6es do Museu do Caf• oferece aos mais variados p6blicos a import•ncia do
caf• para a construc;•o do Estado de S•o Paulo e do Brasil, pot meio da transposic;•o museol6gica de
pesquisas nas mais variadas Areas, com o objetivo essencial da preservac;•o de seus acervos e refer•ncias
patrimoniais, institucionalizados ou n•o. O acervo museol6gico do Museu do Caf• • objeto principal de
estudo e a identificac;•o das lacunas alimenta os projetos de mapeamento de refer•ncias patrimoniais

desenvolvido pela equipe de pesquisa da instituic;•o, que busca ampliar seu universo. Logo, a pol[tica de
exposic•6es do Museu conta com uma programa(;•o regular sobre o tema, comunicando ao p6blico o
avanc;o do conhecimento acerca desse patrim6nio.

1.2 Compromissos e objetivos

A polftica de exposic;6es deve atender algumas responsabilidades previamente definidas, partindo de
temas-chave ligados • extrovers•o do museu, visualizando os objetivos a serem alcanc;ados voltados a
abrir e potencializar o di•logo junto ao p0blico, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa *. Tamb•m devem ser consideradas atribui¢6es para preserva(•o do trabalho
desenvolvido, construindo a mem6ria institucional, de forma a disponibiliz•-Ia para consultas futuras pelos

colaboradores do museu e o p0blico em geral. Dessa forma, foram delimitadas palavras-chave que se
desdobram nos objetivos a serem alcanc;ados.

Atuac•o t

As ac•6es de extrovers•o, assim como, as exposic•6es do Museu do Caf•, devem atender • tem•tica do
museu voltada a apresentar o caf• como patrim6nio cultural, atender sua miss•o e seguir os eixos
norteadores e principios transversais na sua construc•o. Tern como premissas a ampliac•o do alcance de
suas ac•6es, tanto em termos de territ6rio, quanto em rela•o ao p0blico atendido, em aumento de
n6meros e diversifica•o. Considerando essas premissas, as exposi•6es realizadas devem apresentar o
caf• nas suas mais diversificadas perspectivas, de forma equilibrada, voltadas a democratizar o acesso e
as representa•6es humanas, apresentando preocupa•6es sociais e incentivando sempre a participac•o de
toda a sociedade.

Desenvolvimento

Na concepc•o das exposic;6es do Museu do Care devem ser considerados os seguintes pontos estrat•gicos:
o desenvolvimento do conte6do, em que a tem•tica deve estar contemplada em um ou mais eixos

norteadores, alum de ser imprescindivel que abarque ao menos um dos principios transversais. O desenho
expositivo, apresentando um design que efetivamente comunica a mensagem da exposic;fio, qualificando
assim a experi•ncia para todos os visitantes do museu, por meio de diversos recursos multissenssoriais,
interpretativos e de acessibilidade. E o suporte educacional, apresentando estrat•gias de mediag•o como
recursos e programas educacionais, tecendo um fio comum corn as exposk;6es e as atividades do museu.

° Anexo do Contrato de Gest•o n °- 009/2016 - Obriga(;•es de Rotina e Compromissos de Informa(;•o. Unidade de Preserva•:•o do Patrim6nio
Museol6gica. Secretaria de Cu•tura e Economia Criativa
* A linha de Atua•o foi concebida respeitando a Constitui•o Federal, a 2009. que Institui o Fstatuto de Museus e d• outras provid•ncias, e

a Declara•o Universal dos Direitos Humanos, adotada e prodamada pela Assembleia Geral das Na•es Unidas (resoiu•;•o 217 A I/1• em 10

de dezembro 1948.
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An•lise•

Afim de atender ao objetivo do museu de preservar e extroverter seus acervos e projetos de pesquisa,
aliados &s metas estrat•gicas do museu para o cultivo de p6blico, devem ser realizadas medi¢6es corn
protocolos de avalia¢•o apropriados, tais como relat6rios de finaliza¢•o de atividade pelos respons•veis
por toda a concepc•o e realiza¢,5o da exposi¢•o, e pesquisas de perfil e satisfa¢•o de p6blico, em que s•o
documentadas as necessidade e anseios dos visitantes, mantendo uma linha de escuta. Estes documentos
ser•o analisados pelo Comit& T•cnico§ com o prop6sito de equacionar as aq6es realizadas, seus
desdobramentos e resultados, servindo tamb•m para abrir novas formas de atua¢•o para a extrovers•o.

Documentaq•o

Devem ser produzidos dossi•s das exposi•6es em que todo o trabalho de concep¢•o, montagem e
realizaq•o devem ser documentados. Ser• composto pelas atas de reuni•o de concep•o, por conte6do
prospectado e gerado, listagem de acervos utilizados, projetos expogr•fico e de comunica¢•o visual
desenvolvidos, pot imagens das v•rias etapas da montagem, abertura e atividades realizadas, materiais
educativos, recursos acessiveis, relat6rios de atividades, e toda e qualquer informa•o relevante para
ilustrar o processo de desenvolvimento e atuac•o. Ao final da exibi¢•o, esse dossi& ser• encaminhado ao
Setor de Acervo Arquivistico para ser devidamente arquivado, seguindo a designa¢•o dada pela tabela de
temporalidade**, dentro do Dossi& de Eventos, afim de preservar o trabalho realizado e o conte6do
produzido, sendo disponibilizado para consulta p6blica afim de alimentar pesquisas futuras.

1.3 Eixos norteadoresL Princi13ios transversais

Com o objetivo de traduzir t•o complexa miss•o em uma atividade museol6gica no tempo/espac•o, a
equipe t•cnica do Museu do Caf• estruturou eixos norteadores de atua•o. Eles d•o conta da preservaq•o
do caf• em tr6s inst•ncias - na sua materialidade, enquanto produto de consumo; como objeto social,
numa perspectiva hist6rica, politica, econ6mica e dos usos e costumes; como fomentador e financiador da
cultura brasileira, numa tradu¢•o simb61ica diretamente ligada a seus altos e baixos no cen•rio brasileiro.

Tais eixos referenciam a atua•;•o do Museu do Caf• em suas tr•s pontas fundamentais: preserva•;•o,
pesquisa e comunica•;•o museol6gica. A partir destes s•o desenvolvidas as linhas de pesquisa e
organizac;•o do Museu, sua politica de acervo, seu programa de exposic;6es e de ac;•o educativa. Em
processo de constru•;•o constante, os eixos norteadores do Museu do Caf• s•o retroalimentados pela sua
relac;•o corn o p6blico e corn especialistas das diversas Area correlatas. Aqui apresentamos um resumo de
cada eixo e dos principios transversais, como apresentados na Politica de Acervo do Museu do Caf•.

Dimens•o Material •produto de consumo e t•cnica)_

Abrange o circuito pelo qual o caf• passa, desde sua planta¢•o at• seu consumo, entendendo-o pela
perspectiva da t•cnica e tecnologia. Produc•o, com•rcio e consumo se encadeiam para compreender o
percurso do caf• da planta at• a x[cara, abrangendo objetos representativos de cada etapa e sua forma de

USO.

Dimens•o Social •DersDectiva hist6rica, econ6mica,_politica e dere•

Atendendo ao instituido no Eixo 4 e 5, relativos aos objetivos especificos, do programa de Gest•o Executiva, descritos no anexo do
Contrato de Gest•o 009/2016.
§ Formado por um representante de cada setor t•cnico e •erenciado pela coordena(;•o t•cnica.
""

Decreto Estadual 48.897/2004 Resulamenta os Pianos de Classifica•-•o e Tabelas de Temporalidade das Atividades Meio da administra(;•o

Estadual.
Resolu(;•o SC-2 de 07/01/2050 Resulamenta o Piano de Classifica•;•o e as Tabelas de Temporalidade das Atividades Fim de Secretaria •e
Cultura e Economia Criativa Lei 8.159/1991 de 08.01.1991 Define e re•ulamenta a Gest•o de Documentos e a prote•o aos docume•os de
Arquivo. /
Lei Federal 12.527/2011 de 1811112011 Lei de Acesso a informa•:•o arti•os 1° e 2-°. /

•
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Capta-se e Iocaliza-se temporalmente o objeto a set estudado, contextualizando historicamente.
Importar• a sua relev•ncia polftica, econ6mica, das relapses sociais, assim como no •mbito das pr•ticas e
representa•es culturais.

Dimens•o Artfstica •.produtos culturais do caf•l
Busca-se a dimens•o cultural a qual o caf• traduziu-se, sejam na arquitetura, artes visuais, literatura e
m6sica. Dentro deste eixo, se buscar• tanto o mecenato do caf• quanto tradu•es artfsticas, acad•micas
ou populares, dentro do •mbito geral de produ•o das artes e cultura.

Princ[pios transversais

¯ RelapSes Sociais e de Trabalho - ser•o buscadas as rela(•6es sociais formadas no •mbito das
diversas profiss•es que englobam o circuito da planta • x[cara, em diversas temporalidades, privilegiando
a categoria de classe.

¯ Etnia e Deslocamento - ser•o analisadas as tens•es resultantes do contato entre diferentes grupos
sociais durante os processos de deslocamentos populacionais ao Iongo da expans•o cafeeira no Brasil,
seja por meio do sequestro de indivfduos de diferentes etnias africanas durante o perfodo colonial ou da
imigra(•o subvencionada de popula•es europeias (italianos, alem•es, espanh6is, portugueses) no final
do s•culo XIX, privilegiando as etnias envolvidas e suas caracterfsticas nos processos hist6ricos.

¯ G6nero e poder - ser•o abordadas quest•es de g6nero presentes nas relapses socials ligadas
cultura cafeeira, privilegiando a oposi(•o entre feminilidade e masculinidade.

¯ Representa•es e pr•ticas culturais - ser•o buscadas diferentes representa•Ses presentes na
sociedade e suas pr•ticas, privilegiando o entendimento da forma•o de grupos com pr•ticas
semelhantes, seja dentro do mundo do trabalho como no •mbito das artes.

1.4 Adrninistrac•o e_e_ O•erac•es

As a•es de extrovers•o s•o definidas de forrna participativa e colaborativa, por uma Comit6 T•cnico, que
tern representantes de todos os setores t•cnicos, atendendo diversas expertises (acervo museol6gico,
aquivistico, bibliogr•fico, pesquisa, comunica(•o museol6gica, educativo), e corn gest•o da Coordenadoria
T•cnica. O processo parte da an•lise de pesquisas desenvolvidas relacionadas ao acervo, a mapeamento

para referenciamentos, e produtos de trabalho intelectual e cultural diretamente relacionados a tem•tica
abordada no Museu. Depois s•o levantadas as potencialidades de extrovers•o, e definidas as linhas de

atua•o. A conceitua•o das a•es • realizada no sistema de rede, pesquisa, curadoria, expografia, a•es
educativas, que s•o elementos de composi•o e que concebem uma opera•o interligada afim de abrir o
di•logo corn o p6blico em diversas formas e frentes.

Prograrna•o de Exposi•es

Em 2020 o Museu do Caf• mant•m a atua•o dando protagonismo •s a•es de preserva•o e pesquisa

internas, respeitando os eixos norteadores e os assuntos transversais propostos na politica de acervo e de
exposi•es, corno ponto de partida na atua•o para a extrovers•o. Apresentando de forma democr•tica e
acess•vel o caf• em suas diferentes perspectivas trazendo an•Slise contempor•neas e cr•ticas, ampliando a
abrang6ncia de atua•o e inser•o aos mais diferentes p6blicos.
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O desenvolvimento das pesquisa, conte6do, curadoria, e expografia permanecem sendo executados
internamente pela equipe da insitiui(•o, sendo um processo "ponta • ponta", afim de manter o controle
qualitativo dos produtos apresentados ao p6blico, e respeitar as diretrizes indicadas pela Polftica de
Expoisq6es e de Acervo, tornando o trabalho org&nico e fluido.

O N6cleo de Extrovers•o, formado pelos setores de Comunica•o Museol6gica e Educativo, tem focado
seus esforc•os na democratizac•o de acesso, idelizando e construindo espa•os estruturalmente e
intelectualmente acessiveis, sendo um esfor•o constante a cria•o de recursos para atender aos mais
diferentes p6blicos, com a mais devirsificadas demandas.

A programa(•o da extrovers•o se desdobra de dois projetos de pesquisa da instituic•o: o projeto Caf# e
Com•rcio, tendo dentro dessa tem•tica um recorte acerca do uso e da import•ncia das telecomunica•Ses
para o processo de comercializaq•o do caf6, especialmente na Praca de Santos. Este trabalho teve infcio
na constataq•o da necessidade de identificar os sentidos da nossa coleq•o de equipamentos de

telecomunicac•Ses formada por tel•grafos, telefones, equipamentos de telex e r•dios comunicadores, at•
ent•o vistos como um amontoado de objetos descontextualizados. A equipe de documenta(•o
museol6gica passou a trabalhar em conjunto com o setor de pesquisa no sentido de estabelecer conexSes
entre a coleq•o museol6gica e os depoimentos de hist6ria oral coletados at• ent•o, assim como outras

fontes e refer6ncias documentais e bibliogr•ficas. Diante do exposto, o projeto apresenta cinco frentes de
atua¢•o que dever•o gerar seus respectivos produtos:
1. Projeto de Hist6ria Oral "Mem6rias das TelecomunicaqSes"
2. Produq•o de artigo cient[fico: Do tel•grafo ao DDI: mem6rias das telecomunicaqSes no com•rcio do
caf• na cidade de Santos (1940 - 2013)
3. Parceira corn o Museu das TelecomunicaqSes / OI Futuro
4. Documentaq•o e Pesquisa museol6gica
5. Exposiq•o tempor•ria

Paralelamente uma pesquisa que foi iniciada em 2017, partindo de levantamento bibliogr•fico e de
arquivos afins de referenciamento, apresentou sua potencialidade para extrovers•o em 2019 ap6s o
resultado da pesquisa realizada como forma de abertura do di&logo com o p6blico frequentador durante a
concepq•o da politica de acervo, o tema da mulher no caf• foi o que apresentou major interesse em ser
visto pelo p6blico que apresentou a preocupa(•o de suas aus•ncias nas narrativas e suas invisibilidades
no contexto hist6rico. Todo o desenvolvimento da exposiq•o, assim como a geraq•o de conte6do pela

primeira vez, teve a participac•o de toda a equipe t•cnica com envolvimento direto do setor feminino
trazendo seus olhares, saberes e compet•ncias.

As duas exposic•6es propostas atendem em suas curadorias ao menos dois dos eixos norteadores:
Dimens•o Material, Social e Artistica do Caf•; e aos Principios Transversais intitulados "Relaq6es Sociais e
de Trabalho" e "G•nero e Poder". As curadorias s•o sempre compartilhadas e montadas com a
participaq•o de toda equipe t•cnica dentro de suas expertises.

As •reas dentro do espaqo do museu destinadas •s exposiqSes tempor&rias s•o as salas de exposic•o
tempor•rias - M6dulo V e M6dulo VI -, que possuem condic•Ses de alojar estruturas expogr&ficas mais

complexas.

¯ As Exposi(•6es Tempor•rias previstas s•o:

"0 Feminino no Cafb: 1870-1930" (marqo 2020)

Partindo de um olhar para o acervo iconogr•fico do Museu do Caf@ e de outras instituiqSes onde est•o
retratadas essas personagens femininas que comp6e a sociedade no periodo forte da economia do caf• no
Brasil, acontece a construq•o dessa exposiq•o. A linha que tece a curadoria parte da

apresentaq•/o•d•/
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diversas formas de atua(•o dessas mulheres e suas relapses de trabalho e sociais. O protagonismo se
revela na apresentac•o do material iconogr•fico, complementado corn uso de objetos do cotidiano e do
trabalho de pesquisa sobre os modelos e materiais das indument•rias utilizadas por essas personagens,
que marcavam de forma significativa as divis6es de classe e os c6digos sociais e morais. Dessa forma,
pretende-se relatar a import•ncia de escravas, colonas, cafeicultoras, oper•rias, mecenas e artistas
ligadas ao setor cafeeiro, invisibilizadas no discurso hist6rico, mas que desempenharam importante papel
social,

"TelecomunicaG6es no Com•rcio de Caf•" (Novembro de 2020)

A dificil comunica•8o entre as zonas cafeeiras tom as portu•rias, at6 a segunda metade do s6culo XX,
caracterizou a rela•o entre produtores e exportadores, e possibilitou o surgimento e fortalecimento de
classes de intermediadores no com6rcio do caf6, como os comiss•rios e corretores. Conforme a tecnologia
da comunica•8o avan•ava, caminhava-se tamb6m para uma acelera•8o e descentralizac•8o do acesso
informa•8o, alterando a dinSmica das rela•6es que configuravam o com6rcio do produto. Por meio da

colec•8o de objetos de telecomunica•6es do acervo museol6gico como telex, radio e telefones, e de
entrevistas realizas em seus projetos de hist6ria oral, o Museu do Caf6 apresenta essa import•ncia rela•8o
ao p6blico.

¯ As Exposic•6es Itinerantes previstas s•o:
"Conhecendo o Cafb"

O famoso "cafezJnho" 6 um s{mbolo nacJonal, faz parte de nossa cultura. Mas aquele produto nas
prateleiras do supermercado ou nas xfcaras das cafeterias • o resultado de um complexo processo
biol6gico. Nessa exposi(•o veremos por meio de 8 banners a explicaq•o morfol6gica do cafeeiro, ou seja,

a estrutura, forma(•cfio e classifica•o da planta em todas suas etapas de crescimento, que nos ajuda a
entender os processos para gerac•o do gr•o que conhecemos. Concebida para ser urea exposiq•o
adapt•vel •s mais diferentes configuraqSes de espaqo e modelos de expografia, com escolha de material
para f•cil montagem, desmontagem e transporte, facilitando assim a itiner•ncia e abrang•ncia de atua(•o
para v•rios municipios, nos mais diversos equipamentos culturais, e atendimento para diferentes p6blicos,
democratizando o acesso.

"Caf• e Folclore Caipira"

Composta por oito banners e dois pain6is autoportantes, a exposi•o ilustra as tradic•6es e costumes do
caipira, assuntos relacionados • cultura rural e mostra brevemente o cotidiano desses trabalhadores
rurais, desconstruindo o estere6tipo do caipira. Concebida para ser uma exposiG•o adapt•vel •s mais
diferentes configurac•6es de espaGo e modelos de expografia, corn escolha de material para f•cil
montagem, desmontagem e transporte, facilitando assim a itiner•ncia e abrang•ncia de atuaG•o para
v•rios munidpios, nos mais diversos equipamentos culturais, e atendimento para diferentes p6blicos,
democratizando o acesso.

"A venda: propagandas de caf• em jornais e peri6dicos"

Com o objetivo de conhecer como o caf6 era apresentado nos meios publicit•rios no come•o do s6culo XX,
o Museu do Caf6 apresenta a exposi•o "/• venda: propagandas de caf• em jornais e peri6dicos". Por meio
de an6ncios publicados em jornais e peri6dicos de S•o Paulo e do Rio de Janeiro entre as d6cadas de 1900
a 1950, • posslvel fazer uma viagem no tempo pelas diferentes estrat•gias de atra•o do consumidor,
desde pequenas notas at• propagandas elaboradas de p•gina inteira de diversas marcas do caf•. Possui

urea estrutura expogr•fica de m6dio porte e exige a expertise para sua montagem e desmontagem, assim
como, uma Iog•stica de transporte mais complexa.
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ProgramaG•o Cultural

O Museu do Caf• contar• com diversas programac;6es, que acontecer•o durante todo o ano, corn
tem•ticas variadas, e tendo o caf• e a valorizac;•o do patrim6nio cultural como fios condutores. Para o
exercfcio de 2020, est• previsto o desenvolvimento das atividades: anivers•rio da cidade de Santos,
anivers•rio do Museu do Caf•, Dia Nacional e Internacional do Caf•, Semana Nacional de Museus,
Primavera de Museus, Dia das Crian•as e Consci•ncia Negra. O Museu participar• tamb•m do Festival
Santos Caf•, evento no qual a instituk;•o veto se tornando protagonista a cada edic;•o, em parceria corn a
Prefeitura de Santos. AIgumas atividades que cornp6em a prograrnac;•o cultural do MC s•o estrat•gicas
para fidelizac•o do pL•blico e interlocu•o corn o entorno da institui•o e ser•o mantidas como os
programas "F•rias no Museu" e o "Mercado Coffee", esse 61timo gerou um grande fluxo de visitantes em
sua primeira edic;•o, em 2019. Existe ainda a possibilidade, mediante captac;•o de recursos, de ser
implantada a sonorizac;•o do SalVo do Preg•o, no dia do anivers•rio do Edificio da Bolsa Oficial de Caf•.

Com o intuito de apresentar propostas para aprofundar temas trabalhados em exposk;6es tempor•rias ou
em eixos de atuac;•o museol6gica, os cursos, palestras e workshops ser•o realizados uma vez por
trimestre. Esses encontros buscam abordar assuntos especfficos de formac;•o corno debates sobre
valorizac;•o do patrim6nio e arquitetura, mediac;•o educativa, processos de curadoria, alum de assuntos
como preservac•o de fotografias, arte e economia criativa ligados ao caf•, entre outros.

As ac•6es extramuros, alum de gerar visibilidade ao Museu do Caf•, descentralizam e exteriorizam o que se
encontra no interior da instituk;•o. O MC tern 6timos resultados alcanc;ados nessa frente de atuac•o e
pretende realizar novamente essa atividade ao Iongo do ano.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

01

01

01

01

Ol

01

Gerente do N6cleo de Cornunicac;.•o
Desenvolvimento Institucional

Coordenadora T•cnica

Analista jr de Comunicac•o

Analista pleno de Comunicac;•o

Analista jr de Comunicac•o Museol6gica

Assistente de Comunicac;•o Museol6gica

Gradua•o em Relac•6es P6blicas, p6s-
graduac;•o em Marketing e MBA em Gest•o de
Museus (em andamento)
Graduac;•o em Arquitetura e Urbanismo,
mestrado em preservac;•o do patrirn6nio
cultural
Graduac;•o em Jornalisrno, p6s-graduac•o em
Comunicac•o Empresarial e Gest•o da

Informac•o (era andamento)

Graduac•o em Relac;6es P6blicas, graduac;•o
em Marketing e p6s-graduada em Gest•o de
Pessoas
Graduac;•o em Arquitetura e Urbanismo

Ensino M•dio Completo

IV) PIJBLICO ALVO: visitantes e usu•rios em geral.

