Plano de Trabalho 2009
Anexo Técnico I – Programa de Trabalho / Prestação de Serviços
OBJETIVO GERAL
O objetivo geral da Associação Amigos do Museu de Arte Sacra de São
Paulo - Samas é implementar e apoiar, através da administração e controle das
atividades, todas as ações de difusão e preservação do Museu de Arte Sacra,
Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria de Estado da
Cultura, centro de referência em atividades museológicas e pesquisas de caráter
cívico, religioso, educacional, artístico e cultural.
A partir do estabelecimento de um calendário de atividades e divulgação
da programação proposta, objetiva-se mostrar aos visitantes a influência da arte
sacra na formação do povo brasileiro respeitando à sensibilidade e à inteligência
dos cidadãos, além garantir a preservação e conservação do acervo tombado do
Museu de Arte Sacra, auxiliar na elaboração, execução e implementação da política
cultural da Secretaria da Cultura.
Incluem-se nesta administração o acervo do Museu dos Presépios
incorporado ao Museu de Arte Sacra através do decreto 50.941 de 05 de julho de
2006.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I - Promover campanhas de esclarecimento da comunidade sobre a importância
artístico-cultural do acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo,através de
pequenas mostras, a exemplo das que desde 2003 são montadas na Estação
Tiradentes do Metro, que contribuíram no exercício de cidadania e trouxeram o
usuário a visitar os espaços do Museu.
II – Propor, realizar, patrocinar e promover exposições, cursos, palestras,
workshops e encontros de diversas naturezas que garantam o acesso da população
à cultura, educação ou que propiciem o intercâmbio entre profissionais da arte,
estudantes, entidades e Poder Público.
III- Propor e desenvolver programas e ações que promovam a inclusão social
trazendo para o Museu grupos sociais marginalizados, notadamente da periferia da
cidade de São Paulo com ênfase nos grupos com riscos de vulnerabilidade social.
IV - Prestar serviços de apoio técnico através de acordos operacionais ou outra
forma de ajuste, com instituições públicas e privadas, tanto nacionais quanto
internacionais, no campo da pesquisa e implantação de projetos culturais dentro do
campo funcional do Museu.
V - Estabelecer ajustes com o Poder Público e iniciativa privada para aquisição de
obras de arte para ampliação do patrimônio artístico cultural do Museu;
VI - Manter ou auxiliar na preservação e manutenção do acervo artístico e cultural
do Museu de Arte Sacra e coleção dos Presépios;
VII - Firmar contratos, convênios, termos ou acordos com o Poder Público, em
todos os níveis, ou com a iniciativa privada, para gestão e gerenciamento do Museu
de Arte Sacra bem como a execução e desenvolvimento de políticas culturais e
educacionais;

VIII – Gerir espaços para venda de produtos relacionados aos objetivos do, MAS,
bem como explorar café, bar, restaurante, estacionamento e/ou similares,
devidamente autorizados pelo IPHAN e Secretaria de Estado da Cultura, em área
dentro ou fora de suas dependências, para atendimento dos freqüentadores do
museu, desde que os recursos gerados sejam utilizados nas atividades de suporte
do Museu;
IX – Manter e auxiliar na conservação e manutenção dos edifícios sede do MAS,
Museu dos Presépios e Reserva Técnica, de acordo com as clausula contratuais das
locações;
X - Expor, manter e preservar, mediante acordos e convênios específicos outros
acervos de Arte Sacra.
CONSIDERAÇÕES.
No momento em que a escassez de recursos nos leva a apresentar um
Plano de Trabalho para 2009 mantendo apenas as metas compatíveis com a nossa
missão organizacional e dentro das possibilidades que permitem monitorar e traçar
cursos alternativos de ação para assegurar o sucesso do trabalho, e garantir o
cumprimento dentro dos parâmetros factíveis de nosso orçamento, criatividade nas
ações para atingirmos aos objetivos, estabelecer a direção a ser seguida para
cumprir de modo satisfatório as metas exige uma ação eficaz na gestão dos
administradores,para a obtenção dos resultados.
OPERACIONALIZAÇÃO
Gerência direta do Museu de Arte Sacra de São Paulo e Museu dos
Presépios
VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA
1.
2.

Recursos transferidos pelo Governo do Estado de São Paulo;
Captação externa de recursos.

