GOVERNO DO ESTADO DE

SAO

PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio
7 ° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTAO
0412016 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SAO
PAULO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E
ECONOMIA CRIATIVA, E IDBRASIL CULTURA, EDUCA(•AO E
ESPORTE QUALIFICADA COMO ORGANIZA•AO SOCIAL DE
CULTURA.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de SAo Paulo, por interm6dio da SECRETARIA DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, com sede na Rua Mau&, 51, Luz, CEP 01028-000, S&o Paulo,
SP, neste ato representada pelo Titular SERGIO SA LEITAO, brasileiro, portador da carteira de
identidade n 04.346.735-6/RJ e inscrito no CPF sob o n 929.010.857-68, doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado IDBRASIL CULTURA, EDUGA(•,&.O E ESPORTE, Organiza(;•o
Social de Cultura, corn CNPJ/MF n o 10.233.223/0001-52, tendo endere9o na Praga Charles Muller
s/n. Pacaembu. S&o Paulo/SP, CEP 01234-010, e com estatuto registrado no 8°Cart6rio Oficial de
Registro de Tftulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurfdicas da Cidade de S&o Paulo-SP,sob n
°

°

°

38.656, neste ato representado pela Diretora Executiva RENATA VIEIRA DA MOTTA, brasileira,
°
portadora da c6dula de identidade RG n ° 17.119.002-6, SSP/SP e do CPF/MF n 173.605.408-28,
Estadual
Complementar
dispSe
a
Lei
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que
suas
e
julho
de
1998
43.493,
29
de
de
altera98es e°
846 de 4 de junho de 1998, o Decreto Estadual
SC n
Processo
do
autos
nos
licitag•o
inserida
considerando a declara¢:&o de dispensa de
e
Complementar
Lei
°,
da
referida
artigo
6
°,
altera98es
1
do
67066/2016, fundamentada no §
posteriores, RESOLVEM ADITAR O PRESENTE CONTRATO DE GESTAO referente & forrnag•o de
urea parceria para fomento e execug&o de atividades relativas & &rea de Cultura, materializada pelo
gerenc.iamento e execug&o de atividades a serern desenvolvidas junto ao Museu do Futebol,
Iocalizado na Praga Charles Muller s/n. Pacaembu. S&o Paulo/SP, CEP 01234-010, cujo uso fica
permitido pelo periodo de vig•ncia do presente instrumento, mediante as seguintes cl&usulas e

condi96es:

CLAUSULA PRIMEIRA
O presente aditamento tern por objetivo a altera£:&o dos ANEXOS I (PLANO ESTRATI•GICO DE
ATUA(•AO) II (PLANO DE TRABALHO: A(;;C)ES E MENSURA(•0ES E PROPOSTA
OR(•AMENTARIA), III (OBRIGA(;;AO DE ROTINA E COMPROMISSO DE INFORMA(•AO) E IV
(CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO), para prorrogag&o do prazo de vigencia, pactuag&o das a98es,
mensura£;6es e complementa(•&o de recursos orgament&rios referentes ao exercfcio de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA
°
Fica alterada a CLAUSULA SEXTA, Caput do ParAgrafo, do Contrato de GestAo n 05/2016, que
passa a vigorar com a seguinte redag•o:

CLAUSULA SEXTA
DO PRAZO DE VIGENClA
O Prazo de vig6ncia do presente Contrato ser& de
30/06/2021, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as

01/07/20/16
pa/•es,

Luz 3 ° andar
Rua Maul, 51
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termos da legisla£;•o aplic&vel, depois de atestado o bom desempenho na
execu£:•o do contrato em curso.

CLAUSULA TERCEIRA
Fica alterada a CLAUSULA SI•TIMA, PP•GRAFO PRIMEIRO, do Contrato de Gest•o n ° 04/2016,
que passa a vigorar com a seguinte reda£:•o:

CLAUSULA SI•TIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

PARAGRAFO PRIMEIRO:
Para fomento e execu(;•o do objeto deste contrato de gest•o, conforme
atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, II e III, a
CONTRATANTE repassar& a CONTRATADA no prazo e condi£:6es
Cronograma de
constantes deste instrumento, bem como Anexo IV
Desembolso, a import&ncia global de R$ 43.940.838,24 (quarenta e tr6s
milh6es novecentos e quarenta rail oitocentos e trinta a oito reals e
vinte e quatro centavos).
-

CLAUSULA QUARTA
°
Fica alterada a CLAUSULA OITAVA do Contrato de Gest•o n 04/2016, que passa a vigorar corn a
seguinte reda•o:

CLAUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS

Para o exerc[cio de 2021, a CONTRATANTE repassar& & CONTRATADA o
total de R$ 4.372.308,00 (quatro milh6es, trezentos e setenta e dois mil,
trezentos e oito reais), mediante a libera£:&o de 6 (seis) parcelas, de acordo
com Anexo IV- Cronograma de Desembolso.
O montante R$ 4.372.308,00 (quatro milh6es,
trezentos e setenta e dois rail, trezentos e oito reais) que onerard a rubrica
13.391.1214.5732.0000 item 33.90.39-75 no exercfcio de 2021, ser•
repassado ern 6 (seis) parcelas, na seguinte conformidade:

PARAGRAFO PRIMEIRO

1

-

-

90% (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a

R$ 3.935.077,20 (tres milhSes, novecentos e trinta e cinco mil, setenta e
sete reais e vinte centavos) ser&o repassados atrav•s de 6 (seis) parcelas
conforme Anexo IV

-

Cronograma de Desembolso.

2 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$
437.230,00 (quatrocentos trinta e sete mil, duzentos e trinta reais) ser&o
repassados atrav6s de 6 (seis) parcelas conforme Anexo IV Cronograma
da
de Desembolso, cujos valores vari•veis ser&o determinados em
-

-

fun/•o

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

(11) 3339-8000

-

-

-

Brasil
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avalia(•&o trimestral da execug&o contratual, conforme previsto nos Anexos I

ell.
A avalia•o da parte vari&vel ser& realizada trimestralmente pela
3
Unidade Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a
ser repassada no trimestre subsequente, a depender do percentual de
cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo I e II.
(...)
-

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

forma.
S&o Paulo ....... de

....

..•.•.•:...w•.. •
.....

.........

de 2020.

CONTRATANTE
SERGIO S.&, LEITAO
Titular da Pasta
E ECONOMIA CRIATIVA
CULTURA
DE
SECRETARIA

CONTRATADA
RENATA VIEIRA DA MOTTA
Diretora Executiva
IDBRASIL CULTURA, EDUCA•AO E ESPORTE

Testemunhas:

Nome

Nome::
RG:

RG:

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

-

-

-

Brasil

(11) 3339-8000
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ANEXO TECNICO I
PLANO DE TRABALHO ESTRATEGIA DE
-

A•AO

7 ° TERMO DE ADITAMENTO

IDBRASIL CULTURA,

EDUCA•AO E ESPORTE

ORGANIZA•AO SOCIAL DE CULTURA
ANO: 1 ° SEMESTRE DE 2021

UGE: UNIDADE DE

PRESERVA•AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

CONTRATO DE

GESTAO

N°

Referente ao Museu do
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APRESENTA•.AO
Em cumprimento ao Contrato n. 04/2016, o IDBrasil apresenta o

Piano de Trabalho para a gest•o do Museu do Futebol no perfodo de 1 de
janeiro a 30 de junho de 2021.

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do novo Coronavfrus, o
consequente fechamento tempor•rio do Museu do Futebol em 17 de mar(•o

de 2020 e o contingenciamento de recursos destinados ao repasse da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa, mediante Decreto n ° 64.936, de

13 de abril de 2020. As medidas de isolamento social corn o objetivo de
conter a

dissemina(•o

da Covid-19 seguiram o Decreto n ° 64.864

(16/03/2020).
O fechamento do Museu do Futebol gerou o cancelamento de eventos

e atendimentos previstos, corn impacto expressivo nas a(•6es e receitas da
institui(•o. No entanto, rapidamente, o IDBrasil promoveu a transposi(•o

de sua expertise para o ambiente virtual, atendendo p6blicos diversos a
partir

de

projetos

pioneiros

na

area

museol6gica,

sobre

o

qual

discorreremos brevemente abaixo.
Em 06 de abril de 2020 foi instalado no est•dio do Pacaembu

tamb•m sede do Museu do Futebol

-

um hospital de campanha para

atendimento a pacientes da COVID-19. O hospital estabeleceu din•mica de

acesso controlado

•

Pra(]a Charles Miller e encerrou suas atividades tr•s

meses ap6s sua abertura. Considerando todos os protocolos sanit•rios
exigidos, foram mantidos em regime presencial no Museu do Futebol
somente colaboradores e funcion•rios terceirizados voltados

•

manuten(•o

predial e seguran•a patrimonial, com postos e escalas reduzidas.

Para equilfbrio de recursos em fun(•o do contingenciamento parcial

dos repasses e limita(•es de capta•;•o de receitas operacionais
bilheteria e

cess•o

onerosa de

espa(]os

-

a gest•o do IDBrasil

-

como.

/

adot•

/
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possibilidades geradas pelas medidas provis6rias MP 936 e MP 927 e
reorganizou os regimes de trabalho de toda equipe.

Foi adotado o regime de teletrabalho para as equipes administrativas,

t•cnicas e de atendimento, com redu•o de jornada, e os funcion•rios com
atua•o mais voltada ao atendimento presencial do p•blico tiveram seus
contratos temporariamente suspensos. Para que as equipes continuassem a

desenvolver suas atividades, o N•cleo de Tecnologia migrou sistemas e

acessos para o ambiente virtual e trabalhou com afinco e efic•cia na
•s vezes at• presencial aos
assist•ncia e suporte t•cnico remoto
-

-

colaboradores em suas casas, com o objetivo de possibilitar as melhores

condi•6es

no novo contexto.

Em 2020, no Programa de Gest•o Executiva Transpar•ncia e

Governan•a, destaca-se a conquista de um novo patrocinador para o

projeto do Museu do Futebol inscrito na Lei do Esporte, "Com a Bola Toda:

atividades esportivas no Museu do Futebol",em janeiro, bem como a
inscri•o de projetos em editais de capta•o. AlUm disso, ao Iongo do ano
de 2020, foi desenvolvido o Piano Museol6gico do Museu do Futebol. Para o

ano de 2021, o IDBrasil pretende continuar com as

inscri•6es

de projetos

em leis de incentivo bern como corn a capta•o de recursos financeiros
levando em considera•o os desafios anunciados de uma recess•o
consequente • pandemia e seu impacto, nos anos de 2020 e 2021, em
-

grande parte das atividades econ6micas.
No Programa de Acervo, destaca-se em 2020 o inicio do projeto

"Diversidade em Campo: Futebol LGBT+", voltado a mapear e registrar
pr•ticas e mem6rias deste futebol no Brasil todo em formato virtual. Para
-

alum disso, houve aumento exponencial no n•mero de acessos •nicos ao
site do Banco de Dados, bem como o crescimentodo nt•mero de artigos
produzidos pela equipe. Para o ano de 2021, o n•cleo referente ao
Programa de Acervo tem como objetivo desenvolver a•6es virtuais e
presenciais como encontros, workshops, a publica•o de novos artigos no
site do Museu e a amplia•o das refer•ncias patrimoniais pot meio do

/
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nova exposi(•8o tempor•ria

ser•o

-

a ser realizada no 3 ° trirnestre de 2021

-

tamb•m tratados e incorporados novos materials de refer•ncia

ligados

•

luta antirracista no contexto do futebol brasileiro.

0 Programa de Exposi(•es e Programa•o Cultural,em 2020 foi

uma das frentes de destaque em termos de atua(•o do Museu do Futebol
no perfodo da pandemia, com grande sucesso de p•blico, tendo
ampliado

atua(•o

a

da

institui(•o

nas

redes

sociais,mas

n•o

s6

tamb•m

promovendo o engajamento de outras equipes para a realiza(•o de suas

atividades. AlUm de uma programa(•o cultural ampla, diversa e de
qualidade, o n6cleo tamb•m esteve envolvido com a produ(•o da exposi(•o

tempor•ria "Pel• 80", com abertura prevista para outubro de 2020. Para o
pr6ximo ano,

prev•-se

a realiza(•o de

agnes

da

programag•o

virtual quanto presencialmente, sempre zelando

pela

cultural tanto
dos

seguran(•a

para

visitantes e funcion•rios e seguindo os protocolos dernandados

preven(•o do novo Coronavfrus.
O maior destaque no Programa Educativo durante o ano de 2020

foi o projeto "Revivendo Mem6rias #ErnCasa"
"Revivendo

Mem6rias",

a•o

que

tern

como

-

uma adaptac•o do
proporcionar

objetivo,

momentos de interac•o, viv•ncia e inclusSo de pessoas corn Alzheimer,

pessoas ern

situac•o

de vulnerabilidade social e pessoas corn defici•ncia

pot

meio da mediac•o, tendo corno foco principal a rnem6ria afetiva. Devido ao
contexto da pandernia, as

ac•6es

sofreram urna

alterac•o

e passaram a ser

realizadas virtualrnente, corn enorrne sucesso e impacto na sociabilidade
dos atendidos. No 1 ° sernestre de 2021, em func•o n•o s6 das incertezas
trazidas pela pandemia mas tarnb•m pelo enorrne potencial de

ac•6es corno

as realizadas ern 2020, o n0cleo educativo manter• parte de suas a(•6es
virtuais, zelando pela seguranca dos participantes e dos funcion•rios. Para

atender a demanda de visitas escolares -ainda corn

novo Coronavfrus

-

restric•6es

em fung•o do

foi desenvolvido um projeto educativo virtual a partir da

experi•ncia do "Revivendo Mem6rias", o "Construindo Mem6rias"

-

.....

que

trabalhar• corn alunos de escolas publlcas e pnvadas. Esta prewsto,/
/
tamb•m, o retorno gradual da visita¢•o presencial corn todos os protocolos,/
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sanit•rios de distanciamento,

limita(•o

de

pQblicos

e

higiene

e

o

oferecimento de atividades para pequenos grupos de visitantes espont&neos

no Museu.
Este ano, no contexto do Programa de Integra•o ao SISEM,
foram oferecidos tr•s webin•rios de grande sucesso, compondo uma s•rie
que teve como principal objetivo trazer

informa•6es

de cunho pr•tico para

institui(;6es museol6gicas tamb•m impactadas pela pandemia do novo

Coronavfrus. Para o ano de 2021, pretende-se realizar a(;6es como
palestras, cursos ou oficinas corn o mesmo intuito fortalecer o di•logo e a
-

troca entre o Museu do Futebol e institui(;6es do interior do estado de S•o

Paulo.
Em 2020, apesar da impossibilidade de funcionamento presencial da

instituic;•o,

o

Programa

de

e

Comunica•o

Institucional conseguiu manter uma relevante

Desenvolvimento

presen(•a

nos vefculos de

imprensa e conquistou um aumento no nQmero de seguidores nas redes

socials e no nQmero de acessos ao site

-

que esteve em processo de

reformula(•o neste ano. No •mbito do Desenvolvimento Institucional, deve-

se destacar as renova£6es de parcerias com vefculos de comunica¢•o,
sempre corn o intuito de ampliar a visibilidade do Museu do Futebol e das
a•6es que desenvolve. Para o ano de 2021, prev6-se a manuten£•o das
a(•6es de divulga•o, amplia(•o dos canais de comunica(•o do museu e
aumento de usudrios e seguidores has redes sociais.

No Programa de Edifica(•es, em 2020, destacamos, para alum das

a¢6es de manuten(•o predial e demais rotinas, o planejamento e
implanta¢•o de protocolos de limpeza e seguran•a tanto no periodo em que
o Hospital de Campanha esteve no Estddio do Pacaembu quanto no per[odo
para retomada das atividades graduals no Museu. O Museu do Futebol

manuten¢6es essenciais e os procedimentos de desinfec¢,5o dos
fisicos e limpeza do ar condicionado, j• planejados. Em 2021,

manteve as
espa¢os

pretende-se manter os protocolos de limpeza e
meio da

renova•o

seguran(•a

do espa•o por

de seguros, renova¢•o do alvar• de funcionamento e

execu¢•o dos procedimentos de acesso por funcion•rios e visitantes.
MF PT2021_CG04/2016 Anexo T•cnico I
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Apesar do fechamento tempor•rio do Museu do Futebol

-

que devido

pandemia do novo Coronavfrus, resultou em diminui(•o de jornada e

suspens•o

de contrato de alguns dos funcion•rios

-

as a(•Ses descritas nos

respectivos programas, demonstram a r•pida resposta e comprometimento

de toda a equipe do IDBrasil em ampliar seus p0blicos e fomentar o acesso
informa(•o, mesmo que em •mbito virtual. A troca e o di•logo
permaneceram,

se

fortaleceram,

e

a

institui(•o

pode

ampliar

sua

participa(•o com as comunidades em busca da consolida(•o de uma
institui(•o que objetiva o cumprimento de sua fun(•o social, agora tamb•m

no universo virtual.
Destacamos, tamb•m, o comprometimento de toda a equipe no

desenvolvimento de protocolos e adapta(•6es necess•rias para reabertura da
institui(•o, que resultou em respostas inovadoras e que representam j• um
legado de aprendizagem e

soluG6es

para a institui(•o

-

como a implanta(•o

de QR Codes para acesso aos conteOdos naveg•veis da exposi(•o de Ionga
dura(•o, sem necessidade de toque aos dispositivos eletr6nicos.