4. PROGRAMA EDUCATIVO

I) OBJETIVOS ESPEC:{FICOS: permanecem os mesmos objetivos especificos do Contrato de Gest•o/
II) ESTRATEGIA DE AI•AO: //
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A estruturaG8o do piano educativo e do quadro de metas - produto e resultado -, partiu tendo como base
as diretrizes estabelecidas Secretaria da Cultura e Economia Criativa, a s•rie hist6rica de atendimento
realizado pelo setor, a adequaq•o orqament•ria e as perspectivas educacionais desta institui(•o
museol6gica. Dessa forma, • o descritivo dos programas educativos o local em que se evidencia
formataqSes consolidadas e a observaq•o das necess•rias reformulaq6es e implementaq6es de novos
arranjos conceituais e pr•ticos, para progress•o dos projetos e ac•es abarcadas nessa estrutura.

Sua concepq•o levou em conta a continuidade das propostas educativas configuradas a partir do Ultimo
contrato de gest•o firmado com a SEC-SP e suas atualizaG6es, conferidas anualmente como
responsabilidade pactuada. Alicerqa-se tamb•m no trabalho colaborativo entre a gest•o e a equipe do
setor, no que diz respeito ao planejamento, execuq•o e avalia(•o das pr•ticas educativas, prospecG•o e
fidelizaq•o de p6blico. Verifica-se em resposta a esse exercfcio, a manutenG•o do acompanhamento das
atividades para a qualifica(•o dos resultados de 2020 tornando esse processo base para os
desdobramentos propostos aos subsequentes avanqos, em prol dos objetivos da instituiq•o para com o
campo da educa(•o.

O mote das proposiq6es tem se dado a partir da internalizaG•o da equipe, em relaG•o & miss•o do Setor
Educativo, como eixo respons•vel pelos processos pedag6gicos n•o-formais que fortalecem a interlocuq•o
entre o espaqo museol6gico e seus pOblicos. A partir desse entendimento, os educadores, t6m atuado
tamb•m em colaborac•o ao desenvolvimento da acessibilidade universal e da promoq•o & cidadania. Para
isso, buscam estabelecer a aplicaG•o de concepq6es te6ricas e pr,•ticas, pr6prias da educaq•o patrimonial,
articulando-as • educaG•o museal. As propostas educativas apoiadas nesses pressupostos t•m contribuido
para reflexSes acerca da valorizaGAo e preservaq•o do caf•, enquanto produto de relev•ncia ao patrim6nio
cultural nas esferas local, regional e nacional, em funG•o de seu papel propulsor da economia e agente

transformador da cultura.

Os programas educativos do Museu do Caf•, atendendo as especificidades dos p6blicos, valem-se da
Educa(•o Patrimonial como urea importante perspectiva educacional, que auxilia na promo(•o do
reconhecimento do que se entende como patrim6nio cultural, destacando-o como elemento simb61ico
gerador de reflex•es, noc•0es de identidade e pertencimento. Para isso, s•o elencadas estrat6gias que
perpassam pela observaq•o, registro, explora(•o e apropriaq•o do bern cultural em voga, almejando

desenvolver variadas leituras sob • luz do mesmo bern cultural. As visitas mediadas, configuram-se como
uma metodologia mais abrangente, tornando-se fundamental difusora dos conte6dos dispostos pelo

museu. J• as ac•6es educativas focais s•o acrescidas aos grupos corn maiores necessidades e expectativas

educacionais.

Para isso, a equipe estrutura-se progressivamente de forma interdisciplinar, n•o s6 corn profissionais de
diversas Areas do conhecimento, mas tamb•m com diferentes linhas de interesse e laboraq•o, que se
integram e contribuem para atendimento das especificidades de cada p6blico-alvo. A formaq•o contfnua
desses profissionais veto sendo voltada ao aprimoramento conceitual, por meio de atividades internas,

como semin•rios e grupos de estudo e; metodol6gico, por meio do incentivo • participa•o em
capacitac•6es de curta dura•o voltadas &s experi•ncias com pQblicos especificos. At• ent•o, os p6blicos

atendidos pelos programas educativos s•o: escolar, terceira idade, pessoas corn defici•ncia, pessoas em
situac•fio de vulnerabilidade social, p6blico interno, guias de turismo, professores e agentes culturais, alum
do p6blico espont•fineo.

Essa diversidade de demanda apresentou-se como potencial propagadora das miss6es institucionais no
percurso de consolidaq•o da esfera educacional do museu. Apoiando-se na observa(•o analitica das
pesquisas de p6blico espont•neo, que vem sendo efetivadas com o suporte do Setor Educativo, verificou-

se que o p6blico espont•neo de maneira geral e o p6blico familiar, v•m cada vem mais apresentando
n6meros expressivos, mas tamb•m exigindo uma diversificaq•o maior de atividades. Desse modo, a•pliar

/
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as perspectivas de atua•o junto a eles, promovendo a•6es educativas atentas • contemplac•o de suas
peculiaridades e assim como realizar investiga•6es sobre possfveis alterac•6es de perfil e fndices de
satisfac•o, tern sido alguns dos objetivos em continuo desenvolvimento pela equipe educativa.

Nesse mesmo sentido, os v•rios instrumentos de medi•o da quantidade e qualidade de atendimento
realizado pelo setor, alum de aferirem o alcance e a regular supera•o das metas estabelecidas, revelam o
compromisso da equipe para com o fortalecimento de parcerias e fidelizac•o de p6blico. Como resultado
desse engajamento, as proje•6es de atendimento educativo para 2020 pautam-se na expectativa pot

processos educativos sob a 16gica da a•o continuada, para os grupos j• fidelizados, muito embora seja

reconhecido tamb•m perfis de parcerias corn interesses mais sazonais. Pot isso, vem-se consolidando uma
estrutura pedag6gica extensa e adapt•vel ao interesse do p6blico e que proporcione a amplia•o de suas
expectativas educacionais em rela•o ao museu.

Em um breve levantamento sobre as expertises desenvolvidas pelo setor, observa-se uma s•rie de novos
alcances, dentre eles a leitura mais org•nica sobre a cadeia operat6ria em que se insere. Essa
compreens•o tem contribu[do para o desenvolvimento de a¢6es educativas catalisadoras das rela¢6es
entre os setores do museu. A partir delas, tem se estimulado o aprimoramento da comunica¢•o com
diferentes pares, tendo como prerrogativa a qualificac•o do trabalho realizado pela institui•o. Pot isso, o
Programa Elos, formado pelo Projeto Zeladoria e Projeto SIAP (Sistema Integrado de Atendimento ao
P6blico), ambos voltados • forma¢•o do p6blico interno, s•o propostas que ter•o especial aten¢•o no
pr6ximo ano, a partir da busca pela implanta¢•o dos processos e protocolos previstos na Politica de
Acervo e parametriza¢•o de atuac•o no atendimento.

Por consequ•ncia de um entendimento mais sist&mico acerca dos processos museol6gicos, o N6cleo de
Extrovers•o, composto pelo Setor Educativo e Setor de Comunicac•o Museol6gica, vem estabelecendo
uma atualizada disposi•o frente as demandas relativas & acessibilidade. Uma das propostas para esse
trabalho integrado que vem se estabelecendo, e deve set fortalecida pot meio desse planejamento, tern

sido a produc•o de material educativo. Visando contribuir para a diminui•o das barreiras f[sicas,
atitudinais e comunicacionais, n•o s6 para o p6blico que exige uma maior necessidade de utilizac•o
desses dispositivos, sendo eles os que apresentam as mais vari•veis defici•ncias, a produc•o desses

recursos tem a inten•o de favorecer os processos educacionais realizados por meio da mediac•o dos

educadores e tamb•m para desenvolvimento de uma interlocu•o mais aut6noma entre p6blico e a os
conte6dos disponibilizados pelo museu.

Outro interesse para pr6ximo ano • potencializar a realiza•o de a•6es extramuros, voltando sua atenc•o
aos p6blicos em situa•o de vulnerabilidade social e deficiente, buscando garantir por meio da promoc•o
do acesso atitudinal e comunicacional, a extrovers•o dos conte6dos educacionais dispostos pelo museu.
Planeja-se tamb•m, junto aos mais diversos p6blicos, mas em especial com o p•blico do entorno, ampliar

a realiza•o de a•6es que fa•am uso do espac•o do museu e do territ6rio que est• inserido, em busca de

desconstruir barreiras, expandindo assim as no•6es de ocupa•o e uso dos espac•os, utilizando-se o
conceito de paisagem cultural associada ao caf•. A partir dessas proposi•6es, busca-se fomentar um
di•logo com sociedade que consolide as suas rela•6es de pertencimento, fomentando dessa forma
percepc•6es mais participativas.

Do mesmo modo, ter•o continuidade as proposi•Ses para uma atuaq•o mais integrada, junto &s ac•Ses
educativas da rede de museus ligados & Secretaria da Cultura e Economia Criativa, •s instituiq6es culturais
da Baixada Santista, e universidades. O objetivo • promover uma maior articulaq•o com diferentes
concepq6es e metodologias de trabalho no •mbito da educaq•o museal, para assim garantir o
aperfeiqoamento das propostas educativas do Museu do Caf•, tornando-o um espaqo de refer•ncia
forma¢•o em beneficio de p6blicos que atuam como articuladores da visitaq•o de grupos,•dentreeles:
professores, educadores e guias de turismo. / 2.0
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Intenciona-se corroborar para ampliac•o das perspectivas dos diferentes p6blicos em rela•o • dimens•o
educacional desse ambiente museol6gico e dessa forma fortalecer a educa•o museal, enquanto campo
em contribui•o • forma•o do ser em suas m61tiplas dimens6es. Dessa foram, reconhecer o p6blico n•o
somente consumidor das ofertas educativas da institui•o, mas tamb•m proponentes do uso desse
espac•o, como relevante ao seu desenvolvimento pleno.

III) NIJMERO E PERFIL DOS FUNCION/•RIOS DO PROGRAMA:

01 Coordenadora T•cnica Gradua•o em Arquitetura e Urbanismo,
mestrado em preserva•o do patrim6nio cultural

01 Analista pleno Educativo Gradua(•o em Hist6ria, especializa•o em
Patrim6nio Cultural: Mem6ria e Preserva•o

09 Analistas jr do Educativo

02 Assistentes do Educativo

01 Analista pleno t•cnico (barista)

01 Analista jr t•cnico (barista) Ensino m•dio, cursos especializados de barismo

01 Assistente t•cnico (barista) Ensino m•dio, cursos especializados de barismo

Gradua•o em Hist6ria/Graduac•o em Psicologia

/Gradua•o em Arquitetura e Urbanismo/
Gradua•o em Tecnologia, em Gest•o de Turismo
e M6sica/Gradua•o em Comunicac•o Social, p6s
gradua•o em Gest•o Cultural

Gradua•o em Hist6ria/Gradua•o em Tecnologia
e em Gest•o de Turismo
Ensino m•dio, cursos especializados de barismo

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

5. PROGRAMA DE INTEGRAI•AO AO SISEM-SP

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

TT) ESTRATEGIA DE A•:.•O:

A coopera•o entre o Museu do Caf• e o Sistema Estadual de Museus • estrat•gica para os seus
pressupostos de preserva•o e comunicac•o. Como apoiador de ac•6es de articula•o, capacitac•o e
interc•mbio, o MC constituiu uma importante rede de di•logo corn uma s•rie de instituic•es museol6gicas

paulistas de pequeno porte, com atua•o significativa nas mais diversas frentes.

Voltado a potencializar o trabalho de apoio ao SISEM, ampliar a abrang•ncia de atua•o e democratizar o
acesso aos conte6dos gerados pelo Museu do Caf•, est,• previsto o aumento do n6mero de ac•6es, de
p6blico e de munidpios atendidos, assim como, a realiza•o de novas a•6es algumas contempladas de/ntro
do programa LabCaf• voltado a criar uma •rea de compartilhamentos, viv•ncias e interc•mbi•s de
experi•ncias e saberes. /

/
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Aproveitando as relac•o construidas em 2019, a t•tica de dar protagonismo para parcerias corn as
instituic;•es da regi•o da Baixada Santista permanece, assim como a de fortalecer as parcerias efetuadas
com representa•es regionais do SISEM no interior, envolvendo est•gios t•cnicos nas Areas de pesquisa e
preservac;fio, formac•o em preservac•o e extrovers•o, bem como a itiner•ncia de exposic;•es de pequeno
porte e adapt•veis para Iocalidades com pouca oferta cultural.

Em parceria corn a Fundac;•o Arquivo e Mem6ria de Santos, ser,•o iniciados os trabalhos corn foco na
criacj•o de urea rede das institui•es da Baixada Santista para troca de experi•ncias e realizac;fio de
formac•6es tendo como tema central a educac;•o patrimonial em instituk;•es culturais.

A RedeCaf• ter• o infcio do trabalho de sua conceituacj•o para tecer redes de contatos e trocas de
experi•ncias entre instituk;•es que, dentro do seu escopo de atribuk;6es, estejam ligadas ao caf• (museus,
institutos de pesquisa, universidades, centro culturais), afim de fomentar um trabalho colaborativo e
compartilhado para criar um mapa cultural do caf• dentro do estado de S•o Paulo voltado • preservar e
divulgar georeferenciando.

N•o existem funcion•rios alocados exclusivamente nesse programa, sendo necess•rio que equipes de
outros programas participem para a realizac;•o das a¢;6es propostas, dando continuidade • adoc•o do
trabalho multidisciplinar, pois uma ou mais frentes de trabalho exigem o envolvimento de agentes dos
diversos setores e equipes do museu - pesquisa, conservac;•o, comunicac•o museol6gica e educativo.

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

quantidadei'. Cargo •/
01 Coordenadora Tdcnica

01 Analista jr de Comunica(•o Huseol6gica

/• Perfil
Gradua•o em Arquitetura e Urbanismo,
mestrado em preserva(•o do patrim6nio
cultural
Gradua(•o em Arquitetura e Urbanismo

IV) PUBLICO ALVO: museus e munic{pios do interior e Grande SP e seu pL•blico.

6, PROGRAMA DE COMUNICA(•AO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

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

I)ESTRATEGIA DE A(•AO:

As estrat•gias do programada se dividem em quatro macro eixos que s•o: divulgar as atividades do
Museu do Caf•, incluindo exposi•6es, programac;•o cultural, programas educativos e ac;6es museol6gicas
(ampliando a acessibilidade ao acervo) gerando grande visibilidade e atraindo maior n6mero de visitantes;
trabalhar a imagem institucional do IVluseu do Caf• junto aos p6blicos de interesse mapeados,
transformando os stakeholders em importantes agentes multiplicadores de opini•o positiva; tornar o
Museu do Caf• fonte de confiabilidade de informal;rio e transpar•ncia de gest•o e contribuir para

elabora•o de novas estrat•gias para captac•fio de recursos.

Para o ano de 2020, est•o previstas a continuidade de aG6es que envolvem a intensa programaG•o nas
m(dias socials, com a elaboraq•o de videos e postagens interativas que reforcem a import•ncia/do
patrim6nio material e imaterial preservado pela instituiq•o. /
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Tendo como balizas as principais atribui•6es e a miss•o do CPPR, as a•6es do Piano de Comunicac•o,
desenvolvido para esse setor, visam, alum do aumento e da fideliza•o do p6blico-alvo, torna-lo um
espa•o din•mico da divulgac•o e difus•o do que • preservado, transformando-o em um grande polo
referencial e de consulta para acad6micos, pesquisadores e interessados no tema.

A partir do mapeamento de possfveis patrocinadores e apoiadores da institui•o, a equipe far• um
levantamento de projetos potenciais e de interesse p6blico para a inscri•o em editais ou investimento via
marketing direto/parcerias institucionais. A equipe ira se dedicar para a capta•o incentivada para o Piano
Anual de 2020, j• aprovado na Lei Rouanet. Outra estrat•gia prevista ser• a estrutura•o de novas formas
de divulga•o do programa "Amigos do Museu".

III) NUMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

: Cargo i i,•i:!i, ii.•i.i•i•:-I•ili,•i! i • ::
01 Gerente do N6cleo de Comunica•o e Gradua•o em Relac•6es P6blicas, p6s-

Desenvolvimento Institucional gradua•o em Marketing e MBA em Gest•o
de Museus (em andamento)

01 Analista jr de Comunica•o Gradua•o em Jornalismo, p6s-gradua•o
em Comunica•o Empresarial e Gest•o da

Informa•:•o (em andamento)
01 Analista pleno de Comunica•o Graduac•o em Rela•6es P6blicas, gradua•o

em Marketing e p6s-graduada em Gest•o de
Pessoas

7. PROGRAMA DE EDIFICA(•6ES - MANUTEN•AO PREDIAL, CONSERVAGAO PREVENTIVA E SEGURANGA

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS: permanecem os mesmos objetivos espec{ficos do Contrato de
Gest•o

Zl") ESTRAT•EGI"A DE A•AO:

0 INCI efetua a•6es de manutenc]•o conforme seu Piano de Manutenc•o elaborado e atualizado
anualmente, e amparado em tr•s eixos:

a) Manuten•o de melhoria: inclui as modifica•6es ou altera•6es destinadas a melhorar o desempenho
do equipamento, ajust•-Io a novas condi•6es de funcionamento, melhorar ou reabilitar as suas
caracteristicas operacionais.

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

¯ Preventiva sistem•tica: trabalhos a intervalos de tempo pr•-determinados;
¯ Preventiva condicional: trabalhos quando h• indicac•6es t•cnicas para faz•-Ios, que podem ser

an•lises de vibraq6es, an•lises de tend6ncia, ou pelo estado do equipamento (ruido, folgas,
rendimento par•metros de funcionamento, etc).

c) Manutenc•o corretiva: tamb•m designada curativa, destina-se a reparar avarias ou substituir
equipamentos em mau funcionamento, danificados ou quebrados.

O INCI executa inspec•6es de acordo com sua planilha de inspe•o, subsidiada por documento de c•eck
list, e registradas no di•rio de manuten•o. Nesse contexto, s•o realizadas averigua•6es peri6dicas/•:
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a) Estrutura: fundaqSes, vigas, pilares, lajes, escadas, etc;
b) Cobertura: telhado, manta de impermeabiliza(•o, calhas e condutores, etc;
c) Paredes, pisos e esquadrias: revestimentos, blocos, caixilhos, portas, janelas, vidros, etc;
d) HidrAulica: bombas, ramais, torneiras, registros, vAIvulas, hidrSmetros, sistema de caixa

d'Agua, etc;
e) El•trica: circuitos, tomadas, interruptores, ilumina(•o, cabine primAria, etc;
f) Ar condicionado;
g) /•reas externas: muros, calqadas, etc;
h) Controle de pragas urbanas.

Para o pr6ximo exercfcio, o INCI manterA equipe de manuten(•o fixa, e equipe de limpeza terceirizada,
alum dos continuados especializados para manutenq•o periSdica e preventiva de aparelhos de ar
condicionado e elevadores. Da mesma forma, as contrata(•6es pontuais para servic•os como limpeza de
caixa d'Agua e combate a pragas urbanas.

2. Seguran•a

Entre as a(•Ses de seguranc•a realizadas pelo Museu do Caf• est•o acompanhamento periSdico dos
equipamentos de combate a inc•ndio e adaptac•Ses necessArias • renova(•o peri6dica de AVCB (o atual
wilido at• 2021); cronograma de treinamentos, como uso de EPIs, primeiros socorros e brigada de
inc•ndio; e tamb•m atualiza(•o de documentos norteadores como piano de salvaguarda e piano de
emerg•ncia.

O Museu do Caf• ainda conta com serviqo terceirizado de vigil•ncia patrimonial e controle de acesso.

3. Sustentabilidade

O Museu do Caf• tamb•m desenvolve a(•Ses ligadas • sustentabilidade. Entre elas est•o:

a) Temporizadores nas torneiras dos banheiros;
b) Substitui(•o gradativa da ilumina•o por I•mpadas de LED;
c) Iluminaq•o por sensor de presenc•a nos banheiros;
d) Coleta seletiva e encaminhamento de material para reciclagem.

Para 2020, o INCI atuarA especialmente nas seguintes frentes:

a) Viablilizar in{cio dos servi(•os de manutenq•o e conserva(•o das fachadas do edif{cio da Bolsa
Oficial de Caf•;

b) Buscar viabilizar, por meio de recursos financeiros complementares, serviGo de restauro do
espa(•o do antigo restaurante Clube da Bolsa;

c) Viabilizar a implanta(•o de audit6rio no segundo piso do edificio;
d) Iniciar limpeza interna de paredes e Areas de dificil acesso corn empresas especializadas;
e) Atualiza(•o dos pianos de salvaguarda e emerg•ncia;
f) Renova(•o de AIvarA de funcionamento;
g) Amplia(•o das aq6es de sustentabilidade, especialmente corn a amplia(•fio de ilumina(•o por

sensor de presenga nas Areas de servic•o e substitui(•o gradativa por I•rnpadas de LED;
h) Ampliac•o do programa de coleta seletiva;
i) Ampliaq•o de acessibilidade, dentro das possibilidades atuais do edificaG•o tombada em tr•s

inst•ncias de patrimSnio.
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III) NI:IMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

: Peffil
01 AnalJsta pleno de Infraestrutura Gradua•o em Sistemas de Informa•o e cursos

t•cnicos na •rea de infraestrutura

01 Analista jr de TI Gradua•o em An•lise e Desenvolvimento de
Sistemas (em andamento)

03 Assistentes de Infraestrutura Ensino fundamental/m•dio
(manuten•o)

03 Auxiliar de Servi•os Gerais (limpeza) Ensino fundamental

•tessandra•F•lmeida Santos

,,;s tituto•;••se•ae•C•i•ifos•]o
:Ja Hist6r• Caf• e da Imigra•o

Thiago da o,vd oo,.os
Dlretor AdminislraUvo

Inst. Preserv. e DIf. da Hist.
do CafA e da Imigrag•o

INSTITUTO DE Assinado de forma digital
por INSTITUTO DE

PRESERVACAO E PRESERVACAO E DIFUSAO
DIFUSAO DA DA HISTORIA

H I STORIA D0:02634914000130
Dados: 2020.06.04 20:06:02

D0:02634914000130 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio

ANEXO II

Piano de Trabalho - A(]Ses e Mensura(•6es
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ANEXO TI•CNICO II - PLANO DE TRABALHO: A•6ES E MENSURA•6ES

O2

O3

A•6es Pactuadas Atributo daNo. Mensura•o Mensura•:•o

1.1 Meta-Produto

N ° de projetos de
pesquisa

realizados corn o
acervo

Previs•o Trimestral

i o Trim
2o Trim
3o Trim

4o Trim

META ANUAL

ICM

00
01
00
01

O2
100%

Previs•o Trimestral

[PA] Garantir e ampliar
a pesquisa e a

disponibiliza•o dos
acervos da instituic•o.

