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ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO – SAMAS/OS
www.museuartesacra.org.br

C.N.P.J.: 67.848.994/0001-71

Demonstrações Contábeis exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Valores expressos em reais)
Ativo
Nota
2013
2012
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
4.432
335.707
Aplicações financeiras
4
1.891.454
2.393.267
Outros créditos
25.268
133.816
Total do ativo circulante
1.921.154
2.862.790
Não circulante
Imobilizado
5
840.994
221.153
Total do ativo não circulante
840.994
221.153
Total do ativo
2.762.148
3.083.943
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Valores expressos em reais)
PASSIVO E PATRIMÔMIO LÍQUIDO
Nota
2013
2012
Passivo Circulante
Fornecedores
6
261.622
40.306
Outras contas a pagar
43.007
123.229
Obrigações trabalhistas e encargos sociais
7
461.925
440.957
Projetos vinculados a executar
8
1.118.600
2.257.611
Total do passivo circulante
1.885.154
2.862.103
Passivo Não circulante
Provisão para contingencias
9
36.000
Obrigações com o estado - imobilizado
10
840.994
164.125
Total do passivo não circulante
876.994
164.125
Patrimônio líquido
11
Patrimônio social
57.715
114.292
Déficits dos exercícios
(57.715)
(56.577)
57.715
Total do passivo e patrimônio líquido
2.762.148
3.083.943
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Demonstração dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Valores expressos em reais)
Receitas operacionais
Notas
2013
2012
Com restrição - atividades culturais
Contrato de Gestão
Créditos de órgão público
8.686.507
6.318.445
Captação de recursos
232.567
256.937
Outros créditos/ despesas recuperadas
118.965
116.869
Receitas financeiras
287.375
157.900
9.325.414
6.850.151
Patrocínio, leis de incentivo e etc.
Pronac
61.181
524.915
Proac
290.079
351.260
524.915
9.676.674
7.375.066
Sem restrições
Projeto zeladoria
121.950
Receitas financeiras
1.291
123.241
Total das receitas operacionais
12
9.676.674
7.498.307
Custos e despesas operacionais
Atividades culturais
Despesa de pessoal
13
(3.549.661)
(2.998.833)
Prestadores de serviços
14
(2.753.209)
(2.040.509)
Despesas gerais e administrativas
15
(1.493.505)
(1.340.840)
Programa de exposições e programação Cultural
16
(1.823.884)
(948.317)
Depreciação e amortização
5
(56.415)
(46.567)
(9.676.674)
(7.375.066)
Despesas operacionais - recursos não vinculados
Prestação de serviços
(76.637)
Salários e encargos
(50.960)
Despesas administrativas
(687)
(24.586)
Baixa de ativo imobilizado
5
(42.091)
Depreciação e amortização
5
(14.937)
(27.635)
(57.715)
(179.818)
Total das despesas operacionais
(9.734.389)
(7.554.884)
Deficits dos exercícios
(57.715)
(56.577)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de
2013 e 2012 (Valores expressos em reais)
(Déficit) / Superávit
Patrimônio Social
Total
do Exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2011
103.568
10.725
114.292
Transferência para o patrimônio social
10.725
(10.725)
Deficit do exercício
(56.577)
(56.577)
Saldo em 31 de dezembro de 2012
114.292
(56.577)
57.715
Transferência para o patrimônio social
(56.577)
56.577
Deficit do exercício
(57.715)
(57.715)
Saldo em 31 de dezembro de 2013
57.715
(57.715)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Valores expressos em reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2013
2012
Deficits dos exercícios
(57.715)
(56.577)
Ajustes por:
Depreciação e amortização
71.352
74.202
Provisão para contingências
36.000
Variação nos ativos e passivos
(Aumento)/ redução nos ativos em
Aplicações financeiras
501.813
(737.488)
Outros créditos
108.548
(72.297)
Aumento/ (redução) nos passivos em
Obrigações trabalhistas e encargos sociais
20.968
160.949
Fornecedores e outras contas a pagar
141.094
(40.166)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
822.060
(671.377)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Baixa de imobilizado
42.091
Aquisição de imobilizado
(733.284)
(59.905)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento
(691.193)
(59.905)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Projetos vinculados a executar
(462.142)
622.131
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento
(462.142)
622.131
Redução líquida em caixa e equivalente de caixa
(331.275)
(109.151)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
335.707
444.858
No final do exercício
4.432
335.707
Redução líquida em caixa e equivalente de caixa
(331.275)
(109.151)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
1. Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de
dezembro e 2013 e de 2012 (Valores expressos em reais). / 1. Contexto operacional - A Associação Museu
de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS (“Associação”) foi fundada em 18 de maio de 1992, sob o CNPJ
67.848.994/0001-71, cuja sede social está localizada na Avenida Tiradentes, 100 – São Paulo – SP. A
Associação é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que tem objetivos de natureza cultural que se
constituem na colaboração técnica, operacional e financeira, visando à preservação, conservação e difusão do
acervo e das atividades do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Em 07 de maio de 2007, a Associação foi
qualificada como Organização Social da área da Cultura pelo Governo do Estado de São Paulo (Secretaria da
Cultura), manifesto publicado no Diário Oficial em 8 de maio de 2007. A Associação é um órgão vinculado à
Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico.Considerada uma entidade sem fins lucrativos, a
Associação é isenta de contribuições e impostos federais, de acordo com as disposições da Constituição
Federal. / 2. Apresentação das demonstrações contábeis / 2.1. Base de apresentação das
demonstrações contábeis. Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis da Associação,
findas em 31 de dezembro de 2013 e de 2012, foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de
Contabilidade (NBC) TG07, aprovada pela Resolução 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e
Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002, aprovada pela Resolução CFC n° 1.409/2012, bem como
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo CFC. As
demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria Executiva em 20 de janeiro de 2014. As