O presente Piano de Trabalho, proposto para o perfodo de 1 de
janeiro a 30 de junho de 2021 leva em conta o valor de repasse no total de

R$ 4.372,3 mil,tendo como base o mesmo valor nominal

recebido

anualmente desde 2016, sem o contingenciamento sofrido em 2020,
guardada a propor(•o semestral do perfodo que abrange esse Piano de

Trabalho.Ressaltamos que como

n•o

est• previsto aporte adicional de

repasse para fazer frente ao ISS atualmente considerado devido pela
Prefeitura Municipal de S•o Paulo, consequentemente

n•o

est• previsto seu

recolhimento por parte do IDBrasil. O Considerou-se ainda que, por ser o

01timo perfodo de vig6ncia do atual contrato, o recurso do Fundo de Reserva

ser•

revertido para a composi(]•o or(•ament•ria. O per[odo de abrang•ncia

desse Piano de Trabalho ainda traz incertezas em rela(•o

•s

medidas de

distanciamento que poder•o ser demandadas, alum da rea(•o do p6blico
quanto

& frequentar

espa(•os

culturais. Levou-se em considera(•o que o

Museu estar• aberto ao p6blico em todo o perfodo, de janeiro a junho,
redu(•o

gradual

das

limita(•es

MF_PT2021_CG04/2016 Anexo T•cnico I

impostas

pela

necessidade

comi
d

/

7
/

GOVERNO DO ESTADO DE

SAO

PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio
distanciamento. Assim, espera-se uma visitag•o de 50% do p0blico recebido

no mesmo perfodo em 2019, antes da situa¢•o de pandemia.
OBJETIVO GERAL

Administrar, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de S•o Paulo por meio da Unidade de

Preserva•o

do

Patrim6nio Museol6gico, o Museu do Futebol, garantindo a preserva$•o,
pesquisa e divulga•o de seu patrim6nio cultural material e imaterial, e o
cumprimento de sua miss•o institucional, bern como atuar intensivamente

pelo fortalecimento do Sistema Estadual de Museus

-

SISEM, em estreita

conson&ncia com a polftica museol6gica e corn as diretrizes do Estado
estabelecidas pela UPPM/SEC.

VIABILIZA(•.•,O

FINANCEIRA

S•o fontes de recursos para a viabilizac•o financeira deste Piano de
Trabalho:
¯
transfer@.ncia de recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa
do Estado de S•o Paulo A Organizac•o Social;
¯
receitas provenientes de: a) gerag•o de receita pot paFte da
Organizac•o Social atrav•s de servic•os previamente autorizados pela
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de S•o Paulo; b)
explorac•o de seFvigos de livraFia, loja, caf6 e afins em conformidade
com o Termo de Permiss•o de Uso (Anexo V do Contrato de Gest•o); c)

¯

cess•o

remunerada de uso de seus
espac•os fisicos, quando autorizada pela Secretaria; d) rendas diversas,
inclusive da venda ou cess•o de seus produtos, tais como direitos
autorais e conexos; e) doaG•es, legados e contribuic•es de pessoas
f(sicas e de entidades nacionais e estrangeiras;
gera(•o de recursos pela Organizac•o Social pot meio de obtenc•o de
patroc[nio a projetos incentivados pelas leis de renOncia fiscal ou n•o

outras receitas auferidas pela

l

advindos de projetos aprovados
editais de fomento e fundos setoriais p0blicos e privados;
incentivados e capta(•o de
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¯

rendimentos de aplica¢•es de ativos financeiros.

Todos os recursos integrantes da

viabiliza•o

do Piano de Trabalho

ser•o

devidamente demonstrados na presta¢•o de contas, e os documentos

fiscais correspondentes estar•o disponfveis em qualquer tempo para

fiscaliza¢•o dos 6rg•os pQblicos do Estado ou para auditorias independentes
contratadas.

OPERACIONALIZA•AO
De acordo corn 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 preserva•o, pesquisa e divulga•o do
patrim6nio museol6gico, visando contribuir para a educa•o, identidade,
cidadania e frui¢•o cultural) e as atividades de gest•o e de •reas-meio, para

viabiliz•-Ias. Para materializar o desenvolvimento desses programas, a
operacionaliza¢•o deste Piano de Trabalho envolve a execu¢•o de metas

t•cnicas e administrativas, a realiza¢•o de rotinas t6cnicas e o cumprimento
de obriga•6es contratuais e gerenciais. As a•6es a seguir descritas ser•o
realizadas no pr6prio museu e

museus do Estado e a

a•6es

pot

meio da articula¢•o e apoio a outros

de preserva(;•o e difus•o do patrim6nio

museol6gico em todo o territ6rio paulista.
Em 2021, primeiro semestre, o Museu continuar• aberto ao pQblico

de janeiro a junho, exceto

•s

segundas-feiras e nos dias 01 de janeiro; 17

de fevereiro (quarta-feira de cinzas), e em dias de jogos de futebol e/ou
eventos no Est•dio do Pacaembu, cuja negocia¢•o corn os agentes da

Policia Militar e outras autoridades n•o permita a abertura em tempo
parcial. Nos demais dias, o funcionamento regular ser• de terca-feira a
domingo das 9h •s 18h, com entrada at• as 17h. O Centro de Refer6ncia
!
do Futebol Brasileiro abre para consulta pt•blica de
MF_PT2021_CG04/2016_Anexo T•cnico I
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10h30

•s

internos,

18h, com entrada at• as 17h

manuten•o e

•,s

segundas-feiras haver• servi(•os

eventos corporativos exclusivos. Os hor•rios de

abertura do Museu do Futebol podem softer altera(•Ses em dias de jogos ou

atividades no Est•dio do Pacaembu
A polftica tarif•ria para 2021

ser•:

¯

R$ 20,00 (inteira): ingresso individual;

¯

R$ 10,00 (meia): ingresso para estudantes a partir de 07 anos,
pessoas acima de 60 anos;

Possibilidades de valor para

¯

ingressos

em

promocionais

ac•6es

pontuais ao Iongo do ano.

Os ingressos

ser•o

digitais, haver• vendas online e, enquanto

perdurarem as medidas de distanciamento, as vendas

ser•o

com horatio

marcado

Polftica de gratuidade:

•s ter(•as-feiras;

¯

todos os visitantes

¯

grupos de alunos de escolas pSblicas corn ou sem agendamento corn

educador;
¯

grupos de pessoas atendidas em projetos sociais, mediante an•lise
do perfil do grupo e da entidade;

crian•as at• 6 anos;
pessoas com defici•ncia e um acompanhante;
professores, coordenadores e diretores, supervisores, quadro de
apoio

de

escolas da

rede

pt•blica e acompanhantes

(filhos

e

tutelados),

profissionais

da

Secretaria

de

Seguran(•a

PSblica

com

um

acompanhante;

Conselho Internacional de Museus;

¯

membros do ICOM

¯

profissionais da Secretaria de Cultura e de museus da SEC,

¯

outras promo(•Ses e ofertas pontuais ao Iongo do ano, tais como

-

pt•blico de parcerias cujo ingresso

•

contrapartida do Museu ao apoio
/
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recebido, p0blico geral mediante aporte de patrocinador em dia

especffico, p6blico de jogos e outros eventos no Est•dio e Pra(•a,

mediante an•lise de estrat•gia de engajamento visando maior
atra(•o de pLiblico.
A

seguir

s•o

apresentadas

as

estrat•gias

que

nortear•o

o

cumprimento do objetivo geral e dos objetivos especfficos previstos no

Contrato de Gest•o e neste Piano de Trabalho. O desenvolvimento e o
registro das a(•6es

ser•o

feitos de maneira a facilitar seu acompanhamento

e avalia(•o por parte da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, dos
demais 6rg•os fiscalizadores do Estado de S•o Paulo e da sociedade em
geral.

Ser•o apresentados os relat6rios referentes ao primeiro trimestre de
2021 bem como aquele referente ao segundo
metas

n•o

atingidas

ser•o

trimestre/ anual, onde as

justificadas e onde as metas superadas

ser•o

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

as metas quando forem inferiores a 80% do previsto para o periodo,
lembrando que a somat6ria dos resultados trimestrais dever• viabilizar o
alcance dos resultados anuais previstos.
Todas as a(•6es j• definidas para o pr6ximo exercfcio dever•o constar
do presente Piano de Trabalho (seja nas metas pactuadas, rotinas t•cnicas

ou metas condicionadas

•

capta•o de recursos). A exposi(•o prevista

dever• ser detalhada at• o trimestre anterior & sua realiza(•o, para

n•o

ocorra, a Unidade Gestora deve ser
formalmente comunicada e, em comum acordo corn a OrganizaG•o Social,
aprova(•o da Secretaria. Caso isso

dever• ser pactuado novo prazo para a entrega do detalhamento. Outras
programa(]6es que surjam no decorrer do ano e

n•o

constem previarnente

•

Secretaria com pelo

do Piano de Trabalho dever•o ser comunicadas

menos 15 (quinze) dias de anteced•ncia, sempre que poss[vel, ou logo que
a agenda seja definida. Caso alguma Organizac]•o Social realize, em
equipamento do Estado sob sua gest•o, atividade de programac]•o que
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esteja de acordo com a polftica aprovada pela Secretaria, estar• sujeita

•s

penalidades cabfveis, incluindo notificag•o.

PROGRAMAS E

ESTRATIEGIAS

1. PROGRAMA

DE

DE

ATUACAO

GESTAO

EXECUTIVA,

TRANSPAR/=NCIA

E

GOVERNAN•A
I)

ESPECfFICOS

OBJETIVOS

Administrar, supervisionar e gerenciar o museu corn qualidade,

efici•ncia,

efic•cia,

preservag•o

e

transpar•ncia

comunicag•o

de

e

seus

economicidade,

acervos

a

garantindo

em

culturais

estreita

conson•ncia com a polftica museol6gica e com as diretrizes da SEC. Este
Programa contempla ag6es em cinco eixos principais:

Eixo 1

-

Piano museolbgico e Planejamento Estratbgico: estruturag•o

de planejamento estrat•gico de ag6es vi•vel ao posicionamento efetivo da

vocag•o do museu frente ao seu

amplo e diversificado conjunto de

atividades. O desenvolvimento ou atualizag•o do Piano Museol6gico de
acordo com as diretrizes estabelecidas pela SEC, e com o alinhamento

Polftica de Acervo, documentos norteadores que produzem definig6es que
ultrapassam os limites de um Contrato de Gest•o, deve contemplar a

interlocug•o com as diversas inst•ncias internas e externas

•

Organizag•o

Social (equipes e Conselhos de Administrag•o, Conselhos de Orienta•o,
UPPM/SEC, Comiss•o de Avaliag•o).

execuc•o

de
Gest•o administrativa e financeira: envolve a
uma s•rie de ag6es relacionadas • gest•o e custeio de recursos humanos,

Eixo 2

-

servigos e demais despesas para o gerenciamento do museu (tais como

•gua,

luz, telefone, impostos e material de consumo), bem como a

realizag•o de compras e contrata•Ses, de atividades organizacionais, de
prestag•o

de

contas,

manuteng•o

arquivfstica do museu.

do

equilibrio financeiro

e

gest••
/
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Eixo

3

e

Financiamento

-

Fomento:

prev•

elabora•o

a

o

e

desenvolvimento de estrat•gias para amplia(•o e diversifica(•o das fontes
de recursos, sobretudo financeiros, para as atividades do museu, incluindo
elaboraq•o e gest•o de projetos de capta(•o de recursos incentivados e

n•o

incentivados, junto a pessoas ffsicas e jurfdicas. Este eixo deve estar

atrelado ao Programa de Comunica(•o e Desenvolvimento Institucional para
potencializar as entradas de recursos oriundas das receitas previstas no

Contrato de Gest•o (tais como

cess•o

onerosa de

espa(•o,

bilheteria, cafes,

Iojas e afins e Comit• de Patronos) e outras receitas de capta•o, sempre

visando ao menor custo para o usu•rio final (pSblico do museu) e ao
incremento dos recursos repassados pelo Estado, de modo a viabilizar mais

e melhores servi(•os culturais para a popula(•o. Neste eixo,

•

importante

ressaltar o papel do Conselho de Administra(•o da Organiza•o Social na
forma(•o

e

manuten(•o

de

uma

rede

ativa

de

relacionamentos

corporativos, visando aos bons resultados de diversifica(•o de fontes de

recursos, forma(•o de parcerias e capta(•o de patrocfnio.
Eixo 4

-

Mobilizag•o e/ou

diversifica•o e/ou

fidelizag•o de p0blico:

Elabora(•o de pesquisas e an•lises para verificar a capacidade m•xima de

atendimento do museu e desenvolver estrat•gias envolvendo todas as &teas

t•cnicas e administrativas para viabilizar a amplia•o e/ou diversifica(•o

e/ou fideliza(•o do pSblico da Institui(•o.
Eixo 5

-

estrat•gias

Monitoramento e
internas

para

Avalia•o

de Resultados: Indica(•o de

monitoramento

de

suas

realiza(•6es

e

da

implantaq•o do Piano Museol6gico e demais documentos norteadores, bem
como para a avalia(•o dos resultados alcan(•ados, incluindo a realiza(•o de
pesquisas que apontem o perfil e a

satisfa•o

do pSblico corn as exposi(•6es,

programa(•o cultural e educativa e serviqos oferecidos pelo museu, alum

indicar novos possiveis caminhos de a(•o.

/

de/

/
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Ressaltamos os pontos listados abaixo como objetivos tamb•m deste
Programa:

INSTITUCIONAL

definir o posicionamento da

¯

institui•o em relac•o a sua

miss•o, sua vis•o e seus valores, bem como trabalhar interna e
externamente esses conceitos norteadores de sua atua•o;
apresentar o modelo de gest•o e governan•a e os conceitos

¯

do seu desenvolvimento institucional;
planejar, em conjunto com os demais programas, as

¯

a•6es

necess•rias para o cumprimento da miss•o do museu;
propor

¯

as

institucionais

premissas

para

estabelecer

cooperac•o com outras instituic•6es;
acj6es para a promo•o da diversidade, inclus•o,

parcerias, conv•nios e

propor

¯

sustentabilidade e transpar&ncia, fomentando que os valores tornemse pilares das pr•ticas da gest•o
FINANCIAMENTO E FOMENTO
planejar e executar estrat•gias de capta•o de recursos para

¯

diversificac•o

fontes

de

implementa•o das

de

ac•6es

receita

e

outras

parcerias

para

apontadas nos demais programas do

PMMF;
¯

planejar e realizar atividades que d•o suporte a

como mapeamento de editais,

cess•o onerosa

piano de vendas,

desenvolver

¯

elaborac•o

a•6es

de fomento,

de projetos de capta•o,

de espa•os, etc.;

relacionamentos

corn

patrocinadores,

parceiros

institucionais, doadores, entre outros agentes, atuais ou que possam
vir a contribuir corn recursos;
¯

colaborar

has

a•6es

de aproxima•o com os pOblicos do museu,

identificando junto a eles potencialidades de parceria

GESTAO

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
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gerir racional e eficientemente os recursos financeiros da

¯

instituk;•o, de forma a atender

as

demandas program•ticas de todos

os setores;
planejar e

¯

executar

e cronogramas de

orc;amentos

desembolsos e recebimentos necess•rios ao atendimento das a(;6es
apontadas nos demais programas do PMMF;
monitorar e avaliar a execu(;•o das a(;•es determinadas

¯

instrumentos

de

planejamento,

como

pianos

de

pot

trabalho,

planejamento estrat•gico e PMMF.

GESTAO

DE PESSOAS

¯

cargos,

definir a estrutura funcional da institui(;•o, identificando

fun¢;6es

compet&ncias

e

necess•rias

t•cnicas

para

o

cumprimento de sua miss•o e desenvolvimento das ac;6es definidas

pelos programas que comp6em o PMMF,
¯

adequadamente

dimensionar

recursos

os

humanos

requeridos para que a instituic;•o desenvolva as a(;Ses planejadas,
gerenciar e executar as atividades necess•rias para atender a essas

demandas, por meio de contrata(;6es, treinamentos, etc.;
¯

gerenciar

performance

dos

atividades

ao

relacionadas

colaboradores,

incluindo

clima

conv[vio

e

organizacional,

avalia(;•o de desempenho, reten(;•o de talentos, programas de sa•de

e bem-estar, entre outras que se referem a condi(;Ses de trabalho.