Meta-Resultado
N ° minimo de

artigos
publicados

10 Trim
20 Trim
30 Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM

00
00
00

03

O3

100%

Meta-Produto

N ° de Projetos de
pesquisa

realizado corn a
tem•tica "As

epidemias em
Santos e o Caf•"

- para
disponibilizac•o

do conte0do
virtualmente.

Previs•o Trimestral

0O

01

O0

O0

01

100%

1° Trim

20 Trim

3° Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM

[PA] Estabelecer crit•rios
e procedimentos

adotados com base em
normas internacionais

para gest•o dos acervos
e nas diretrizes

construidas.

[PA] Programa de
hist6ria oral.

1.4 Meta-Produto

3.1

Meta-produto

Meta-Resultado

N o de Projetos de
pesquisa e

mapeamento sobre
a arquitetura do caf•

em Santos
(exportadora e

casas comiss•rias) -

para disponibilizac•o
do conte6do
virtualmente.

N° de relat6rios
de

monitoramento
da politica de

acervo

N ° de
depoimentos de

hist6ria oral
entregues / N °

de depoimentos
de hist6ria oral

Previs•o Trimestral

1° Trim

2° Trim

30 Trim

4° Trim

META ANUAL

00

01

00

00

01

100%ICM

Previs•o Trimestral
00
00
00
01
01

100%

1 ° Trim

2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL
ICM

Previs•o Trimestral
1 ° Trim 00
2° Trim 00
3° Trim 02
4° Trim 02

META ANUAL 0,¥

3
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04

O5

[PA] Semin•rio abordando
tem•tica pesquisada pelo

museu
4.1 Meta-Produto

[PA] Produzirconte•dos
para recomenda•es

sobre conserva•o
preventiva.

5.1 Meta-Produto

revisados,
organizados e

disponibilizados
virtualmente.

N° de Semin•rios
realizados

virtualmente.

N° de Projetos
sobre

recomendac•Ses
de conservaq•o
preventiva para
disponibilizac•o

virtual.

ICM 100%

Previs•o Trimestral
1° Trim

2o Trim

3o Trim
40 Trim

META ANUAL
ICM

00

00
00
01
01

100%
Previs•o Trimestral
10 Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL
ICM

00
01
00
00
01

100%

NO.

O6

07

O8

O9

A•es No.Condicionadas

LabCaf• - Bolsa
para apoio
t•cnico em
pesquisa.

Restaurar acervo
bibliogr•fico

Atributo da
Mensura;Eo

Readequaq•o e
ampliaq•o do

Arquivo
deslizante do

Setor de Acervo

6.1 Meta-Produto

Parecer para

7.1 Meta-Produto

8.1 Meta-Produto

Mensura•Eo

N ° ofertado de bolsas

No de livros do acervo
bibliogr•fico
restaurados

N ° de arquivo
deslizante entregue

readequado e ampliado

Previs•o Trimestral

1 ° Trim

20 Trim

3 ° Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM

1 ° Trim
2° Trim

3° Trim

4° Trim

META ANUAL
ICM

1 ° Trim
2° Trim
3 ° Trim
4° Trim

META ANUAL
ICM

1 ° Trim

00

00

00

01

01

100%

00
o3
04

04

11
100%

00
00
00
Ol
01

100%
00

atualiza•o de 20 Trim
estado de 3 ° Trim

conserva•o das 9,1 Meta-Produto N° de parecer entregue 4° Trim
telas do salvo do META ANUAL

preg•o -

contrata•o de ICM
especialista.

00
00
01
01

100%

4
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1° Trim 00

10.1 Meta-Produto

N° de exposi•6es 2° Trim
tempor•rias 3° Trim

realizadas a partir de
pesquisas internas do 4° Trim

museu. META ANUAL
ICM %

00
00
01
01

100%
Previs•o Trimestral

10.2 Meta-Produto

N° de exposi•6es
virtuais realizadas a
partir de pesquisas
internas do museu.

i o Trim 00
2° Trim 03
3° Trim 01
4o Trim 00

M ETA 04
ANUAL
ICM % 100%

Previs•o Trimestral

10

[PEPC] Realizar
Programac•o
cultural e de
exposiGSes

tempor•rias
desenvolvidas e

executadas a partir
da Polftica de
ExposiGSes e
Programac•o

Cultural - 2019

10.3 Meta-Produto

10.4 Meta-Produto

N ° de eventos
presenciais realizados

N ° de eventos virtuais
realizados

10 Trim

2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL
ICM %

05
00
00
04
09

100%
Previs•o Trimestral
10 Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL
ICM %

00
05
03
0o
08

100%
Previs•o Anual

10.5 Dado extra
N° minimo de

visitantes presenciais
no Museu

1 ° Trim

20 Trim
30 Trim
4° Trim

META ANUAL
ICM % 100%
Previs•o Anual

10.6 Dado extra
N O minimo de

visitantes presenciais
na Cafeteria do Museu

1 ° Trim

2° Trim

3° Trim

4° Trim
META ANUAL

10.7 Meta-Produto

N O de projeto
realizado para
adapta•o do

conte6do m6dulo 02,
da exposic•o de longa

dura•o "Linha do

1° Trim
20 Trim
30 Trim
4° Trim

ICM% 100%
Previs•o Trimestral

0
1
0

o/__

/-
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11

12

[PEPC] Participar
do Festival Santos
Caf• com ampla
programa(•o em

parceria corn
Prefeitura.

[PEPC] Realizar
a•6es extramuros e

parcerias
institucionais

11.1

12.1

Meta-Produto

Meta-Produto

Tempo", para
disponibiliza(•o

virtual,

N° de programac•o
realizada

N ° de a(•6es
realizadas

META ANUAL 1

ICM % 100%

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

META ANUAL

ICM

00
00
01
00
01

100%
Previs•o Trimestral
1° Trim

2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL
ICM

00
00
00
01
01

100%

NO.

13

14

15

AGnes
Condicionadas

LabCaf• -

Resid•ncia
Artfstica partindo

da tem•tica
abordada pelo

museu

Mostra
Institucional
Itinerante

M6dulo expositivo
sobre consumo
no espa(•o da

NO.

13.1

14.1

14.2

14.3

15.1

Atributo da
Mensura(•o

Meta-produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

MensuragEo

N° de resid•ncia
art[stica realizada

N° de dossi• de
pesquisa entregue

N° de projeto
expogr•fico

entregue

N O de m6dulo
expositivo montado.

N O de dossi• de
pesquisa entregue

Previs•o Trimestral

10 Trim 00

20 Trim 00

3° Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM

1° Trim

2° Trim

3o Trim

4o Trim

META ANUAL

ICM

i o Trim

2o Trim

3o Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM
i o Trim

20 Trim

30 Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM

1° Trim
20 Trim
3° Trim

02

00

O2

100%

00

00

00

01

01

100%

00

00

00

01

01

100%
00

00

00

01

01

100%

00
00
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Cafeteria do
Museu

ImplantacT•o da
sonorizac•o no

SalVo do Preg•o

15.2 Meta-Produto

15.3

16.1

Meta-Produto

Meta-Produto

N° de projeto
expogr•fico

entregue

N O de m6dulo
expositivo montado.

01 projeto realizado

40 Trim

META ANUAL
ICM

10 Trim
20 Trim
30 Trim
40 Trim

META ANUAL
ICM

1° Trim

01

01
100%

00
00
00
01
01

100%
00

2° Trim 00
3 o Trim 00

01
01

100%

00

00

00

01

01

100%

40 Trim

META ANUAL

ICM

10 Trim

20 Trim

3° Trim

40 Trim

ME-I'A ANUAL

ICM

17

17.2

17.3

A•6es Pactuadas

[PE] Programa para
p6blico escolar

(Programa
Semeando)

17.1

Atributo da
Mensura¢•o

Meta-Produto

17.4

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

Mensura(;•o

N° de ac•6es
presenciais
dentro do
Programa
Semeando

N O de ac•6es
virtuais dentro
do Programa
Semeando

N° de conte6dos
do projeto "O

Museu • aqui",
disponibilizados
na plataforma

Educa da
SEDUC/Santos

N ° de conteOdos

Previs•o Trimestral

1 ° Trim
2° Trim
3o Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM %

07
00
00

03

10

100%

Previs•o Trimestral

1° Trim 00
2o Trim 05
3o Trim 02
4o Trim 00

META ANUAL 07

ICM %

Previs•o Trimestral
1 ° Trim
2° Trim

30 Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM %

100%

Previs•o Trimestral /

00
2O
07

00

27

100%
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[PE] Programa,
projetos e aGSes
para pOblico em

situa•o de
vulnerabilidade

social (Programa
Identidades)

17.5 Dado Extra

17.6

17.7

17.8

Dado Extra

Dado Extra

Dado Extra

18.1 Meta-Produto

18.2 Meta-Produto

adaptados e
disponibilizados

no projeto
"Inter Atividade
s"(Adapta¢•o de
material suporte

- Plant•o
Educativo on-

line)_

N ° minimo de
p6blico escolar

presencialatendi
do pelo

Programa
Semeando

N ° m[nimo de
ptlblico escolar
virtualatendido
pelo Programa

Semeando

N ° minimo de
estudantes

atendidos em
visitas

educativas
presenciais

N ° minimo de
estudantes

atendidos em
orientaq•o
educativa

(agendamento,
explanaq•o

sobre regras,
indica•o de
es•

N ° de a•6es
presenciais

dentro
Programa

Identidades

N ° de a¢Ses
virtuais dentro

Programa
Identidades

1o Trim 00
2° Trim 01
3° Trim 00

40 Trim 00

META ANUAL 01

ICM % 100%

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

4° Trim

META ANUAL

ICM % 100%
Previs•o Anual

10 Trim
2o Trim

3o Trim

4o Trim

META ANUAL

ICM % 100%

Previs•o Anual
10 Trim
2° Trim

3° Trim

40 Trim

META ANUAL

ICM % 100%
Previs•o Anual

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL

ICM % 100%

Previs•o Trimestral
07
00

00

00

Previs•o Trimestral

10 Trim 00

2° Trim 13

3° Trim 00

4o Trim 00

1° Trim
2° Trim
30 Trim

40 Trim

META ANUAL

ICM %

07

100%
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[PE] Programa,
projetos e aq6es

para p0blico idoso

18.3

Dado Extra

18.4 Dado Extra

(Programa No meu
tempo)

18.5

18.6

19.1

19.2

Dado Extra

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

N ° minimo de
p0blicos

presencial em
situaqcfio de

vulnerabilidade
social atendidos
pelo Programa

Identidades

N ° mlnimo de
pOblicos virtual
em situaq•o de
vulnerabilidade
social atendidos
pelo Programa

Identidades

N ° mlnimo de
pessoas em
situaq•o de

vulnerabilidade
social atendidos

em visitas
educativas
presenciais

N ° de ac•Ses
dentro do

projeto
"Cercanias" (n°

kit
disponibilizado

para a
realizaq•o da

atividade
virtual).

N ° de ac•Oes
presenciais
dentro do

programa No
meu tempo.

N ° de aq6es
virtuais dentro

do programa No
meu tempo.

META ANUAL 13

ICM % 100%

Previs•o Anual

1° Trim

2° Trim

3° Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM %

Previs•o Anual

1° Trim

20 Trim

30 Trim

40 Trim

META ANUAL

ICM %

Previs•o Anual

1° Trim

2° Trim

30 Trim

4° Trim

META ANUAL

100%

100%

ICM % 100%

Previs•o Trimestral

i o Trim 00

20 Trim 10

30 Trim 00

4° Trim 00

META ANUAL 10

ICM % 100%

Previs•o Trimestral

1 ° Trim

2° Trim

3° Trim

40 Trim
META ANUAL

ICM %

02

00

00

01
O3

100%

Previs•o Trimestral
10 Trim 00

2° Trim 03

3° Trim 01

4o Trim 00

META ANUAL 04 /
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20 [PE] Programa para
capacita•o de guias

de turismo,
professores e

agentes culturais
(Programa Blend)

19.3 Dado Extra

19.4 Dado Extra

19.5

20.1

20.2

20.3

Dado Extra

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

N ° mfnimo de
p6blico idoso

presencial
atendido pelo
"Programa no
meu tempo"

N ° minimo de
p6blico idoso

virtual atendido
pelo "Programa
no meu tempo"

N ° m{nimo de
pL•blico idoso

presencial
atendido em

visitas
educativas

N ° de a•6es
presenciais
dentro do

projeto "Guia
Amigo"

(Palestras;
Oficinas e;

Visitas t•cnicas)

N ° de ag6es
presenciais
dentro do

projeto
"Professor

Amigo"
(Palestras;
Oficinas e;

Visitas t•cnicas)

N ° de ac•6es
virtuais dentro

do projeto
"Professor

Amigo"
(Palestras;
Oficinas e;

Visitas t•cnicas)

ICM %

Previs•o Anual

1° Trim

2° Trim

3° Trim

4° Trim

META ANUAL

100%

ICM % 100%

Previs•o Anual

1° Trim

2° Trim

30 Trim

40 Trim

META ANUAL

ICM % 100%

Previs•o Anual

1° Trim

2° Trim

30 Trim

40 Trim

META ANUAL

ICM % 100%

Previs•o Trimestral

10 Trim 02

2o Trim 00

3° Trim 00

4° Trim 00

META ANUAL 02

ICM % 100%

Previs•o Trimestral

10 Trim 01

2° Trim 00

3° Trim 00

4° Trim 00

META ANUAL 01

ICM % 100%

Previs•o Trimestral

1° Trim

20 Trim

30 Trim

4° Trim

META ANUAL

O0

O0

O0

Ol

Ol /

/-lo
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20.4 Meta-Produto

20.5

[PE] Programa para
integraq•o e

forma(;•o do pL•blico
interno (Programa

20.6

20.7

20.8

21.1

Meta-Produto

Dado Extra

Dado Extra

Dado Extra

Meta-Produto

N ° de a(;6es
virtuais dentro

do projeto
"Amigo da
Cultura"

(Palestras;
Oficinas e;

Visitas t6cnicas)

N ° de Semin•rio
sobre Educa(;•o

Patrimonial
realizado

virtualmente

N ° m{nimo de
p6blicos

presencial de
guias de
turismo,

professores e
agentes
culturais

atendidos pelo
"Programa

Blend"

N ° minimo de
p6blicos virtuais

de guias de
turismo,

professores e
agentes
culturais

atendidos pelo
"Programa

Blend"

N ° minimo de
p6blicos

presenciais de
guias de
turismo,

professores e
agentes
culturais

atendidos em
visitas

educativas

N ° de a(•6es
presenciais
dentro do

programa Elos

ICM % 100%

Previs•o Trimestral

1° Trim 00

20 Trim 00

30 Trim 00

40 Trim 01

META ANUAL 01

ICM %

Previs•o Trimestral

1 ° Trim 00

2o Trim 01

30 Trim

4o Trim

META ANUAL

ICM %

Previs•o Anual

1° Trim

2o Trim

3o Trim
4o Trim

META ANUAL

ICM %

100%

00

00

01

100%

100%

Previs•o Anual

1 ° Trim

20 Trim

3° Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM % 100%

Previs•o Anual

1 o Trim

2o Trim

3o Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM % 100%

Previs•o Trimestral

1 ° Trim 06

2° Trim 00

/ 11
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ELOS)

[PE] Programas
para integra•o e

formag•o do pdblico
de pessoas com

defici•ncia
(Programa SER)

21.2 Meta-Produto

21.3

21.4

22.1

22.3

22.4

Dado Extra

Dado Extra

Meta-Produto

Dado Extra

Dado Extra

N ° de ag6es
virtuais dentro
do programa

Elos

N ° minimo de
p6blico interno

presencial
atendido

presencialmente
pelo "Programa

ELOS"

N ° minimo de
p0blico interno
virtual atendido

virtualmente
pelo "Programa

ELOS"

N ° de aq6es
presenciais

dentro
programa Ser.

N ° mlnimo de
p0blico

presencial de
pessoa com
defici•ncia

atendido pelo
"Programa Ser"

N ° minimo de
p0blico

presencial de
pessoa com

3 o Trim

4° Trim

MFTA ANUAL

ICM %

00

O6

12
100
%

Previs•o Trimestral

10 Trim

20 Trim

3° Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM %

00

02

O4

00

O6

100%

Previs•o Anual

1° Trim

20 Trim

30 Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM % 100%

Previs•o Anual

1 ° Trim

2° Trim

3o Trim

4o Trim

META ANUAL

ICM % 100%

Previs•o Trimestral

1° Trim

2o Trim

3° Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM %

01

00

00

03

O4

lOO%

Previs•o Anual

1° Trim

2o Trim

3o Trim

4o Trim

META ANUAL

ICM % 100%

Previs•o Anual

1° Trim

20 Trim /

'12
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24

23.1 Meta-Produto

[PE] Programa para
p0blicos

23.2 Meta-Produto

defici&ncia
atendido em

visitas
educativas

N ° de a¢6es
presenciais
dentro do

Programa Sejam
Bem-Vindos

N ° de a(•Ses
virtuais dentro
do Programa
Sejam Bem-

30 Trim

40 Trim

META ANUAL

ICM % 100%

Previs•o Trimestral

10 Trim

20 Trim

30 Trim

40 Trim

META ANUAL

ICM %

espont&neos e
fam[lias (Programa
Sejam Bem-Vindos)

23.3

Vindos

N ° minimo de
pSblicos

espont•neos e

12

00

O6

12

30

100%

Dado Extra

[PE] Material
Educativo para
acessibilidade

23.4 Dado Extra

23.5 Dado Extra

24.1 Meta-Produto

familias
atendidas

presencialmente
pelo "Programa
Seja Bem-Vindo

N ° minimo de
p•iblicos

espont&neos e
familias

atendidasvirtual
mente pelo

"Programa Seja
Bem-Vindo

N ° minimo de
pSblicos

espont•neos e
familias

atendidas em
visitas

educativas
presenciais

N° de material
educativo para
acessibilidade
disponibilizado
virtualmente

Previs•o Trimestral

1° Trim

2° Trim

30 Trim

O0

05

05

O04° Trim

META ANUAL 10

ICM % 100%

Previs•o Anual

10 Trim

20 Trim

30 Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM % 100%

Previs•o Anual

1 ° Trim

2° Trim

3° Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM %

Previs•o Anual

1° Trim

20 Trim

30 Trim

40 Trim

META ANUAL

ICM % 100%

Previs•o trimestral

10 Trim 00

2° Trim 01

30 Trim O0 •-
13
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26

27

28

[PE] Material
Educativo suporte

[PE] Curso B•sico
de Barista

[PE] Realizar
m6dulo

complementar ao
Curso de Barista

[PE] M6dulo
avan•ado de Barista

(Novos m4todos,
Harmoniza•o,Espre

25.1

26.1

26.2

27.1

27.2

28.1

Meta-Produto

Meta-Produto

Dado Extra

Meta-Produto

Dado Extra

Meta-Produto

N° de material
educativo
suporte

disponibilizado
virtualmente

N ° de cursos
realizados

N O minimo de
baristas

formados

N O de m6dulos
complementares

realizados

N° minimo de
alunos formados

N° de m6dulos
avanqados
realizados

4° Trim O0

META ANUAL O1

ICM % 100%

Previs•o Trimestral

1o Trim 00

20 Trim 02

30 Trim 01

4° Trim 00

META ANUAL 03

ICM % 100%

Previs•o Trimestral

I o Trim 02

20 Trim 00

3° Trim 02

4° Trim 03

META ANUAL 07

ICM % 100%

Previs•o Anual

i o Trim

2° Trim

3° Trim

40 Trim

META ANUAL

ICM % 100%

Previs•o Trimestral

1° Trim 02

20 Trim 00

30 Trim 02

4° Trim 03

META ANUAL 07

ICM % 100%

Previs•o Anual

i o Trim

2° Trim

30 Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM % 100%

Previs•o Trimestral

1° Trim 02

2° Trim

Oi 14
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29

3O

sso perfeito)

[PE] Curso de Torra

28.2

29.1

Dado Extra

Meta-Produto

29.2 Dado Extra

30.1

Meta-Produto

N O minimo de
alunos formados

N° de cursos
realizados

N° minimo de
alunos formados

N O de cursos
realizados

3° Trim 02

4° Trim 03

META ANUAL 07

ICM % 100%

Previs•o Anual

1° Trim

2° Trim

3° Trim

4o Trim

META ANUAL

ICM % 100%

Previs•o Trimestral

1 ° Trim

2° Trim

3° Trim

40 Trim

META ANUAL

ICM %

00

00

00

01

01

100%

Previs•o Anual

1° Trim

2° Trim

3° Trim

40 Trim

META ANUAL

ICM % 100%

Previs•o Trimestral

1° Trim 06

20 Trim 00

3° Trim 04

[PE] Cursos de curta
dura•o para leigos

(equipe pr6pria e
parceiros)

30.2 Dado Extra
N° minimo de
participantes

4° Trim 08

META ANUAL 18

ICM % 100%

Previs•o Anual

10 Trim

2° Trim

3° Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM % 100%
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No.
A;6es

Condicionadas

31

LabCaf• -Mostra
coletiva e

colaborativa
resultado de ac•o

educativa

Atributo daNo.
Mensura•o

31.1 Meta-Produto

MensuragEo

01 Mostra coletiva
realizada

Previs•o Trimestral

1 ° Trim

20 Trim

30 Trim

40 Trim

META ANUAL

ICM

00

00

00

01

01

100%

32

33

34

A•6es Pactuadas

[PSISEM]
Exposic•Ses
Itinerantes

[PSISEM] Ac•6es de
formac]5o -

palestras/cursos/
oficinas

[PSlSEM] Est:igio
T•cnico

Atributo da
No. Mensurag•o

32.1 Meta-Produto

32.2
Dado extra

33.1 Meta-Produto

33.2 Dado-extra

34.1 Meta-Produto

34.2 Meta-
Resultado

Mensura•:Eo

N o de exposic•Ses
itinerantes
realizadas

N° de visitantes
presenciais

N ° palestras/cursos/
oficinas realizadas

virtualmente.

N° de participantes
virtuais

Ofertar est•gio n•o
remunerado na •rea

t•cnica

N ° de est=igios
t•cnicos ofertados

PrevisEo Trimestral

1° Trim 01
2° Trim 00
3o Trim 00

4° Trim 01

META ANUAL 02

ICM 100%
Previs•o Anual

1° Trim
2° Trim
3o Trim
4o Trim

META ANUAL

ICM 100%
Previs•o Trimestral

1 ° Trim 00

2° Trim 01
3° Trim 01

4o Trim 01

META ANUAL 03

ICM 100%
Previs•o Anual

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4o Trim

META ANUAL

ICM 100%

Previs•o Trimestral

i o Trim 00

2o Trim 00

3° Trim 00

4° Trim 02

META ANUAL 02

ICM 100%

PrevisEo Trimestral

10 Trim 00 /
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35

20 Trim 00

30 Trim 00

4o Trim 02

META ANUAL 02

ICM 100%

Previs•o Trimestral

[PSISEM] LabCaf•-
Col6quio sobre

processos e
sistemas territorials

do Caf•

35.1 Meta-Produto N° de col6quios
virtuais realizados

1 ° Trim 00

2° Trim 00

3° Trim 00

4° Trim 01

META ANUAL 01

ICM 100%

NO.