INDICADORES E METAS - 2009
1. Abertura do museu ao público
Objetivo: Abertura ao público dos dois prédios do MAS para visitação
terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 11h00 às 19h00, exceto nos dias
de janeiro,21,22,23,24 (Carnaval),25 de Outubro (dia de Frei Galvão) 25 e 31
dezembro, com garantia de condições que permitam o mais amplo acesso
público ao museu.

de
1º
de
do

DIAS DE ABERTURA DO MUSEU
Dias
Aberto

MÊS

Dias
Fechado

Janeiro

16

12

Fevereiro

21

3

Março

26

0

Abril

26

0

Maio
Junho
Julho

27
25
27

0
0
0

Agosto
Setembro

26
26

0
0

Outubro

25

1

Novembro

25

0

Dezembro

26

5

TOTAL

297

21

AÇÃO
Garantir as
condições que
permitam o
mais amplo
acesso público
ao museu.
(manter o
Museu aberto)

OBSERVAÇÕES
01 - Ano Novo
13 a 24 - montagem de exposição (Anita Malfatti)
21,22,24 - carnaval
25/02 – abre 11:00h.

25 - Dia de Frei Galvão

25 - natal
28 á 31 – recesso

INDICADOR

META
1º TRIM

META
2º TRIM

META
3º TRIM

META
4º TRIM

TOTAL

Nº de dias

63

78

79

77

297

63

Justificativa: O Museu de Arte Sacra ficou fechado por 11 dias durante o mês de
janeiro quando foi feita a higienização dos lampadários, troca de carpete na área
expositiva e montagem da exposição temporária “A Arte Sacra de Anita Malfatti”.
Entretanto, a meta foi alcançada em 100%.

2. Ação Educativa/Visitação
O Museu de Arte Sacra reformulou seu atendimento e desde julho
de 2007 vem implantando uma nova forma de atendimento ao seu
público. A direção do museu apostou na formação profissional
especializada, contratando educadores e estagiários, compondo uma
equipe multidisciplinar que atualmente desenvolve uma metodologia
especial no intuito de facilitar a aproximação do visitante com os
objetos de arte sacra.
O conceito de educação do qual partimos para elaborar nossas
estratégias de atendimento é o de processo de contínua reconstrução
e reorganização da experiência do indivíduo pela reflexão. O visitante
aqui atendido é convidado a partilhar conosco de uma conversa leve e
agradável, onde toma contato com os temas abordados na exposição,
sempre a partir do seu interesse e utilizando seus conhecimentos
prévios.
A equipe esteve em constante aprimoramento, discutindo novas
abordagens, aprofundando seu conhecimento sobre o acervo e criando
oficinas, sempre buscando formas de propiciar ao visitante um
encontro significativo com os objetos expostos.
AÇÃO
Ação
Educativa

AÇÃO
Ação
Educativa
Total/
visitantes

INDICADOR
ATIVIDADE
Total de grupos
agendados
previamente
Estimativa: 40
pessoas/grupo
REALIZADO

INDICADOR
Nº de
atendimentos
de visitação
espontânea
REALIZADO

META
1º TRIM

META
2º TRIM

META
3º TRIM

META
4º TRIM

TOTAL

21

73

107

83

284

39

39

(Meta
ultrapassada
em 85%)

(13,8% da
meta anual
alcançada)

META
1º TRIM

META
2º TRIM

META
3º TRIM

META
4º TRIM

5.000

8.080

8.720

7.680

7901
(meta
ultrapassada
em 58,02%)

Ver relatório Anexo

TOTAL
29.480
7901
(26,8% da
meta anual
alcançada)

Comparativo de meta acima do Trimestre

Meta atingida e ultrapassada devido ao trabalho que vem sendo
desenvolvida pelo Setor Arte Educativa e implantado junto ao
visitante espontâneo como ao agendamento das instituições escolares
e a abertura em 25/01/2009 da mostra temporária “ A Arte Sacra de
Anita Malfatti”.