TNOVA(•AO
¯

fomentar a cultura da inova(;•o, do planejamento e do

pensamento estrat•gico no cotidiano da institui(;•o;
¯

desenvolver solu(;•es inovadoras a serem aplicadas em

produtos, processos e metodologias de trabalho,
¯

criar parcerias com instituk;•es de diversas tipologias, como

1

empresas,

universidades,

centros

de

pesquisa, startups,

desenvolvimento de atividades ligadas & inova(;•o.
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ESTRATEGIA DE A¢.AO
O Programa de Gest•o Executiva, Governanc;a e Transpar6ncia se

apresenta corn o desafio de repensar as atividades do Museu

possivelmente ainda sob a

situac•o

num ambiente

de pandemia. Em 2020, promoveu-se a

gest•o do Museu em regime de teletrabalho, com atua(•o cuidadosa para

preservag•o da motivac•o dos funcion•rios em suas atividades

de

teletrabalho, como tamb•m o acompanhamento pr6ximo daqueles que
tiveram seus contratos de trabalho temporariamente suspensos. Nesse

contexto, ainda que com distanciamento, foi elaborado o Piano Museol6gico

do

Museu

do

Futebol,

corn

discuss6es amplas com

as

equipes

e

conselheiros. Em 2021, dentre as prioridades estar• a implementa(•o de

ac•6es

apontadas no Piano Museol6gico, ainda que condicionadas

•

captac•o

de recursos.
Outro

ponto

focal

ser•

a

ampliac;•o

de

parcerias

visando

sustentabilidade financeira do Museu, sempre buscando nutrir a

relac•o

corn os patrocinadores atuais e prospectando novos parceiros.

Tem-se

conhecimento de que 2021
prov•vel

reduc•o

ser•

um ano de diffcil situa(•o econ6mica e

de lucro fiscal das empresas, mas o IDBrasil manter•

esforc;os no sentido de ampliag•o de sua captac•o de recursos.
Outro ponto que merece destaque

•

a

consolidac•o

das polfticas de

Compliance, buscando sempre a transpar6ncia e excel&ncia nos processos

administrativos.
Pretende-se tamb•m nesse Piano de Trabalho manter as iniciativas
de amadurecimento interno em rela¢•o

•

cultura da diversidade na

Organizag•o, tendo como eixo condutor dos debates o GT

-

Diversidades,

grupo de trabalho criado por funcion•rios, e que se propSe a aprofundar as

discuss6es e proposi¢6es sobre o tema tanto no •mbito interno, quanto em

ac•6es
III)

de extrovers•o da programa(•o do Museu do Futebol.

NUMERO

E PERFIL DOS

Total de 14 funcion•rios'
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Diretora Executiva, Diretora T•cnica e Diretora Administrativa e Financeira,
Coordenadora
de
Comunica•o e Desenvolvimento Institucional,
Supervisora
de
Desenvolvimento
Institucional
e
T•cnica
de
Desenvolvimento Institucional, Coordenador Administrativo e Financeiro, 3
Analistas Administrativos e Financeiros, 1 Analista Administrativo, 1 Auxiliar
Administrativo, 1 Coordenador de Recursos Humanos, 1 Analista de
Recursos Humanos.
IV)

PI•IBLICO ALVO

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

2.

PROGRAMA DE ACERVO:

DOCUMENTA•AO

CONSERVA(•AO,

E

PESQUISA
I) OBJETIVOS

ESPECIFICOS

Salvaguardar e desenvolver o

¯

patrim6nio museol6gico,

arquivfstico

[quando for o caso] e bibliogr•fico [quando for o caso] dos museus da

SEC,

para

que

os

mesmos

sejam

preservados,

valorizados

e

disponibilizados no presente e para as gera•6es futuras.
Assegurar a

¯

conserva•o

e

preserva•o

dos acervos museol6gico,

arquivfstico e bibliogr•fico, por meio de piano de

conserva•o com a•6es

preventivas e corretivas.
¯

Garantir recursos financeiros para as atividades de

preserva•o,

pesquisa

e disponibiliza•o dos acervos (contrata•o de servi•os pr6prios e/ou de
terceiros e compra de materiais).
¯

Prover recursos humanos especializados e capacitados para as atividades

de
¯

preserva•o,

pesquisa e disponibiliza•o dos acervos.

Adotar crit•rios e procedimentos baseados em normas internacionais

para gest•o dos acervos e nas diretrizes construfdas pela UPPM.
¯

Manter invent•rio e todos os tipos de registros atualizados dos objetos
/

sob guarda permanente

e/ou tempor•ria (empr•stimos de

dura•o).
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Manter procedimentos e registros atualizados de movimenta(j•o e uso

¯

dos objetos.
Promover higieniza•o

¯

tratamento

adequado

e

a•6es

de

itens

de

conserva•o

digitais

dos acervos e/ou

e suportes de

patrim6nio

imaterial.
Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibiliza•o de informa(•Ses sobre

os acervos da instituig•o.
Realizar estudos, pareceres e outras

a•6es

para amplia•o qualificada do

acervo, estabelecendo ajustes com o Poder P6blico e a iniciativa privada
para aquisi(•o de acervos relevantes para o patrim6nio cultural do

Estado.
II)

ESTRATEGIA DE A•AO
O Programa de Acervo concentra a atuag•o do Centro de Refer•ncia

do Futebol Brasileiro, setor respons•vel por pesquisa e gest•o de acervos
da

Institui•o.

processos de

Em 2020, manteve-se o foco no aprimoramento da gest•o de

e pesquisa, corn o objetivo de ampliar o

documenta•o

repert6rio patrimonial do Museu. Destaca-se, por exemplo, o projeto de
pesquisa "Diversidade em Campo: Futebol LGBT+" que tern como objetivo

contribuir para a amplia•o de novas refer•ncias e a coleta de itens para

digitaliza(•o de acervos, em sua maioria compostos de

cole•6es

pessoais de

jogadores e jogadoras de futebol. Parcerias com o Google Arts&Culture e a
produg•o da exposig•o tempor•ria "Pel• 80" colaboraram para alavancar a

coleta para digitaliza(j•o de documentos e fotografias.
Em 2020,os workshops sofreram uma

altera•o no

formato devido

pandemia e foram realizados em meio virtual. A s•rie de webin•rios,

formada por quatro m6dulos, teve como principal objetivo tratar sobre a
Pesquisa em Museus: conhecimento, territ6rios e p,',blicos e contou

com o apoio da ag•ncia Tomara!
Para 2021,

ser•

Educa•o

& Cultura, SISEM-SP e ICOM-BR.

organizado um workshop, retomando a estrat•gia de

abordar temas pertinentes

• constitui•o

natureza digital, bem como aos processos de musealiza(•o a
MF_PT2021_CG04/2016 Anexo T•cnico I
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GOVERNO DO ESTADO DE

SAO

PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio
mapeamento e registro de refer6ncias culturais e patrimoniais, avan(•ando

em discuss6es que tangenciam o trabalho que vem sendo realizado pelo
Museu do Futebol. O pOblico alvo do workshop

estudantes de museologia e

•reas

s•o

profissionais de museus,

afins, pesquisadores, historiadores e

documentalistas.
PropSe-se, tamb•m, a elabora(•o e publica(•o de seis artigos e/ou
produ(•Ses em multimfdia (video ou cole(•o de imagens fotogr•ficas),

visando a divulgag•o do acervo e da atua(•o do CRFB. A meta foi planejada
para contemplar tanto a disponibiliza(•o de informa(•Ses sobre o repert6rio
patrimonial do

Museu,

quanto

os

avan(•os

te6ricos e metodol6gicos

desenvolvidos nos processos de musealiza(•o apresentados na Politica de
Acervo, documento este que foi divulgado em 2020.
Em 2020 foram realizadas duas a(•Ses extramuros, parte do projeto

"Futebol, uma caixa de surpresas!", que consistem em levar a uma lista de
bibliotecas previamente articuladas uma caixa com publica(•6es (livros,
cat•logos, peri6dicos) para doa(•o, atrelando o ato a a(•es educativas

-

como conta(•o de hist6rias, jogos, oficinas e/ou palestras e rodas de
conversa. Dando continuidade ao projeto, em 2021 prev6-se a realiza(•o de
duas novas a(•6es a serem planejadas com os grupos envolvidos.
Como metas condicionadas, apresenta-se o trabalho de edi(•o de
material em vfdeo que se encontra de modo "bruto" no acervo, em especial

as entrevistas criadas nos projetos de Hist6ria Oral desenvolvidos ao Iongo
dos anos de 2011 a 2016, a adequa(•o da sala de guarda permanente do
acervo museol6gico, bem como a amplia(•o do projeto de pesquisa
com uma nova edi(•o e do
"Diversidade em campo: futebol LGBT+"
projeto de pesquisa voltado

as

m01tiplas identidades.

Outras a(•6es j• desenvolvidas

ser•o

continuadas, como o trabalho de

documenta(•o (com a organiza(;•o, inventariamento e cataloga(•o das
pesquisas e acervos, al6m da manuten(•o do sistema de banco de dados) e

o atendimento ao p0blico (na sede do Museu e por meio remoto
/
/
telefone/e-mail e sala de consulta), bem como a atua(•o na produ(•o
-

de//
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GOVERNO DO ESTADO DE

SAO

PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio
conhecimento ligada

as

exposi¢•es, a¢6es de programa¢•o cultural

educativas, e produ¢6es ligadas

III)

NtJMERO

E PERFIL DOS

• comunica•o em

FUNCIONARIOS

redes sociais.

DO PROGRAMA

Total de 7 funcion•rios e 2 estagi•rios:
Diretora T•cnica, Coordenadora do Centro de Refer6ncia do Futebol

Brasileiro,1 Bibliotec•rio, 1 Muse61oga, 2 Assistentes de Documenta¢•o, 1
Assistente de Pesquisa e 2 estagi•rios.

IV)

PtJBLICO ALVO

Funcion•rios, pesquisadores e usu•rios

3. PROGRAMA DE

EXPOSI(;OES E PROGRAMA(•AO

I) OBJETIVOS
¯

CULTURAL

ESPECIFICOS

Ampliar a extrovers•o do acervo e da tem•tica de

contribuindo para a

forma•o

atua•o do museu,

de p•blico de museus e equipamentos

culturais, por meio de exposi(;•es, cursos, oficinas, workshops, palestras
e eventos que viabilizem, corn acessibilidade, o acesso qualificado da

popula•o
¯

• cultura e • educa•o.

Contribuir para o fortalecimento dos calend•rios cultural e tur[stico do
Estado e do municfpio, oferecendo

•

popula•o

programa•o

especial e

qualificada nos seguintes eventos: anivers•rio da cidade, Virada Cultural,

Semana dos Museus (maio) F•rias no Museu (julho), M6s da Consci&ncia
Negra (novembro) e F•rias no Museu (janeiro).
¯

Estimular a produ•o cultural na

•rea

tem•tica foco do museu, por meio

de premia¢Ses, projetos de resid&ncia art[stica e bolsas de estudo para
projetos com qualidade artfstico-cultural e contrapartida sociocultural

(exposi•6es, apresenta•Ses, oficinas etc.).
¯

Contribuir para a integra•o do museu na Rede de Museus da SEC,
meio

de

a•6es

articuladas

corn

os

demais

potencializando a visibilidade e atratividade das

a•Ses

museus

da

pot/

/

SEC,//

/

realizadas.

/"
/
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GOVERNO DO ESTADO DE

SAO

PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secret•rio

Ampliar o p6blico visitante do museu e de suas

¯

atrac•6es e servic•os,

contribuindo para o crescimento do pOblico previsto no Planejamento
Plurianual do Estado.
¯

Realizar pesquisas especfficas de

satisfac•o do

programac•o cultural
programac•o realizada.

subsidiar a gest•o

e

TT)

para

p6blico com as exposic•6es

na

avaliac•o

da

ESTRATEGIA DE A(•AO:
No 10 semestre de 2021, as atividades

em meio virtual por mais que a

permanecer•o

programac•o cultural volte,

essencialmente
paulatinamente,

a ser realizada presencialmente.
O recebimento de p6blico no museu e o oferecimento e

ac•6es

da

programac•o cultural

-

realizac•o

de

como, por exemplo, debates e palestras

-

ir•o continuar seguindo os protocolos de limpeza e seguranc•a nos espac•os.
A

realizac•o

do projeto "Com a Bola Toda", viabilizado pela Lei

Federal de Incentivo ao Esporte, proporcionar• 08 dias de atividades I•dicoesportivas na

•rea

externa do Museu. O projeto recebeu aporte parcial em

2019. No entanto, com a pandemia a

ac•6es

da

programac•o

O

Programa

manutenc•o

realizac•o

do projeto, a partir de

cultural, foi postergada para o ano de 2021.

ainda

concentra

as

ac•6es

de

rotina,

tecnol6gica e expogr•fica da exposic•o de Ionga

dirigidas

durac•o

do

Museu. Pelo car•ter dessa exposic•o, h• demanda por constantes trocas de
suportes que acabam sofrendo com desgastes devido ao intenso fluxo de

visitantes.

Atualizac•6es

de conte6do dependem de recursos extras para

implantac•o.

Para 2021, no •mbito das metas condicionadas, espera-se, tamb•m,
a

realizac•o

da

ocupac•o "Futebol

de Brinquedo" que apresentar• por meio

de objetos, textos e imagens hist6ricas a cultura material ligada ao brincar

de futebol na hist6ria brasileira. O Programa F6rias no Museu tamb6m deve
ser retomado no pr6ximo ano.
III)

NtJMERO

E PERFIL DOS
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FUNCIONARIOS

DO PROGRAMA

/

SAO

GOVERNO DO ESTADO DE

PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio
Total de 09 funcion•rios:
Diretora T•cnica, Coordenadora de Exposi¢6es e Programa¢•o Cultural,

T•cnico em Produ•o.
Coordenador de Tecnologia, 2 Analistas de Suporte, 3 Auxiliares de Servi¢os
Gerais de Tecnologia.
IV)

PtJBLICO ALVO

Visitantes e usu•rios em geral.

4. PROGRAMA EDUCATIVO
I) OBJETIVOS
¯

ESPECIFICOS

Contribuir com a

educa•o n•o

formal, possibilitando a acessibilidade e

a constru¢•o de conhecimentos (cognitivos, afetivos, sensfveis, crfticos,
desenvolvimento de habilidades etc.) a partir do patrim6nio preservado
e comunicado pelo museu por meio de visitas educativas, produ¢•o de

pedag6gicos, oferta de oficinas, alum da

materiais e conteQdos

estrutura•o

de programas e projetos especfficos para diferentes

p•blicos, promovidos por equipe fixa e qualificada;
¯

Contribuir para a

forma•o

de p•blico para museus por meio de

parceria com as redes p•blica e privada de ensino, e implantar

estrat•gias de manuten¢•o do acesso do pQblico escolar aos museus, a
partir

de

a(;6es

especfficas

desenvolvidas

de

acordo

com

as

especificidades e potencialidades da institui•o;
¯

Realizar pesquisa de perfil e de

subsidiar a
¯

avalia•o e o

satisfa•o

do p•blico escolar, para

aperfei•oamento dos servi(;os prestados;

Aperfei¢oar e intensificar as parcerias com as redes estadual e
municipal de educa•o,

institui•6es

de ensino superior e institui¢6es

n•o

escolares diversas, tais como ONGs, Institutos, Associa(•6es, ag6ncias
de turismo, dentre outros;
¯

Desenvolver e executar projeto• e a¢•es que promovam a inclusSo
/
social, trazendo para o museu ou levando o museu a Iocais onde

/

•'
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GOVERNO DO ESTADO DE

SAO

PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio
encontram grupos sociais diversificados, marginalizados e com maior

dificuldade no acesso a equipamentos culturais (tais como pessoas com

defici&ncia, idosos, pessoas em situac•o de vulnerabilidade social) ou
que estejam no entorno do museu.
Apoiar a qualificac•o dos principais respons•veis por visitas de grupos,

por meio de cursos e oficinas de capacitag•o

para

professores,

educadores, guias de turismo e outros.
lrZ)

ESTRATEGIA DE ACAO:
O Programa Educativo do Museu do Futebol concentra as

dedicadas ao atendimento ao pQblico, com foco na

e os visitantes. A equipe

•

mediac•o

ac•es

entre o acervo

composta por uma coordenag•o, supervisores,

educadores, orientadores de pQblico e um assistente administrativo. A

atribuic•6es

equipe atua de modo integrado, embora haja

diferentes entre

seus membros. Aos educadores cabem as atividades a estudantes, fam[lias,
turistas e demais p•blicos que acessam o Museu, de modo espont&neo ou
agendado.
Em

2020, devido

•

do novo Coronav[rus, o n•cleo

pandemia

educativo passou a desenvolver

ac•6es

em meio virtual, bern como adapt•-

las a esse novo espago. Com o intuito de continuar suas atividades, a

"Revivendo Mem6rias" ganhou destaque ao

set

ag•o

adaptada para o que antes

envolvia um encontro presencial e passou a ser realizada em salas de

reunites online. Nesse sentido, o objetivo em 2021
atender o p•blico presencialmente
limpeza e seguranga

"Revivendo

-

Mem6rias

mas continuar
#emcasa"

-

• n•o

s6 voltar a

seguindo todos os protocolos de

ac•6es
ou

virtuais; seja atrav•s do projeto

do

novo

projeto

"Construindo

Mem6rias" que consiste em visitas educativas on-line para estudantes de
escolas pQblicas e privadas (ensino infantil, fundamental, m•dio, t•cnico e

universit•rio). AlUm disso, com o objetivo de manter a mem6ria do projeto
-1

viva, planeja-se a

elaborac•o

de document•rio que registre os melhores

momentos desenvolvidos no &mbito dessa

ac•o.
/
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Gabinete do Secret•rio
Ainda em contexto virtual, prev6-se o desenvolvimento de novas
atividades pontuais como, por exemplo, jogos, din&micas e outros; alum de

dar continuidade aos encontros

para

forma(•o de

professores

e/ou

profissionais de turismo.