36

A(•6es
Condicionadas

Mapeamento de
museu e instituic•6es

ligados ao tema
caf• para a

montagem da
RedeCaf•

NO,

36.1

Atributo da
Mensura(2•o

Meta-Produto

Mensura•o

01 relat6rio de
mapeamento

entreg ue

Previs•o Trimestral

10 Trim 00

20 Trim 00

3° Trim 00

4° Trim 01

META ANUAL 01

ICM 100%

37

A(;•es Pactuadas

[PCDI] Atualizar o
Piano de

Comunica•o e
implantar a•6es

para articular e se
comunicar com os

diversos pL•blicos da
institui(•o, valorizar
a marca e aumentar

a visibilidade do
museu

37.1

37.2

37.3

37.4

Atributo da
Mensurag•o

Meta-Produto

Meta-Produto

Dado-extra

Dado-extra

Mensura(•o

N ° de canais de
comunica•o mantidos:

1 - Site institucional
2 - Facebook
3 - Instagram

4 - Twitter
5 - Youtube
6- Pinterest

7 - Flickr
8- so•0•L•

N ° mlnimo de inserq6es
na midia

N° minimo de visitantes
virtuais

N ° minimo de novos

Previs•o Trimestral

1° Trim
2° Trim

08
30 Trim
4° Trim

META ANUAL 08

ICM % 100%

17

Previs•o Anual

META ANUAL 800

ICM % 100%
Previs•o Anual

1° Trim

2o Trim

3° Trim

4° Trim

META ANUAL
ICM % 100%

Previs•o Anual /
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38

39

4O

41

[PCDI] Realizar
campanha de
marketing e
publicidade

institucional do
Museu em canais

digitais, eletr6nicos
e impressos com

pr•via aprovaq•o da
proposta editorial e

layout pela SEC

38.1 Meta-Produto

39.1 Meta Resultado

seguidores em todos os
canais de mfdias sociais

N° de campanha
realizada

N ° de programas
pessoas ffsicas

mantidos.

1 ° Trim

2o Trim

3° Trim

4o Trim

META ANUAL

ICM % 100%
Previs•o Trimestral
1° Trim 00
2° Trim 00
3o Trim 00
4o Trim 01

META ANUAL 01

ICM % 100%

Previs•o Trimestral
1° Trim 00
2o Trim 00
3o Trim 00
4o Trim 01

[PCDI] Contribuir
para elaboraq•o de
novas estrat•gias
para captac•o de

recursos

N ° de portf61io

META ANUAL 01

ICM % 100%
Previsfio Trimestral

1 ° Trim 01
2° Trim 00
3° Trim 00

Disponibiliza•o de
conte6do para

plataforma
#culturaemcasa

Produ•o de novos
materiais em rela•o as

medidas preventivas

39.2

40.1

41.1

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Produto

desenvolvido

N ° de conteOdos entregues

N° de material entregue

40 Trim 01

META ANUAL 02

ICM % 100%
Previs•o Trimestral
1° Trim
2° Trim

30 Trim
4° Trim

META ANUAL

ICM %

O3
02
01
01
07

100%
Previs•o Trimestral
i o Trim
2o Trim
30 Trim
4° Trim

META ANUAL
ICM %

00
00
03
00
03

lO0%

18
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42

43

A¢•es Pactuadas

[PGTG] Monitorar
Implantac•o do Piano

Museol6gico

[PGTG] Inscrever
projetos em Leis de
Incentivo e editais

44 [PGTG] Captar
recursos financeiros

45

46

42.1

Atributo da
Mensura•o Mensura•Eo

Meta-Produto

Previs•o Trimestral

1 ° Trim
N O de 2° Trim

relat6rios de 3° Trim
monitoramento

do piano 4° Trim

museol6gico. META ANUAL
ICM %

00
00
00
01
01

100%
Previs•o Trimestral

47

43.1 Meta-Produto N O de projetos
inscritos

10 Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL
ICM%

00
00
01
02
03

100%

[PGTG] Realizar
pesquisa de

satisfa(•5o de pOblico
geral realizada a
partir de totem

eletr6nico e enviar
relat6rio conforme
orientac•6es da SEC
[PGTG] Monitorar

indices de satisfac•o
do pOblico geral de

acordo com os dados
obtidos a partir do
totem eletr6nico

44.1 Meta Resultado

45.1 Meta-Produto

46.1 Meta Resultado

24% de
capta•o em
rela•o ao

repasse

N° de
relat6rios
entregues

Indice de
satisfa•o

(= ou > 80%)

Previs•o Anual

META ANUAL 1.061.000

ICM% 100%
Previs•o Trimestral

1 ° Trim
2° Trim
3 ° Trim
4° Trim

META ANUAL
ICM%

01
00
01
01
03

100%
PrevisSo Anual

META ANUAL
(= ou >
80%

ICM% 100%

Previs•o Trimestral

[PGTG] Realizar
pesquisa de perfil e

de satisfa•o de
p6blico participante

dos cursos, oficinas e
workshops

47.1 Meta-Produto

47.2 Meta Resultado

N° de
pesquisas
realizadas

indice de
satisfa•o

(= ou > 80%)

10 Trim
2° Trim
3 ° Trim

4° Trim
META ANUAL

ICM %

01
01
01
01
04

100%
Previs•o Anual

META ANUAL
(= ou >

8O%
ICM% 100%
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A¢;Ses Pactuadas

(PED) Renovac•o de
Alvar• de Funcionamento

(PED) Renovaq•o de
Seguros

48.1

49.1

Atributo da
MensuraG

-

Dado extra

Dado extra

Mensura(;Eo

Alvar•
renovado

Seguros
renovados

PrevisEo Anual

10 Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL
ICM % 100%

PrevisEo Anual
10 Trim
20 Trim
3o Trim
4° Trim

META ANUAL
ICM % 100%

Atributo daNo. Agnes Condicionadas No. Mensura(•o Mensura(•o

5O
(PED) Recuperac•o do

espac•o do antigo
restaurante Clube da

Bolsa

50.1 Dado Extra
Espa•o

recuperado

PrevisEo Anual

10 Trim

2° Trim

3° Trim

4° Trim

META ANUAL

ICM 100%
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METAS CONDICIONADA• (2020)

N°

O6

O7

O8

O9

13

14

15

16

31

36

5O

A¢•.O

A(•OES A SEREM REALIZADAS

(PA) LabCaf• - Bolsa para apoio
t•cnico em pesquisa.

(PA) Restaurar acervo
bibliogr•fico

(PA) Readequac•o e amplia•o
do arquivo deslizante do Setor de

Acervo

(PA) Parecer para atualizaG•o de
estado de conservaG•o das telas
do salvo do preg•o - contrataq•o

de especialista

(PEPGC) LabCaf• - Resid6ncia
Artfstica

(PEPGC) Mostra Institucional
Itinerante

(PEPGC). Desenvolver m6dulo
expositivo sobre consumo no
espac•o da Cafeteria do Museu

(PEPGC) Implantaq•o da
sonorizaG•o no SalVo do Preg•o

(PE) LabCaf• -Mostra coletiva e
colaborativa resultado de aG•o

educativa

(PSISEM) Mapeamento de museu
e instituiqSes ligados ao tema

caf6 para a montagem da
RedeCaf•

(PED) Recuperaq•o do espac•o do
antigo restaurante Clube da

Bolsa

METAS DE PRODUTO E
RESULTADO A SEREM

ALCAN•ADAS

01 bolsa ofertada

11 livros do acervo bibliogr•fico
resta u ra d o

01 arquivo deslizante readequado e
ampliado

01 Parecer entregue

02 Resid•ncias artfsticas realizadas

Dossi& de pesquisa, projeto
expogr•fico entregue e m6dulo

expositivo montado

Dossi& de pesquisa, projeto
expogr•fico entregue e m6dulo

expositivo montado

01 projeto realizado

01 Mostra coletiva realizada

01 relat6rio de mapeamento
entregue

Espa•o recuperado

VALOR

R$5.000,00

R$ 70.000,00

R$70.000,00

R$20.000,00

R$30.000,00

R$50.000,00

R$ 30.000,00

R$ 25.000,00

R$15.000,00

R$5.000,00

650.000,00
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QUADRO DE AVALIA•AO DOS RESULTADOS

Item Pontua¢•o

1.Descumprir metas ou rotinas do Programa de Acervo 15

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

3.Descumprir metas ou rotinas do Programa Educativo 10

4.Descumprir metas ou rotinas do Programa de IntegraG•o ao SISEM-SP 10

5.Descumprir rotinas ou obrigaG•es de Manutenq•o Predial, Seguran(•a e 15
Salvaguarda

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

7.Descumprir rotinas ou obriga•Ses do Programa de Gest•o Executiva, 15
Transpar•ncia e Governan(•a

8. N•o Cumprimento dos Compromissos de Informa(•o (Anexo III do 15

Contrato de Gest•o)

TOTAL 100°/o

1.

2,

3,

Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, par•grafo 2°, cl•usula oitava do

Contrato de Gest•o no 009/2016. Sua aplica(•o se dar• sob o percentual de 10% do valor do
repasse se, ap6s a avaliaq•o das justificativas apresentadas pela OS, a UGE concluir que houve o

descumprimento dos itens indicados.

Caso a OS n•o apresente junto corn os relat6rios trimestrais justificativas para o n•o cumprimento

das metas pactuadas, a UGE poder• efetuar a aplica(•o da tabela sem pr•via an•lise das

justificativas, cabendo a OS se for o caso, reunir argumentos consistentes para viabilizar o aporte

retido no pr6ximo trimestre.

O n•o cumprimento da meta de capta(;•o de recursos pela OS n•o implicar• em redu(•o do repasse

de recursos, ou seja, caso a OS capte menos recursos que o correspondente ao percentual indicado

no piano de trabalho, isso n•o configurar• motiva(•Eo para reten(•o de parte do repasse, porque a
Organiza(•o Social continuar• comprometida a cumprir todas as metas pactuadas no piano de

trabalho, traduzidas na planilha or•ament•ria como "previs•o or•ament•ria" mesmo que n•o atinja o

"total de receitas vinculadas ao piano de trabalho" (desde que o repasse previsto pela Secretaria

seja integralmente efetuado).

-,lassandra•lmeida ,Santos
I•iretc• •xecutiva Dirstor AdminlstratiYo

Inst. Preserv. e DIf. da Hist.
do Caf6 g da Imtgra9{•o

INSTITUTO DE Asslnado de E•rm• dlgital pot

PRESERVACAO E IN•I I•UTO DE PRF•ERVACAO E

DIFUSAO DA
DIFUSAO DA HISTORIA
D0:02634914000130

HISTORIA Oados: 2020.06.04 20:17:32

DO:02634914000130 -03'00'

22
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ANEXO TECNICO III

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

ORGANIZA•AO SOCIAL DE CULTURA

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

ANO: 2020

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVA(•AO DO PATRIMONIO
MUSEOL6GICO

Referente ao MUSEU DO CAFI•

Rua Maul, 51 - Luz - 30 andar
CEP: 01028-900 - SEo Paulo, SP - Brasil

(11) 3339-8135 /

www.cultura.so.aov.br•.1



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

GABINETE DO SECRET/•RIO

ANEXO III DO CONTRATO DE GESTAO - COMPROMISSOS DE INFORMA(•AO

O presente documento detalha as obriga(;Ses de rotina e os compromissos de informa•:•lo a serem
cumpridos pela Organiza•:&o Social no •lmbito do Contrato de Gest&o, especificando a documenta•&o
a ser enviada a Unidade Gestora, para acompanhamento da regularidade da parceria, lisura e
responsabilidade no uso dos recursos p•blicos e comprovag&o de resultados.

A averigua(;•o das obriga(;6es de rotina e dos compromissos de informa(;•o abaixo se darb a
partir do "Checklist Geral",

OBRIGA•OES DE ROTINA

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

¯ Executar e atualizar periodicamente o piano museolbgico/planejamento estrat•gico do museu,
submetendo-o & aprova(;•o do Conselho de Administra•&o e da SEC.

¯ Manter vigentes todas as condi•Ses de qualifica•:&o, celebrag&o e avalia•&o do Contrato de
Gest•o. Enviar lista de conselheiros e diretores atualizada, certidSes negativas e demais
comprova•:Ses e demonstrativos previstos na legisla(;&o.

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

¯ Desenvolver planejamento e a(;Ses de financiamento e fomento que possibilitem uma gest&o com
diversificadas fontes de recursos e a fideliza(;&o de apoiadores e patrocinadores.

¯ Manter atualizados e adequados o Manual de Recursos Humanos e o Regulamento de Compras
e Contrata•Ses, submetendo & pr•via aprovag&o do Conselho da OS e da SEC, propostas de
altera•&o e atualiza•o.

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

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

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

¯ Manter o equilibrio econbmico-financeiro durante toda a vig•ncia do Contrato de Gest&o. Manter
a capacidade de Liquida(;&o das Dividas de Curto Prazo. Controlar a capacidade de pagamento
das despesas (receitas totais x despesas totais). Apresentar demonstrativo dos indices e c&lculo
trimestralmente (para acompanhamento) e anualmente (para avalia•&o).

¯ Manter o museu associado ao ICOM Brasil (Comite Brasileiro do Conselho Internacional de
Museus), e utilizar as tr•s associagSes 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 Informag&o.
¯ Atualizar a rela•:&o de documentos de arquivo a partir da aplica¢;&o da Tabela de Temporalidade e

do Piano de Classifica•&o, conforme legisla•&o vigente.
¯ Elaborar relag&o de documentos para elimina(;&o, com base na Tabela de Temporalidade

(Entrega de uma cbpia ao CADA junto com o relatbrio do 4° trimestre).
¯ Realizar a ordena(;&o e o registro das s•ries documentais, conforme o Piano de Classifica•&o e

Tabela de Temporalidade.

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

(11) 3339-8135

/www.cultura .s o.clov.b___zr
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Manter site da Organizag•o Social e dos objetos contratuais atualizados, seja no concernente
programag&o cultural, seja com relag&o aos itens de presta•&o de contas e compras e
contrata•Ses, & luz dos itens verificados pela Unidade de Monitoramento em seu indice de
Transparencia.

II) ROTINAS TC:CNICAS E OBRIGAQOES 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 ser seguida na elaborag&o dos documentos e a•6es) e os
Modelos (que devem ser seguidos e preenchidos obrigatoriamente pelos museus). Para cada Rotina
que demanda uma comprova•&o especifica, 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 t•cnica, em exposig&o ou &rea de consulta em condi•Ses

adequadas de umidade, temperatura e ilumin•ncia, corn uso de mobili&rio e equipamentos
t•cnicos adequados para manuseio e armazenamento, conforme as caracteristicas de cada
acervo que o museu possui.

¯ Realizar diagn6stico integrado do estado de conservag&o dos acervos (quando for o caso),
seguindo preferencialmente a publica•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, Arquivistico e Bibliogr&fico do Museu da
Lingua Portuguesa".

¯ A partir dos resultados do Diagn6stico, elaborar Piano de Conservag&o Integrado dos Acervos
(quando for o caso), tendo como refer•ncia o Caderno de OrientagSes para Elaborag&o de Pianos

de Trabalho das OSs (MODELO SEC). 0 piano deve ser algo conciso e direcionado para a

realidade do museu, corn indicativo objetivo das prioridades, das solu•Ses e dos cronogramas

definidos pela pr6pria equipe da instituig&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 Conservag&o" (MODELO SEC).
¯ Orientar a execu•&o das agSes de gest&o de acervos pelos par&metros internacionais

pertinentes, tais como o SPECTRUM/CollectionsTrust, respeitando a realidade de cada
instituig&o. Informar, por meio de relat6rio, os procedimentos elaborados e implantados.

¯ Respeitar todos os procedimentos de aquisig&o, de empr•stimo e de restauro dos acervos
museol6gico, arquivistico e de obras raras estabelecidos pela SEC, submetendo & pr6via e
expressa autoriza•&o do Conselho de Orienta•o Artistico/Cultural e da SEC, nos casos
indicados na legislag&o, nas resolu•Ses vigentes e no Contrato de Gest&o. Enviar uma relag&o

dos bens do acervo para: a) restauro; b) empr•stimo; c) aquisig&o por doag&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
Aquisi•6es (MODELO SEC), a relag&o de obras recebidas por empr•stimos de outras
instituigSes.

¯ Atualizar e complementar os registros documentais do acervo museol6gico e manter completo e
atualizado no banco de dados do acervo vigente, corn - 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 proced•ncia, movimenta•&o, situag&o de regularizag&o do uso de

direitos autorais e conexos, e estado de conserva•&o dos bens que comp6em o acervo. No caso
dos museus que possuem materials 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 conservag&o/manuteng&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 bibliogr•ficos, em
banco de dados informatizado e compativel corn padr6es vigentes de interc&mbio de dados, com
- mas n&o somente - informa•Ses sobre contexto de produ(•fio das obras, data e forma de
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entrada no acervo, movimenta(;•o, uso e estado de conserva(;;•o dos bens que comp6em 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(;•lo
onde os mesmos materiais se encontram.

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

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

¯ Manter o inventario de acervo atualizado (acervo museol6gico, cole(;Ses bibliogr&ficas especiais
ou de obras raras e conjuntos arquivisticos hist6ricos). Enviar o inventario atualizado, juntamente
corn 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 at• 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 (REFER•LNCIA
SEC).

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

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

¯ Manter equipe fixa, corn profissionais especializados em documentag&o, conserva(;&o e pesquisa
para todos os acervos que o museu possuir.

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

¯ Promover o desenvolvimento do Centro de Pesquisa e Refer•ncia do museu, realizando
pesquisas de acervo e tem•lticas 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 Refer•ncia, apresentar
informes sobre o andamento e/ou desenvolvimento das mais diversas atividades de pesquisa
e/ou projetos realizados pelo n•cleo de conserva(;&o, documenta(;&o e pesquisa da institui•&o,
com o objetivo de dar um panorama geral dos procedimentos, dos projetos elaborados e das
parcerias realizadas com outras institui(;Ses tecnicas e/ou academicas. 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 Obriga(;;Ses Contratuais do Programa de Acervo.

¯ Promover periodicamente agSes de capacita•lo da equipe. Informar, por meio de relat6rio, as
capacita(:;Ses 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 aplic&vel).

III) ROTINAS TC::CNICAS E OBRIGAQ()ES DO PROGRAMA DE EXPOSI(•OES E PROGRAMAQAO
CULTURAL

¯ Propor a Politica de Exposi•Ses e elabora(;•o do Descritivo de exposi•Ses e programa(;•lo cultural
do museu, incluindo as a(;;Ses previstas de atua(;;•lo junto ao SISEM-SP.
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¯ Manter, atualizar e aprimorar legendas, comunica(;}&o visual e acessibilidade expositiva.
Assegurar a acessibilidade expositiva (para pessoas com defici•ncia e por meio de recursos em
ingles e espanhol) a exposi(•&o de Ionga dura•&o e buscar promover a acessibilidade expositiva
nas exposi(;6es tempor&rias e itinerantes, bem como na programag&o cultural oferecida. Informar
o n0mero de visitantes presenciais mensalmente e sempre que solicitado. Apresentar
mensalmente por e-mail o p0blico presencial do museu, especificando os segmentos de p0blico
recebidos e enviar planilha segmentada e quantitativa de p•blicos (nos relat6rios de atividades).

¯ Participar das ag6es de articula•&o do setor museol6gico tais como Primavera de Museus,
Semana Nacional de Museus, Jornada do Patrim6nio, Museum Week, Museum Selfie Day; alem
de eventos da Rede de Museus da SEC, tais como a Mostra de Museus da SEC, Campanha
"Sonhar o mundo", f6rias 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.

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

¯ Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gest&o para a manuteng&o das Rotinas
e Obrigag6es Contratuais do Programa de Exposi(;6es e Programa(;•o Cultural.

¯ Assegurar que os profissionais responsaveis pelo "Programa de Edifica96es", em conson&ncia
com os diretores do museu e as demais equipes t6cnicas, quando da implanta(;&o de exposi•6es
de Ionga/ m•dia dura(;&o e/ou exposk}6es tempor&rias, acompanhem as instala(;6es que
interfiram na el•trica, hidr&ulica, estrutura, entre outros elementos existentes na edificag&o, e
exijam de terceirizados a emiss•lo pr6via, de Anota(;&o de Responsabilidade T•cnica (ART) e
demais documentos e/ ou laudos que sejam necess&rios, a fim de se comprovar a seguran•a
dessas montagens para pessoas, edificag•o e acervos.

IV) ROTINAS TECNICAS E OBRIGAQ()ES DO PROGRAMA EDUCATIVO

¯ Elaborar, aprimorar periodicamente e executar o Piano Educativo, contemplando o atendimento
dos v•rios segmentos de p0blico, bem como apresentando programas e projetos para peblicos
especfficos, priorizando a acessibilidade do museu. A execu(;;&o do Piano Educativo ser&
acompanhada por meio do preenchimento da "Matriz de Monitoramento do Educativo".

¯ Manter equipe fixa em n0mero suficiente, corn profissionais especializados (inclusive para o
atendimento a pessoas corn defici•ncia) e bilingues (ingl•s/espanhol), alum de promover
periodicamente a(;6es de capacita(;&o da equipe.

¯ Realizar a(;6es educativas voltadas ao pL•blico agendado e espont&neo em todo periodo de
abertura do museu.

¯ Articular parcerias corn a rede escolar e com instituig6es vinculadas aos demais grupos alvo para
ampliar o n0mero de grupos atendidos em todos os hor•rios disponiveis, observando a
capacidade de atendimento qualificado das visitas. Promover inclus•o social e cultural a grupos
sociais diversificados, marginalizados e corn maior dificuldade no acesso a equipamentos
culturais (tais como idosos, pessoas com deficiencia, pessoas em situag&o de vulnerabilidade
social, doentes em hospitais, etc.) ou que estejam no entorno do museu, por meio de projetos e
programas acessiveis e participativos. Proporcionar, dentro do escopo de atua(;}&o do micleo de
a(;&o educativa, acessibilidade de conteedo por meio de diversos recursos (&udio-guia, maquetes
tateis, entre outros), com o intuito de promover uma visita autSnoma.