Sub-T Geral:
Sub-Total:
Total:
Total:

Janeiro
Fevereiro
Março
visitação
bilheteria: s/aplicação
visitação
bilheteria

Adulto
1144
699
785
2628
********
2628
********

Estudante
614
421
781
1816
********
1816
********

Relig-Met
e outros
48
28
16
92
********
92
********

Isento
772
448
563
1783
********
1783
********

Grupos
254
232
1096
1582
********
1582
********

Total
2832
1828
3241
7901
********
7901
********

R$
R$ 5.907,00
R$ 3.901,00
R$ 5.708,00
********
R$15.516,00
********
R$15.516,00

Mapa de Captação de Recursos do 1º Trimestre de 2009
BILHETERIA
JANEIRO
Museu de Arte Sacra R$
TOTAL
5.907,00

FEVEREIRO MARÇO
R$
R$
3.901,00
5.708,00

TOTAL
R$
15.516,00

3. Manutenção da Exposição de longa duração – acervo
A coleção do acervo do Museu de Arte Sacra, tombado pelo IPHAN, é
composto de várias vertentes da arte sacra, num total aproximado de 4.500 obras,
encontram-se imaginária, retábulos de altar, oratórios, objetos litúrgicos, livros
raros, paramentos, telas, lampadários, entre tantos, como em sua vertente em arte
presepista (em torno de 3.600 peças, todas abrangendo do século XVI ao XX). A
exposição permanente do acervo é realizada em áreas distintas do Complexo
Mosteiro da Luz - ala esquerda do edifício do Mosteiro (pelo acervo do Museu de
Arte Sacra) e na antiga Casa do Capelão (pelo acervo presepista) – tendo por
objetivo oferecer ao público visitante uma visão abrangente deste precioso acervo,
relacionando seus importantes artistas (anônimos ou não) em época, período,
história e cotidiano.
AÇÃO

ATIVIDADE

META
2009

Higienização de todo o
acervo em exposição –
(realizada às segundasfeiras, sendo 01 ala
mais detalhada)

Manutenção dos
sistemas
expográficos

Museu Arte Sacra
Museu Presépios
Estação Tiradentes
do Metrô
Higienização por
tipologia

REALIZADO

1° TRI/2009

12 higienizações por trimestre

Ver relatório
anexo

- Lampadários – prata: 1 vez ao
ano, no 1º trimestre de 2009

-100% da meta
da higienização
de lampadários

- Altares e presépio napolitano
(1.600 peças do piso superior e 48
presépios do piso inferior): 1 vez a
cada semestre

-Atividade
prevista para o
3º Trimestre

4. Programa de Exposições temporárias
AÇÃO

Programa de
Exposições
Temporárias

ATIVIDADE

INDICADOR

Espaço Metrô
Tiradentes

Nº de
exposições

Acervo
Mas/Presépios
TOTAL

Nº de
exposições

META
1º
TRIM
-

META
2º
TRIM
-

META
3º
TRIM
01

META
4º
TRIM
01

TOTAL

01

-

-

-

01

-

01

01

03

02

01
01

01

Exposição Metrô Tiradentes:
“Presépios Brasileiros” – período 06/12/2008 a 28/02/2009- encerrada.
Ver relatório anexo.
“Arte Sacra de Anita Malfatti”- plotagem com o texto, vida e obra da
artista- período 03/03/2009 a 02/06/2009. Ver relatório anexo.

AÇÃO
Exposição Anita
Malfatti.

ATIVIDADE
Montagem da exposição,
adequação do espaço,
curadoria, seguro, projeto
expográfico.

Contratação de monitoria por
90 dias para a exposição
temporária – Período alterado
Para 150 dias
Sinalização interna e externa
com projeto expografico da
área expositiva, em razão da
cessão de ala para a
exposição temporária (Anita
Malfatti).
Manutenção de
exposições
temporárias

Adequação do
espaço da reserva
técnica

Diagnóstico e Higienização das
peças selecionadas para
exposições temporárias em
São Paulo, para devolução.
Instalação de mais câmeras
devido ao deslocamento de
peças do acervo permanente
do Museu de Arte Sacra

1° Trimestre

100% - Ver relatório anexo

60% - Contratação efetuada em 10/01
pelo período de 150 dias com
treinamento em arte e educação.
Executado 60% do contrato
100% - Execução completa da
sinalização interna temporária e
permanente do museu, bem como a
sinalização das partes externas
conforme projeto.
50% -Primeira parte concluída em
janeiro para abertura da exposição.
O restante da atividade será
executada durante o mês de junho ao
término da exposição
Em andamento.