Atividades que ocorriam presencialmente como o Espac]o Dente de
Leite e visitas presenciais de grupos especificos ter•o sua continuidade em
2021 na medida em que haja a

atenuac•o

das medidas de distanciamento

social, mesmo que seguindo todos os protocolos de seguranc•a e limpeza e o
cumprimento de orientac]6es dos 6rg•os respons•veis.

Como

ac•6es

condicionadas, est• o oferecimento de transporte e

lanches a p6blicos especfficos (escolar ou n•o), conforme parcerias a serem
estabelecidas para o Programa. Melhorias nos recursos de acessibilidade,

em especial em aparelhos pra videolibras tamb6m

•

meta que depende de

recursos adicionais e est•o contempladas neste Piano.

III)

NI•IMERO

E PERFIL DOS

FUNCIONARIOS

DO PROGRAMA:

Total de 31 funcion•rios, sendo:
Diretora T•cnica
Equipe do N6cleo Educativo, composta por 30 integrantes:

Coordenadora, Assistente de Coordenac]•o, 1 Assistente Administrativo, 3
Supervisores, 11 Educadores, 90rientadores de P6blico (carga hor•ria 42

horas semanais) e 40rientadores de P6blico (carga hor•ria reduzida para

finais de semana).
IV)

PI•IB/IC:O ALVO:

Estudantes e grupos de visitantes.

5. PROGRAMA DE

I) OBJETIVOS
¯

INTEGRAI•AO AO SISEM-SP

ESPECIFICOS

Integrar e participar ativamente do Sistema Estadual de Museus de

Paulo, SISEM-SP,
MF_PT2021_CG04/2016_Anexo T•cnico I
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secret•Srio

Disseminar boas pr•ticas e conhecimento t•cnico para o conjunto de
museus do Estado de S•o Paulo, por meio da colabora(•o do seu corpo

¯

t•cnico na elabora(•o e execu(•o de ac•6es em municfpios da Regi•o
Metropolitana de SP e do interior do Estado;

Realizar

ac•6es de articula(•o, capacita(•o, difus,•o e apoio t•cnico em
instituic•6es museol6gicas e culturais em municfpios da RMSP e do

¯

interior

do

Estado,

conforme

orienta(•o

do

Grupo

T•cnico

de

Coordena(•o do SISEM-SP/UPPM/SEC;
Participar das Redes Tem•ticas de Museus de S•o Paulo, atuando na

¯

articula(•o, levantamento de

informac•6es

e realiza(•o de a(•6es de apoio

•rea tem•tica afim.
Propor novas

¯

ac•6es

que se coadunem com as linhas estabelecidas, em

di•logo com o GTCSISEM-SP;
¯

Ampliar a visibilidade institucional do museu na RMSP, litoral e o interior.

¯

Ampliar o p•blico atendido pela Organiza(•o Social a partir de

ac•6es

desenvolvidas na RMSP, litoral e no interior.

II)

ESTRATEGIA DE A(•AO
A atua(•o do Museu do Futebol no Programa de Integra(•o do

SISEM-SP

prev•

a

realizac•o

de uma palestra e/ou oficina sobre assuntos
t•cnicos relevantes para a gest•o de Museu. Os temas podem ser definidos

em conjunto com os interesses do SISEM a partir de assuntos que

s•o

de

expertise das equipes t•cnicas do IDBrasil, tais como: articula(•o com a

Rede de Museus e Mem6ria do Esporte, comunica(•o institucional e gest•o
de mfdias sociais; gest•o de direitos autorais e de imagem; acessibilidade
em museus e concep(•o e produ(•o de exposic•6es interativas, assim como
a s•rie de webin•rios, composta por tr•s m6dulos, desenvolvida no ano de

2020.
III)

NtJMERO

E PERFIL DOS

Total de 3 funcion•rios'
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GOVERNO DO ESTADO DE

SAO

PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio
Diretoria T•cnica, Coordenadora de Exposi•6es e Programac•o Cultural,
Coordenadora do Centro de Refer•ncia do Futebol Brasileiro.

PtJBLICO ALVO

IV)

Museus e municfpios do litoral, interior e Grande S•o Paulo e seu pt•blico.

6.
PROGRAMA
INSTITUCIONAL
I) OBJETIVOS

COMUNICACAO

DE

DESENVOLVIM ENTO

ESPECIFICOS

Divulgar amplamente as exposic•6es, a

¯

E

pesquisa e os

programac•o

cultural, as

a•6es

de

prestados pelo museu, contribuindo para a

servic•os

ampliac•o do conhecimento e da

valorizac•o

do patrim6nio museol6gico

n•mero

por parte do p•blico em geral, e para o crescimento do

de

visitantes e participantes das atividades desenvolvidas.
Prestar

¯

atualizadas sobre a

informac•es

programac•o

e

servic•os do

museu.
¯

Elaborar

publica•6es

artfstico,

t•cnico

diversas,

com

enfoque

cientffico-tecnol6gico,

e/ou

educativo,

contribuindo

hist6rico,
para

a

amplia•o do conhecimento geral e especffico acerca das linhas de

atua(•o e dos principais temas afetos ao museu.
¯

¯

comunica•o interna, produzir a comunicac•o visual e
implantar/requalificar a sinalizac•o interna e externa do museu.
Realizar ac•6es de relacionamento com pt•blicos-alvo, buscar potenciais

Atuar com a

parceiros e,

em conjunto com o Programa de Gest•o Executiva,

Transpar•ncia e Governanc•a, estruturar programas de apoio ao museu.
¯

Fortalecer a

presencja

do museu nos meios de comunicacj•o como

equipamento cultural do Governo do Estado de SP de alta qualidade e

interesse social.

II)

ESTRATEGIA DE ACAO

/

O relacionamento do Museu do Futebol com o seus p•blicos por

de variados canais de

comunicac•o
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fundament•'
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SAO

PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio
para o gerenciamento da reputag•o institucional, que
mais importantes,

financeiro:
alta, com

•

n•o

•

um dos seus ativos

s6 do ponto de vista simb61ico, mas tamb•m

a capacidade de manter a imagem do Museu do Futebol em

percepg•o

positiva do pOblico, que possibilita o estabelecimento

de parcerias institucionais e a conquista de patrocinadores e empresas

Iocat•rias dos

espa(•os

do museu para eventos que viabilizam a amplia(•o

de projetos e do atendimento ao p0blico.
Em 2020, o Museu do Futebol continuou alcangando seus mais

diferentes p0blicos e trabalhou em prol da amplia(•o de suas a(•6es em
contexto virtual. A pandemia ocasionada pelo novo Coronavfrus fomentou a

multiplicag•o de atividades do Museu do Futebol que contaram corn a

participa(•o

e

colabora(•o

do

n0cleo

Comunica(]•o

de

e

Rela(•6es

Institucionais. Seja buscando novos apoiadores seja na divulga(•o das

a(•6es institucionais. Para o ano de 2021, sugerimos a manuteng•o das
metas j• existentes do Programa de Comunica(•o e Desenvolvimento

Institucional,

com

ajustes

comportamentos de consumo de

importantes,

informa•o

novos

considerando

no ambiente digital

-

por

exemplo, com o crescimento exponencial da import•ncia de influenciadores

em redes sociais e o potencial de associa(•o com outras instituig6es e
iniciativas para a divulga(•o do museu

-

e, tamb•m, considerando apenas o

primeiro semestre do pr6ximo ano. Nesse sentido, algumas metas foram

readequadas pensando o contexto pand•mico e o perfodo que compreende

o contrato de gest•o.
III)

NIJMERO

E PERFIL DOS

FUNCIONARIOS

DO PROGRAMA

Total de 6 funcion•rios e 1 estagi•rio:
Diretor Executivo, Diretora T•cnica, Coordenadora de Comunica(•o e
Desenvolvimento Institucional, Assessor de Comunica(•Eo e Marketing, 2
Assistentes de comunica(•o (1 deles corn foco em design de

e 1 estagi•rio.
IV)

PUBLICO ALVO
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GOVERNO DO ESTADO DE

SAO

PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secret•rio
Imprensa,visitantes, patrocinadores,

instituic•6es

parceiras e usu•rios em

geral

PROGRAMA
DE
EDIFICA•6ES: MANUTEN•AO
PREVENTIVA
E SEGURAN•A
CONSERVA•AO
7.

PREDIAL,

ESPECIFICOS

I) OBJETIVOS

manutenc•o ffsica e a conservac•o preventiva das
edificac•6es, instalac•6es e equipamentos de infraestrutura predial,
investindo, no mfnimo 5% do repasse do Contrato de Gest•o em ac•6es
de operac•o e em sua manutenc•o preventiva e corretiva
a

¯

Assegurar

¯

Garantir a seguranc•a da edificac•o, do acervo e das instalac•6es, bern

como dos usu•rios (visitantes, pesquisadores, participantes de eventos)
e funcion•rios
¯

Criar

condic•6es

para a acessibilidade ffsica

•s •reas

expositivas, de

trabalho e de uso comum.
¯

Ampliar a sustentabilidade ambiental dos museus.

II)

ESTRATEGIA DE A•AO
O piano de trabalho para o ano de 2021 mant•m a previs•o de

realizac•o

de todas as

ac•6es

de rotina, a vig•ncia do AVCB e do AIvar• de

Funcionamento de Local de Reuni•o. AlUm desta, a

Renovac•o

de Seguros

continua sendo obrigat6ria.

Os aprimoramentos ficam sujeitos a recursos adicionais, tais como
projetos de automac•o, adequac•o de

•reas

administrativas e de trabalho

das equipes internas, e melhorias nos equipamentos de

prevenc•o

e

combate a inc•ndio.
A •rea desempenhar• as atividades com economicidade, buscando
novas tecnologias em materiais, m•quinas e ferramentas e realizando a

atualizac•o
III)

dos pianos de modo a contemplar leis e normas vigentes.

NI•IMERO

/

/
E PERFIL DOS

FUNCIONARIOS

DO PROGRAMA:

/
/

/
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Total de 08 funcion•rios do N•cleo de Opera(•6es e Infraestrutura, sendo:
1 Coordenador, 2 Assistentes de Coordena•o, 2 Assistentes de Servi(•os
Operacionais; 3 Auxiliares de Servi(•os de Manuten(•o.

IV)

PUBLICO ALVO:

Visitantes e usu•rios em geral.

PREMISSAS DA PROPOSTA
FUTEBOL

OR•AMENTARIA

2021

-

MUSEU DO

Para o exerc[cio de 2021, o valor referencial de repasse estabelecido
pela Secretaria da Cultura foi o mesmo de 2019. Como a vig•ncia do
contrato

ser•

de 6(seis) meses, de janeiro a junho, o valor do repasse

guardar• a propor(•o de 50% de seu referencial.
A manuten(•o do valor nominal, pr•tica que ocorre desde 2016

(tendo ainda em 2020 sido necess•rio equilfbrio adicional para fazer frente

ao contingenciamento decorrente da situa(•o de pandemia), ocasiona uma
perda real no orqamento acima de 20%, considerando-se os aumentos nos
custos fixos do equipamento devido a infla(•o, dissfdios e reajustes

contratuais. Assim, apresenta-se uma proposta or(•ament•ria

mfnima,

equacionando o funcionamento ordin•rio do Museu e atividades b•sicas. As
principais

a(•6es voltadas

•

programa(;•o diversificada das atividades

finalfsticas, em especial as exposi(•Ses tempor•rias, programa(•o cultural e
o projeto de reformula(•o da exposi(•o de Ionga dura(•o, bem como
melhorias

de

i nstala(•Ses/edificaqSes

ser•o

indicadas

nas

metas

condicionadas. Fez-se necess•ria tamb•m a revis•o da arrecada(•o de
receitas, mantendo o reajuste no

pre(•o

dos ingressos praticado desde

15/10/2019. O IDBrasil vem trabalhando com uma pofitica de melhoria nos
processos de

cess•o

onerosa de espa•os, visando ao aumento no potencial

de receita.
Para estimativa de bilheteria e cessSes onerosas de espa•;os, fontes

de receita operacional, foram consideradas as medidas restritivas que
impSem a necessidade de distanciamento e consequentemente queda no
potencial de visita(•o e

realiza•o

de eventos em

espa(•os

Iocados por parle

de entidades privadas.
Para os c•lculos das receitas e despesas, foram considerados:
M F_PT2021_CG04/2016 Anexo T•cnico I
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Par•metros de mercado
Reajustes de contratos de

servi•os:

5,0% a.a. A previs•o de

infla•o

baseada no relat6rio FOCUS do Banco Central de 18 de setembro de 2020
apresenta uma ampla

entre os indices de

varia•o

infla•o

projetados para

2020, sendo 1,99% para o IPCA e 15,28% para o IGPM. Evidenciando as
incertezas de como os par•metros de pre•os estar•o incertos para 2021.

Assim, adotou-se como estimativa um indicador de 5%, considerando um

esfor•o de

negocia•o

pot parte

e reajustes de contratos me
Taxa b•sica de juros

=

da OS em

rela•o •s

rela•o • m•dia

negocia•6es de pre•os

dos dois [ndices inflacion•rios.

2,5% a.a. com base no relat6rio Focus do Banco

Central de 18 de setembro de 2020, com

remunera•o

dos recursos

aplicados a 75% da taxa b•sica de juros.

Bilheteria: pre•o do ingresso

=

R$ 20,00 e gratuidade

•s ter•as-feiras.

Foi

considerada para a receita de bilheteria a meta mfnima de p•blico assumida
72.800 visitantes no perfodo, p•blico esse estimado em cerca de 50% do

p•blico usual do Museu, pois levou-se em conta as medidas restritivas de
distanciamento / aglomera•o, gradualmente reduzidas: janeiro e fevereiro:

/ marco: 30 pessoas a cada 50 minutos /
abril e maio: 80 pessoas por hora / junho: sem restri•;•o. O valor m•dio do
20 pessoas a cada 50 minutos
ingresso foi considerado com a

proporq•o

de gratuidade em torno de 60%

dos ingressos.
Outras fontes de receitas operacionais"

cess•o onerosa

de espa•os para

redu•o a cerca de 60% do
redu•o no potencial de realiza•o

bar e Ioja, valores estabelecidos em contrato e
valor da

cess•o

eventual, considerando a

de eventos corporativos por parle de entidades privadas.
Fundo

de

Reserva:

considerando-se a

ser•

finalizac•o

revertido

para

as

atividades

do atual contrato de gest•o.

Fundo de C:onting•ncia:aumento de 0,5% do valor do repasse.
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ANEXO
PLANO DE TRABALHO

TI•CNICO
-

A•:6ES

II
E MENSURA•:C)ES

7 ° TERMO DE ADITAMENTO

IDBRASIL CULTURA,

EDUCA•AO E ESPORTE

ORGANIZAI•AO SOCIAL DE CULTURA
UGE: UNIDADE DE

ANO: 1 ° SEMESTRE DE 2021
DO PATRIMONIO

PRESERVA•,O

MUSEOLOGICO

CONTRATO DE

GESTAO

N°

4/2016

Referente ao Museu do Futebol
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INDICE
PROGRAMA DE

GESTAO

EXECUTIVA,

PROGRAMA DE ACERVO:

TRANSPARENCIA

E GOVERNAN(•A

CONSERVA•AO, DOCUMENTA•AO

PROGRAMA DE EXPOSI(•OE$ E PROGRAMA(•AO CULTURAL

3

.............

............

4

...............................

5

E PESQUISA

PROG RAMAEDU CATIVO ............................................................. 6
PROGRAMA DE

INTEGRA(•AO AO SISEM-SP

............................................. .

PROGRAMA DE COMUNICA(]:•,O E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE EDIFICA(]::C)ES:

METAS CONDICIONADAS

CONSERVA•,O MANUTEN(•AO

E

......

8
8

..............

SEGURAN•A

.......

.............................................................................
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ANEXO

TECNICO

A•6es

II

-

PLANO DE TRABALHO:

AK•0ES E MENSURA•0ES

Atributo da

Periodo

Pactuadas

mensura•-•o

Mensura•o

Previs•o
Trimestral

1 ° Tri

(PGTG) Inscric•o de
projetos/planos em Leis de
Incentivo e editais (Eixo 3)

1.1

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

espac•os/patrocfnios/doacj6es)
e etc. (Eixo 3)

Dado-Extra

Meta-

Resultado

2 ° Tri
DADO

Quantidade de
Projetos inscritos

Valor mfnimo de
16,75%de captac•o
em relac•o ao
repasse

ICM%

100O/o

1 ° Tri

245.800

2°

486.500

Tri

M ETA

SEM.
ICM%

2 ° Tri

-

N°

A•;6es
pactuadas

No

Indice de satisfag•o

Meta-

Resultado

Atributo da

mensura¢•o

(> ou

=

80%)

Mensura¢•o

1

SEM,

1 ° Tri
(PGTG) Pesquisa de P6blico
indices de satisfa¢•o do
p•Jblico geral de acordo com
os dados obtidos a partir do
TOTEM eletr6nico

1

732.300
100%
>OU

=

80%
>OU

=

8O%

M ETA
SEM.