¯ Promover a(;}6es voltadas &s equipes das •reas meio e fim do museu para a integra(;•o,

educa•:&o e conscientiza(•o dos funcion&rios de todos os demais setores, a respeito das
atividades e fun•6es 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 bs a(;;6es
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educativas voltadas aos diferentes pdblicos. Dependendo do suporte do material produzido, deve-
se disponibiliza-lo no site do museu.

¯ Realizar programas, projetos e a•6es integrados corn as &reas tecnicas do museu e, tambem,
com necleos de a•&o educativa de outros museus pertencentes & SEC.

¯ Realizar pesquisa de perfil e de satisfa(;•lo do p•blico escolar, para subsidiar a avalia(;&o e o
aperfei(;oamento dos servi(;os prestados.

¯ Apresentar dados coletados em pesquisas e avalia(;6es aplicadas ao peblico atendido pelo
necleo de a•:&o educativa em que se utilizaram modelos pr6prios da institui(;&o. Participar das
reuni6es e atividades do Comite Educativo.

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

impressos, etc.).
¯ Participar dos projetos desenvolvidos nas parcerias da Secretaria de Cultura e Economia Criativa

corn outros 6rg•los governamentais.
¯ Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gest&o para a manuteng&o das Rotinas

e Obriga•:6es Contratuais do Programa Educativo.

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

Considerar as demandas do interior, litoral e regi&o metropolitana de SP discutidas corn o Grupo

T6cnico e com o Conselho de Orienta(;&o do SISEM/UPPM, no planejamento das a(;6es
integradas ao SISEM-SP, que poder&o ser definidas dentro das linhas de a(;&o existentes
(comunica(;&o, apoio tecnico, articula•o, forma•o).
Submeter periodicamente proposta detalhada de a(;6es integradas ao SISEM-SP (como, por
exemplo, exposi(;;6es itinerantes, com titulo, necessidades para montagem e proposta de a(;&o
atrelada b exposi•&o, bem como a forma•o da equipe educativa do museu que receber& a
exposk;&o; semin&rios, oficinas e palestras, com descri•&o de carga hor&ria, nL•mero de vagas e
ementa; est&gios tecnicos, corn descri•&o de periodo de est&gio, m3mero de vagas e perfil
desejado do candidato ao estagio; visitas de forma•&o - no sentido de receber profissionais de

outros museus, com defini(;•.o de nL•mero de vagas e datas de realiza•&o; visitas tecnicas - no
sentido de um profissional da OS ir ate a institui(;•o e elaborar um relat6rio de recomenda•io,
com definig&o de nemero de visitas e especialidade a ser tratada - que pode ser expografia,
comunica(;&o visual, conservag&o preventiva, etc.).
Participar e promover interc&mbios tecnicos, recebendo em estbgio tecnico, profissionais de

museus de diferentes regi6es do Estado, de outros Estados e de outros paises, bern como
enviando tambem funcion&rios do museu em iniciativas afins.
Seguir as recomenda(;6es de prazos determinados para cada a(;&o conforme estipulado pelo

GTCSISEM-SP: 45 dias antes da a(;&o, realizar o contato com o municipio; 30 alias antes da
a(;&o, confirma(;&o de local, data, hor&rio e tema a ser trabalhado; 20 dias antes da a(;•o,
aprova(;&o da pe(;a de divulgag•o; 15 dias antes da ag&o, inicio da divulga•&o e ate 10 dias ap6s

a realiza(;&o da a•&o, envio de relat6rio para o GTCSISEM-SP.
Encaminhar rela(;&o de parcerias estabelecidas com outras instituig6es museol6gicas, realizadas
e previstas, para que o GTCSISEM-SP possa coordenar seu planejamento, evitando assim
sobreposk;6es de a(;6es de apoio.
Participar das a•6es em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC (campanhas, eventos,

impressos, etc.).
Atualizar o mapeamento de a(;6es potenciais para integrag•o do SISEM-SP dentre as a•6es
planejadas em diversas &reas tecnicas da OS.
Assegurar investimento minimo do repasse anual do Contrato de Gest&o para a manuten<;•o das

Rotinas e Obrigag6es Contratuais do Programa de A(;6es de Integra(;&o ao SISEM-SP.

Vl) ROTINAS TI•CNICAS E OBRIGAQ(•ES DO PROGRAMA DE COMUNICAQAO E
DESENVOLVIM ENTO INSTITUClONAL
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¯ Desenvolver Piano de Comunica(;•o e Desenvolvimento Institucional que fortale(;a a presenga do
museu junto a diversos p•blicos de interesse (estudantes, professores, apoiadores,
pesquisadores, patrocinadores, doadores, imprensa e formadores de opini•lo), firmando-o como
equipamento cultural do Governo do Estado vinculado & Secretaria de Cultura e Economia
Criativa.

¯ Promover o museu na internet e nas redes sociais, seguindo as diretrizes do Piano de
Comunica(;;&o Institucional e respeitando as orienta(;;Ses do Sistema de Comunica(;;&o da Cultura -

SICOM.
¯ Submeter & aprova•:&o da SEC propostas de altera(;&o de Iogomarca do museu.
¯ Manter o site do museu atualizado e adequado, divulgando dados institucionais, hist6ricos e de

agenda atualizada regularmente, contendo: informa(;Ses de exposi98es e programa•&o cultural
do museu; informa(;Ses sobre o SISEM e a Rede Tem•ltica da qual faz parte; servi(;;os do museu
e formas de acesso; aviso de compras e de processos seletivos para contrata(;;6es de servi(;os e
de colaboradores para a equipe do museu; documentos institucionais da OS (estatuto;
qualifica•:•o como OS; relag•lo de conselheiros e mandatos, diretoria e contatos; relat6rios
anuais; presta(;;&o de contas); links para ouvidoria/SEC, para o site da SEC e para o site do
SISEM. Divulgar no site e tamb•m 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 eletrSnicos para
divulga•&o da programa(;&o para envio ao mailing list, corn pr•via aprovag&o de proposta editorial
e layout pela SEC.

¯ Atualizar mensalmente a programa(;;&o anual contida no Descritivo das Exposi(;Ses e
Programa(;;•lo Cultural, por e-mail, conforme as datas estabelecidas pela UPPM / SEC e manter a
SEC/UPPM atualizada sobre toda e qualquer alterag&o de data, conte6do ou servigo desta
programag&o.

¯ Submeter previamente & Assessoria de Comunica(;&o da SEC, por e-mail, corn c6pia para a
Unidade Gestora, toda proposta de material de divulga(:;•o a ser produzido (folhetos, convites,
cat&logos, publicagSes, etc.), para aprova(;;&o da proposta editorial, layout e tiragem, bem como
submeter previamente para aprova•&o da SEC as minutas de release para imprensa.

¯ Aplicar corretamente o Manual de Logomarcas da SEC / Governo do Estado.
¯ Participar e divulgar a•:6es de articula•o do setor museol6gico tais como Primavera de Museus,

Semana Nacional de Museus, Jornada do PatrimSnio, Museum Week, Museum Selfie Day; alem
de eventos da Rede de Museus da SEC, tais como a Mostra de Museus da SEC, Campanha
"Sonhar o mundo", ferias nos museus, anivers•lrio da cidade, Dia das Criangas, entre outras.

¯ Participar, conforme a disponibilidade, com ag&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(;Ses que ocorram ao Iongo do ano.

¯ Monitorar p•blico virtual.
¯ Seguir as orienta(;;Ses da Politica de Comunicag•lo 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 corn peblicos-alvo e prospectar e estabelecer parcerias.
¯ Em conjunto com o Programa de Gest&o Executiva, Transpar•ncia e Governan(;a, estruturar

programas de apoio/capta•&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 TECNICAS E OBRIGA(•(•ES DO PROGRAMA DE EDIFICAQ(•ES: 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, alum da edifica•&o, todas as questSes relacionadas ao restauro do pr6dio,.
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instala(;6es e infraestrutura predial (luminotecnia; sistema de ventilag&o, exaust&o e climatiza•&o;
elevadores e plataformas; geradores; etc.) e •lreas externas, de forma integrada com a
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)

¯ Promover a regulariza(;&o cadastral das edifica•:6es, com elaborac;&o de todos os projetos e
laudos t•cnicos solicitados pelos 6rg&os pdblicos para obten(;;&o e manuteng&o do Alvara de
Funcionamento de Local de Reuni&o junto & prefeitura do municfpio.

¯ Executar programa(;&o peri6dica de combate a pragas: descupiniza•:&o, desratiza(;;&o,
desinsetizag&o e a•:6es para adog&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 peio
Corpo de Bombeiros, atualizando sempre que necess•lrio o projeto de bombeiros. Realizar a
manuten(;•o peri6dica dos equipamentos de seguran(;a e preven(;•o de inc•ndios (hidrantes,
extintores em suas diversas classes, etc.), garantindo boas condi•6es 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 Piano de Salvaguarda: Emergencia e
Contingencia, que dever& ser desenvolvido a partir da Norma Brasileira ABNT NBR 15219/2005 e
da Instrug&o Tecnica do Corpo de Bombeiros n° 16/2011 "Piano de emerg#•ncia contra incendio",
considerando as recomenda•x3es da Instru(;•o T6cnica n° 40/2011 "Edificag•es hist6ricas,
museus e institui(;;6es culturais corn acervos museol6gicos", com realiza(;&o de treinamento
peri6dico, no minimo semestral, de todos os funcionarios.

¯ Renovar anualmente, dentro do prazo de validade, os seguros contra incendio, danos
patrimoniais, responsabilidade civil e outras coberturas pertinentes, em valores compativeis com
a edifica(;•lo e uso. Entregar c6pia das ap61ices de seguros a cada contrata(;&o, renova(;&o ou
altera(;•o das condi•6es de cobertura.

¯ Manter e promover condi(;6es de acessibilidade fisica para pessoas com deficiencia e mobilidade
reduzida.

¯ Zelar pela sustentabilidade ambiental contemplando, no minimo, a(;6es para minimiza(;;•o de
gastos com •lgua, energia eletrica, materiais tecnicos e de consumo e impiantar coleta seletiva.

¯ Manter equipe fixa, com profissionais especializados para a manuten(;;&o predial e a conserva(;&o
preventiva da edifica(;&o e &reas externas, bem como para a seguran(;;a de toda a propriedade e
patrim6nio nela preservado, e promover periodicamente, no minimo semestral, a(;;6es de
capacita(;•;io da equipe.

¯ Assegurar a manuten(;&o fisica e a conserva(;;&o preventiva das edifica(;;6es, instala•6es e
equipamentos de infraestrutura predial, investindo, no minimo 8,6% do repasse anual do Contrato
de Gest&o em ag6es de opera(;•o e em sua manuten(;)&o preventiva e corretiva.

Rua Maul, 51 - Luz - 3° andar
CEP: 01028-900 - S•o Paulo, SP - Brasil
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GOVERNO DO ESTADO DE S.•O PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

GABINETE DO SECRET/•,RIO

CHECK LIST GERAL m

Programa de Gest•o Executtva; Transpar•ncia e Governan;a

Periodicldade de
UGE Tem•tica do item Item a ser verificado

Verificae,•o

: 2
UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

Programa de Gest•o Executiva,
Transpar•ncia e Governanca

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

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

Programa de Gest•o Executiva,

Transpar•nda e Governan•a

Piano museol6gico do museu elaborado e/ou atualizado,
submetendo-o • aprova•o da SEC e do Conselho de

administra¢•o

Piano museol•gico implantado

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

de administra¢•o (quando houver)

4°- trl do primeiro

ano do Contrato de
Gest•lo

4 -0 td a partir do
segundo ano do

contrato de gest•o

30- tri do segundo

ano do Contrato de
GestSo

4 -0 tri a pardr do
segundo ano do

Contrato de Gest•o
Planejamento estrat•gico implantado (quando houver)

Forma de comprova;•o

Piano Museol6gico

Re]ato sobre implanta•:•o do Piano Museol6gico

Planejamento estrat•gico (quando houver)

Relato sobre implanta¢•o do Planejamento £strat•gico (quando
houver)

1...... ........... ...... .... 1Programa de Gest•o Executiva, regularidade e prazos estabeIecidos e modelos fornecidos pela
Trimestralmente Anexos administrativos dos relatdrios trimestral e anuaiUPPM

Transpar•ncia e Governan•a Unidade de Monitoramento dos Contratos de Gest•o e nos
Procedimentos Operacionais Parametrizados da SEC

Eix03 Fli•aE•ament• e Fome•t•.

1• trl do novo
UPPM

Programa de Gest•o Executiva,
Piano de mobiliza•o de recursos Contrato de Gest•o planeJamento de mobiliza•lo de recursos

Transpar•ncia e Governanr,a
e 4-0 trimestre

UPPM
Programa de Gest•o Executiva,

Projetos submetidos a Leis de Incentivo e Editals 4-• tri Relato dos projetos inscritos
Transpar•ncia e Governan•a

• Eix•4M0b za .r•io e/ou �liv• fi•ale/oU•d•i• ' :

Museu associado ao ICOM Brasil (Comit• 8rasileiro do
Conselho international de Museus), e utiliza;•o das tr•s

associa•:•es profissionals a que membro institutional tern

direito para ter fu nciondrios do museu participando

ativamente de comit•s tem•ticos do [COM.

Desenvo[vimento de estrat•gias envo]vendo todas as •reas
t(•cnicas e administrativas para viabilizar a am pliar•o e/ou

dlverslflca•o e/ou fldeliza•:•o do p6blico da Institui•rao

4°- tri do primeiro
ano do Cont•ato de

Gest•o

4• tr]

4°- tri do primeiro
ano do Contrato de

Gest•o

Comprovante de Associa•;•o ao ICOM Brasil

Relato sobre as a95es de mobiliza•:•io e/ou diversiflcag•lo e/ou
fideliza•lo de pdblico

Estudo de capacidade de atendimento do museu

UPPM

UPPM

UPPM

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

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

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

Estudo de verifica•:•o da capaddade m•xima de atendimento
do Museu

Relat•rio de Pesquisa de satisfa•:•o do pdblico em geral (corn
Pesquisa de satisfa•o do p6blico em geral

4-0 tri

Indices de satisfar•o) - (H6 REFER•NCiA SEC para o modelo de
pesquisa a ser aplicada)

Relat6rio de Pesquisa de satisfa¢•o do p•blico de exposigSes e
programa•o cultural

Relat6rio de Pesqulsa de perfil e satisfa•:•o do p•blico (quando
houver)

UPPM

UPPM

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

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

Programa de Gest•o Executiva,

Transpar•ncia e Governan•a
UPPM

Pesquisas especiflcas de satisfa•o do p6blico corn as
exposi•es e programa•o cultural para subsidiar a gest•o na

avalia¢•o da pmgrama¢•lo realizada.
Pesquisas de pedil e satisfa¢•o de pdblico realizada

bienalmente,
a partir de metodologia adequada para a •rea museolSgica

(quando houver}.

Rua Mau6, 51 - Luz - 3° andar
CEP: 01028-900 - S•o Paulo, SP - Brasil
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GOVERNO DO ESTADO DE S.•O PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

GABINETE DO SECRET•,RIO

UGE Temdtica do item item a ser verificado Forma de comprova;So

UPPM Programa de Acervo
Diagndstico do Estado de Conserva•So dos Acervos
M useol6gico, Arquivistlco e Bibliogrdfico do Museu

Diagn6stico do Estado de Conserva(;So dos Acervos

Piano de Conservac•o do MuseuUPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

Piano de Conserva•o do Museu implantado

Atualiza•;So do BDA-SEC ou do in. patrimonium.net

Atualiza¢So de InventSrio dos Acervos Museol6gico,
Bibliogrdfico e de Obras Raras

Guia do Acervo Arquivfstlco elaborado ou atua[izado

(documenta¢So hist6riea)

A¢•es do Centro de Pesquisa e Refer•ncia (ou de sua
Implanta;So)

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Prograrna de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Periodicidade de
Verificarjo

2• td do primeiro

ano do Contrato de
GestSo

4-0 tri do primeiro
ano do Contrato de

GestSo
2 -0 e 4 -0 tri

2-o e 4g tri

3-0 tri

3-0 tri

3.-0 e 3-0 tri

40- tri do prirneiro
Politica de Acervo do Museu ano do Contrato de Politico de acervo

GestSo
Implanta•lo de Procedirnentos para gest•o de cole•:•es em

museus (corn base na Norrna SPECTRUM 4.0)
3 -0 tri Relat6rio dos procedirnentos elaborados e imp]antados

Contratos e termos de cessSo de uso de imagem e sore sob
4 -0 tri

P]anilha de status de atualiza•o/regulariza•So de direitos de
responsabilidade do museu cess•[o de uso de imagem e de sore

Capacita•So de equipe vinculada ao Programa 4°- tri
Relat6rio sobre a capacita•So e sua ap[icagSo no trabalho de

rotin;

Restauros, Empr•stimos e Novas Aquisi¢6es Trtmestralmente Relat6rio de restauros, emprdstimos e novas aq ulsk;Ses

Programa de Exposi•:ses e pr0grama•o Cultural
Periodiddade deUG E Temdtlca do Item Item a ser veriflcado

Vertflcar•o

UPPM
Programa de Exposi;•es e Programa•;So

Cultural 4-0 Trl

UPPM
Programa de Exposi•:•ies e Programa•:•o

Trimestra]rnente
Cultural

Piano de Conserva•o

Relat6rio de implanta•o do Piano de Conserva•o

Relat6rio de atualiza¢•o do 8DA-SEC ou do in.patrirnonium.net

[nventdrios dos acervos atualizados

Guia do Acervo Arquivfstico ou sua atualiza;So

Relat6rio de a•:Ses do Centro de Pesquisa e Refer•ncia

Forma de comprova•Eo

Polftica de Exposi•Ses e Programa;So Cultural

Consolidado Trimestral da Planilha de programa•lo

Descritivo das a•Ses de atualiza•So e aprimoramento de
legendas, comunica•o visual e acessibSidade expositivaUPPM

Programa de Exposi•Ses e Programa•:So
2 -o e 4-0 tri

Cultural

UPPM
Programa de Exposi;Ses e Progra ma•:So

Trimestralmente Consolidado Trimestral das Planilhas de P•blicoCultural

Estimulo • produ•o cultural na drea temStica foco do museu,

UPPM
Programa de Exposi¢6es e Programa•So

por meio de premiacEes, projetos de resid•ncia artlstica e
Regulamento dos Concursos, Editais e Programas de ResidSnciabolsas de estudo para projetos corn qualidade artlstico-cultural 4-0 Tri

Art•stica / T•cnica / Cultural para o ano seguinte (quando houver)Cultural
e contrapartida sociocultura] (exposi¢Oes, apresenta•es,

oflcinas etc.) (quando houver)

Proposta de Politica de Exposi¢•es e programa•So cultural do
•useu corn o descritwo dos exposi;6es e ptograma•So cultural

Programa¢So cultural do museu (modelo SEC). Entregar a
lanilha rnensatmente (pot email), atd o dltimo dia do rn•s, e o

conso[idado trimestral
Atualiza•:So e apdmoramento dos legendas, comunicacEo

visual e acessibilidade expositlva em suas exposi•6es de Ionga

dura•So, tempordrias e itinerantes, bern como em sua
programa¢So cultural.

Informar n•mero de visitantes presenciais mensalmente (pot
.=mail), trimestralmente e sempre que solicitado, especificando

os segmentes de p•iblico receb•dos

•.ssegurar que os profisslonais responsSvels pelo "Progra rna de

Ediflca¢Ses", em consonSncia corn os diretores do museu e as
Jemais equipes tdcnicas, quando da implanta•So de exposi•tJes

de Ionga/media dura•So e/ou exposil;Ses temporddas,
acompanhem as instala•Ses que interfiram na el•trica,

hidrSulica, estrutura, entre outros elementos existentes na
edifica•;So, e exijam de terceirizados a emissSo prdvia, de

Anota•:So de Responsabilidade Tdcnica (ART) e demais
documentos e/ou laudos que sejam necessSrios, a fire de se

comprovar a segu ran¢a dessas montagens para pessoas,

edificacEo e acervos.

Programa de Exposi;Ses e Programa•So

Cultural

Envio de ec'• pias dos Anota•;Ses de Responsabilidade T•cnica
(ARTs) e eventuais laudos espec[ficos assinados peios profissionais

responsSveis t•cnicos por obras civis, instala;Ses el6tricas e
hidrdulicas quando da implanta;So de exposi;Ses de Ionga ou

mddia dura¢So e exposR.:Ses tempordrlas (quando houver)

Relate complementar das as6es do Programa de Exposi•Ses eUPPM
Programa de Exposi¢•leScuitural e Pmgrama;So

A•eSe daimplantadaStemdticadeParaatua•oaampliaS•Odomuseu.daextrovers•O(quandohouver)d°acervo Tdmestralmente
ProRrama¢So Cultural (quando houver)

Programa Educativo

Periodicidade de
UGE Tem•ttlca do item Item a ser veriflcado Forma de comprova•to

Vedfl•a•o

20- tri do primeiro

ano de vig•ncia do
UPPM Programa Educativo Piano Educativo elaborado/atualizado Contrato de GestSo Piano educativo

e 4• trimestre para

os demais anos

UPPM Programa Educativo Piano educativo implantado 1-0 e 4-0 tri Matrlz de rnonitoramento do educativo

Rua Mau•, 51 - Luz - 30 andar
CEP: 01028-900 - $8o Paulo, SP - Brasil

(11) 3339-8135
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

GABINETE DO SECRETh,RIO

Programa Educativo

Relatdrio complementar de a•des do nLicleo educativo, contendo:
a) A•x3es educativas realizadas ao ptlbllco agendado e

espont•neo;
b) Artfcu]ar.3o de parcerias para ampliar o edmero de grupos

atendidos em todos os hordrios disponrveis;
c) Cursos de forma•o, workshops e palestras promovldos para

professores, educadores e guias de turismo (se houver);
d) Programas, projetos e a•des realizados de forma Integrada corn

as Areas tdcnicas do museu e, tamb•m, corn nL•cleos de a•o
educativa de outros museus pertencentes • SEC (se houver);
e) Participa•:•o nat a•:•es em rede promovidas pela Unidade

Gestora/SEC (campanhaso eventos, impressos, etc.) e nos projetos
desenvolvidos nas parcedas da Secretaria da Cultura com outros

drg•los governamentais (se houver).

Materials educativos (a postilas, jogos, folders, videos etc.)
UPPM Programa Educativo elaborados para os diversos p•blicos (impressos e virtuais) e

recursos de acessibilidade implantados.

Relatdrio das a•des de capacitacEo da equipe de educadores e

UPPM Progra ma Educativo
; das a•des educativas voltadas bs equipes das Areas meio e tim do

museu

UPPM Programa Educativo
Relatdrio Anafitico da Pesquisa de Perfll e Satlsfa•Uo do Pdblico

Escolar.
Relatdrio corn os resultedos das pesquisas e avalia•des aplicadas

UPPM Programa Educativo ao pdblico educativo em que se utllizaram mode[os pr6prlos da
instltul¢,•o.