Justificativa: A Exposição temporária “A Arte Sacra de Anita Malfatti” foi inaugurada
no dia 25 de janeiro e conta com 23 obras com temática religiosa da artista. A
Exposição foi determinante no aumento no número de visitantes e foi utilizada com
a imprensa para dar grande visibilidade ao Museu de Arte Sacra. A exposição foi
pauta nos jornais O Estado de S. Paulo, Diário do Comércio, no Guia da Folha, nas
revistas Veja e Veja São Paulo e nos programas Metrópole, da TV Cultura, e
Fantástico, da Rede Globo, entre outros.
Justificativa: As instalações das câmeras serão feitas concomitantemente com a
montagem da sala de monitoramente que esta em andamento, com o termino da
cabine blindada.

Comunicação e Relações Publicas
A Arte Sacra de Anita Malfatti:
- Criação de textos para plotagem para instalação na exposição
- Criação de releases e acompanhamento junto à imprensa para divulgar a
exposição. Vide em anexo clippings e releases enviados à imprensa.
- Produção de DVD para exibição
- Criação de uma biografia mais extensa para publicação no site
- Filmagem de entrevistas para publicação no Portal Mas em uma nova seção
dedicada à exposição “A Arte Sacra de Anita Malfatti”
- Plotagem de painel para instalação no espaço do Museu de Arte Sacra na Estação
Tiradentes do metrô como material complementar à exposição temporária do
museu como forma de estabelecer uma relação entre os dois espaços
expositivos.Ver relatório anexo.

Registros Fotográficos
- Remanejamento do acervo exposto;
- Troca de carpete da área expositiva;
- Instalação da iluminação na área expositiva do Museu e da área da Exposição
Temporária: “A Arte Sacra de Anita Malfatti”;
- Higienização do acervo de Lampadários;
- Montagem da nova exposição temporária: “A Arte Sacra de Anita Malfatti” Abertura: 25 de Janeiro de 2009
- Instalação da nova sinalização do Museu

5.

Diagnóstico,

intervenção

emergencial

na

área

expositiva

ocupada anteriormente pela administração.

AÇÃO
Diagnóstico e
intervenção
emergencial de
parte da ala da
área expositiva
antes ocupada
pela unidade
administrativa

ATIVIDADE
Diagnóstico e intervenção
emergencial na área
expositiva antes ocupada com
unidade administrativa,
setores de recursos humanos
e compras e almoxarifado, ora
desocupada com a
transferência da unidade, para
a Rua Frei Galvão 30. Esta
área necessidade em caráter
de urgência de um diagnóstico
de especialista devido a
patologias e danos causados
nas paredes de Taipa, pelo
lado interior e exterior junto
ao pátio interno da clausura
das irmãs, com intervenções
inadequadas. Conservação
das áreas lindeiras para
sanidade da construção.
Jardins e entornos

REALIZADO – 1° TRI/2009

Realizado 25% dos serviços do
contrato SAMAS/OS n° 035/2008.
Ver relatório anexo.

Tratamento biológico do arboreto e
entorno do complexo do mosteiro
da Luz conforme diagnostico.
Relatório anexo.

6. Documentação, Conservação e Restauração do Acervo.
Procedimento:
O setor de conservação emitirá os laudos técnicos conforme orientação
do setor de documentação, orientado pela direção técnica.
Conservação preventiva do acervo:
A adequada exposição do acervo pressupõe um constante trabalho de
higienização e verificação do estado de conservação das peças em reserva e/ou em
exposição para, se for o caso, encaminhá-las para restauro. Ações previstas:


Execução dos trabalhos de higienização semanal das obras do acervo
expostas: Espaço Expositivo do MAS, Museu dos Presépios, Espaço
Tiradentes do Metrô.



Levantamento das necessidades de restauro mediante a elaboração de
laudos de conservação executados.