>OU=

ICM%

100%

Periodo

8O%

Previs•o
trimestral

1 ° Tri

Meta-Produto

Quantidade de encontros
realizados

2 ° Tri
M ETA
SEM

1

¯

ICM%

(PA) Realizaq•o

1

100°/o

1 ° Tri

de workshops

(oficinas)

2 0 Tri

t•cnicos

DADO

Dado-Extra

N0mero de participantes

SEM,

ICMO/o

(PA) Produ•o
de artigos e
outros

Meta-Produto

N6mero de artigos
produzidos

10 Tri

3

2°

3

Tri

M F_PT2020_CG04/2016_Anexo T•cnico
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N•o h• aporte de repasse para recolhimento de ISS, assunto ainda
pendente de defini•o pot parte das autoridades e que segue em inst•ncias
administrativas ou judiciais para reconsidera•es.
/
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multimfdia no

M ETA
SEM.

site do Museu
sites e

ICM%

conte6dos

e/ou em

publicac•6es de
terceiros

(PA) Ampliacj•o
das refer&ncias
patrimoniais
(Projeto de

6.1

Meta-Produto

NGmero mfnimo de
refer&ncias mapeadas

m[nimo de itens
coletados/produzidos
publicados no Banco de
Dados

N6mero
6.2

7.1

7

1 ° Tri

5

2 ° Tri

5

M ETA
SEM.
ICMO/o

10
100%

1 ° Tri

Pesquisa

Diversidade em
Campo: Futebol
LGBT+)

100%

Meta-Produto

Meta-Produto

(PA) Realizacj•o
de projeto

NQmero m[nimo de a¢6es
realizadas

extrarnuros

"Futebol: uma
caixa de
surpresas"

2 ° Tri
M ETA
SEM.

Dado-Extra

N6mero de pessoas
impactadas

2O

ICMO/o

100%

1 ° Tri

1

2 ° Tri

1

M ETA
SEM.

2

ICM%

100°1o

1°

7.2

20

Tri

2 o Tri

DADO
SEM.
ICM%

MF_PT2020_CG04/2016_Anexo
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A•6es

Pactuadas

N°

(PEPC) Recebimento
de visitantes
presencialmente no
Museu do Futebol

RealizaG•o

Meta-Produto

de

eventos de
Programag•o
Cultural: debates e
palestras

(PEPC)

mensura•-•o
MetaResultado

3.1

(PEPC)

Atributo da

Realizac•o

Dado-Extra

Meta-Produto

de

eventos de

Programa(•o
Cultural: encontros
de colecionadores
e/ou encontros para
troca de figurinhas

PEPC) Realizag•o de
eventos de
Programac•o
Cultural: realizaqgo
de eventos onlinea(;•o virtual

Dado-Extra

11.1

Meta-Produto

Meta-

Resultado

12

PrevisEo
Perlodo
1 ° Tri

16.800

N0mero de visitantes
recebidos

2 o Tri
DADO

56.000

N0mero minimo de
eventos realizados

N6mero de p6blico
recebido

NOmero minimo de
eventos realizados

NOmero de pOblico
recebido

NOmero minimo de
eventos realizados

SEM.
ICM%
1 o Tri
2 o Tri
M ETA
SEM.
ICM%
1 ° Tri
2 ° Tri

Meta-Produto

SEM.
ICM%
1 ° Tri
2 o Tri
META
SEM.
ICM%

PEPC) Realizar
eventos de

Programa•o Cultural
Projeto "Corn a Bola

-

Toda"

-

(Lei do

Meta-Produto

esportiva

100°/o

4
10

ICMO/o

100°/o

1 ° Tri

500
500

META

programag•o

6

6

visualizac•6es
alcan•adas

N•mero de dias com
13.1

3
3

2 ° Tri
META
SEM.

$EM.

META
SEM.

ICM%
13

8
100°/o

1 o Tri

N6mero minimo de

exposic•6es realizadas

100°/o
4
4

1 ° Tri
2 o Tri
META
SEM.
ICM%

2 o Tri

N0mero de

72.800

META

ICMO/o
1 ° Tri
2 o Tri

PEPC) Realizag•o de
exposicj•o tempor•ria
"Negros no Gol" (Lei
Federal de Incentivo)

Trimestral

Mensura;•o

1 ° Tri
2 o Tri
META
SEM,

ICM Olo

1.000
100°/o
1
1

100O/o

8

8
100°/o
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13.2

Dado-Extra

1 ° Tri
2 ° Tri

NOmero de pOblico

M ETA

participante

SEM,

ICM O/o

A•Ses

14

15

Projeto Construindo Mem6rias: visitas
educativas on-line para estudantes de
escolas pOblicas e privadas (ensino
infantil, fundamental, m•dio, t•cnico
e universit•rio)

Projeto Revivendo Mem6rias
#emcasa: atendimento on-line para
idosos, pessoas com defici•ncia e em
situac•o de vulnerabilidade social

14.1

15.1

NOmero

10 tri

90

2 ° tri

60

visitas

M ETA
SEM.
ICM Olo

Meta-Produto

Meta-Produto

N0mero
de
encontros onm[nimo

line

Meta-Produto

trimestral

m[nimo de

educativas
on-line

16.1
16

Previ$•o

Atributo da

Mensura•o Mensura•8o

pactuadas

1 ° tri
20 tri
M ETA
SEM

150
100%

90
90
180

ICM %

100%

10 tri
2 ° tri

1

Roteiro do

document•rio

MI:TA

elaborado

SEM.
ICM °/o

Document•rio do projeto Revivendo
Mem6rias #emcasa

1

100%

1 ° tri

16.2 Meta-Produto

2 ° tri
META
SEM.
ICM o/o

100%

atividades
oferecidas no

1 ° tri
2 ° tri

6
6

site

M ETA

Document•rio
entregue

1
1

Quantidade
17

Atividades, din•micas e jogos para o
pOblico virtual

17.1

Meta-Produto

minima de
novas

12

SEM.

Visitas mediadas para p0blico
espont•neo sem agendamento pr•vio

N6mero
mfnimo de
pOblico
atendido
__

18.2

MetaResultado
__

18

MF PT2020

CG04/2016

100%

1 ° tri

144

°

144

2 tri
META

SEM.
ICM °/o

1 ° tri
20 tri
META
SEM.
XCM %

288
100%
432
432
864
__

18.1 Meta-Produto

N6mero
m[nimo de
visitas

ICM °/o

l_0_0o/_o//
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19

Espa¢o Dente de Leite: atividades

educativas on-line/presencial para

19.1

Meta-Produto

NSmero
minimo de
atividades
educativas
oferecidas

crian•as

NSmero de
20.1
2O

Meta-Produto

encontros

20.2

Meta-

Resultado

Atributo da

N°

AgSes Pactuadas

mensura•-•o
Meta-Produto

21.1

21

p•blico
presencial

A•6es

Atributo da

pactuadas

(PCDI) Parcerias
com veiculos de
22 comunicaq•o
e/ou
outras plataformas

A•Ses com
influenciadores

Meta-

Resultado

mensura•o
22.1

Meta-Produto

(PCDI)
23

23.1

Meta-Produto

1

1

NOmero minimo de
palestras/cursos/oficinas
realizadas

na midia

Meta-Produto

20
20
40
100O/o

Trimestral

1 ° Tri

1

2 ° Tri

1
2

ICM%

100%

1 ° Tri
2 ° Tri

30

N6mero minimo de
pessoas impactadas

META SEM.

30

ICMO/o

100%

Mensura;•o

NSmero de parcerias firmadas
(novas e/ou renova(•o)

NOmero de ac•Ses realizadas

Periodo

NOmero

m[nimo de inserqSes

(TV/R• dio/WEB/Irn pressos)

Previs-•o
trimestral

10 Tri

1

2°

2

Tri

META
SEM.
ICMO/o

3
100o/o

1°

Tri

1

2°

Tri

1

M ETA

SEM.

24.1

100%

Per|odo

ICMO/o

(PCDI) Inser¢6es

2

META SEM.

digitais

24

6

Previs•o

Mensura•o

(PISEM) Realiza¢•o
de palestras/cursos e
oficinas no interior
e/ou litoral

21.2

10 tri
2 ° tri

1 ° tri
2 ° tri
M ETA
SEM.
ICM °/o

N•mero
mfnimo de

alcan•ado

N°

100%

M ETA
SEM.
ICM %

(4h/cada)

Encontros (presenciais/on-line) para
forma¢•o de
professores/ed ucadores/profissio nais
de turismo

3
3

1 ° tri
2 ° tri
META
SEM.
ICM %

2
100%

Tri

600

20 Tri

600

META

1.200

1°

SEM.
ICMO/o

100%
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25.1

(PCDI) Canais de

MetaResultado

N•mero minimo de visitantes
virtuais Onicos (site)

comunicac;•o com
25 os diversos
segmentos de

NSmero minimo de novos

p6blico
25.2

MetaResultado

seguidores nas redes socials
(Facebook, Twitter, Instagram,
Youtube e Spotify)

1 ° Tri

50.000

2 ° Tri

50.000

M ETA
SEM.

100.000

ICM%

100%

10 Tri

5.000

2 ° Tri

5.500

M ETA

SEM.
ICM%

A•6es

Atributo da

Pactuadas

mensura•o

(PED) Obten•o OU
Renovag•o do Alvar•
de Funcionamento de
Local de Reuni•o

Dado- Extra

Dado- Extra

100%

Previs•o
Mensura;•o

Alvar• renovado

Periodo

Trimestral

1 ° Tri
2 ° Tri
DADO
ANUAL

1

ICMO/o

(PED) Renovaq•o de
Seguros

10.500

Seguro Patrimonial

renovado

1 ° Tri
2 ° Tri
DADO
ANUAL
ICM%

1
100%
1
1

100%

META SEM. DE PRODUTO

E/OU RESULTADO A SEREM

Ag•o

Custo estimado

A ALCAN(•ADA$
28

(PEPC) Realizar Ocupac•o "Futebol
de Brinquedo"
(PEPC) Realizar eventos de
Programa•o Cultural Programa
F•rias no Museu (janeiro)

Exposicj•o Realizada

R$100.000,00

Programa de F•rias realizada

R$ 35.000,00

Eventos Diversos realizados

R$ 30.000,00

Projetos b•sicos criados
(expog rafia/conte0do/tecnologi
a)

R$ 150.000,00

Parque tecnol6gico renovado e

R$ 750.000,00

-

29

(PEPC) Realizar eventos de
Programa•o Cultural eventos
diversos conforme descritivo de
-

3O

31

32

Programac•o Cultural

(PEPC) Projeto b•sico de
expografia, tecnologia e conte6do
para
da exposi¢•o de
Ionga dura•o

renovac•o

(PEPC) RenovaG•o de
equipamentos multimidia do Museu
do Futebol (projetores, monitores,
computadores e perif•ricos)

atualizado

/
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33

34

(PE) Oferecimento de 6nibus e
lanche para grupos escolares e/ou
em situa•o de vulnerabilidade

N•mero de 6nibus oferecidos

R$16.500,00

PublicaG•o de conteOdos
multimidia a partir do acervo

N6mero de itens publicados

R$ 176.000,00

Projeto executivo

R$ 73.000,00

(PA)

(edic•o de audiovisuais, fotos etc.)

35

Adequac]•o de espa¢o para guarda
permanente de acervo museol6gico

ffsico _(reserva t•cnica)

ElaboraG•o

36

e desenvolvimento de

projeto de pesquisa Identidades
e/ou Diversidade em Campo nova

Projeto

elaborado/Refer•ncias
mapeadas

ediG•o

Atributo
Visitas educativas presenciais
para estudantes de escolas
p•lblicas e privadas (ensino
infantil, fundamental, m•dio,

Dado Extra

t•cnico e universit•rio)

Mensura•o Periodo
N6mero
mfnimo de

1 ° tri

estudantes
atendidos em
visitas

2 ° tri
DADO
SEM.
ICM °/o
1 ° tri
2 ° tri
DADO
SEM.

educativas

Visitas educativas para

p6blico especffico

38.1

Dado Extra

R$ 86.000,00

N6mero
m•nimo de
p6blico
espec•fico
atendido em
visitas
educativas

ICM °lo

Previs•o
trimestral
1.600
1.600
100O/o

1.100
1.100
100%

1 ° Tri

Pesquisa de perfil e

satisfac•o

do pOblico escolar

39.1

Meta-

Resultado

fndice de
satisfac•o (>
ou

=

80%)

2 ° Tri

META
SEM.

>ou
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TI•CNICO III

COMPROMISSO DE

INFORMA(•AO

IDBRASlL CULTURA, EDUCA(•AO E ESPORTE.

ORGANIZA(•AO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTAO No 04/2016
01101/2021

-

PERiODO:

30106/2021.

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

Referente ao(s)

MUSEOLOGICO

MUSEU DO FUTEBOL

ANEXO III DO CONTRATO DE

GESTAO OBRIGA(•OES DE R

COMPROMISSOS DE

-

INFORMA•AO
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E
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O presente documento detalha as obriga96es de rotina e os compromissos de informag&o a serem
cumpridos pela Organiza(:;&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 comprova(;&o de resultados.
Cabe registrar que, em virtude da ado¢:&o do Sistema de Monitoramento e Avalia•&o da Cultura pela
SEC SP, as obriga•:6es e os compromissos poder&o ser reagrupados e estruturados em outro
formato no Contrato de Gest&o, e as informa•:6es e documentos poder•o ser alimentados no
Sistema em periodicidade mensal, trimestral, quadrimestral, semestral e/ou anual, a depender do
tipo de dado/informag&o/documento necess•rio em conson&ncia com as obrigag6es legais previstas
e corn o cronograma anual de envio de dados e documentos estabelecido anualmente pela
Secretaria da Cultura

A averigua•o das obrigag6es de rotina e dos compromissos de informag•o abaixo se darb a
partir do "Checklist".

OBRIGA•,OES DE ROTINA
I) ROTINAS E OBRIGA(j0ES CONTRATUAIS ADMINISTRATIVAS / INSTITUCIONAIS E DO PROGRAMA DE
EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNAN(•A,
¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

GESTAO

Executar e atualizar periodicamente o piano museol6gico/planejamento estrat6gico do museu,
submetendo-o & aprova•:•o do Conselho de Administrag&o e da SEC.
Manter vigentes todas as condig6es de qualificag&o, celebrag&o e avaliag•o do Contrato de Gest&o.
Enviar lista de conselheiros e diretores atualizada, certid6es negativas e demais comprova95es e
demonstrativos previstos na legislag•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(;6es 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(;6es, submetendo & pr6via aprovag&o do Conselho da OS e da SEC, propostas de
alterag&o e atualizag•o.
Manter gastos com pessoal e com diretoria at6 os limites estabelecidos no Anexo IV do Contrato de
Gest&o. Apresentar informag•o anual dos fndices de gastos praticados no peHodo.
Cumprir a regularidade de entregas de relat6rios, certid6es 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 patrim6nio, controladoria, comunica•&o, regulamento
de compras, piano de cargos e sal&rios e controle de custos.
Manter o equilfbrio econSmico-financeiro durante toda a vig•ncia do Contrato de Gest&o. Manter a
capacidade de Liquida(;&o das Dfvidas de Curto Prazo. Controlar a capacidade de pagamento das
despesas (receitas totais x despesas totais). Apresentar demonstrativo dos fndices e c&lculo
trimestralmente (para acompanhamento) e anualmente (para avalia•:&o).
Manter o museu associado ao ICOM Brasil (Comit6 Brasileiro do Conselho Internacional de
Museus), e utilizar as tr6s associa•:6es profissionais a que membro institucional tem direito para ter
funcion&rios do museu participando ativamente de comit•s tem&ticos do ICOM.
Cumprir a regularidade e os prazos de entrega dos documentos indicados no Anexo III
Compromissos de Informa•&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.
(Entrega
Elaborar rela•fie de documentos para elimina?gio, corn base na Tabela de Tempera
-

¯

¯

¯

¯

°
de urea cdpia ao CADA ]unto corn o relatdrio do 4 trimestre.
Realizar a ordena•fio e o registro das sdries documentais, conforme o Piano

Tabela de Temporalidade.

de/Classifica•g•o e

/
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Manter site da Organiza(•5o Social e dos objetos contratuais atualizados, seja no concernente &
programag•o cultural, seja com 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 Transpar•ncia.
II) ROTINAS

TI•CNICAS E OBRIGA(•OES 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 ag6es) e os
Modelos (que devem ser seguidos e preenchidos obrigatoriamente pelos museus). Para cada
Rotina que demanda uma comprova;•o especifica, est& assinalado a seguir o que possui urea
Refer•ncia SEC e o que possui um Modelo SEC como base a ser considerada pelo museu.
¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