Tem•tica do item

Programa de integra•Eo ao SISEM-SP

Programa de integra•o ao SISEM-SP

Programa de integra¢•o ao SISEM-SP

Programa de integra•io ao SiSEM-SP

Programa de f ntegrar.•o ao SISEM-SP

Programa de integra•:•o ao SISEM-SP

t•des educativas realizadas ao pLibllco agendado e espont•neo

Materiais educaUvos disponibilizados e acessibilidade de
conte•do dentro do escopo de atua;]o do n•cleo de a•:•io 4g tri

educativa

A•Ses de capacita•o da equipe de educadores e a•:Ses
educativas voltadas •s equipes das Areas meio e tim do museu

2• e 4e tri
corn a realiza•o de programas ou proJetos de consci•ncia

funcional.

Pesquisa de peril[ e de satisfa•io do pLIbllco escolar (modelo
2 -0 e 4e td

SEC)

Pesquisas e avalia•:•es apl[cadas ao p•blico atendido pelo
n•cleo de a•o educaUva em Rue se utilizaram modelos 4e tri

prdprios da institui¢#o.

Programa de Integra•io ao SISEM,SP

Item a ser verificado

A¢6es de forma•:Eo (cursos, oflcinas, palestras, worshops},
eons•derando as demandas do interior, litoral e regiEo

metropol•ana de S•[o Paulo (entrega de relatdrio atd 10 dias
apds a reallzacUo da aUvidede e nos relat6rlos trimestra[s e

anual)

Exposi;Ses itlnerantes reallzadas, considerando as demandas
do interior, litoral e reglUo metropolitana de S•o Paulo

(entrega de relat•rlo at• 10 dias apds a realiza•]o da at[vidade

¯ nos re]at•rios trimestrais e anual)

Visitas de Apoio T•cnico a institu[¢Ses museoldgicas (entrega
de relat6rio at• 10 dias ap6s a realiza•:•o da ativldade e nos

relatdrios trimestrais e anual)

ParticipaTEo nas reu ni•es e atividedes das Redes Tem•ticas (ao

menos urea vez por ano)

Participa•:•io no Encontro Paulista de Museus tom Paindis
digitais/apresenta•:des em mesas expositivas (se houver)

Est•gios t•cn[cos oferecidos para ac•es especiflcas de curta

dura•o (ao menos urea vez por ano)

Pedodlddade de
Veriflr.a•lo

Tdmestralmente

Trimestralmente

4• trim

2g ou 3• trl

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

Forma de comprovar•o

Re[atdrio conciso sobre a a•,•o de formag•o realizeda e relatddo
trimestral e anual

Relatdrio conciso sobre a a;•o de forma•o realizada e relat6rlo
trimestral e anual

Relatdrio conciso sobre a a¢•o de forma¢•o realizada e relatdrio
trimestral e anual

Relatdrio conciso sobre a a•o de forma¢•o realizada e relatdrio
trimestral e anua[

Material a ser divulgado durante o evento

Relatdrio conciso sobre a a•o de forma•o realizada e relatdrlo
trimestral e anual

i: i: •::ACAMPo•tlna'ri: ,,"

UPPM Programa de integracUo ao SISEM-SP Apoio Tdcnico e operacional a museus em M unicipaliza•o Tdmestralmente

UPPM Programa de integracEo ao SISEM-SP Encontro de Representantes RegIonals realizado 2 -• e 3°- trimestre
UPPM Programa de integra•,o ao SISEM-SP Encontro Paullsta de Museus realizedo 20- ou 3°- trimestre
UPPM Programa de integrat.•o ao SISEM-SP Visitas T•cnlcas para o Cadastro Estadual de Museus -SP Trimestralmente

Chamada pdb[ica para exposi¢des lt[nerantes (ao menos urea
UPPM Programa de tntegra•to ao SISEM-SP 4 -o tri

vez ao ano)

UPPM Programa de integra•Eo ao SISEM-SP Publica•o impressa ou digital (ao menos urea vez ao ano) 4-• trt Publica•to impressa ou digital

Programa de Comunlca•:•io ¯ Desenvolvimell :o Instttucional

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

Programa de ComunicagUo e
Desenvolvimento Institucional

Programa de ComunlcacUo e
Desenvo]vimento Institutional

Programa de Comunica•o e
Desenvolvimento Institucional

Programa de Comunlca¢Eo e
Desenvolvimento Institutional

Programa de Comunica•o e
Desenvolvimento Institucionat

Programa de Comunica•;•o e
Oesenvolvimento Institutional

Item a ser verificado

Piano de Comun[ca•;8o e Oesenvolvlmento Institutional
e[aboredo/atualizado

Pla no de Comunica;Eo e Desenvolvimento Institucional
implantado

Promor.•o do museu no webslte e nas redes socials e
monitoramento do p•bllco virtual

Destaques do museu na midia

Reatiza•lo de a;i•es de relacionamento corn pdb]icos-alvo e
prospec•o e estabeledmento de parcerias

Propostas de publica•es (livros, coleuses) do museu
submetidas anualmente • Unldade Gestora pa• aprovacEo

(proposta editorial, especifica¢•o t•cnlca e tiragem)

Rua Maul, 51 - Luz - 3° andar
CEP: 01028-900 - 58o Paulo, SP - Brasil

Periodicidade de

Verifica•o [em

2-° tri do primeiro

ano de vig•ncia do
Contrato de Gest•io
e 4-o trimestre para

os demais anos

Trimestralmente

2e e 4•- tri

Relat6rlos de cada visita, trimestral e anual

Relat6rios trlmestral e anual
Re[atdrlos trlmestral e anual

Relatdrios de cada visita, tdmestral e anua[

Divulga¢•o no site do SISEM-SP das exposi9Ses pa rt•eipantes

Forma de comprova•]o

Piano de comunica•Eo

Relat6rio anual de a•des Implantadas no Piano de Comunicag•o e
Desenvolvimento Institucional do museu

Relatdrio trimestral das a;Ses de comunica•Uo do museu no
webslte e nas redes socials e monitoramento do p,•blico virtual,

indicando ndmero de visitantes t•nicos e n•mero total de acessos
pot canal

Relatdrio trimestrai de destaques do museu na m[dla no perlodo

Relatdrlo semestral de a•Ses de relaclonamento com p•bllcos-
a[vo e prospec•Eo e estabelecimento de parcerlas

Especiffca¢•es das publica¢des propostas

(11) 3339-8135 /
•cl0v.br/
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UGE

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM
UPPM
UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

Tem•tir.a do item

Programa de Edifica•6es

Programa de Edifica¢•es

Programa de Edifica•6es

Programa de Edifica•6es

Programa de Edif•ca•6es

Programa de Edifica•:Ses

Programa de Edifica¢•es
Programa de EdificaGOes
Programa de Edifica•Ses
Programa de EdificaGSes

Programa de EdificaG6es
Programa de EdificaGOes

Programa de EdificaG•es

Programa EdificaG•les
Item a ser vedficado

P]a no de Manuten•o e Conserva•o e[aborado/atualizado

Acompanhamento de execu•:•o do Piano de Manuten•o e

ConservaG•o

Acompanhamento de execuG•o 5o Piano de Manuten(;•o e

Conserva•.o (consolidado das agnes de todos os trimestres)

Alvar• de Funcionamento Local de Reuni•o

Combate a pragas

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVC8

A•:6es de seguranga e prevenG•o de inc•ndios
Manual de Normas e Procedimentos de Seguranca

Piano de Salvaguarda e Conting•ncia
Seguros contra inc•ndios, danos patrimoniais, respensabilidade

civil e outras coberturas.
Acessibilidade para pessoas corn defici•ncia e mobilidade

reduzida.
Sustentabilidade ambiental

Forma de comprovaG•io

Piano de Manuten•io e Conserva•o

Planilha de acompanhamento

Verifica•,o

4 -0 tri

Trimestralmente

4 .0 tri

2-0 e 4Q tri

2 -0 e 4°. tri

2 -0 e 4 -° tri

2 -0 e 4°- tri
4 -0 tri
4-0 tri

Trimestralmente

2-o e 4O-tri

22 e 4-0tri

4 -0 tri

PlaniIha de acompanhamento

C6pia do documento ou relato das a r•les realizadas para a
obten¢•o e/ou renova•:•o do documento

C6pia do comprovante de execu•o do sentimo e/ou re[ato das

a•5es realizadas

C•pia do documento no trimestre de obten•:•o e / ou renovar.•lo
ou relato das a•es realizadas para a obtenG•o e/ou renovaG•o

Relato das a•Ses reaiizadas
Manual de Normas e Procedimentos de Seguranca

Piano de Salvaguarda e Conting•ncia

C(•pia da ap(•lice entregue no trimestre de contrata•o.

Relato das a;Ses realizadas

Relato das a;6es realizadas

Manter equipe fixa
Relat6rio corn quantidade e descri¢Ses dos perfis dos

funcion•rios.

•;assandra•'•!•tmeida Santos
•ire,|•'lt I•×ecutiva

-•stitulo\de F'•)•rva•;•o e Dif=•O
Ja Hist6r•d• Caf• e da Imioraq•o

/

Thiago da ,•nvd .,..•los
Dlretor Adminislrativo

Inst. Preserv. e Dif. da Hist.
do Car& e da Imigra•o

I NSTITUTO DE Assinado de forma digital pot

PRESERVACAO E INsTrrUTO DE PRESERVACAO
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ANEXO TECNICO III

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

ORGANIZA•AO SOCIAL DE CULTURA

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

ANO: 2020

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

Referente ao MUSEU DO CAFI•

Rua Maul, 51 - Luz - 3° andar
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ANEXO III DO CONTRATO DE GESTAO - COMPROMISSOS DE INFORMA•AO
O presente documento detalha as obriga(•Ses de rotina e os compromissos de informa•&o a serem
cumpridos pela Organizag&o Social no &mbito do Contrato de Gest&o, especificando a documentag&o
a ser enviada & Unidade Gestora, para acompanhamento da regularidade da parceria, lisura e
responsabilidade no uso dos recursos peblicos e comprovag&o de resultados.

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

OBRIGA•.OES DE ROTINA

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

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

¯ Manter vigentes todas as condi95es de qualificag&o, celebrag&o e avaliag&o do Contrato de
Gest&o. Enviar lista de conselheiros e diretores atualizada, certidSes negativas e demais
comprova95es e demonstrativos previstos na legislag&o.

¯ Gerenciar o museu atendendo corn rigor aos requisitos de transpar6ncia, economicidade e
agilidade gerencial, apoiados em um qualificado sistema de gest•o integrado.

¯ Desenvolver planejamento e a95es de financiamento e fomento que possibilitem urea gest&o corn
diversificadas fontes de recursos e a fidelizag•,o de apoiadores e patrocinadores.

¯ Manter atualizados e adequados o Manual de Recursos Humanos e o Regulamento de Compras
e Contrata95es, submetendo & prdvia aprovag&o do Conselho da OS e da SEC, propostas de
alterag&o e atualizag&o.

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

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

¯ Manter Sisterna de Gest&o Interno dotado de estrutura organizacional, sistemas administrativos e
operacionais, recursos humanos, controle de patrimbnio, controladoria, comunicag&o,
regulamento de compras, piano de cargos e sal&rios e controle de custos.

¯ Manter o equilibrio econSmico-financeiro durante toda a vigencia do Contrato de Gest&o. Manter
a capacidade de Liquidag&o das Dividas de Curto Prazo. Controlar a capacidade de pagamento
das despesas (receitas totals x despesas totals). Apresentar demonstrativo dos indices e c&lculo
trimestralmente (para acompanhamento) e anualrnente (para avaliag&o).

¯ Manter o museu associado ao ICOM Brasil (Comit• Brasileiro do Conselho Internacional de
Museus), e utilizar as tr6s associa(;Ses profissionais a que membro institucional tern direito para
ter funcion&rios do museu participando ativamente de cornit•s tem&ticos do ICOM.

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

Compromissos de Informag•o.
¯ Atualizar a rela(•o de documentos de arquivo a partir da aplicag&o da Tabela de Ternporalidade e

do Piano de Classiflcag•o, conforrne legislag&o vigente.
¯ Elaborar relag•o de documentos para eliminag&o, corn base na Tabela de Temporalidade

(Entrega de urea c6pia ao CADAjunto corn o relat6rio do 40 trirnestre).
¯ Realizar a ordenag•o e o registro das s6ries documentais, conforme o Piano de Classificag&o e

Tabela de Temporalidade.
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Manter site da Organizag&o Social e dos objetos contratuais atualizados, seja no concernente &
programag•o cultural, seja corn relag•o aos itens de prestag•o de contas e compras e
contratagSes, & luz dos itens verificados pela Unidade de Monitoramento em seu indice de
Transpar6ncia.

II) ROTINAS TECNICAS E OBRIGAQOES 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 ser seguida na elaborag&o dos documentos e a•Ses) e os
Modelos (que devem ser seguidos e preenchidos obrigatoriamente pelos museus). Para cada Rotina
que demanda uma comprovag&o especifica, est& assinalado a seguir o que possui uma 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•Ses

adequadas de umidade, temperatura e ilumin&ncia, com uso de mobili&rio e equipamentos
t•cnicos 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: "Diagnbstico 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 Conservag&o dos Acervos Museol6gico, Arquivistico e Bibliogr&fico do Museu da
Lingua Portuguesa".

¯ A partir dos resultados do Diagn6stico, elaborar Piano de Conserva<;&o Integrado dos Acervos
(quando for o caso), tendo como referencia o Caderno de Orienta•Ses para Elabora•&o de Pianos
de Trabalho das OSs (MODELO SEC). 0 piano deve ser algo conciso e direcionado para a
realidade do museu, com indicativo objetivo das prioridades, das solugSes e dos cronogramas
definidos pela prbpria equipe da institui•&o. No primeiro ano do Contrato de Gest&o, a OS deve
entregar o "Piano de Conservag•o Integrado dos Acervos". Nos anos seguintes, a OS deve
entregar o "Relat6rio Semestral de Execug&o de Piano de Conserva•o" (MODELO SEC).

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

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

¯ Informar no periodo, por meio do "Relat6rio Trimestral de Restauro, Emprestimos e Novas
AquisigSes (MODELO SEC), a relag&o de obras recebidas por emprestimos de outras
instituk;Ses.

¯ Atualizar e complementar os registros documentais do acervo museol6gico e manter completo e
atualizado no banco de dados do acervo vigente, corn - mas n&o somente - novos registros
fotogr&ficos, informa•Ses sobre o contexto de produ•o das obras, data e forma de entrada no
acervo, pesquisa de origem e proced&ncia, 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 conservag&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 compativel corn padrSes vigentes de interc&mbio de dados, com
- mas n•o somente - informagSes sobre contexto de produg•o das obras, data e forma de
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entrada no acervo, movimentag&o, uso e estado de conserva(;•o dos bens que comp6em 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 materials se encontram.

¯ Elaborar e manter atualizados os registros documentais de pe(;as ou acervos de outros museus
que estejam em comodato ou em dep6sito na instituig•lo.

¯ Participar das atividades e reuni6es relativas &s melhorias e implanta(;6es 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 bibliogr&ficas especiais
ou de obras raras e conjuntos arquivisticos histbricos). Enviar o invent&rio 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(;6es 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(;;•lo/regulariza(;&o de direitos de cess&o de uso de imagem e de som (REFERENCIA
SEC).

¯ Elaborar e manter atualizado o registro topogr&fico do acervo (mapa de Iocalizag&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 ag6es de higieniza•&o
mec&nica peri6dica de todos os acervos que o museu possuir. Enviar o "Relat6rio de Execu(;&o
de AgSes 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, conserva•:&o e pesquisa
para todos os acervos que o museu possuir.

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

¯ Promover o desenvolvimento do Centro de Pesquisa e Referencia do museu, realizando
pesquisas de acervo e tem&ticas a partir de linhas de pesquisa claramente definidas (inclusive
para as exposig6es e o servigo 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 n6cleo de conserva(;&o, documenta•:&o e pesquisa da institui(;&o,
com o objetivo de dar um panorama geral dos procedimentos, dos projetos elaborados e das
parcerias realizadas com outras institui•Ses t•cnicas e/ou academicas. Informar o andamento das
atividades, por meio do "Relat6rio de A•:Ses do Centro de Pesquisa e Referencia" (REFEReLNCIA
SEC).

¯ Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gest&o para a manuteng&o das Rotinas
e Obriga(;6es Contratuais do Programa de Acervo.

¯ Promover periodicamente a(;6es de capacita(:;•o da equipe. Informar, por meio de relat6rio, as
capacita•6es 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 TI•CNICAS E OBRIGAQ()ES DO PROGRAMA DE EXPOSI(•6ES E PROGRAMAQAO
CULTURAL

¯ Propor a Politica de Exposi(;6es e elabora(;•lo do Descritivo de exposi(;6es e programa(;&o cultural
do museu, incluindo as a(;Ses previstas de atua(;&o junto ao SISEM-SP.

Rua Mau,-5, 51 - Luz - 3 ° andar (11) 3339-8135
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¯ Manter, atualizar e aprimorar legendas, comunica•;•o visual e acessibilidade expositiva.
Assegurar a acessibilidade expositiva (para pessoas com defici6ncia e por meio de recursos em
ingles e espanhol) & exposi(;;•lo de Ionga dura(;;•o e buscar promover a acessibilidade expositiva
nas exposi(;Ses tempor&rias e itinerantes, bem como na programa•:•o cultural oferecida. Informar
o n•mero de visitantes presenciais mensalmente e sempre que solicitado. Apresentar
mensalmente por e-mail o p•blico presencial do museu, especificando os segmentos de pSblico
recebidos e enviar planilha segmentada e quantitativa de p6blicos (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 PatrimSnio, Museum Week, Museum Selfie Day; alum
de eventos da Rede de Museus da SEC, tais como a Mostra de Museus da SEC, Campanha
"Sonhar o mundo", f6rias nos museus, aniversario da cidade, Dia das Crian•:as, entre outras.

¯ Participar, conforme a disponibilidade, com a•o ou programag•lo das campanhas promovidas ou
apoiadas pela SEC ou Governo do Estado: Campanha do Agasalho, Virada Inclusiva, Virada
Cultural e outras programa95es que ocorram ao Iongo do ano.

¯ Estimular a produ(;•lo cultural na &rea 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 (exposigSes, apresentagSes, 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 Exposi(;;Ses e Programa(;&o Cultural.

¯ Assegurar que os profissionais respons&veis pelo "Programa de Edifica(;(Ses", em conson&ncia
com os diretores do museu e as demais equipes t6cnicas, quando da implanta(;;&o de exposi•:Ses
de Ionga/ m•dia dura(;•o e/ou exposi(;Ses temporarias, acompanhem as instala•Ses que
interfiram na el•trica, hidr&ulica, estrutura, entre outros elementos existentes na edifica(;&o, e
exijam de terceirizados a emiss&o pr•via, de Anotag•o de Responsabilidade T6cnica (ART) e
demais documentos e/ ou laudos que sejam necess&rios, a fim de se comprovar a seguran(;a
dessas montagens para pessoas, edificag•o e acervos.

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

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

¯ Elaborar, aprimorar periodicamente e executar o Piano Educativo, contemplando o atendimento
dos v•rios segmentos de p6blico, bem como apresentando programas e projetos para peblicos
especificos, priorizando a acessibilidade do museu. A execu•:&o do Piano Educativo ser&
acompanhada por meio do preenchimento da "Matriz de Monitoramento do Educativo".

¯ Manter equipe fixa em n•mero suficiente, com profissionais especializados (inclusive para o
atendimento a pessoas com deficff•ncia) e bilingues (ingles/espanhol), alem de promover
periodicamente a(;Ses de capacita•&o da equipe.

¯ Realizar a(;Ses educativas voltadas ao p•blico 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
sociais diversificados, marginalizados e com maior dificuldade no acesso a equipamentos
culturais (tais como idosos, pessoas com deficiencia, pessoas em situag&o de vulnerabilidade
social, doentes em hospitais, etc.) ou que estejam no entorno do museu, por meio de projetos e
programas acessiveis e participativos. Proporcionar, dentro do escopo de atua(;;&o do necleo de
a•:&o educativa, acessibilidade de conteLido por meio de diversos recursos (&udio-guia, maquetes
t&teis, entre outros), corn o intuito de promover uma visita autSnoma.

¯ Promover a(;;6es voltadas &s equipes das &reas meio e fim do museu para a integrag&o,
educa(;&o e conscientiza(;•o dos funcionarios de todos os demais setores, a respeito das
atividades e fun(;6es 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 &rea de pesquisa do museu, materials
qualificados e em diferentes suportes (apostilas, jogos, folders, videos etc.) para apoio &s a•:Ses
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educativas voltadas aos diferentes p0blicos. Dependendo do suporte do material produzido, deve-
se disponibiliz&-Io no site do museu.

¯ Realizar programas, projetos e agSes integrados com as &reas tecnicas do museu e, tambem,
com nL•cleos de ag&o educativa de outros museus pertencentes a SEC.

¯ Realizar pesquisa de perfil e de satisfag&o do p•blico escolar, para subsidiar a avaliag•o e o
aperfeigoamento dos servi•os prestados.

¯ Apresentar dados coletados em pesquisas e avalia•6es aplicadas ao peblico atendido pelo
n0cleo de a•&o educativa em que se utilizaram modelos pr6prios da instituig&o. Participar das
reuni6es e atividades do Comit• Educativo.

¯ Participar das a•6es 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 6rg&os governamentais.

¯ Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gest&o para a manuten•&o das Rotinas
e Obriga•Ses 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 corn o Conselho de Orientag•o do SISEM/UPPM, no planejamento das ag6es
integradas ao SISEM-SP, que poder&o ser definidas dentro das linhas de a•&o existentes
(comunica•&o, apoio t•cnico, articular&o, forma•o).

¯ Submeter periodicamente proposta detalhada de a•Ses integradas ao SISEM-SP (como, por
exemplo, exposi•6es itinerantes, com titulo, necessidades para montagem e proposta de a•&o
atrelada a exposig•o, bem como a formag&o da equipe educativa do museu que recebera a
exposig&o; seminarios, oficinas e palestras, com descri•&o de carga hor&ria, n•mero de vagas e
ementa; est&gios t•cnicos, com descri•:•o de periodo de estAgio, m3mero de vagas e perfil
desejado do candidato ao est•gio; visitas de forma•&o - no sentido de receber profissionais de
outros museus, com definig&o de n0mero de vagas e datas de realiza•&o; visitas t•cnicas - no
sentido de um profissional da OS ir at• a instituig&o e elaborar um relat6rio de recomendag•o,
com definig&o de n•mero de visitas e especialidade a ser tratada - que pode ser expografia,
comunicag&o visual, conservag•o preventiva, etc.).