Estas ações têm por objetivo a elaboração de um cronograma de
conservação que atenda também às demandas das exposições.
Levantamento físico do acervo:
O trabalho realizado pelos Setores de Documentação, Conservação e
Restauro visa o Levantamento Físico do acervo e a revisão dos documentos
reunidos na Pasta Catalográfica existente para cada peça do acervo, seja ele do
Governo do Estado (MAS) ou da Cúria Metropolitana. Esta ação tem por finalidade a
elaboração do Catálogo do Acervo do Museu de Arte Sacra ao fim do período de
contrato em 2010.
Contempla a realização das seguintes atividades:


Levantamento físico do Acervo do Governo do Estado em Exposição e/ou
Reserva Técnica;

Foi estabelecida uma sistemática de procedimentos procurando normatizar
e completar os registros em cada ficha, bem como reunir os documentos existentes
de cada objeto para serem guardados na Pasta.
As etapas de trabalho foram completadas de acordo com a necessidade de
cada peça sendo todas higienizadas e acondicionadas, as que estão guardadas na
Reserva Técnica:








Registro fotográfico,
Pesquisa bibliográfica para descrição,
Registro da localização da peça,
Preenchimento dos dados da ficha catalográfica,
Laudos de intervenção,
Pesquisa sobre a participação em mostras internas e externas, localização do
processo de aquisição, documentação anterior à entrada do museu, fotos,
catálogos de exposições, reportagens,
As pastas Catalográficas antigas serão substituídas;

AÇÃO

ATIVIDADE

INDICADOR

Conservação e
Restauração
Exposição e/ou
em Reserva
Técnica
MAS/Cúria

Diagnóstico do
estado de
conservação
do acervo
Higienização
do acervo em
Reserva
Técnica

Nº mínimo de
laudos

META
META
1º TRIM
2º
TRIM
21
21

META
3º
TRIM
21

META
4º
TRIM
21

TOTAL

-

-

02

84

21
Nº de
higienizações

01

01

Ver
relatório
anexo

Justificativa: ver relatório “Tratamento de Fungos em Reserva Técnica”.

AÇÃO

ATIVIDADE

INDICADOR

Levantamento
físico do
acervo
MAS/Cúria

Documentação:
Revisão, Pesquisa e Inserção
de dados e fotografia nas
fichas catalográficas

Nº. de
Fichas
revistas

Finalização do Inventário
acervo/MAS

META
1º
TRIM
21

META
2º
TRIM
21

META
3º
TRIM
21

META
4º
TRIM
21

TOTAL
84

21
Ver
relatóri
o anexo

Entrega de 1 listagem de inventário no final do 4º
trimestre de 2009

Justificativa: ver relatório ”Descrição histórica das Paulistinhas”.
7.

Biblioteca

A Biblioteca do MAS, especializada em arte sacra, atualmente está
fechada ao publico, pois o acervo está sendo catalogado e inserido em banco de
dados específico, após ser higienizado. Para 2009 esta prevista a contratação por
prazo certo de um bibliotecário para coordenar os trabalhos bem como
supervisionar 02 (dois) estagiários em biblioteconomia.
AÇÃO
Recuperação do
acervo
bibliográfico
(livros e
periódicos)

ATIVIDADE
Higienização e Catalogação dos
volumes
(acervo de 4.500 volumes, destes
1.502 foram catalogados em 2008)

META
2009
945 volumes
(21% do acervo)

1° trimestre - 253
(5,6% do acervo, 26% da meta para
2009) – Relatório detalhado anexo

8. Organização Administrativa
Objetivo: Garantir o adequado funcionamento administrativo do MAS,
Museu dos Presépios e do Espaço Metro Tiradentes, bem como a manutenção das
atividades da Associação. A meta desta ação para 2009 é ministrar os cursos
elaborados em 2008 para o quadro de pessoal do MAS.
AÇÃO
Adequado
funcionamento
Administrativo
do MAS

ATIVIDADE
Cursos de
sensibilização e
Capacitação de
funcionários -

INDICADOR
Nº de cursos
ministrados

Justificativa: O curso será no 2º Trimestre.

META
1º
TRIM
-

META
2º
TRIM
01

META
3º
TRIM
-

META
4º
TRIM
-

TOTAL
01

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
Quadro Força de Trabalho Custo/Categoria 1º Trimestre 2009
Mês