demonstrações dos resultados abrangentes não estão sendo apresentadas, pois não há valores a serem
apresentados sobre esse conceito, ou seja, a demonstração do resultado é igual ao resultado abrangente total.
Base de mensuração - As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. Moeda
funcional e moeda de apresentação - A moeda funcional da Associação é o Real (R$). Todos os valores
apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em reais com centavos suprimidos, exceto
quando indicado de outra forma. Uso de estimativas e julgamentos - A preparação das demonstrações
contábeis está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades sem finalidade
de lucros, e exigem que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em
quaisquer períodos futuros afetados. Não há informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas
contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis./ 3.
Principais práticas contábeis - As principais práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido
aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a)
Instrumentos financeiros - Ativos financeiros não derivativos: A Associação reconhece os empréstimos e
recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são
reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Associação se torna uma das partes das
disposições contratuais do instrumento. A Associação tem seus ativos e passivos financeiros não derivativos
registrados pelo valor justo por meio do resultado./ Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio
do resultado - Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado
como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos
financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Associação gerencia tais investimentos e
toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos
documentada e a estratégia de investimentos da Associação. Os custos da transação, após o reconhecimento
inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio
do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no
resultado do exercício. / Passivos financeiros não derivativos - Os passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente na data de negociação na qual a Associação se torna uma parte das disposições contratuais do
instrumento. A Associação baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas,
canceladas ou vencidas. A Associação tem o seguinte passivo financeiro não derivativo: fornecedores e outras
contas a pagar. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo
custo amortizado pelo método dos juros efetivos./ Caixa e equivalentes de caixa - São representados por
valores de liquidez imediata e com vencimento original de até 90 dias e com risco insignificante de mudança de
valor, apresentados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos incorridos até as datas dos balanços e
ajustadas, quando aplicável, ao seu equivalente valor de mercado, se inferior ao saldo contábil. Caixa e
equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, bancos conta movimento e aplicações financeiras./
Instrumentos financeiros derivativos - Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos
durante os exercícios de 2013 e 2012./ b) Apuração do superávit/déficit e reconhecimento das receitas e
despesas de recursos vinculados - O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade
com o regime contábil de competência de exercício. Recursos vinculados compreendem aos valores recebidos
pela Associação e que somente poderão ser utilizados em propósitos específicos, conforme determinado em
seus respectivos contratos. Tais recursos possuem como contrapartida a conta de projetos a executar. Os
valores recebidos e empregados do Contrato de Gestão e Projetos Especiais originados de contratos com a
Secretaria de Cultura, Proac e Lei Rouanet, são registrados da seguinte forma: Recebimento dos recursos:
Quando ocorre o recebimento de recursos é reconhecido o débito de caixa e equivalentes de caixa e o crédito
de projetos a executar no passivo circulante, conforme observado na NBC TG 07. Consumo como despesa:
Quando ocorrem os gastos do Contrato de Gestão e dos recursos incentivados, são reconhecidas as despesas
correspondentes, sendo as despesas reconhecidas em contrapartida no passivo circulante, e o reconhecimento
da receita é registrado à débito do passivo de projetos a executar e contrapartida no resultado do exercício em
receita de contrato de gestão e receita incentivada, simultaneamente e pelo mesmo valor. Rendimento de
aplicações financeiras: Quando ocorre o rendimento de aplicações financeiras de recursos incentivados são
reconhecidos a débito de caixa e equivalentes de caixa e a crédito de projetos a executar no passivo
circulante./ c) Imobilizado: i) Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado são mensurados pelo
custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor
recuperável (impairment), acumuladas quando necessário. ii) Depreciação - A depreciação é calculada sobre o
valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A
depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear, com relação às vidas úteis estimadas
de cada parte de um item do imobilizado. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos
são as seguintes: Móveis e utensílios - 10 anos; Máquinas e equipamentos - 10 anos; Software - 5 anos;
Equipamentos de informática e comunicação - 5 anos. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os
valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são
reconhecidos como mudança de estimativas contábeis./ d) Avaliação ao valor recuperável de ativos
(impairment) - A Administração da Associação revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos, com o
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas e o
valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída uma provisão para “Redução ao valor
recuperável”, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável./ e) Ajuste a Valor Presente (AVP) de
ativos e passives - A Administração da Associação não pratica transações significativas de vendas a prazo
com valores pré-fixados. Assim, os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas de
encerramento dos exercícios por valores próximos aos respectivos valores presentes./ f) Provisões - Uma
provisão é reconhecida em função de um evento passado, se a Associação tem uma obrigação legal ou
construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido
para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros
esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do
dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo./ g) Outros ativos e passivos (circulantes e não
circulantes) - Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios
econômico-futuros serão gerados em favor da Associação e seu custo ou valor puder ser mensurado com
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Associação possui uma obrigação legal
ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja
requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações
monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do
risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é
provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes./ h)
Gerenciamento de risco - A Associação apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de
instrumentos financeiros: Risco de liquidez; Risco de crédito; Risco de mercado. A Associação apresenta
informações sobre a exposição de cada um dos riscos supramencionados, os objetivos da Associação, as
políticas e os processos para manutenção e gerenciamento de risco na nota explicativa nº 19. Estrutura do
gerenciamento de risco: As políticas de gerenciamento de risco da Associação são estabelecidas para
identificar e analisar os riscos enfrentados e para definir limites. As políticas e os sistemas de gerenciamento de
riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da
Associação./ i) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - As práticas contábeis para registro e
divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes: ativos contingentes: são
reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os
ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; passivos contingentes:
são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são
apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são
provisionados e nem divulgados./ j) Demonstração dos fluxos de caixa - A Administração da Associação
apresenta os fluxos de caixa às atividades operacionais usando o método indireto, segundo o qual o resultado
líquido é ajustado pelos efeitos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos
ou apropriações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais
passados ou futuros e pelos efeitos de itens de receita ou despesas associados com fluxos de caixa das
atividades de investimento ou de financiamento. / 3.Caixa e equivalentes de caixa:
Descrição
2013
2012
O
saldo
em
caixa
é
Recursos livres – Samas
representado,
principalmente,
Caixa
120
por arrecadação proveniente da
Bancos conta movimento
18
venda de bilhetes para visitas ao
Aplicações financeiras
7.047
Museu de Arte Sacra de São
7.185
Paulo e corresponde ao saldo
Recursos Vinculados - Contrato de Gestão
do último dia do ano. Os saldos
Caixa
260
274
de bancos conta movimento são
Bancos conta movimento
4.172
319.082
representados, principalmente,
4.432
319.356
por contas-correntes mantidas
Recursos Vinculados - Leis de incentivo
em
instituições
financeiras
Bancos conta movimento (Pronac nº 108765)
9.166
nacionais.
4.432
Total
9.166
4. Aplicações financeiras:
Descrição
Recursos Vinculados - Contrato de Gestão
Contrato de Gestão nº 42/2010