¯ Participar e promover interc&mbios t6cnicos, recebendo em est&gio t•cnico, profissionais de
museus de diferentes regi6es do Estado, de outros Estados e de outros paises, bem como
enviando tamb•m funcion&rios do museu em iniciativas afins.

¯ Seguir as recomenda•6es de prazos determinados para cada a•&o conforme estipulado pelo
GTCSISEM-SP: 45 dias antes da ag•o, realizar o contato com o municipio; 30 dias antes da
a•.o, confirma•&o de local, data, hor&rio e tema a ser trabalhado; 20 dias antes da a•&o,
aprova•&o da pe•a de divulga•o; 15 dias antes da ag&o, inicio da divulgag&o e at• 10 dias ap6s
a realizag&o da ag&o, envio de relat6rio para o GTCSISEM-SP.

¯ Encaminhar relag&o de parcerias estabelecidas com outras instituig6es museol6gicas, realizadas
e previstas, para que o GTCSISEM-SP possa coordenar seu planejamento, evitando assim
sobreposi•6es de a•6es de apoio.

¯ Participar das a•6es em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC (campanhas, eventos,
impressos, etc.).

¯ Atualizar o mapeamento de a•0es potenciais para integra•o do SISEM-SP dentre as a•;•es
planejadas em diversas &reas t•cnicas da OS.

¯ Assegurar investimento minimo do repasse anual do Contrato de Gest•o para a manuten•&o das
Rotinas e Obriga•6es Contratuais do Programa de AgSes de Integra•&o ao SISEM-SP.

Vl) ROTINAS TI•CNICAS E OBRIGA•()ES DO PROGRAMA DE COMUNICA(•AO E
DESENVOLVIM ENTO INSTITUClONAL
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¯ Desenvolver Piano de Comunica•&o e Desenvolvimento Institucional que fortalega a presen•a do
museu junto a diversos p•blicos de interesse (estudantes, professores, apoiadores,
pesquisadores, patrocinadores, doadores, imprensa e formadores de opini&o), firmando-o como
equipamento cultural do Governo do Estado vinculado • Secretaria de Cultura e Economia
Criativa.

¯ Promover o museu na internet e nas redes sociais, seguindo as diretrizes do Piano de
Comunicag•o Institucional e respeitando as orientagSes do Sistema de Comunica•o da Cultura -

SICOM.
¯ Submeter • aprovag&o da SEC propostas de alterag&o de Iogomarca do museu.
¯ Manter o site do museu atualizado e adequado, divulgando dados institucionais, hist6ricos e de

agenda atualizada regularmente, contendo: informagSes de exposi•Ses e programag,•o cultural
do museu; informa•Ses sobre o SISEM e a Rede Tem&tica da qual faz parte; servigos do museu
e formas de acesso; aviso de compras e de processos seletivos para contratag6es de servi•os e
de colaboradores para a equipe do museu; documentos institucionais da OS (estatuto;
qualificag&o como OS; rela¢;&o de conselheiros e mandatos, diretoria e contatos; relat6rios
anuais; prestag&o de contas); links para ouvidoria/SEC, para o site da SEC e para o site do
SISEM. Divulgar no site e tamb•m nas contas de redes sociais mantidas pelo museu informa•Ses
atualizadas sobre o acervo (restauros importantes que foram concluidos, agSes de atualizag&o de
informa•Ses relevantes no banco de dados do acervo e formas de pesquisa).

¯ Produzir pe(;as de comunicag&o tais como convites eletrSnicos, boletins eletrSnicos para
divulgag&o da programa•&o para envio ao mailing list, com pr•via aprova•o de proposta editorial
e layout pela SEC.

¯ Atualizar mensalmente a programa•&o anual contida no Descritivo das ExposigSes e
Programa•o Cultural, por e-mail, conforme as datas estabelecidas pela UPPM / SEC e manter a
SEC/UPPM atualizada sobre toda e qualquer alterag&o de data, conte•do ou servigo desta
programa(;•o.

¯ Submeter previamente & Assessoria de Comunica•o da SEC, por e-mail, com c6pia para a
Unidade Gestora, toda proposta de material de divulgag&o a ser produzido (folhetos, convites,
cat&logos, publicagSes, 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 PatrimSnio, Museum Week, Museum Selfie Day; alum
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 Criangas, entre outras.

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

¯ Monitorar p•blico virtual.
¯ Seguir as orientagSes da Politica de Comunicag&o e a Politica de Porta-Vozes da SEC.
¯ Enviar Destaques do Museu na Midia do periodo.
¯ Produzir a comunicag&o visual e implantar/requalificar a sinaliza<;•o interna e externa do museu.
¯ Realizar a•Ses de relacionamento corn p•blicos-alvo e prospectar e estabelecer parcerias.
¯ Em conjunto com o Programa de Gest•o Executiva, Transpar•ncia e Governan•a, estruturar

programas de apoio/capta(;•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 TECNICAS E OBRIGAQ(•ES DO PROGRAMA DE EDIFICAQ(•ES: MANUTEN(•AO
PREDIAL, CONSERVAQAO PREVENTIVA E SEGURANQA

¯ Manter atualizado e executar periodicamente o Piano de Gest&o e Manuten<;&o em Edificios.
Dever& incluir, alum da edifica(;&o, todas as questSes relacionadas ao restauro do predio,
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instala(•6es e infraestrutura predial (luminotecnia; sistema de ventila•o, exaust&o e climatiza•&o;
elevadores e plataformas; geradores; etc.) e •reas externas, de forma integrada corn a
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)

¯ Promover a regularizag&o cadastral das edificag6es, com elabora•&o de todos os projetos e
laudos t•cnicos solicitados pelos 6rg&os peblicos para obteng•o e manuten•&o do Alvar& de
Funcionamento de Local de Reuni&o junto & prefeitura do municipio.

¯ Executar programa•&o peri6dica de combate a pragas: descupinizag&o, desratizag•o,
desinsetiza•&o e ag6es para adog&o de barreiras fisicas impeditivas de pouso e nidificag&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 necess&rio o projeto de bombeiros. Realizar a
manuteng&o peri6dica dos equipamentos de seguranga e preveng&o de incendios (hidrantes,
extintores em suas diversas classes, etc.), garantindo boas condig6es de uso e prazo de validade
vigente.

¯ Manter atualizado e dentro do prazo de validade o treinamento da Brigada de Inc•ndio do
museu. Utilizar e atualizar sempre que necess&rio o Piano de Salvaguarda: Emerg•ncia e
Contingencia, que dever& ser desenvolvido a partir da Norma Brasileira ABNT NBR 15219/2005 e
da Instru•&o T•cnica do Corpo de Bombeiros n° 16/2011 "Piano de emergencia contra incendio",
considerando as recomenda•Ses da Instru•o Tecnica n° 40/2011 "EdificagSes hist6ricas,
museus e institui96es culturais com acervos museol6gicos", com realizag&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 compativeis com
a edificag&o e uso. Entregar c6pia das ap61ices de seguros a cada contrata•&o, renovag&o ou
altera•o das condig6es de cobertura.

¯ Manter e promover condi•6es de acessibilidade fisica para pessoas com deficiencia e mobilidade
reduzida.

¯ Zelar pela sustentabilidade ambiental contemplando, no minimo, a•6es para minimiza•&o de
gastos com agua, energia el•trica, materials tecnicos e de consumo e implantar coleta seletiva.

¯ Manter equipe fixa, com profissionais especializados para a manuteng&o predial e a conserva•&o
preventiva da edificag&o e &reas externas, bem como para a seguranga de toda a propriedade e
patrim6nio nela preservado, e promover periodicamente, no minimo semestral, a•6es de
capacita•o da equipe.

¯ Assegurar a manuten•&o fisica e a conserva(•&o preventiva das edifica•6es, instala•6es e
equipamentos de infraestrutura predial, investindo, no minimo 8,6% do repasse anual do Contrato
de Gest&o em ag6es de opera•&o e em sua manuteng&o preventiva e corretiva.

Rua Mau&, 51 - Luz - 3° andar
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CHECK LIST GERAL ¯ : •

• "

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

UGE 1 Tem•ttica do item [ It.........ificado [ 'evadri[fi•d•e de I Formad....prova,•lo ]
........... Et.xo • piano MUs•i•i• e.plane|amhto Est•i

Piano museol6gico do rnuseu elaborado e/ou atualizado, 49 tri do primeiro
Programa de Gest•o Executiva,

UPPM submetendo-o • aprova¢•lo da SEC e do Conselho de ano do Contrato de Piano Museoi6gico
Transpar•ncia e Governanca administra¢•o Gest•o

4 -0 tri a pa rtir do
UPPM

Programa de Gest•o Executiva,
Piano museol6gico impiantado segundo ano do Relato sobre Implanta;•o do Piano M useol6gico

Transpar•ncia e Governan•:a contrato de gest•o

Planejamento estrat•gico do museu elaborado e/ou 3-0 tr do segundo

UPPM
Programa de Gest•o Executiva,

atualizado, submetendo-o b aprovaG•o da SEC e do Conselho ano do Contrato de ! Planejamento estrat•gico (quando houver)
Transpar•ncia e Governan;a

de administra•o (quando houver) Gest•o

Programa de Gest•o Executlva,
4g tri a par•ir do

Relato sobre implantaGSo do Planejamento Estrat•glco (quando
UPPM

Transpar•ncla e Governan•a
Planejamento estrat•gico implantado (quando houver) segundo ano do

houver)
Contrato de Gest•o

i• Ei•2-G• •dmi•tst•tlva•,e•firiahc•l• i• •:
Relat(•rios, certid•es e documentos entregues conforrne 1Programa de Gest•o Executiva• regularidade e prazos estabelecidos e modelos fornecidos pela

UPPM
Transpar•ncia e Governanca Unidade de Monitorarnento dos Contratos de Gest•lo e nos

Trimestralrnente Anexos administrativos dos relat6rios trJmestral e anual

Procedirnentos Operacionais Parametrizados da SEC

Ie tri do novo

UPPM
Programa de GestEo Executiva,

Piano de moblllza•o de recursos Contrato de GestEo Planejarnento de mobiliza¢•lo de recursos
Transpar•ncia e Governan• e 4-0 trlmestre

UPPM
Programa de GestEo Executiva,

Projetos submetidos a Leis de Incentivo e Editals 4-0 tri Relato dos projetos inscritos
Transpar•ncia e Governanr.a

Museu associado ao ICOM Brasil (Comit• Brasileiro do
Conseiho Internacional de Museus), e utilizacEo das tr•s 4 -o tri do primeiro

UPPM
Programa de Gest•o Executiva,

associa•Oes profissionais a que membro institutional tern ano do Contrato de Comprovante de Associa•-•io ao ICOM 8rasil
Transpar•ncia e Governan•a direito para ter funcion•rios do museu participando Gest•io

ativamente de comit•s tem•tico$ do ICOM.

Desenvo[vimento de estrat•gias envo]vendo todas as •reas
Relato sobre as a¢6es de mobiliza¢•o e/ou diversificar•o e/ouPrograma de Gest•io Executiva,

t•cnicas e adminlstrativas para viabllizar a am pliar•o e/ou 4 -0 trlUPPM
Transpar•ncia e GovernanGa diversiflca•o e/ou fldellzaG•o do pL•blico da Institui•o

fidelizacEo de p•blico

4-0 tri do primeiro

UPPM
Programa de Gest•o Executiva, Estudo de verifica•:•o da capacidade m•xima de atendlmento

ano do Contrato de Estudo de capacidade de atendimento do museu
Transpar•ncia e Governan• do Museu

Gest•o

Relat6rio de Pesquisa de satisfa¢•o do pt• b[ico em geral (corn

UPPM
Programa de Gest•o Executiva,

Pesquisa de satisfa;•o do pt•blico em geral 2-0 e 4°- tri indices de satlsfa•o) - (H• REPER•NCIA SEC para o rnodelo de
Transpar•ncia e Governan•a pesquisa a ser apllcada)

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

Relat6rio de Pesquisa de satisfa•:•o do pt•blico de exposi•es e
exposi¢•es e programacEo cultural para subsidlar a gest•o na 4• tri

programa¢•o culturalUPPM
Transpar•ncia e Govetnanr,a

ava]ia•o da programa•-•io realizada.
Pesquisas de perfil e satisfa¢•o de p•blico realizada

bienalmente,
Relat6do de Pesquisa de perfll e satisfa¢•o do ptlblico (quandoPrograma de Gest•o Executlva,

a parLir de metodo[ogia adequada para a itrea museol6gica 4 -0 tri houver)UPPM
Transpar•ncia e Governanca (quando houver).
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UGE

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

Temdtica de item

Programa de Acervo

UPPM

UPPM

UPPM

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Programa de Acervo

UGE Tem•tica do Item

Programa de Exposi•es e Programar•o
Cultural

Programa de Exposi¢Ses e Programa•o

Cultura•

Programa de Acervo

Item a ser verificado

DJagnSstico do Estado de Conservar•[o dos Acervos
Museoldgico, ArquMstlco e Bibl[ogrdflco do Museu

Piano de Conservag•o do Museu

Plane de Conserva¢•o do Museu implantado

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

Atualiza•o de Invent•rio dos Acervos MuseolSgico,

Bibliogr•fieo e de Obras Raras
Guia do Acervo ArquMstico elaborado ou atualizado

(documentable histSrica)

At;des do Centre de Pesquisa e Refer•ncia (ou de sua
Implanta¢•o)

Polftica de Acervo do Museu

Implantag•o de Procedimentos para gest•o de cole•des em
museus (com base na Norma SPECTRUM 4.0)

Contratos e termos de cess•o de use de imagem e sore sob
responsab[l[dade do museu

Capacita¢•o de equipe vincu]ada ao Programa

Restauros, Empr•stimos e Novas Aquisi5�5es

Periodicidade de

Verifica•io
2 -0 tri do primeiro

ano do Contrato de
Gest•o

4 -0 tri do primeiro
ano do Contrato de

Gest•o
2-0 e 4-0 tri

2 -0 e 4-0 tri

3-0 tri

3 °- tri

1• e 39 tri

49 tri do primeiro
ano do Contrato de

Gest•o

3-0 tr{

4°- tri

Trimestralmente

Forma de comprova•;iio

DiagnSstico do Estado de Consewa¢•io dos Acervos

Plane de Conservac;•o

Relat6rio de implanta•io do Plane de Conservag•io

Relat6fio de atualiza•o do BDA-SEC ou do in.patdmonlum.net

Inventdfios dos acervos atualizados

Guia do Acervo Arquivlstico ou sua atualiza•o

Relatdrlo de a•Ses do Centre de Pesquisa e Refer•ncia

Politica de acervo

RelatSrio dos procedimentos elaborados e irnplantados

Planilha de status de atualiza•:•o/regulariza•o de direitos de
cess•o de use de imagem e de sore

RelatSrio sobre a capacitance e sua aplica•o no trabalho de
retina

Re[atSrio de restauros, empr•stimos e novas aquisi•

Forma de comprova•o

Polftica de Exposi•:des e Programa•o Cultural

Consolidado Trlmestral da Planllha de progtama•o

Descritivo das a•des de atualiza•o e apdmoramento de
]egendas, comunica•o visua• e acessibilidade expositiva

Programa de Exposi;des e Programa¢8o

Cultural

UPP M
Progtama de Exposi•des e Progtama•.•o

Consolidado Trimest ral das P]anilhas de PL•blieo
Cultural

UPPM
Programa de Exposi•ies e Programa(•o Reguiamento dos Concusses, Editais e Programas de Resid•ncia

Cultural Art•stica / T•cnica / Cultural para o ano seguinte (quando houver)

Programa de Exposi•es e Programa•o

Cultural

UGE

Programa de Exposi;des e Pmgrama•Eo

Cultural

Tem•lt•ca do item

Programa Educative

Programa de Exposi;•es e Programa;•io Cultural
Periodici'dade de

Item a ser verlflcado
Veriflca•o

Proposta de Pol•tica de Exposi•es e programa•;•o cultural do
4-0 Tri

museu corn o descrltivo das exposll;des e programa•o cultural

Pmgra ma;•o cultural do museu (mode[o SEC). Entregar a
•lanilha mensalmente (per email), at• o dltimo dia do m•s, e • Trimestralmente

consolidado trimestral
Atualiza;•o e aprimoramenm das legendas, comunica•o

visual e acesslbilldade exposltiva em suas exposl•Ses de Ionga
2-0 e 4°- tri

dura•o, tempor•rias e itinerantes, bern come em sua
pmgrama•.o cultural.

Informar nSmero de vlsitantes ptesenciais mensalmente (per
email), trimestralmente e sempre que solicitado, especificandc Trimestralmente

os segmentos de p•blico recebidos

Estimulo • produce cultural na •rea tem•itica foco do museu, i
per meio de premia•Ses, projetos de resid•ncia artlstica e

bo]sas de estudo para projetos corn qualldade artistico-cultural 4• Tri
e contrapartida sociocuRural (exposi•ies. apresenta•des,

oflclnas etc.) (quando houver)

Assegurar que os profissionais respons•veis pelo "Programa de
Ediflcacdes", em conson•nda corn os diretores do museu e as

Idemais equipes t•cnicas, quando da impIanta¢•io de exposi•des

de Ionsa/m•dia dura•:•o e/ou exposl•Ses tempor•rlas,
acompanhem as instala;des Rue interfiram na el•t rica,

hidr•ulica, estrutura, entre outros elementos existentes na Tdmestralmente
ediflca•;•o, e exijam de terceirizados a emiss•o pr•via, de

Anota•o de Responsabilidade T•cnica (ART) e demais
doeumentos e/ou laudos Rue sejam necessaries, a tim de se

comprova r a seguran•a dessas montagens para pessoas,

edifica•o e acervos.

A•:des implantadas para a amplia•o da extrovers•o do acervo Trimestralmente
e da temdtica de atua•o do museu. (quando houver)

Programa Educative

Periodicidade •e
Item a set veriflcado

Verlflca•o
2-0 tri do primeiro

ano de vig•ncia do
Plane Educative e[aborado/atualizado Contrato de Gest•o

e 4g trimestre para

os demais anos

Plane educative Implantado 1-• e 4e triPrograma Educative

Envio de c(•pJas das Anota•des de Responsabllidade Tdcnica
(ARTs) e eventuais laudos especlficos asslnados pelos profissionais

respons6veis t•cnicos per obras civis, instala•es el•tricas e

hidrdulicas quando da implanta•:•fo de exposip•es de Ionga ou
m•dia dura•:•lo e exposi•es tempor•rias (quando houver)

Relate complementar das acdes do Programa de Exposi;hes e
Programa•o Cultural (quando houver)

Forma de comprova•;•io

Piano educative

Matriz de monitoramento do educative
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UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

Programa Educativo

Pmgrama Educativo

Programa Educativo

Programa Educativo

Programa Educativo

Tem•tica do item

Programa de Integra;Eo ao SISEM-SP

Programa de integra•o ao SISEM-SP

Programa de integra•o ao SISEM-SP

Programa de •ntagra•Eo ao SISEM-SP

Programa de integra(;Eo ao SISEM-SP

A•Oes educativas realizadas ao pdblico agendado e espont•neo

Materials educativos disponibiEzados e acessibilidade de
conte•do dentro do escopo de atua;•o do ndcleo de a•Eo

educativa

A•Ges de capacita*;•o da equipe de educadores e a•Ges
educativas voltadas •s equipes das dreas meio e tim do museu

corn a realiza•o de programas ou projetos de ¢onsci•ncia

funcional.

Pesquisa de perfil e de satisfa•o do pdb]ico escolar (mode]o
SEC)

Pesquisas e avaliar,•es aplfcadas ao p•bllco atandido pelo
n•cleo de a{•o educativa em Rue se utillzaram modelos

pr6prios da institua;ao.

Programa de Integra•io a0 SISEM-SP

Item a ser ve(•cado

AgGes de forma¢•o (cursos, oficinas, palest ras, worshops),
considerando as demandas do interior, litoral e regi•o

metropo[itana de SEo Paulo (entrega de relatdrio at• 10 dias
ap6s a reallza•:•lo da atlvidade e nos relatdrios trimestrals e

anual)

Exposi•Ges itinerantes realizadas, considerando as demandas
do interior, litoral e regl•o metropolitana de S•o Paulo

(entrega de relatdrio at• 10 dias apds a realizar•o da atividade
e nos relat6rios trimestrais e anual)

Visitas de Apoio T•cnieo a institui¢6es museol6gicas (entrega
de relatdrio at• 10 dias apds a realizar•o da atividade e nos

relatdrios trimestrais e anua])

Participa;•o has muniGes e atividades das Redes Tem•ticas (ao
menos uma vez por ano)

Partieipa•o no Encontro Pa ulista de Museus corn Pain•is
digitais/apresenta•Ses em mesas expositivas (se houver)

Est•glos t•cnicos oferecIdos para a•Ges especificas de curta

2• e 40- tri

2 e e 49 td

4=0 tri

Perlodlcldade de

Verifl•o

Trimestralmente

Trimestralmente

Trimestralmente

4 -0 trim

2* ou 3g trl

•elatdrio complementar de a¢•es do n,"cleo educativo, contendo:
a) A;Ses educativas realtzadas ao p,•blico agendado e

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

atendldos em todos os hordrios disponivels;
c) Cursos de forma•o, workshops e palestras promovldos para

professores, educadores e guias de turismo (se houver);
•) Programas, projetos e a;des realizados de forma integrada tort

as dreas t•enicas do museu e, tambdm, corn n•cleos de a•o
educativa de outros museus pertencentes b SEC (se houver);
e} Pa rticlpar,•o nas a•6es em rede promovidas pela Unldade

3estora/SEC (campanhas, eventos, impressos, etc.) e nos projetos
desenvo[vidos nas parcerias da Secretaria da Cultura com outros

drg•os governamentais (se houver|.

Matariais ed ucativos (apostilas, jogos, folders, vldeos etc.)

elaborados para os diversos pt]blicos (impressos e vi•uais) e
recursos de acessibilidade implantados.

Relatdrio das a•Ses de capacita•o da equipe de educadores e
das a•des educativas voltadas bs equipes das •reas meio e tim do

museu

Relatdrio Analitico da Pesqulsa de Perfil e Satisfa•o do P•I blico
Escolar.

Relat•do corn os resultados das pesquisas e aval•a95es apilcadas
ao pdblico educativo em que se utitizaram modelos pr6prios da

Institui•Eo.