Manter os acervos em reserva t6cnica, em exposi(•&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 caracterfsticas de cada acervo que o museu possui.
dos acervos (quando for o caso),
Realizar diagn6stico integrado do estado de
seguindo preferencialmente a publicag&o: "Diagn6stico de Conserva?&o: Modelo Proposto para
Avaliar as Necessidades do Gerenciamento Ambiental em Museus", do Getty Conservation Institute
(REFERENCIA SEC). No primeiro ano do Contrato de Gest&o entregar o "Diagn6stico do Estado de
Conservag•o dos Acervos Museol6gico, Arquivfstico e Bibliogr•fico do Museu do Futebor'.
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 Orienta95es para Elaborag•o de Pianos
de Trabalho das OSs (MODELO SEC). 0 piano deve ser algo conciso e direcionado para a
realidade do museu, com indicativo objetivo das prioridades, das solugSes 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 Conserva•&o" (MODELO SEC).
Orientar a execug&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 aquisi•o, de empr6stimo e de restauro dos acervos
museolbgico, arquivistico e de obras raras, estabelecidos pela SEC, submetendo & pr6via e
expressa autoriza•o do Conselho de Orientag&o Artistico/Cultural e da SEC, nos casos indicados
na legisla?&o, has resolu98es vigentes e no Contrato de Gest&o. Enviar uma relag&o dos bens do
acervo para: a) restauro; b) empr6stimo; c) aquisig•o por doag•o ou compra, por meio do "Relat6rio
Trimestral de Restauro, Empr6stimos e Novas aquisi•Ses" (MODELO SEC).
Informar no perfodo, por meio do "Relat6rio Trimestral de Restauro, Empr6stimos e Novas
Aquisi96es (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
novos registros
mas n&o somente
atualizado no banco de dados do acervo vigente, com
fotograficos, informa?Ses sobre o contexto de produg•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 microfiimes, 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 arquivfsticos e bibliogr&ficos, em
banco de dados informatizado e compativel corn padr6es vigentes de interc&mbio de dados, com
mas n&o somente informag6es sobre contexto de produ•&o das obras, data e forma de entrada no
acervo, movimentag&o, uso e estado de conservag•.o dos bens que compSem o acervo. No caso
dos museus que possuem materiais cuja preserva•&o demanda predominantemente o uso de
ser
dispositivos tais como miCrofilmes, CDs, DVDs, HDs, servidores dedicados, etc.,
registrados a Iocalizag&o e o estado de conservag&o/manuteng&o onde os mesmos m,ateriais se
encontram.

conserva•o

-

¯

-

-

-
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Elaborar e manter atualizados os registros documentais de pe•as ou acervos de outros museus que
estejam em comodato ou em dep6sito na instituk2,•o.
Participar das atividades e reuniSes relativas as melhorias e implanta£:Ses do Banco de Dados de
Gest•o de Acervos da SEC e do in.patdmonium.net e de outras atividades do Comite de Polffica de
Acervo.
Manter o invent&rio de acervo atualizado (acervo museol6gico, cole96es bibliogr&ficas especiais ou
de obras raras e conjuntos arquivfsticos hist6ricos). Enviar o invent&rio atualizado, juntamente com
a proposta do Piano de Trabalho do exercfcio seguinte, para a proposta de aditamento do Contrato
de Gest&o, contendo as incorpora£Ses ou desvincula£Ses de acervo at• o perfodo (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 (REFERENCIA SEC).
Elaborar e manter atualizado o registro topogr&fico do acervo (mapa de Iocaliza£:&o das pe£as do
acervo).
Realizar, durante toda a vigencia do contrato, todos os procedimentos adequados de conserva£•o
preventiva e corretiva dos acervos. Incluem-se aqui as a£Ses de higieniza(•&o mec&nica peri6dica de
todos os acervos que o museu possuir. Enviar o "Relat6rio de Execu£Ao de A£Ses de Higieniza£:•o
dos Acervos", que faz parte do "Relat6rio Semestral de Execug&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£Ao, manuseio e armazenamento, equipados conforme a
especificidade do acervo e seguros para execu(2•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
exposi£•6es e o servi£o educativo do museu), e promovendo atendimento a pesquisadores
interessados. Na inexist•ncia 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 corn outras
institui£Ses t6cnicas e/ou academicas. Informar o andamento das atividades, por meio do "Relat6rio
de A95es do Centro de Pesquisa e Refer•ncia" (REFERENCIA SEC).
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gest#,o para a manuten£:#,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
capacita95es 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

TECNICAS

PROGRAMA•:AO
¯

¯

¯
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PROGRAMA

DE

EXPOSI(•OES

E

CULTURAL

Propor a Polftica de Exposi£:6es e elabora£:#,o do Descritivo de exposi(•6es e programa£&o cultural
do museu, incluindo as a£6es previstas de atua£:&o junto ao SISEM-SP.
Atualizar e aprimorar legendas, comunica£:&o visual e acessibilidade expositiva. Assegurar a
acessibilidade expositiva (para pessoas com deficiencia e por meio de recursos em ingles e
espanhol) & exposig•o de Ionga dura£:•o e buscar promover a acessibilidade expositiva nas
exposi£6es tempor•rias e itinerantes, bern como na programa•o cultural oferecida. Informar o
n0mero de visitantes presenciais mensalmente e sempre que solicitado. Apresentar mensalmente
por e-mail o peblico presencial do museu, especificando os segmentos de pQblico recebidos e
enviar planilha segmentada e quantitativa de pt•blicos (nos relat6rios de atividades).
Participar das a£:6es de articula£:&o do setor museol6gico tais como Primavera de
Nacional de Museus, Jomada do PatrimSnio, Museum Week, Museum Selfie Day; alem/oe eventos

Museusz/Semana
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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£Ses que ocorram ao Iongo do ano.
Estimular a produ£:•o cultural na Area temAtica foco do museu, por meio de premia£:6es, projetos de
resid•ncia artfstica e bolsas de estudo para projetos corn qualidade artfstico-cultural e contrapartida
sociocultural (exposi£6es, apresenta£6es, oficinas etc.).
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gest•o para a manuten£:•o das Rotinas e
Obriga96es Contratuais do Programa de Exposi96es e Programa£•o Cultural.
Assegurar que os profissionais responsAveis pelo ',Programa de Edifica£:Ses", em conson&ncia com
os diretores do museu e as demais equipes t•cnicas, quando da implanta£&o de exposi£6es de
Ionga/m6dia dura£&o e/ou exposig6es temporArias, acompanhem as instala£:6es que interfiram na
el6trica, hidrAulica, estrutura, entre outros elementos existentes na edifica•o, e exijam de
terceirizados a emiss•o pr6via, de Anotag•,o de Responsabilidade T•cnica (ART) e demais
documentos e/ ou laudos que sejam necessArios, a tim de se comprovar a seguran£:a dessas
montagens para pessoas, edifica£:&o e acervos.

IV) ROTINAS T¢CNICAS E OBRtGA•C)ES DO PROGRAMA EDUCATIVO
¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

¯

Elaborar, aprimorar periodicamente e executar o Piano Educativo, contemplando o atendimento dos
v&rios segmentos de p6blico, bem como apresentando programas e projetos para p•blicos
especificos, priorizando a acessibilidade do museu. A execu£:#.o do Piano Educativo serA
acompanhada por meio do preenchimento da "Matriz de Monitorarnento do Educativo".
Manter equipe fixa em nQmero suficiente, com profissionais especializados (inclusive para o
atendimento a pessoas com defici6ncia) e bilfngues (ingl6s/espanhol), alum de promover
periodicamente a£6es de capacita£•o da equipe.
Realizar a£:6es educativas voltadas ao pQblico agendado e espont&neo em todo perfodo de abertura
do museu.
Articular parcerias corn a rede escolar e com institui95es vinculadas aos demais grupos alvo para
ampliar o nOmero de grupos atendidos em todos os hor&rios disponfveis, 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 defici6ncia, pessoas em situa•:&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 nQcleo de ag•.o educativa,
acessibilidade de conte6do por meio de diversos recursos (Audio-guia, maquetes tAteis, entre
outros), com o intuito de promover urea visita autSnoma.
Promover a•.6es voltadas &s equipes das Areas meio e fire do museu para a integra£:&o, educa£:&o e
conscientiza£:•o dos funcionArios de todos os demais setores, a respeito das atividades e fun£:Ses
do museu e o papel e import•ncia de cada um dentro do equipamento. Promover cursos de
forma£•o, workshops e palestras para professores, educadores e guias de turisrno.
Elaborar, juntamente com a equipe responsAvel pela Area de pesquisa do museu, materials
qualificados e em diferentes suportes (apostilas, jogos, folders, videos etc.) para apoio &s a£•6es
educativas voltadas aos diferentes pSblicos. Dependendo do suporte do material produzido, deve-se
disponibiliz&-Io no site do museu.
Realizar programas, projetos e a(•Ses integrados corn as Areas t•cnicas do museu e, tamb6m, com
nL•cleos de a£:&o educativa de outros museus pertencentes & SEC.
Realizar pesquisa de perfil e de satisfa£•o do p6blico escolar, para subsidiar a avalia£#,o e o

aperfek}oamento dos servi•os prestados.
Apresentar dados coletados em pesquisas e avalia95es aplicadas ao pQblico atendido pelo m3cleo
de a£•o educativa em que se utilizaram modelos pr6prios da instituk2•o. Participar das reu•i6es e
atividades do Comite Educativo.
Participar das a£6es em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC (campanha•, eventos,
impressos, etc.).
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Participar dos projetos desenvolvidos nas parcerias da Secretaria de Cultura e Economia Criativa
com outros 6rg•os governamentais.
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gest•o para a manuten•&o das Rotinas e
Obriga96es Contratuais do Programa Educativo.

V) ROTINAS

TI•CNICAS 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 Orientag&o do SISEM/UPPM, no planejamento das a95es integradas
ao SISEM-SP, que poder&o ser definidas dentro das linhas de ag&o existentes (comunicag&o, apoio
t6cnico, articulag&o, formag&o).
Submeter periodicamente proposta detalhada de agSes integradas ao SISEM-SP (como, por
exemplo, exposigSes itinerantes, com titulo, necessidades para montagem e proposta de
atrelada & exposig&o, bern como a forma?&o da equipe educativa do museu que receber& a
exposig&o; semin&rios, oficinas e palestras, com descrig&o de carga hor&ria, nemero de vagas e
ementa; est&gios t6cnicos, corn descrig•o de perfodo de est&gio, nemero de vagas e perfil desejado
no sentido de receber profissionais de outros
do candidato ao est•gio; visitas de forma•o
museus, com definig•o de n6mero de vagas e datas de realiza•&o; visitas t•cnicas no sentido de
um profissional da OS ir at6 a instituig&o e elaborar um relat6rio de recomendag&o, 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 t6cnicos, recebendo em est&gio t6cnico, profissionais de museus
de diferentes regiSes do Estado, de outros Estados e de outros paises, bern como enviando
tamb6m funcion&rios do museu em iniciativas afins.
Seguir as recomendagSes de prazos determinados para cada ag&o conforme estipulado pelo
GTCSISEM-SP: 45 dias antes da a•&o, realizar o contato corn o municipio; 30 dias antes da ag&o,
confirmag&o de local, data, hor&rio e tema a ser trabalhado; 20 dias antes da ag&o, aprovag•o da
pe•a de divulgag•o; 15 dias antes da a•o, inicio da divulgag•o e at• 10 dias ap6s a realiza•o da
ag&o, envio de relat6rio para o GTCSISEM-SP.
Encaminhar relag&o de parcerias estabelecidas com outras institui•Ses museol6gicas, realizadas e
previstas, para que o GTCSISEM-SP possa coordenar seu planejamento, evitando assim
sobreposigSes de a•Ses de apoio.
Participar das agSes em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC (campanhas, eventos,
impressos, etc.).
Atualizar o mapeamento de a•Ses potenciais para integra•&o do SISEM-SP dentre as agnes
planejadas em diversas &reas t•cnicas da OS.
Assegurar investimento minimo do repasse anual do Contrato de Gest&o para a manuteng&o das
Rotinas e ObrigagSes Contratuais do Programa de A(•Ses de Integra•&o ao SISEM-SP.

a•o
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VI)

DO

PROGRAMA

DE

COMUNICA•AO

E

Desenvolver Piano de Comunica?•o e Desenvolvimento Institucional que fortale•a a presen•a do
museu junto a diversos p6blicos 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 Econornia Criativa.
Promover o museu na internet e nas redes sociais, seguindo as diretrizes do Piano de Comunica•&o
Institucional e respeitando as orientag6es do Sistema de Comunicag&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•6es de exposi•6es e programa•&o cultural do
museu; informagSes sobre o SISEM e a Rede Tem•tica da qual faz parte; servi•os do museu e
formas de acesso; aviso de compras e de processos seletivos para contratag6es de se•igos e de
colaboradores para a equipe do museu; documentos institucionais da OS (estatuto;•ualifica•&o
como OS; relag•o de conselheiros e mandatos, diretoria e contatos; relat6rios anuais;/prestag&o de
-

/%'%"

GOVERNO DO ESTADO DE S, O PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO

SECRET/•RIO

contas); links para ouvidoria/SEC, para o site da SEC e para o site do SISEM. Divulgar no site e
tamb6m nas contas de redes socials mantidas pelo museu informagSes atualizadas sobre o acervo
(restauros importantes que foram conclufdos, agSes de atualizag•o de informa95es relevantes no
banco de dados do acervo e formas de pesquisa).
Produzir pe(;as de comunica•o tais como convites eletrSnicos, boletins eletr6nicos para divulga<;•o
da programa•.o para envio ao mailing list, com pr•via aprovag&o de proposta editorial e layout pela
SEC.
Atualizar mensalmente a programag&o anual contida no Descritivo das Exposi96es 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 programag&o.
Submeter previamente & Assessoria de Comunicag•.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, publica•Ses, etc.), para aprova•o da proposta editorial, layout e tiragem, bem como
submeter previamente para aprova•&o da SEC as minutas de release para imprensa.
Aplicar corretamente o Manual de Logomarcas da SEC / Governo do Estado.
Participar e divulgar a•Ses de articulag&o do setor museol6gico tais como Primavera de Museus,
Semana Nacional de Museus, Jornada do PatrimSnio, Museum Week, Museum Selfie Oaf alum de
eventos da Rede de Museus da SEC, tais como a Mostra de Museus da SEC, Campanha "Sonhar o
mundo", f6rias nos museus, anivers&rio da cidade, Dia das Criangas, entre outras.
Participar, conforme a disponibilidade, com
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 p6blico virtual.
Seguir as orienta•Ses da Polftica de Comunica•o e a Politica de Porta-Vozes da SEC.
Enviar Destaques do Museu na Mfdia do perfodo.
Produzir a comunicag•o visual e implantar/requalificar a sinalizag•o interna e externa do museu.
Realizar ag6es de relacionamento corn peblicos-alvo e prospectar e estabelecer parcerias.
Em conjunto com o Programa de Gest•,o Executiva, Transpar6ncia e Governanga, estruturar
programas de apoio/captag•,o ao museu.
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gest•o para a manuteng&o das Rotinas e
Obriga96es Contratuais do Programa de Comunicag•o de Desenvolvimento Institucional.

a•o

VII) ROTINAS TI•CNICAS E OBRIGAQC)ES DO PROGRAMA DE EDIFICA(;:OES:
PREDIAL, CONSERVAQAO PREVENTIVA E SEGURAN(•A

MANUTEN•AO

Manter atualizado e executar periodicamente o Piano de Gest&o e Manuteng&o em Edificios.
Dever& incluir, al6m da edifica•&o, todas as instalagSes e infraestrutura predial (luminotecnia;
sistema de ventilag&o, exaust•,o e climatizag&o; elevadores e plataformas; geradores; etc.) e &reas
externas. Promover a regulariza•&o cadastral das edifica•6es, corn elabora•&o de todos os projetos
e laudos t•cnicos solicitados pelos 6rg•os p•blicos 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,
desinsetizag&o e agSes para ado•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 seguran•;a e preveng&o de inc•ndios (hidrantes, extintores em suas
diversas classes, etc.), garantindo boas condigSes 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 Manual de Normas e Procedimentos de Seguranga e o Piano de
Salvaguarda e Conting•ncia, com realiza9•o de treinamento peri6dico, no minimo semestral, de
todos os funcion&rios. Renovar anualmente, dentro do prazo de validade, os seguro• contra
inc•ndio, danos patrimoniais, responsabUidade civil e outras coberturas pertinentes,
valores
compatfveis corn a edifica•o e uso. Entregar c6pia das ap61ices de seguros a cada cCntrata•o,
ou alterag•o das condi95es de cobertura.

e•

renova•o

/./
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Manter e promover condi£Ses de acessibilidade fisica para pessoas com defici6ncia e mobilidade
reduzida..
Zelar pela sustentabilidade ambiental contemplando, no minimo, a£6es para minimizag•o de gastos
corn •gua, energia el6trica, materials t6cnicos e de consumo e implantar coleta seletiva.
Manter equipe fix& corn profissionais especializados para a manuteng•o predial e a conserva£•o
preventiva da edificag•o e •reas externas, bern como para a seguran£a de toda a propdedade e
patrim6nio nela preservado, e promover periodicamente, no minimo semestral, a£;Ses de
capacita£&o da equipe.
preventiva das edifica•Ses, instala•Ses e
Assegurar a manuten£•o fisica e a
equipamentos de infraestrutura predial, investindo, no minimo 5% do repasse anual do Contrato de
Gest&o em a£•Ses de operag&o e ern sua manuten£&e preventiva e

conserva•o

corretiva./
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CHECK LIST:GERAL