Recursos Vinculados - Leis de incentivo
Pronac nº 108765
Proac nº 9078

Total

2013

2012

963.405
963.405

2.217.356
2.217.356

642.893
285.156
928.049

175.911
175.911

1.891.454

2.393.267
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quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014 às 23:11:40.

As aplicações financeiras de
curto prazo, de alta liquidez, são
prontamente conversíveis em
um montante conhecido de
caixa e estão sujeitos a um
insignificante risco de mudança
de valor. Esses investimentos
financeiros
referem-se
substancialmente a certificados
de depósitos bancários e fundos
de
renda
fixa
e
são
remunerados a taxas que variam
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entre 92% e 99% do Certificado de Depósito Interbancário – CDI (97% a 100% do Certificado de Depósito
Interbancário – CDI em 2012). Os recursos vinculados a projetos de contrato de gestão e leis de incentivo
referem-se substancialmente a recursos recebidos pela Administração da Associação que serão utilizados
exclusivamente nos projetos incentivados e passivos com pessoal e fornecedores de materiais e serviços. Essa
aplicação corresponde aos 6% retidos dos recursos repassados, a título de fundo de reserva, sob a tutela do
Conselho de Administração da Associação. Essa aplicação somente poderá ser utilizada na hipótese de atraso,
por parte da Secretaria do Estado e da Cultura, no repasse dos recursos, e sendo condicionada à liberação
após aprovação do próprio Conselho de Administração da Associação. Em 05 de novembro de 2013 o
Secretário de Cultura do Estado de São Paulo, conforme publicação nesta data no Diário Oficial, autorizou a
Administração da Associação a utilizar os recursos do fundo de reserva para investimentos no Museu em
mobiliário para a reserva técnica e biblioteca, além das novas instalações temporárias para acomodação do
Museu dos Presépios./ 5. Imobilizado; a) Os detalhes do ativo imobilizado da Associação estão demonstrados
nas tabelas a seguir:
% –Taxas de
depreciação/
amortização

Descrição
Samas
Mobiliário – acervo técnico
Móveis e utensílios
Equip. proc. de dados
Outros
Total
Contrato de gestão
Móveis e utensílios
Equip. proc. de dados
Equip. de segurança
Máquinas e equipamentos
Direito de uso de software
Imobilizado em andamento

2013
Depreciação/
amortização
acumulada

Custo
corrigido

10%
10%
20%
10%

-

10%
20%
10%
10%
20%
-

57.360
139.520
78.182
178.476
14.551
592.042
1.060.131
1.060.131

Total

2012
Líquido

-

42.881
10.865
2.464
818
57.028

-

17.834
39.055
6.785
98.324
2.197
153.968
227.041

O ativo imobilizado da Associação está integralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente em
suas atividades. As adições ocorridas durante o exercício de 2013 foram necessárias para a continuidade das
atividades de operacionalização e para atendimento ao Contrato de Gestão. A Administração da Associação,
em atendimento ao contrato de gestão, comunica à unidade gestora todas as aquisições de bens móveis e
imóveis que foram realizadas, bem como o acervo adquirido ou doado para ser patrimoniado pela Secretaria de
Estado da Cultura no prazo de 30 dias após sua ocorrência. b) Movimentações no ativo imobilizado:
ImobilizadoSamas
Depreciação
Residual

Custo
Saldo em 31 de
dezembro de 2012
Adições
Baixas (i)
Saldo em 31 de
dezembro de 2013

Imobilizado Contrato de Gestão
Custo
Depreciação
Residual

189.160

(132.132)

57.028

326.847

(162.722)

164.125

(189.160)

(14.937)
(42.091)

(14.937)
(42.091)

735.270
(1.985)

(58.264)
1.848

677.006
(137)

-

-

(219.138)

840.994

-

1.060.132

(i) Em 23 de dezembro de 2013, após finalização de inventário físico dos bens da Associação, o Conselho de
Administração aprovou a baixa contábil no valor líquido de R$ 42.091 devido aos bens estarem sucateados e
sem identificação./ 6. Fornecedores: Em 31 de dezembro de 2013 o saldo da rubrica contábil de
Fornecedores no montante de R$261.622 (R$40.306 em 2012) era composto por gastos com fornecedores
nacionais, principalmente, de materiais de escritório, limpeza e alimentos, bem como a contratação de
prestadores de serviços como vigilância e limpeza. / 7. Obrigações trabalhistas e encargos sociais:
Circulante
2013
2012
8.
Projetos
a
executar:
A
seguir
Provisão de férias
236.793
229.356
apresentamos os contratos em andamento no
Salários a pagar
135.552
142.434
exercício e sua movimentação demonstrando
INSS a recolher
71.819
52.108 o total de recursos recebidos pela Associação
FGTS a recolher
16.165
14.675 e os rendimentos financeiros desses recursos,
PIS a recolher
1.596
2.384 bem como os montantes utilizados na
461.925
440.957 execução dos projetos (consumo):
Descrição
Saldo em 31.12.12
(+) Adições
Repasses recebidos
Reclassificação
Recursos de aplicações financeiras (i)
Captação de recursos (ii)
( - ) Gastos realizados – imobilizado
Transferência para imobilizado (Nota
Explicativa nº 10)
( - ) Gastos realizados – consumo
Receitas de aplicações financeiras (i)
Captação de recursos (ii)
Reconhecimento de receita
Total dos gastos
Saldo em 31.12.13