Forma de compmvar.•o

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

Relatdrio condso sobre a a•o de formac,•o realizada e relat6rio
trimestral e anual

Relat6rio conciso sobre a a¢•o de forma¢]o realizada e relatdrio
trimestral e anual

Relatdrio eonciso sobre a a•:Eo de forma•:•o realizada e relatdrio
trimestral e anual

Material a set divulgado durante o evento

Relat6r[o conciso sobre a a•o de forma•o realJzada e relatdrio
UPPM Programa de integra•o ao SISEM-SP

dura .c•o (ao menos uma vez por ano)
4=0 trim

t rimestral e anual

UPPM
UPPM
UPPM

UPPM

UPPM

Programa de integrar•o ao SISEM-SP

Programa de Integra•o ao SISEM-SP
Programa de Integta(;•o ao SISEM-SP
Programa de integra¢•o ao SISEM-SP

Programa de integra•o ao SISEM-SP

Programa de integracEo ao SISEM-SP

Tem;•tica do item

Programa de Comu nica•.•o e
Desenvolvimento Institucional

Programa de Comunica•o e
Desenvolvimento Institucional

Apoio T•enico e operacional a museus em Municlpallza•io Trimestralmente

Eneont ro de Representantes Regionais realizado 2°- e 3 -a trimestre
Encontro Paulista de Museus realizado 2a• ou 3-• trimestre

Visitas Tdcnicas para o Cadastro Estadual de Museus -SP Trimestralmente
Chamada pdblica para exposi¢i•es itinerantas (ao menos uma

4=0 tri
vez ao ano)

PublIca•:•o impressa ou digital (ao menos uma vez ao ano) 49 tri

Programa de •muni•r•o e Desenvolvimento Instituclona|

item aserveriflcado

Piano de Comunica;•o e Desenvolvimento Institucional
elaborado/atua[Izado

UPPM

UPPM
Programa de Comunlca•Eo e

Desenvolvimento Instituciona]

UPPM
Programa de Comunica•lo ¯

Desenvolvimento Institutional

UPPM
Programa de Comunicag•o e

Desenvolvimento Institucional

UPPM
programa de Comunica•io e

Desenvoivimento Institutional

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

Piano de Comunlca¢•o e Desenvolvimento [nstitucional

]mplantado

Promo•o do museu no website e nas redes socials e
monitoramento do pdblico virtual

Periodicidade de

Verifica•lo (era

2g tri do pdmeiro

ano de vig•ncia do
Contrato de Gest•o
e 4• trimestre para

os demais anos

Trimest•lmenta

Relatdrios de cada vislta, tdmestral e anual

Relat6rlos trlmestral e anual
Relat6rios tdmestral e anual

Relat6rlos de cada vlsita, trlmestral e anual

Divulga•lo no site do SISEM-SP das exposi•Oes particlpantes

Publica¢•o impressa ou digital

Forma de �omprova•o

Piano de comunica•o

Relat6rio anual de a;des Implantadas no Piano de Comunica;•o e
DesenvoMmento Institutional do museu

Relat6do trimestral das a•Ses de comunica;•o do museu no
website e has redes socials e monitoramento do pLIblico virtual,

indicando ndmero de vlsitantas ,',nieos e nt]mero total de acessos
por canal

Relat6rio tdmestral de destaques do museu na mldla no periodoOestaques do museu na m[dia Trimestralmente

Reallza•lo de a•t•es de relaclonamento tom pdblicos-a[vo e
2=0 e 4• tri

Relatdrio semestral de a•es de relacionamento corn p•bticos-

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

Propostas de publicag•es (livros, cole•les) do museu
submetidas anualmente • Unidade Gestora pa ra aprovacEo 4e tri Especifica¢Oes das publica•es propostas

(proposta editorial, espeeiflca•0 t•enica e tiragern)

(11) 3339-8135 /
www.cultu•¯ 11
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UGE

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM
UPPM
UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

UPPM

Tem;ltica do item

Programa de Edifica;•es

Programa de Edifica•6es

Programa de Edifica¢6es

Programa de Edifica¢6es

Programa de Edifica•es

Programa de Edifica;Ses

Progtama de Edifica;Ses
Programa de Edifica;Ses
Programa de Edifica•Ses
Ptogtama de Edifica•0es

Programa de Edifica;Ses

Programa de Edifica;•es

Programa de Edifica•Ses

Programa Ediflca•:Ses
Item a set verificado

Piano de Manuten•io e Conserva;•o elaborado/atuallzado

Acompanhamento de execu(;•o do Piano de Manuten;•o e

Conserva•:•o
Acompanhamento de execu;•o do Piano de Manuten¢•o e

Conserva•o (consolidado das a•Ses de todos os trimestres)

Alvar6 de Puncionamento Local de Reuni•o

Combate a pragas

Auto de Vistoda do Corpo de 8ombeiros - AVCB

A•:6es de seguran•a e prevenG•o de inc•ndios
Manual de Normas e Procedimentos de Seguran•a

Piano de Salvaguarda e Conting•ncia
Seguros contra inc•ndios, danos patrimoniais, responsabilidade

civil e outras coberturas.
Acesslbll[dade para pessoas corn defld•ncla e mobilidade

reduzida.

Sustentabilidade ambiental

Forma de comprova•o

Piano de Manuten•o e Conse•va•o

Planilha de acompanhamento

Periodicidade d'e
Verifica•o

4 -0 tri

Trimestralmente

4-0 tri

2-0 e4-Otri

2-0 e4.Otd

2 -0 e 4 -0 tri

2-° e 4°- tri
4 -0 tri
4-0 tri

Tdmestralmente

2-° e 4-0 tri

2-o e 4°- tri

4 -0 tri

Pianilha de acompanhamento

C•pia do documento ou relato das a•es tealizadas para a
obten•o e/ou renova•o do documento

C6pia do comprovante de execu•o do servi¢o e/ou relato das
a¢(•es realizadas

C6pia do documento no trimestre de obten•o e / ou renova•:•o
ou relato das a•Ses realizadas para a obten;•o e/ou renova•o

Relato das a¢Ses realizadas
Manual de Normas e Procedimentos de Seguran•a

Piano de Salvaguarda e Conting•ncia

C6pia da apdlice entregue no trimestre de cont rata,;•o.

Relato das a;Ses realizadas

Relato das a¢Ses realizadas

Manter equipe fixa
Relat•rio corn quantidade e descri•Ses dos perils dos

funcionddos,

,l•ssandr Imeida Santos
I•iret{:• [•xecutiva

nsti(uto\de P-r•s•rva(;•o e Diff,0
Ja Hi•t•r• Caf• e da Imigraq•o

t
i

Thiago da o.v,• o,.•lOS
Dlretor Adminlstrativo

Inst. Preserv. e DIf. de Hist.
do Caf• e da Imlgrag•qo

INSTITUTO DE Assinado de forma digital pot

PRESERVACAO E ]NSTffUTO DE PRESERVACAO

DIFUSAO DA E DIFUSAO DA HISTORIA
DO:02634914000130

HISTORIA Dados: 2020.06.0420:19:15
-03 O0DO:02634914000130

' '

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

(11) 3339-8135 /
www.cultura

.sD.•ov.bi 12
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I - REPASSES PUBLICOS

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.4

Repasse para o Contrato de Gest•o

-
R__epasse Contrato de GestAo

Contrato de Gestao 009/2016
Fundo Especial do Caf•

Movimenta¢•o de Recursos Reservados

Constitui•o Recursos de Reserva

ConstituiG•o Recursos de Conting•ncia

Revers•o de Recursos Reservados (Conting•ncia)

Transfer•ncia de saldo CG anterior (Reserva)

Transfer•ncia de saldo CG anteriror (Recuros
Operacionais)

Transfer•ncia de saldo CG anterior (Conta principal)

Re asses Li uidosDis oniveis

2 Recursos de Investimento do Contrato de Gest•o

3 Recursos de Capta•o Incentivada

3.1 Custeio

3.2 Investimentos

II - DEMONSTRA(•.O DE
RESULTADO

Or•amento 2020

4.300.000,00

4.300.000,00

-43.000,00

-43.000,00

534.713,00

4.791.713,00

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3

Capta•o de Recursos Operacionais (bilheteria, cess•o
onerosa de espa(;o, Ioja, caf•, doa(;6es,
estacionamento, etc)

CaDta•o de Recursos Incentivados
Trabalho Volunt•rio e Parcerias

Rua Mauc5, 51 - Luz - S•o Paulo/SP
CEP: 01028-900

PABX: (11) 3339-8114
www.cultu ra.sp.gov.br

Or•amento 2020

4.791.713,00

1.071.000,00

1.061.000,00

10.000,00

156.000,00

6.018.713,00

/
/
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970.000,00 ]

7.1

7.1.1

7.1.1.1

7.1.1.2

7.1.2

7.1.2.1

7.1.2.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.4

7.1.4.1

7.1.4.2

i8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9

9.1

9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

ATOiDEi!iiii•i............

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

Sal•rios, encargos e
beneficios
Diretoria
#.rea Meio
#,rea Fim
Demais Funcion•rios
Area Meio
#,rea Fire

Esta•i•rios
Area Meio
#,rea Fire
Aprendizes
#,rea Meio
#,rea Fim

Or•amento 2020

-3.501.713,00

-3.501.713,00

-368.000,00

-368.000,00

-3.129.713,00

-828.477,00 !
-2.301.236,00

0,00

-4.000,00

-4.000,00

Limpeza
Vigil•ncia/portaria/seguran•a
Juridica
Inform•tica/man uten•o de
rede/sistema de gest•o

Administrativa/RH/controle
de acesso
Cont•bil
Auditoria
Outras Despesas
(manuten(•o telefonia, etc)

Locas•o de im6veis
Utilidades pOblicas (•gua,
luz, telefone, g•s, internet,
etc.)
Uniformes e EPIs

Viagens e Estadias
Material de consumo,
escrit6rio e limpeza

Souvenirs para revenda Ioja

Despesas tribut•rias e
financeiras
Despesas diversas (correio,
xerox, motoboy, publica•6es
em veiculos oficiais.)

PABX: (11) 3339-8114
www.cultura.sp.gov.br

-1.021.000,00

-170.000,00
-620.000,00

-53.000,00

-47.000,00

-56.000,00

-51.000,00
-24.000,00

-572.000,00

-240.000,00

-10.000,00

-66.500,00

-54.500,00

-51.000,00

-72.000,00

-42.000,00
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9.10

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11
11.1
11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6
11.2

11.2.1

11.2.2

11.2.3
11.3

11.3.1

11.3.2
11.3.3
12.3.4

11.4

11.4.1

11.4.2

11.5

11.5.1

11.5.2

11.5.3

11.6

11.6.1
11.6.2

•i•!• ¸• !• i•:• i • ii•i•!•!•

Treinamento de Funcion•rios
Outras Despesas (bens de
pequeno valor)

Conserva•o e manuten•o
de edifica•6es (reparos,
pinturas, limpeza de caixa
de •gua, limpeza de calhas,
etc.)
Sistema de Monitoramento
de Seguran•a e AVCB
Equipamentos/implementos
Adequa•o das •reas de
trabalho
Seguros (predial, inc•ndio,
etc.)
Outras Despesas (transporte
de materiais, et)
A(•6es especializadas de

manuten•o e infraestrutura

Aquisi(;•o de acervo museol6gico / bibliogr•fico

Mobili•rio e equipamentos para •reas t•cnicas

A(•6es de documenta•o, conservag•o restauro e pesquisa

Transporte de acervo/seguro
Hiist6ria oral
Atividades afins (publica•Ses, semin•rios, etc)

Exposi(•Ses Tempor•rias

Nova exposig•o de Ionga dura•o/atualizag•o e manuteng•o
exposi•o de Ionga dura•o
Programag•o Cultural

Oficinas, cursos, palestras

Projetos, materials de apoio impressos e audiovisuais
Recursos e materiais de acessibilidade
Cursos e a•Ses do Centro de Prepara•o de Cafe (CPC)

Exposig6es Itinerantes
Ag6es em Rede

Piano de Comunicag•o e site
Projetos gr&ficos e materials de comunica•o
Assessoria de imprensa e custos de publicidade

Piano MuseolOgico ou Planejamento Estrat•gico
Pesquisa de p6blico

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

PABX: (11) 3339-8114
www.cultura.sp.gov.br

-36.000,00

-430,000,00

-280.000,00

-18.000,00

-60.000,00

-36.000,00

-30.000,00

-6.000,00

-494.000,00
-55.000,00

-7.000,00

-15.000,00

-5.000,00

-3.000,00

-25.000,00
-217.000,00

-150.000,00

-12.000,00

-55.000,00

-71.000,00

-30.000,00
-5.000,00

-5.000,00
-31.000,00

-24.000,00
-20.000,00

-4.000,00
-11o.ooo,0o

-40.000,00
-30.000,00

-40.000,00
-17.000,00
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12

Servk•os volunt•rios/parcerias -10.000,00

-6.018.713,00

13 Deprecia¢•o/Amortiza¢•o/Exaust•o/Baixa de Imobilizado

13.1 Deprecia(•o/Amortiza(•o/Exaust•o/Baixa de Imobilizado
13.2

13.3

14 -6.018.713,00

115 0,00

III - INVESTIMENTOS_/IMOBILIZADO

16 Or•amento 2020

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5
16.6

17

EO,UIPAMENTOS DE INFORMATICA
MOVEIS E UTENSiLIOS
Mh,QUINAS E EQUIPAMENTOS
SOFTWARE

BENFEITORIAS
AQUISI(•h,O DE ACERVO

17.1 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
17.2 MC)VEIS E UTENSiLIOS
17.3 Mh,QUINAS E EQUIPAMENTOS
17.4 SOFTWARE

17.5 BENFEITORIAS
17.6 AQUlSI(•h,O DE ACERVO
•8 IN•
18.1 EQUIPh,MENTOS DE INFORMh,TICA

18.2 M(•VEIS E UTENSiLIOS
18.3 MP,QUINAS E EQUIPAMENTOS
18.4 SO FTWARE

18.5 BEN FEITORIAS

18.6 AO,UISI(•AO DE ACERVO

........... :: :::,:.

Or•amento 2020

Or•amento 2020

,las•andra• llmeida Santos
I•iret• l•xecutiva

nstii,•lo\de F'ir,•s•rva•;•O e Dif•s•o
J.• Hi•t,•'}a d• Caf• e da Imigra(;•o

i
/

INSTITUTO DE Assinado de forrna digital por

PRESERVACAO E INSTITUTO DE PRESERVACAO

DIFUSAO DA E •IFUSAO DA H•STORI•
DO•)2034914000130

HISTORIA Dados: 2020.06.04 20:22:40

DO:02634914000130 -03'00'

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

Thiago da o.vu o,,mos
Dlretor Admlnlslrali•o

Inst. Preserv. e DIf. da HisI,
do Caf6 e da Imlgra•=•o

PABX: (11) 3339-8114
www.cultura.sp.gov.br /
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ANEXO TECNICO IV

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

ORGANIZA•AO SOCIAL DE CULTURA

CONTRATO DE GESTAO N° 009/2016

PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2021
ANO: 2020

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVA•AO DO PATRIMONIO

MUSEOLOGICO

Referente ao MUSEU DO CAFI•



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

Gabinete do Secret•rio

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se obriga por esse contrato a repassar • Organi-
za(•o Social Instituto de Preserva(•o e Difus•o da Hist6ria do Caf4 e da Imigra(•o, o mon-
tante de R$ 26.323.270,94 (Vinte e seis milh6es, trezentos e vinte e tr•s mil, duzentos e
setenta reais e noventa e quatro centavos), para o desenvolvimento das metas e obriga56es
previstas neste Contrato de Gest•o, entre o periodo de janeiro/2017 e dezembro/2021, obe-
decendo ao cronograma de desembolso a seguir:

Ano Total Ano (R$)

2021 5.000.000L00

Natureza
Programa Trabalho Des•._esa Fonte Data Limite Parcela

Fonte 1 -

13391121457320000 33903975 Tesouro 20/1212021 12

Fonte 1 -

20/11/2021
13391121457320000 33903975 Tesouro 11

Fonte 1 -

20/10/2021
13391121457320000 33903975 Tesouro 10

Fonte 1 -

20/09/2021
13391121457320000 33903975 Tesouro 9

Fonte 1 -

20/08/2021
13391121457320000 33903975 Tesouro 8

Fonte 1 -

20/0712021
13391121457320000 33903975 Tesouro 7

Fonte 1 -

13391121457320000 33903975 Tesouro 20/06/2021 6

Fonte 1 -

13391121457320000 33903975 Tesouro 20/05/2021 5

Fonte 1 -

13391121457320000 33903975 Tesouro 20/0412021 4

Fonte 1 -

13391121457320000 33903975 Tesouro 20/0312021 3

Fonte 1 -

13391121457320000 33903975 Tesouro 20102/2021 2

Fonte 1 -

13391121457320000 33903975 Tesouro 20/0112021 1

TOTAL GERAL:

Total Parcela
(R$)

416.666,66

416.666,66

416.666L66

416.666•66

416.666j66

416.666j66

416.666j66

416.666,66

416.666,66

416.666,66

416.666L66

416.666,74

5.ooo.ooo.oo

Total Ano
Ano

2020 4.310.000,00

Programa Trabalho

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

Natureza
Despesa

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

Fonte

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 3

Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

mesouro
Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro

Data Limite

20/1212020

20/11/2020

20/10/2020

20/0912020

20/08/2020

20/0712020

20/0612020

2010512020

20/0412020

20/03/2020

Parcela

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Total Parcela

416.666,66

10.000,00

416.666,66

416.666,66

416.666,66

341.666,66

208.333,33

208.333,33

208.333,33

416.666,66
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13391121457320000 33903975

13391121457320000 33903975

Fonte 1 -

Tesouro 20/0212020
Fonte 1-
Tesouro 20/01/2020

2

1

416.666,66

416.666,74

4.310.000,00

*** Fundo especial do Cafb. Este valor ser• corrigido na data da liquidaG•o.

An_9

2019

Total Ano (R$)

6.780.241j59

Programa Trabalho

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

Natureza
Despesa

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

Fonte

Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro
Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Data Limite

20/12/2019

2011112019

20/1012019

2010912019

2010712019

20/05/2019

20/06/2019

20105/2019

20104/2019

2010310019

2010212019 '

2010112019

Parcela

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

** Parcela referente ao Fundo Especial de Despesa
TOTAL GERAL:

Total Parcela

2.353.920j55

394.747j55

394.747•55

394.747j55

394.747,.55

84.097.L99

394.747,55

394.747L55

394.747L55

394.747L55

394.747L55

394.747L55

394.747,{55

6.780.241,59

Total Ano
Ano (R$)

4.563.029,35
2018

Pro•rama Trabalho

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

Natureza

Des•esa

33903975

33903975

33903975

33903975

33903975

Fonte

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

i Fonte 1 -

Tesouro

Fonte 1 -

Tesouro

Data Limite Parcela

20112/2018 5

20109/2018 4

20105/2018 3

2010312018 2

20101/2018 1

TOTAL GERAL:

Total Parcela
(R$)

263.029j35

1.300.000j00

800.O00LO0

1.100.000,00

1.100.000,00

4.563.029,35



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

Gabinete do Secret•rio

Ano Total Ano (R$)

2017

Fonte

Saldo de Fundo de
Contin•ncia

Saldo Contrato de
GestEo 0912011

Data Limite

Na data da assinatura do CG

Transfer•ncia na data da assinatura do CG

Atualiza•Eo do Saldo
do Contrato de Ges-
t•o 0912011

Transfer•ncia na data de assinatura do 1°

Termo Aditivo

Total Parcela (R$)

670.000.•00

4oo.ooo2o

1.3oo.ooo•oo

Ano Total Ano (R$)

2017 5.670.000,{00

Pro•rama Trabalho

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

13391121457320000

Natureza

Des•esa Fonte

Fonte 1 -

33903975 Tesouro

Fonte 1 -

33903975 Tesouro

Fonte 1-
33903975 :Tesouro

Fonte 1-
33903975 Tesouro

Fonts 1-
33903975 Tesouro

Data Limite

20112/2017

20/1012017

20108/2017

20105/2017

2010312017

Parcela

5

4

3

2

1

TOTAL GERAL:

Total Parcela

500.000,00

1.000.000,00

8oo.ooo•oo

500.000j00

500.000•00

5.670.000z00

E•ir•td• •xccutiva
nsiiIulo\de I-•d)s'•rva(•o e Difu@8o
ia Hist6•la d• Caf• e da Imigrag•o

I

/

Thiago da o.v• .•,•,llos

Dirstor Administrativo
Inst. Preserv. e DIf. da Hist.

do Car6 e da IrnigragEo

INSTITUTO DE Assinado de f0rma digital pot

PRESERVACAO E INSnTUTO DE PRESERVACAO E
D]FUSAO DA HISTORIA

DIFUSAO DA HISTORIA DO:02634914OOO130

DO:O263491 40001 30 Dados: 2020.06.0420:20:59 -03'00'



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

Gabinete do Secret•rio

TERMO DE ClI•NCIA E DE NOTIFICA•AO
CONTRATO DE GESTAO

Contratante SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Contratada INCI- Instituto de Preserva£&o e Difus•o de HistSria do

Caf6 e da Imigra£&o
N° do Ajuste na Origem 5° Termo de Aditamento ao Contrato de Gest•o n° 09/2016
Objeto Operacionaliza£&o da gest&o e execu£•o das atividades e

servi£os no Museu do Caf6

Advogado(s) (*)

(*)Facultativo. Indicar quando j& constituido.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instru£&o e julgamento,
damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da trarnita£&o processual,
at6 julgamento final e sua publica£•o e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas
formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisges que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, ser&o publicados no Di&rio Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, de conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem
eletrbnica aos interessados.

LOCALeDATA:S•oPaulo,•de•,• 1'7•-• de 2020

ORGAO PU BLICO CONTRATANTE
Nome e cargo: S•rgio S& Leit&o - Secret&rio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa
Email: ser_qio.saleitao•

Assinatura: • •'-• -)•
ORGANIZA•.•O SOCIAL CONTRATADA

Nome e cargo: Alessandra de Almeida Santos - Diretora Executiva
Emaih alessandraL'•=museudocafe.org.br

Assinatura: •'•=•'•-
Nome e cargo: Thiago da Silva Santos - Diretor Administrativo Financeiro
Email: thiag_0_@museudaimi• .br

I NSTITUTO DE Ass[nado de fo=rna digital por

PRESERVACAO E INS•TUTO DE PRESERVACAO E
DIFUSAO DA HISTO RIA

DIFUSAO DA HISTORIA oo•2g•gt4ooot3o

DO:02634914000130 Dad°s: 2020"06"0420•25 •$5 •0300'

 s,ina,ur,

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

PABX: (11) 3339-8114
www.cultura.sp.gov.br