Atividade
Meio

CLT

Quantidade Janeiro

Quantidade Fevereiro

Quantidade Março

Diretoria
Administrador
Assistente Financeiro
Supervisor de Serviços Gerais

Cargo

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

V. Total
90.000,00
16.800,00
13.800,00
13.800,00

Auxiliar de Serviços Gerais

3

2

2

14.000,00

Assistente Administrativo de RH

1

1

1

16.800,00

Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Informática

0
1

1
1

1
1

6.000,00
7.200,00

Assistente de Compras e Serviços

1

1

1

13.800,00

Recepcionista

1

1

1

9.000,00

Museóloga

1

1

1

24.000,00

Conservadora

1

1

1

21.000,00

Assistente Técnico de Museu

1

1

1

13.800,00

Assistente Técnico de Conservação

1

1

1

13.800,00

Auxiliar Técnico de Museu

2

1

1

11.600,00

Monitor Bilíngüe - Supervisor
Monitor Bilíngüe

1
3

1
3

1
3

7.800,00
23.400,00

Monitor - Encarregado

1

1

1

7.200,00

Monitor

0

0

0

0,00

Monitoria – Nível Superior

3

4

4

11.061,60

Monitoria – Nível Técnico

9

9

9

19.051,20

8.400,00

Fim

CLT

Estagiários
Assessoria
/Consultoria
P.F

Assessor Jurídico / Administrativo

1

1

0

P.F

Consultoria / Comunicação

1

1

0

7.200,00

P.J

Consultoria / RH

1

1

1

10.600,00

P.J

Consultoria / Comunicação

0

0

1

3.000,00

Vigilância e Segurança Patrimonial

20

20

15

310.304,40

Limpeza

10

10

6

52.123,80

4
2
TOTAL

4
2

3
2

32.891,86
14.448,45
779.080,91

P.J
Serviços

Terceirizados Manutenção
Telefonia

OBS: No valor total estão incluídos: Salário e Encargos Sociais Diretos e Indiretos.

Meio

Janeiro

Fevereiro

Março

P.F.

0

0

0

P.J (terceirizados)

36

36

26

C.L.T.

12

12

12

CLT

11

11

11

P.F.

0

0

0

Estagiários

12

13

13

P.F.

2

2

0

P.J.

1

1

2

Meio+terceirizados

48

48

38

Fim

23

24

24

Consultoria

3

3

2

Total Geral

74

75

64

Fim

Consultoria

Total

Janeiro

Fevereiro

Março

CLT

Terceirizados

Consultores

Estagiários

Janeiro

23

36

3

12

Fevereiro

23

36

3

13

Março

23

26

2

13

9. Serviços Terceirizados.
Contamos atualmente com os seguintes serviços terceirizados:
9.1 Vigilância
Manutenção da contratação de 15 postos de vigilância: sendo 12 postos
diurnos 4x2; 03 postos noturnos 4x2. O posto de Supervisor 6x1 foi eliminado,
para as áreas de exposição, reserva técnica e administrativa.
9.2 Limpeza
Manutenção da contratação de 06 (seis) funcionários, para realização de
limpeza nas unidades: áreas internas: Museu de Arte Sacra, Museu dos Presépios
(piso superior e inferior), Reserva Técnica (piso superior e inferior) e
Administrativa/Financeira, sito à Rua Frei Galvão, nº30; áreas externas; limpeza do
pátio interno, estacionamento, banheiros de funcionários e visitantes.
9.3 Manutenção
Manutenção da contratação de 3 funcionários para realizar os trabalhos
de manutenção de rotina dos espaços, transportes das peças da reserva técnica
para o museu, limpeza dos jardins e pequenos reparos.
9.4 Telefonistas
Manutenção da contratação de 02 telefonistas.
10. Captação de Recursos Próprios
Ação: Captação de recursos utilizando instrumentos como a Lei de
Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, Fundos Federais, Fundação publicas e Privadas
nacionais e internacionais, patrocínios, doações de pessoas físicas e jurídicas,
contribuições de sócios, bilheteria e vendas avulsas de bens e serviços e outras
receitas que tenham vínculos com o Museu.
AÇÃO
META 2009
Captação de recursos

3,0%
do repasse anual do
Contrato de Gestão

10. Equilíbrio Financeiro
AÇÕES
Acompanhar e viabilizar
o pagamento das
despesas contratadas
da organização
Otimizar o uso dos
recursos disponíveis.

INDICADOR
Índice de Liquidez Seca
(Ativo Circulante/Passivo
Circulante)

META 2009
Igual ou maior que
01 ao final do ano

REALIZADO 1º TRI

Receitas Totais/Despesas
Totais
Despesas com funcionários
da área meio/ área fim

Igual ou maior que
01 ao final do ano
Menor que 0,5

1,32

10,93

0,13 sem encargos.
0,17 com encargos.