Programa de Gest•o Executiva, Transpar6ncia

UGE

Tem•tica do item
-

4° tri do primeiro
ano do Contrato

UPPM

UPPM

Governan£a

4 ° tri a partir do
segundo ano do
contrato de gest&o

Relato sobre implanta(;&o
do Piano Museol6gico

Planejamento estrat•gico do museu
elaborado e/ou atualizado, submetendo-o &
aprova(;&o da SEC e do Conselho de
administrac;•o (quando houver)

3 ° tri do segundo
ano do Contrato
de Gest&o

Planejamento estrat6gico
(quando houver)

Programa de Gest•o
Executiva,
Transpar6ncia e
Governan(;a

UPPM

UPPM

UPPM

Relato sobre implantag•o
do Planejamento
Estrat•gico (quando
houver)

Gest•o
-

Gest•o administrativa e financeira

Relat6rios, certid0es e documentos
entregues conforme regularidade e prazos

estabelecidos e modelos fornecidos pela
Unidade de Monitoramento dos Contratos de
Gest•,o e nos Procedimentos Operacionais
Parametrizados da SEC
Eixo 3

Programa de Gest•o
Executiva,
Transpar6ncia e
Governanga

4° tri a partir do
segundo ano do
Contrato de

Planejamento estrat6gico implantado
(quando houver)

Eixo 2

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

Piano Museol6gico

Piano museolSgico implantado

Governan•:a
Programa de Gest&o
Executiva,
Transpar6ncia e

comprovag•o

de Gest•o

Goveman•:a

Programa de Gest&o
Executiva,
Transpar•ncia e

Forma de

Piano Museolbgico e Planejamento Estrat6gico

Programa de Gest&o
Piano museol6gico do museu elaborado e/ou
Executiva,
atualizado, submetendo-o & aprovag•o da
Transpar•ncia e
SEC e do Conselho de administrag•o

UPPM

Governanga

Periodicidade de
Verificag•o

Item a ser verificado
Eixo 1

¯

Piano de

-

Anexos administrativos
dos relat6rios tdmestral e
anual

Trimestralmente

Financiamento e Fomento

mobiliza•o

de recursos

1 ° tri do novo
Contrato de Gest•o

Planejamento de
mobiliza(;&o de recursos

e 4 ° trimestre

Programa de Gest•o

UPPM

Executiva,
Transpar6ncia e

Projetos submetidos a Leis de Incentivo e
Editais

Relato dos projetos
inscritos

4 ° tri

Governan•a

Eixo 4 Mobilizag•o elou
-

/

diversifica98o e/ou fideliza98o de p0blico/

/
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Programa de Gest&o
Executiva,
Transpar•ncia e

Governan£•a

UPPM

Programa de Gest•o
Executiva,
Transpar6ncia e

Governan£•a
UPPM

Programa de Gest•o
Executiva,

Transpar6ncia e

SECRETARIO

Museu associado ao ICOM Brasil (Comit•
Brasileiro do Conselho Internacional de
Museus), e utiliza£•&o das tr6s associa•6es
profissionais a que membro institucional tem
direito para ter funcion&rios do museu
participando ativamente de comitSs tem•ticos
do ICOM.

4 o tri do primeiro
ano do Contrato de
Gest&o

Brasil

a£6es de
mobiliza£•&o e/ou

Relato sobre as

Desenvolvimento de estrat6gias envolvendo
todas as &teas t6cnicas e administrativas para
viabilizar a amplia£•&o e/ou diversificag&o e/ou
fideliza£•&o do pt3blico da Institui£•&o

°

4 tri

diversiflca£#,o e/ou

fideliza£•o de pt•blico
4° tri do primeiro
ano do Contrato de

Estudo de verifica£•&o da capacidade m•,xima
de atendimento do Museu

Governan£•a

Comprovante de

Associa£&o ao ICOM

Gest#,o

Estudo de capacidade de
atendimento do museu

L

Eixo 5 Monitoramento e Avaliag•o de Resultados
-

UPPM

UPPM

Programa de Gest&o
Executiva,
Pesquisa de
Transpar•ncia e
Governanga

Pesquisas especificas de

2 ° e 4 ° tri

geral

3Qblico com as exposi95es e programa£&o

Transpar•ncia e

cultural para subsidiar a gest&o na

Governanga

a• • r_ealizada.

Pesquisas de perfil e satisfa?&o de pOblico
Programa de Gest&o
realizada bienalmente,
Executiva,
a partir de metodologia adequada para a
Transpar6ncia e
&rea museol6gica (quando houver).

L

-

satisfa£&o do

Programa de Gest&o
Executiva,

UPPM

4 ° tri

Relat6rio de Pesquisa de
satisfa£•o do pQblico de
expos i£•6es e
programa£•&o cultural

4 ° tri

Relat6rio de Pesquisa de
perfil e satisfa£•o do
peblico (quando houver)

Governan£a

/

Programa de Acervo

UGE

[

Tem•tica do item

Item a ser verificado

I

Periodicidade

Veri•

d•ma
_

L

satisfa•&o do pt•blico em

Relat6rio de Pesquisa de
satisfa£&o do pt•blico em
geral (com indices de
satisfa£&o) (H&
REFER#NCIASEC para
modelo de pesquisa a

de

comprova•o
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UPPM

Programa de Acervo

Diagn6stico do Estado de Conserva•&o dos
Acervos Museol6gico, Arquivistico e
Bibliogr&fico do Museu

2° tri do primeiro
ano do Contrato
de Gest&o

Piano de Conservag•o do Museu

4° tri do primeiro
ano do Contrato

Diagn6stico do Estado de
Conservag•o dos
Acervos

Piano de

Conserva•&o

UPPM

Programa de Acervo

UPPM

Programa de Acervo

Piano de Conservag&o do Museu implantado

2 ° e 4 o tri

RelatOrio de implantag&o
do Piano de Conserva•.o

UPPM

Programa de Acervo

Atualizag&o do BDA-SEC ou do in.
patrimonium.net

2 ° e 4 ° tri

Relat6rio de atualizag&o
do BDA-SEC ou do
in.patrimonium.net

UPPM

Programa de Acervo

Atualizag•o de Invent&rio dos Acervos
Museol6gico, Bibliogr&fico e de Obras Raras

3 o tri

Invent&rios dos acervos
atualizados

UPPM

Programa de Acervo

Guia do Acervo Arquiv[stico elaborado ou
atualizado (documenta£&o hist6rica)

3 ° tri

Guia do Acervo
Arquivfstico ou sua
atualizag&o

UPPM

Programa de Acervo

A£6es do Centro de Pesquisa e Refer6ncia

1 ° e 3° tri

RelatOrio de a95es do
Centro de Pesquisa e
ReferOncia

4 ° tri do primeiro
ano do Contrato
de Gest&o

Polftica de acervo

de Gest&o

(ou de sua Implantag•o)

Pol[tica

de Acervo do Museu

UPPM

Programa de Acervo

UPPM

Programa de Acervo

Implanta£&o de Procedimentos para gest•o
de cole£6es em museus (corn base na
Norma SPECTRUM 4.0)

3 ° tri

RelatOrio dos
procedimentos
elaborados e implantados

Programa de Acervo

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

4 tri

Planilha de status de
atualiza•&o/regularizag&o
de direitos de cess&o de
uso de imagem e de som

4° tri

RelatOrio sobre a
capacita•&o e sua
aplicag&o no trabalho de
rotina

UPPM

UPPM

UPPM

Programa de Acervo

Programa de Acervo

Capacita£&o de equipe vinculada ao
Programa

Restauros, Empr•stimos e Novas

Aquisi£Ses

°

RelatOrio de restauros,
empr6stimos e novas

Trimestralmente

aquisi•6es

Programa de Exposi•Oes e Programa()•o Cultural

UGE

Temdtica do item

Item a ser verificado

UPPM

Programa de

Proposta de Polffica de Exposi•:Oes e

Periodicidade de
Verifica()•o
4 ° Tri

Fornaa de comprova().•o

/

/

P•itica de Exposig6es e
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programag&o cultural do museu corn o
descritivo das exposk•Ses e programag•o
cultural

Programa•o Cultural

Programa?&o cultural do museu (modelo

UPPM

Programa de
Exposi£Ses e
Programa£&o Cultural

UPPM

Atualiza()&o e aprimoramento das legendas,
comunicag•o visual e acessibilidade expositiva
Exposi£Ses e
em suas exposi£Ses de Ionga dura£Ao,
Programa£•o Cultural tempor,•rias e itinerantes, bern como em sua
programa•:&o cultural.

UPPM

Programa de
Exposi£6es e
Programag•.o Cultural

Informar n•mero de visitantes presenciais
mensalmente (por email), trimestralmente e
sempre que solicitado, especificando os
segmentos de p6blico recebidos

Programa de
Exposi£6es e
Programa£&o Cultural

Estimulo & produ•o cultural na &rea tem&tica
foco do museu, por meio de premia•Ses,
projetos de resid6ncia artistica e bolsas de
estudo para projetos com qualidade artisticocultural e contrapartida sociocultural
(exposi•Ses, apresenta95es, oficinas etc.)
(quando houver)

SEC). Entregar a planilha mensalmente (por
email), at6 o Ultimo dia do m6s, e o
consolidado trimestral

Trimestralmente

UPPM

UPPM

Assegurar que os profissionais respons&veis
pelo "Programa de Edifica•Ses", em
conson•ncia corn os diretores do museu e as
demais equipes t6cnicas, quando da
implantag•o de exposi•;Ses de Ionga/m•dia
dura•&o e/ou exposi•6es tempor&rias,
Programa de
acompanhem as instala•Ses que interfiram na
Exposi£6es e
el6trica, hidr&ulica, estrutura, entre outros
Programa•o Cultural elementos existentes na ediflca•o, e exijam
de terceirizados a emiss•,o pr•via, de
Anota¢;•,o de Responsabilidade T6cnica (ART)
e demais documentos e/ou laudos que sejam
necess&rios, a tim de se comprovar a
seguran•a dessas montagens para pessoas,
edifica•o e acervos.

Programa de
Exposi(•Ses e
Programag&o Cultural

A(•Ses implantadas para a amplia•&o da
extrovers&o do acervo e da tem&tica de
atua•&o do museu. (quando houver)

Planilha de programa£&o

Descritivo das

a£Ses de
atualiza£&o e

Programa de

UPPM

Consolidado Tdmestral da

2 ° e 40 tri

Trimestralmente

4° Tri

aprimoramento de
legendas, comunica£&o
visual e acessibilidade
expositiva

Consolidado Trimestral
das Planilhas de P•blico

Regulamento dos
Concursos, Editais e
Programas de Resid•ncia
Artistica / T6cnica /

Cultural para o ano
seguinte (quando houver)

Trirnestralmente

Envio de c6pias das
Anota•Ses de
Responsabilidade T6cnica
(ARTs) e eventuais laudos
especificos assinados
pelos profissionais
respons•,veis t•cnicos por
obras civis, instalag6es
el•tricas e hidr&uiicas
quando da implantag&o de
exposig6es de Ionga ou
m•dia dura•o e
exposi96es tempor&rias
(quando houver)

Relato complementar das
Trimestralmente

a95es do Programa de
Exposi(•Ses e
Programag&o Cultural
(quando houver)

Programa Educativo

UGE

Tem•tica do item

Item a ser verificado

UPPM

Programa Educativo

Piano Educativo elaborado/atualizado

Periodicidade de

Verifica(;•o
20 tri do primeiro
ano de vig6ncia do

Forma de

/ano

comprovag•o
educativo
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Contrato de Gest&o
e 40 trimestre para
os demais anos

UPPM

Programa Educativo

Piano educativo implantado

1 ° e 4 ° tri

Matriz de monitoramento
do educativo

Relat6rio complementar de
a(;Ses do n•cleo
educativo, contendo:
a) AgSes educativas
realizadas ao p6blico
agendado e espont&neo;
b) Articula•o de
parcerias para ampliar o
nemero de grupos
atendidos em todos os
hor•,rios disponfveis;
c) Cursos de formag•o,
workshops e palestras
promovidos para
professores, educadores e
guias de turismo (se

UPPM

Programa Educativo

UPPM

Programa Educativo

UPPM

Programa Educativo

A(;Ses educativas realizadas ao p6blico
agendado e espont&neo

Materiais educativos disponibilizados e
acessibilidade de conte6do dentro do escopo
de atua(;&o do necleo de ag•o educativa

Trimestralmente

40 tri

2 ° e 4 ° tri

A•:Ses de capacita(;&o da equipe de

educadores e a(;Ses educativas voltadas &s
equipes das •reas meio e tim do museu, corn
a realizag&o de programas ou projetos de
consci•ncia funcional.

houver);
d) Programas, projetos e
a96es realizados de forma
integrada com as •reas
t•cnicas do museu e,
tamb6m, com n6cleos de
a(;•,o educativa de outros
museus pertencentes &
SEC (se houver);
e) Participac;•o nas a•:6es
em rede promovidas pela
Unidade Gestora/SEC
(campanhas, eventos,
impressos, etc.) e nos
projetos desenvolvidos
nas parcerias da
Secretaria da Cultura corn
outros 6rg&os
governamentais (se
houver).

Materiais educativos
(apostilas, jogos, folders,
videos etc.) elaborados
para os diversos p6blicos
(impressos e virtuais) e
recursos de acessibilidade
implantados.

Relat6rio das

a•:Ses de

capacitag•o da equipe de
educadores e das a(;6es

educativas voltadas &s

equipe•, das &reas meio e
mdo

/

museu
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Programa Educativo

Pesquisa de perfil e de satisfa£•o do pt•blico
escolar (modelo SEC)

Programa Educativo

Pesquisas e avalia•6es aplicadas ao pt•blico
atendido pelo nOcleo de a•&o educativa em
que se utilizaram modelos pr6prios da
instituig•o.

2 e 4 tri

Relat6rio Analftico da
Pesquisa de Perfil e
Satisfa£:•o do Pt•blico
Escolar.

4 0 tri

Relat6rio corn os
resultados das pesquisas
e avalia•6es aplicadas ao
pt•blico educativo em que
se utilizaram modelos
prdprios da instituig•o.

0

°

Programa de Integrag•o ao SISEM-SP

UGE

Temdtica do item

Item a ser verificado

UPPM

Programa de
integra£:&o ao SISEMSP

A£•6es de formag•o (cursos, oficinas,
palestras, worshops), considerando as
demandas do interior, litoral e regi&o
metropolitana de S&o Paulo (entrega de
relat6rio at• 10 dias ap6s a realiza•o da
atividade e nos relat6rios trimestrais e anual)

UPPM

Exposi£•6es itinerantes realizadas,
Programa de
considerando as demandas do interior, litoral e
integra£:&o ao SISEM- regi&o metropolitana de S&o Paulo (entrega de
SP
relat6rio at6 10 dias ap6s a realiza£•o da
atividade e nos relat6rios trimestrais e anual)

UPPM

Programa de
integra£:•o ao SISEMSP

Visitas de Apoio T6cnico a institui£:Ses
museol6gicas (entrega de relat6rio at6 10 dias
ap6s a realizag&o da atividade e nos relat6rios
trimestrais e anual)

UPPM

Programa de
integra£:•o ao SISEMSP

Participa£•o nas reuni6es e atividades das
Redes Tem&ticas (ao menos uma vez por ano)

Programa de
integra£:&o ao SISEMSP

corn Pain6is digitais/apresenta£:Ses em mesas

UPPM

UPPM

Verifica98o

Forma de

comprovag•o

Trimestralmente

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

Trimestralmente

Relat6rio conciso sobre a
a£:•o de forma£;&o
realizada e relat6rio
trimestral e anual

Trimestralmente

Relat6rio conciso sobre a
ag&o de forma£:&o
realizada e relat6rio
trimestral e anual

0

4 trim

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

Participa£•o no Encontro Paulista de Museus

Programa de
integra•.o ao SISEM-

SP

Temdtica do item

Material a ser divulgado
durante o evento

2 0 ou 3° tri

expositivas (se houver)

Est&gios t6cnicos oferecidos para ag6es
especfficas de curta dura£:•o (ao menos uma
vez por ano)
Programa de

UGE

Periodicidade de

Relat6rio conciso sobre a

a£&o de formag•o

°

4 trim

realizada e relat6rio
trimestral e anual

Comunica•8o e Desenvolvimento Institucional

Item a ser verificado

Periodicidade de

•

Fi

/

/
•ma

de comprova98o
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Verifica•o (em

qual, ou quais
trimestres, deve
ser verificado)

UPPM

Programa de
Comunica(•o e
Desenvolvimento
Institucional

Piano de Comunica()•o e Desenvolvimento
Institucional elaborado/atualizado

UPPM

Programa de
Comunica()•o e
Desenvolvimento
Institucional

Piano de Comunica(•o e Desenvolvimento
Institucional implantado

UPPM

Programa de
Comunica(•o e
Desenvolvimento
Institucional

UPPM

Comunica£•o e

2 ° tri do primeiro
ano de vig•ncia
do Contrato de

Piano de

Gest&o e 4 °
trimestre para os
demais anos

4 ° tri

Relat6rio anual de a•Ses
implantadas no Piano de
Comunicag&o e
Desenvolvimento
Institucional do museu