11. Metas organizacionais
ATIVIDADES

META 2009

Envio de dados de visitação e Mensal, todo dia 05 do mês (dados de
programação
visitação do mês anterior e programação do
mês subseqüente
Envio de via da DOAR exigida Mensal, todo dia 10 do mês (DOAR referente
pela Secretaria da Fazenda,
ao mês anterior)
devidamente protocolada na
CCA-5
Entrega do relatório
Dia 10 do mês seguinte ao final de um
quadrimestral para
quadrimestre
publicação no Diário Oficial
Regularização fiscal da loja
100% até o final do 2º trimestre de 2009

REALIZADO
1° TRI/2009
100%
100%

1 publicação 100%
Em andamento

Justificativa: Visitação: SAMAS/OS: 013, 020 e 031.
Doar: CCA-5 SAMAS/OS: 016, 024 e 033.
12. Qualidade dos serviços prestados
Objetivo: Identificar o índice de satisfação do público por meio de
pesquisas realizadas por amostragem.
AÇÕES
Trabalhos específicos
desenvolvidos para atender a Escolas
Públicas e particulares, notadamente
para crianças e adolescentes e público
em geral

INDICADOR
Índice de Satisfação do
Público participante das
atividades do MAS
(visitas monitoradas)

META 2009
75%

Justificativa: ver relatório anexo- Setor Arte Educativo.
13. Metas aditivas
As metas relacionadas a seguir, ficam automaticamente aprovadas se
forem realizados aportes financeiros ao contrato de gestão, que viabilizem sua
consecução. Aguardando recursos
13.1 Levantamento Físico do Acervo




Levantamento Físico do Acervo da Cúria Metropolitana em Exposição
e/ou reserva técnica;
Revisão das pastas dos processos para lançamento nas fichas
Catalográficas existentes visando futuro lançamento no banco de dados
(já existente) do museu.
Inicio inventário Acervo Cúria: Entrega de 1 lista preliminar do inventário
até o final do 4º trimestre de 2009

13.2 Infra-estrutura
A manutenção das exposições engloba, ainda, ações de infra-estrutura
necessárias à sua boa fruição por parte do público visitante, tais como: manutenção

dos sistemas expográficos, compreendendo iluminação, sistemas de segurança e
detecção de incêndio, mobiliário e programação visual, e substituição das obras
solicitadas por outras exposições ou em processo de restauro.
AÇÃO

ATIVIDADE

Manutenção e
conservação dos
edifícios
utilizados pelo
Museu de Arte
Sacra no
complexo da Luz

INDICADORES

REALIZADO 1°
TRIMESTRE
1 serviço realizado
– 50% da meta

Manutenção de jardim

Nº de serviços

Conservação/restauro

Nº de serviços

Aguarda recursos

Combate a pragas

Nº de serviços

Aguarda recursos

Manutenção elétrica e
hidráulica

Nº de serviços

Aguarda Recursos

Manutenção de ar
condicionado

Nº de serviços

Manutenção de
computadores
Manutenção de telefonia

Nº de serviços

Contrato em
vigência até
abril/2009
Aguarda Recursos

Nº de serviços

Aguarda Recursos

Manutenção de sistema de
segurança
Manutenção de cabine de
força

Nº de serviços

Aguarda Recursos

Nº de serviços

Primeira parte
executada em
dez/2008. Segunda
parte da atividade
prevista para
dez/2009

META
2009
02 (1 durante o 1º
semestre e 1
durante o 2º
semestre)
02 (1 durante o 1º
semestre e 1
durante o 2º
semestre)
01 (até o final do 4º
trimestre de 2009)
02 (1 durante o 1º
semestre e 1
durante o 2º
semestre)
01 (até o final do 4º
trimestre de 2009)
01 (até o final do 4º
trimestre de 2009)
01 (até o final do 4º
trimestre de 2009)
01 (até o final do 4º
trimestre de 2009)
01 (até o final do 4º
trimestre de 2009)

13.3 Vigilância
Ampliação dos postos de vigilância: de 15 postos para 20 postos + 01
líder, totalizando 21.
13.4 Limpeza
Ampliação do número de funcionários: de 06 funcionários para 10 + 01
líder, totalizando 11.
13.5 Manutenção
Contratação de 01 funcionário
13.6 Consultores
 Contratação de 1 consultor de arte-educação para coordenar os
projetos do setor de ação educativa, objetivando ampliar as
atividades da área.





Contratação de 1 consultor de treinamento para desenvolver
cursos de treinamento em atendimento, liderança e montar 1
(um) workshop para os funcionários do quadro de pessoal do
Museu.
Contratação de 1 consultor para desenvolver um projeto de
gerenciamento estratégico, envolvendo desde a ampliação do
quadro de sócios, captação de recursos, incentivo a doações etc.

- Relações Públicas – Executados fora do termo aditivo – Relatório
detalhado em anexo
a. Assessoria de imprensa – Criação de releases, contato e follow-up com
a imprensa, acompanhamento de entrevistas, filmagens e fotógrafos para criação
de matérias com o fim de divulgar a nova exposição
b. Portal Mas – Atualização de conteúdo para comportar novas seções e
informações sobre o funcionamento do museu e as novas exposições
c. Produção – Criação de briefing para adequação do portal e para
produção de um documentário sobre o trabalho de arqueologia funerária
d. Redação de textos para plotagem e exibição no museu como parte da
nova montagem de longa duração
e. Captação de imagens da área expositiva e acervo do museu para
arquivo
13.7 Elaboração de projetos voltados para áreas de prevenção e
segurança (brigada de incêndio, primeiro socorros etc.), que contemple as
rotinas, manuais e treinamento dos funcionários do quadro do museu.
13.8 Desenvolvimento do portal do MAS





Criação de briefing e levantamento de orçamentos com diversas
empresas para adequar e aprimorar a navegação, layout e
arquitetura de informação do site com um conceito web 2.0. Vide
anexa.
Criação de um novo espaço no portal dedicado à exposição “A Arte
Sacra de Anita Malfatti” com uma biografia da artista e
entrevistas, que podem ser encontradas em DVD anexo.
Atualização do conteúdo do portal para adição de informações
sobre recessos em janeiro e durante o carnaval

AÇÃO

Manutenção do Portal e
Comunicação

ATIVIDADES
Manutenção
Exposições virtuais
Abertura de novos espaços
Entrevistas para desenvolvimento de
perfil para novas exposições
Coletar e atualizar conteúdo
Criar material para divulgação de
novas exposições e ações internas
Contratação de profissionais(PJ),
prazo
certo
e
determinado:
Assessoria
de
imprensa,
comunicação
interna,
edição
e
produção de conteúdo multimídia
Inicio das atividades da parceria

REALIZADO 1°
Trimestre

Execução 100% -Ver
relatório anexo

100% - Contratada
Empresa de
Comunicação
Atividades da parceria

entre
SAMAS
e
VISANET
Contratação de profissional (PJ)

VisaNet serão iniciadas
em julho

13.9 Qualidade dos serviços prestados
Elaboração de um projeto de pesquisa qualitativa. As pesquisas serão
realizadas diretamente pela Associação ou mesmo através de empresa do ramo. A
metodologia e a empresa que irá desenvolvê-la deverão ser aprovadas pela
Secretaria de Estado da Cultura.

AÇÃO

Desenvolvimento
da pesquisa de
qualidade

CRONOGRAMA
META
ATIVIDADES 1ª.
1º
FASE
TRIM
Identificação das
pesquisas
Definição de objetivo
e metodologia
Definição das
variáveis
Definição do público
objeto da pesquisa
Satisfação/público

META
2º
TRIM

META
3º
TRIM

META
4º
TRIM

x
x
x

Pontuação para avaliação das metas/2009
INDICADOR
Não Cumprimento do N. de Exposições
Não Cumprimento de N. de Visitas Monitoradas
Não Cumprimento do N. de Público Visitantes
Não Cumprimento da Meta do Levantamento de Acervo
Não Cumprimento de Metas organizacionais
Não Cumprimento do Equilíbrio Financeiro
Não Cumprimento da Meta de N. de Dias de Abertura
Atraso na Entrega do relatório Trimestral Completo
Atraso nas Informações Solicitadas pela Secretaria
Não cumprimento das cláusulas do Contrato

PONTUAÇÃO
(%)
5%
10%
5%
10%
15%
5%
10%
15%
10%
15%