Promo£•o do museu no website e nas redes

Trimestralmente

Relat6rio trimestral das
a()6es de comunica(•&o
do museu no website e
nas redes sociais e
monitoramento do p•blico
virtual, indicando n6mero
de visitantes •nicos e
n6mero total de acessos
por canal

Destaques do museu na mfdia

Trimestralmente

Relat6rio trimestral de
destaques do museu na
mfdia no perfodo

sociais e monitoramento do pQblico virtual

Programa de

Desenvolvimento
Institucional

comunica•o

Relat6rio semestral de
UPPM

UPPM

Programa de
Comunica(•&o e
Desenvolvimento
Institucional

Realiza()•o de a£6es de relacionamento corn
pL•blicos-alvo e prospec(•&o e estabelecimento
de parcerias

2 ° e 4 ° tri

Programa de
Comunicag•o e
Desenvolvimento
Institucionat

Propostas de publica()6es (livros, cole(•6es)
do museu submetidas anualmente & Unidade
Gestora para aprova•o (proposta editorial,
especifica()•,o t6cnica e tiragem)

4 ° tri

Programa

UGE

UPPM
UPPM

UPPM
UPPM

Item a ser verificado

Programa de

Piano de Manuteng&o e Conserva(•&o
elaborado/atualizado
Acompanhamento de execu•&o do Piano de
Manuten(•o e Conserva?•o

Programa de
Edifica()6es

P•grama de

Acompanhamento de

estabelecimento de
parcerias

Periodicidade de

Forma de comprova()•o

Verifica•o

Piano de Manuten()•o e
Conserva()&o
Planilha de
acompanhamento

4 ° tri

Trimestralmente

execug•o do Piano de

Planilha de
acompanhamento

Edifica•Ses

Manuteng&o e Conservag&o (consolidado das
a()6es de todos os trimestres)

4 ° tri

Programa de

AlvarA de Funcionamento Local de Reuni&o

2 ° e 4 ° tri

Edifica96es

Especifica•:Ses das
publicagSes propostas

Edifica•6es

Temdtica do item

Edifica96es

agSes de relacionamento
com p6blicos-alvo e
prospecg&o e

/

7-

C6pia do documento ou
relato das a96es realizadas
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para a obten(;•o e/ou

renova•o do documento
UPPM

Programa de

Edifica•Ses

C6pia do comprovante de

Combate a pragas

execug•o do servi(;o e/ou
relato das a•Ses realizadas

2 ° e 4 ° tri

2 ° e 4 ° tri

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

2 ° e 4 ° tri

Relato das a(;Ses
realizadas

Manual de Normas e Procedimentos de
Seguran(;a

4 ° tri

Manual de Normas e
Procedimentos de
Seguran(:;a

Programa de
Edificag6es

Piano de Salvaguarda e Conting6ncia

4 ° tri

Piano de Salvaguarda e
Conting•ncia

UPPM

Programa de
Edifica(•6es

Seguros contra inc6ndios, danos patrimoniais,
responsabilidade civil e outras coberturas.

Trimestralmente

C6pia da ap61ice entregue
no trimestre de
contrata(;•o.

UPPM

Programa de
EdificagSes

Acessibilidade para pessoas com defici6ncia e
mobilidade reduzida.

2 ° e 4 ° tri

UPPM

Programa de
Edificag6es

Sustentabilidade ambiental

2 ° e 4 ° tri

UPPM

Programa de
EdificagSes

Manter equipe fixa

4 ° tri

UPPM

Programa de
EdificagSes

UPPM

Programa de
EdificagSes

UPPM

Programa de
EdificagSes

UPPM

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
AVCB

A•:Ses de seguranga

-

e preven(;:&o de inc6ndios

Relato das agSes
realizadas
Relato das agSes
realizadas

Relat6rio com quantidade
e descrigSes dos pe•s dos

/

/

/

funcion•rios.
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SECRETARIO

TECNICO

IV

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
IDBRASIL CULTURA,

EDUCA•AO E ESPORTE

ORGANIZA•AO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE

GESTAO

PERfODO: 01/07/2016

N°

04/2016

a 30/06/2021

ANO: 2021

UGE: UPPM

-

UNIDADE DE

PRESERVA•AO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO

Referente ao Museu do

Futebo•.
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se obriga por esse contrato a repassar & Organizag•o Social
IDBRASIL,

Cultura,

Educag&o

e Esporte- Organizag•o Social

de

Cultura,

o montante de

R$

43.940.838,24 (quarenta e trbs milh•es novecentos e quarenta mil oitocentos e trinta

e oito reais e vinte e quatro centavos) para o desenvolvimento das metas e obriga•;•es previstas
neste contrato de gest•o, entre o perfodo de 2016 (a partir de julho) e 2021, obedecendo ao cronograma de

desembolso a seguir:
Data Limite

Parcela

Total Parcela
(R$)

Tesouro

20/06/2021

6

728.718,00

-

Tesouro

20105/2021

5

728.718,00

Fonte 1

-

Tesouro

20/0412021

4

728.718,00

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

20/03/2021

3

728.718,00

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

20/02/2021

2

728.718,00

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

20/01/2021

1

728.718,00

Fonte

Ano

Total Ano (R$)

Programa Trabalho

Natureza Despesa

2021

4.372.308,00

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

13.391.121.457.320.000

4.372.308,00

TOTAL GERAL:

Ano
2020

Total Ano (R$)
8.611.540,00

Natureza Despesa

Programa Trabalho

Fonte

Data Limite

Parcela

Total Parcela

(R$)
1.688.718,00

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

2011212020

12

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

20/11•020

11

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

20110•020

10

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

2010912020

9

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

20/0•2020

8

Fonte 1

-

Tesouro

20/07/2020

7

Fonte 1

-

Tesouro

20/06•020

6

Fonte 1

-

Tesouro

20/05•020

5

Fonte 1

-

Tesouro

2•04•020

4

Fonte 1

-

Tesouro

20/03•020

3

492.636,75

Fonte 1

-

Tesouro

20/02/2020

2

846.758,75

Fonte 1 Tesouro

20/01/2020

1

846.758,75

728.718,00
728.718,00
728.718,00

13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000
13.391.121.457.320.000
13.391.121.457.320.000
13.391.121.457.320.000
13.391.121.457.320.000

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75
33.90.39-75
33.90.39-75
33.90.39-75
33.90.39-75
33.90.39-75
33.90.39-75

TOTAL GERAL:

-

728.718,00
364.359,05

364.359,05
364.359,05
728.717,95

R$ 8.611.540,00
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Data Limite

Parcela

Total Parcela
(R$)

Tesouro

31/12/2019

7

240.472,00

-

Tesouro

20/12/2019

6

410.555,25

Fonte 1

-

Tesouro

20111/2019

5

410.556,00

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

20/10/2019

4

410.556,00

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

20/08/2019

3

2.424.159,25

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

20/05/2019

2

2.424.159,25

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

20/02/2019

1

2.424.159,25

Ano

Total Ano (R$)

Programa Trabalho

Natureza Despesa

2019

8.744.617,00

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

13.391.121.457.320.000

Fonte

TOTAL GERAL:

R$ 8.744.617,00

Ano

Total Ano (R$)

Programa Trabalho

Natureza Despesa

2018

8.744.617,00

13.391.121.457.320.000

33,90.39-75

Fonte 1

-

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte

Total Parcela

Data Limite

Parcela

Tesouro

20112/2018

8

677.008,62

-

Tesouro

20/10/2018

7

2.119.000,00

Fonte 1

-

Tesouro

20/08/2018

6

1.150.000,00

Fonte 1

-

Tesouro

20/07/2018

5

400.000,00

Tesouro

20/06/2018

4

1.538.608,38

20/05/2018

3

700.000,00

20/03/2018

2

1.160.000,00

20/02/2018

1

1.000.000,00

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

-

R.(.•_

R$ 8.744.617,00

TOTAL GERAL:

Ano

Total Ano (R$)

Programa Trabalho

Natureza Despesa

2017

8.634.777,00

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

13.391.121.457.320.000
13.391.121.457.320.000

Fonte

Total Parcela

Data Limite

Parcela

Tesouro

20/12/2017

9

500.000,00

Tesouro

20/11/2017

8

1.000.000,00

Tesouro

20/10/2017

7

1.634.777,00

Tesouro

20/07/2017

6

2.000.000,00

Tesouro

20/06/2017

5

500.000,00

-

Tesouro

20/05/2017

4

1.000.000,00

-

Tesouro

20/03/2017

3

500.000,00

33.90.39-75

Fonte 1 Tesouro

20/02/2017

2

500.000,00

33.90.39-75

Fonte 1

10/01/2017

1

1.000.000,00

-

-

Tesouro

R$ 8.634.777,00

TOTAL GERAL:

Ano

Total Ano (R$)

Programa Trabalho

Natureza Despesa

2016

4.832.979,24

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

13.391.121.457.320.000

33.90.39-75

Fonte 1

-

Tesouro

Fonte

Total Parcela

Data Limite

Parcela

(R$)

20/10/2012•

2

2.000.000,00

1

2.331.177,00

20/07/• 6
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I

13.391.121.457.320.000

J

33.90.39-75

TOTAL GERAL:

l

SECRET/•RIO

Fonte 1-Tesouro

I

2710612016

0

/

•'R

501.802,24

$ 4.832.979,24
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Exercicio:

2021

Organiza•o Social:

IDBRASIL

UGE:

Objeto Cultural:
Contrato de Gest•o:

4/2016

UPPM
MUSEU DO
FUTEBOL

Aditamento:

7 -0

Piano Or•amentario Previsto do Contrato 4/2016 Relacionamento: MFUTEBOL
-

valores em R$
Nome

I

-

REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE

Recursos

Liquidos para o Contrato de Gest•o

Repasse Contrato de Gest•o

2021 (or•amento)

base semestral

GESTAO
4.901.446
4.372:308

Movimenta(;•o de Recursos Reservados

529.138

Constituig•o Recursos de Reserva

Revers•o de Recursos de Reservas

Constitui•o
-

Recursos de Contingencia

551.O00

-21.862

Recursos de Conting•ncias

Constituk;•o Recursos Reserva

-

Outros (ISS)

Revers•o de Recursos Reservados (Outros)
Outras Receitas

Saldos anteriores para utilizac;•o no exercicio
Outros saldos
Recursos de Investimento do Contrato de Gest•o

¯

Investimento do CG
¯

Recursos de Capta•o

751.614

Recursos de Captac;•o voltados a Custeio

751.614

Capta(•o de Recursos Operacionais (bilheteria, cessEo onerosa de espago,
Ioja, car6, doa(;6es, estacionamento, etc)

732.320

Capta•o de Recursos Incentivados

Trabalho Volunt•rio e Parcerias

19:294

Recursos de Capta•o voltados a Investimentos
II

-

DEMONSTRA•#.O DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AOCONTRATO DE GEST•,O

4

Total de Receitas vinculadas ao Piano de Trabalho

5.673.760

4.1

ReceEa de Repasse Apropriada

4.901.446

4.2

Receita de Captac;•o Apropriada

/51.614

/t

4.2.1

Capta(•o de Recursos Operacionais (bilheteria, cessgo onerosa de espa•o,
Ioja, caf•, doa(;6es, estacionamento, etc)

4.2.2

Captaqgo de Recursos Incentivados

4.2.3
4.3

Traloalho Volunt•rio e Parcerias
Total das Receitas Financeiras

5

Total de Receitas para realiza(•o de metas condicionadas

5.1

Receitas para realiza(•:fio de metas condicionadas
DESPESAS DO CONTRATO DE

19.294
20.700

5.000.000

GESTAO

Total de Despesas
Recursos Humanos

732.320

-5.673.760

-

Sal•rios, encargos e beneffcios

-3,646.551

Diretoria

-243.610

Area Meio
Area Fire

-243.610

Dernais Funcion•rios

-3.320.883

Area Meio
Area Fire

-2.593.510

Estagigrios

-46.520

Area Meio
Area Fire

-11.613
-34.907

Aprendizes

-35.538

-727.373

Area Meio
Area

-11,756

Fim

Prestadores de servi•os

-23,782
-

•rea meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas

uridicas)

-908.830

Limpeza

-232.378

Vigil•ncia / portaria / seguranc;a

-498.334

ur?dica

-51.450

Inform•tica

-19.121

Administrativa / RH

-15.863

Cont•bil

-39.443

Auditoria

-10.500

Outras Despesas (Prestadores diversos : coleta de lixo, transporte de valores,

Iocaq•o impressoras,etc. )
Custos Administrativos e Institucionais

-41.741
-567.440

Locaq•o de im6veis

Utilidades pQblicas

Agua

-420.000

-90.000

Energia El•trica

-330,000

G•s
Internet

-10.500

Telefonia

-15.750

Outros

(especificar)

6.1.3.3

Uniformes e EPIs

-11,440

6.1.3.4

Viagens e Estadas

-4,000

6.1.3.5

Material de consumo, escrit6rio e limpeza

-34.125

6.1.3.6

Despesas tribut•rias e financeiras

6.1.3.7

Despesas diversas (publica•o DO, taxi,
correio, xerox, motoboy, etc.)

-26.750

confec•o de ingressos, cart6rio,

-37.250

6.1.3.8

Treinamento de funcion•rios

6.1.3.9

Outras Despesas (especificar)

6.1.3.10

Renova•o esta•6es de trabalho e atualiza•:•o de software

-10,000

6.1.3.11

Manuten(•o Telefonia / R•dios / Nobreak

-10.000

6.1.4

Programa de

-235.231

6.1.4.1

-13.875

Edifica•6es: Conserva•o, Manuten•o e Seguran•a

Conserva•o e manuten(•o de edificac;6es (reparos, pinturas, limpeza de
•gua, limpeza de calhas, etc.)

-207.745

caixa de

6.1.4.2

Sistema de Monitoramento de Seguran•a e AVCB

6.1.4.3

Equipamentos / Implementos

6.1.4.4

Seguros (predial, inc•ndio, etc.)

6.1.4.5

Outras Despesas

6.1.5

Programas de Trabalho da

6.1.5.1

Programa de Acervo

-81.953

6.1.5.1 .I

A•6es do CRFB
Banco de Dados (manuten•o atualizaq•o)

-10,973

6.1.5.1.3

Direitos Autorais (renovag•o / novas licengas)

-35.018

6.1.5.1.4

A•6es de Preserva(•o / Conserva•o de Acervo

-30.476

6.1,5,2

Programa de Exposi•6es e Programa•o Cultural

-92.400

6.1.5.2.1

Exposiq6es Tempor•rias e Itinerantes

6.1.5.1.2

6.1.5.2.2

Manuten(•o /

cenografia)

Area

-5,486

-22.000
Fire

-315.708

-5,486

atualiza•o exposk;•o de Ionga duraq•o (tecnologia /

6.1.5.2.3

Programaq•o Cultural

6.1.5.3

Programa Educativo

6.1.5.3.1

Projeto Museu Amigo do Idoso

6.1.5.3.2

Projeto Deficiente Residente

-92.400

-27.851
-9.327

6.1.5.3.3 LAIE-Laborat6rio de Acessibilidade

6.1.5.3.4 Jogos Atividades Materiais Educativos

6.1.5.3.5

-8.531

A•o de forma•o, participa•o eventos / semin•rio

-1.372

6.1.5.3.6 PAMF (manuten•o de maquetes, aq6es diversas)

-8.621

6.1.5.3.7 Despesas Diversas
6,1,5,4

•grama Apoio ao SISEM

-4.463

6.1.5.4.1 Interc&mbio Educativo

6.1.5.4.3

A•6es para professores / Educadores
A•6es para Mem6ria e Esporte

6.1.5.5

Programa de

6.1.5.5.1

Site

6.1.5.4.2

6.1.5.5.2

-

-4,463

Comunica•:•o e Desenvolvimento Institucional

Manutenq•o /

Peqas Gr•ficas

Publica•6es Virtuais

-61.363
L

-47.976
-I0.500

6.1.5.5.3 Aplicativo/Audioguias

6.1.5.5.4 Produq•o de Peqas de

Comunica•:•o

-2.887

(vinhetas, spots etc)

6.1.5.6

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

6.1.5.6.1

Piano Museol6gico / Estrat•gico

-47.678

6.1.5.6.2 Pesquisa de POblico

-2,967

6.1.5.6.3 Compliance

-24,000

6.1.5.6.4 Projeto conviver
6.1.5.6.5

-1.418

Servi•os volunt•rios

-19.293

!6.1.5.6.60utras (especificar)
7
-

Super•vit/D•ficit do exercicio
Neste orgamento naoforam consideradas despesas com ISS.

re•/•rente

Ao Iongo da vig•ncia do contrato, desde sua assinatura, n•o foi efetuado pela SEC o repasse
ao ISS, quest•o que ensejaria um
reequilfbrio econ6mico financeiro do contrato e que deverCI ser equacionada no futuro, caso sej•" definitivamente reconhecido como devido o ISS,
em decisao judicial transitada em julgado.
/
-

/,