Contrato de
Gestão
nº 42/2010 (a)
2.073.905

nº 108765 (b)
183.706

nº 9078 (c)
-

Total
2.257.611

7.780.000
(300.000)
280.186
118.965
9.953.056

200.000
300.000
20.368
704.074

572.297
10.149
582.446

8.552.297
310.703
118.965
11.239.576

676.869

-

-

280.164
118.965
8.686.507
9.762.505
190.551

61.181
61.181
642.893

7.211

676.869
287.375
118.965
9.037.767
10.120.976
1.118.600

Pronac

PROAC

290.079
297.290
285.156

(i) Referem-se ao rendimento das aplicações financeiras dos recursos vinculados aos contratos de gestão que
são reconhecidos no ativo em contrapartida aos projetos a executar. Os rendimentos auferidos ao longo do
exercício reconhecidos no resultado para compor o reconhecimento de receita do contrato de gestão; (ii)
Referem-se aos montantes captados como contrapartida do contrato de gestão para a realização dos eventos
ao longo do exercício. a) Gastos realizados – consumo – referem-se aos gastos que foram empregados nos
projetos ao longo do exercício social. b) Contrato de gestão – 42/2010 - A Associação firmou Contrato de
Gestão de nº 42/2010, em 08 de julho de 2010, com o Governo do Estado de São Paulo, pelo período de 8 de
julho de 2010 a 31 de dezembro de 2013. Durante o período do contrato, a Associação irá receber recursos
financeiros destinados ao fomento e à operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na
área cultural a serem desenvolvidos no Museu de Arte Sacra de São Paulo. No mês de novembro de 2011, foi
celebrado o 3º (terceiro) aditamento ao Contrato de Gestão 42/2010 por intermédio da Secretaria do Estado da
Cultura, sendo a cláusula sétima alterada referente ao aumento da importância global estimada em R$
20.154.218 (R$ 20.349.918 em 31 de dezembro de 2010), ou seja, passando para R$ 5.804.299 o valor de
repasse para o exercício de 2011 (R$ 6.000.000 em 31 de dezembro de 2010). Pela prestação dos serviços
objeto do Contrato de Gestão, a Associação recebe do Poder Público, nos prazos e condições acordados, a
importância global estimada em R$ 20.154.218 que será recebida da seguinte forma:
Exercícios
Contrato 42/10
2010*
2011
2012
2013

Valor do repasse

Exercícios
Contrato 007/13
2014(*)
2015
2016
2017
2018

Valor do repasse

Proac nº 9078 – Plano Anual de Atividades: Os recursos provenientes do Projeto nº 9078 correspondem aos
recursos recebidos antecipadamente a título de patrocínio para execução do projeto incentivado pelo PROAC –
Programa de Apoio à Cultura e aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, conforme
publicação no Diário Oficial de 27 de fevereiro de 2013. O Plano Anual de Atividades visa duas ações, uma
exposição itinerante denominada “Crux, Crucis e Crucifixux – O Universo Simbólico da Cruz” no Museu da TAM
em São Carlos, no período de 19 de dezembro de 2013 à 09 de março de 2014; e a edição de um livro de Arte,
com o acervo do Museu de Arte Sacra, e lançamento previsto para o primeiro semestre de 2014.O Projeto foi
aprovado no montante de R$ 703.800, sendo captado até 31/12/2013 o montante de R$ 572.000. O prazo de
vigência do referido projeto é 31/10/2014; tendo 60 (sessenta) dias para a prestação de contas após o término
de execução do projeto. 9. Provisão para contingências: A Associação está suscetível a ações judiciais e
processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das
operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas e aspectos cíveis. A Administração, com base em
informações de seus assessores jurídicos, analisa essas demandas judiciais pendentes e, quanto às ações com
base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, pode constituir provisão para as causas com
expectativa de perda considerada provável. Segundo a avaliação efetuada pelos assessores jurídicos da
Associação, as contingências relacionadas com processos administrativos e judiciais na esfera trabalhista está
resumida e classificada pelo critério de probabilidade de perda, conforme segue:

Líquido

42.137
46.794
35.445
120.911
3.665
592.042
840.994
840.994

(15.223)
(92.726)
(42.737)
(57.565)
(10.886)
(219.137)
(219.137)
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(*) Inclui saldo remanescente no montante de R$ 41.092,25 do
Contrato nº 15/07.Além dos recursos financeiros provenientes do
2.349.918 Poder Público, para execução do objeto do Contrato de Gestão, a
5.804.300 Associação também mantém as seguintes fontes de recursos: (i)
6.000.000 receitas auferidas pela prestação de serviços e pela realização de
6.000.000 atividades, tais como bilheterias; ; (ii) receitas advindas da
20.154.218 utilização de seus espaços físicos; (iii) doações, legados e
contribuições de entidades nacionais e estrangeiras; e (iv) rendimentos de aplicações e ativos financeiros. Por
força do Contrato de Gestão, a Associação está obrigada a cumprir determinadas metas, as quais são
trimestralmente avaliadas pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação dos Contratos de Gestão da
Secretaria de Estado da Cultura. No caso de não cumprimento dessas metas, a Associação poderá sofrer
penalidades que podem incorrer em redução dos repasses contratados.Os relatórios trimestrais, relativos ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2013, foram preparados e encaminhados para a Unidade de
Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM) da Secretaria de Estado da Cultura, aguardando a
formalização conclusiva da sua análise, assim como será enviado no mês de janeiro de 2014 o relatório das
atividades anuais. Os recursos provenientes do Contrato de Gestão são contabilizados como receitas quando
aplicados nos projetos. Em decorrência, os montantes ainda não utilizados ficam registrados no passivo
circulante, representando a parcela remanescente a ser aplicada no projeto, acrescida dos rendimentos
financeiros auferidos decorrentes de sua aplicação. Renovação do contrato de gestão - Em 27 de dezembro
de 2013, foi assinado o novo Contrato de Gestão nº 007/2013 cuja vigência será de 1º de janeiro de 2014 a 30
de novembro de 2018. Pela prestação dos serviços objeto do Contrato de Gestão, a Associação recebe do
Poder Público, nos prazos e condições acordados, a importância global estimada em
R$ 52.247.445, que será recebida da seguinte forma:
(*)Inclui saldo remanescente no montante de R$ 173.583 do
Contrato 42/10 ao qual será transferido para o novo contrato de
8.558.000 gestão e abatido da primeira parcela do repasse. b) Lei Rouanet –
9.413.800 PRONAC nº 108765 – Implantação de novo espaço Museu de
10.355.180 Arte Sacra de São Paulo: Os recursos provenientes do Projeto nº
11.390.698 108765 correspondem aos recursos recebidos antecipadamente a
12.529.767 título de patrocínio para execução do projeto incentivado
52.247.445 pelo Pronac e aprovado pelo Ministério da Cultura, conforme
determinação da Lei nº 8.313/1991, que criou o Programa Nacional de Apoio à Cultura. O projeto visa utilizar
espaço dentro do metrô Tiradentes em São Paulo/SP, cedido pela Companhia Metropolitana Paulista para
extensão de área expositiva do Museu de Arte Sacra de São Paulo, que fica localizado ao lado da estação para
utilização em exposições temporárias e permanentes do acervo do Museu e também mostras de artes e
esculturas temporárias de artistas contemporâneos. O projeto foi aprovado no montante de R$ 1.589.501,
sendo captado até 31/12/2013 o montante de R$ 900.000. O prazo de vigência do referido projeto é
31/01/2015, tendo 60 (sessenta) dias para a prestação de contas após o término de execução do projeto.c)

2012 – Probabilidade de perda
Provável Possível Remota
Total
36.000
36.000
-

10. Obrigações com o Estado
(ativo
imobilizado):
A
Administração
da
Associação
adota
como
critério
para
36.000
36.000 reconhecimento de obrigação de
longo prazo para com o Estado, o registro de valor equivalente ao montante líquido de seu ativo imobilizado
vinculado ao Contrato de Gestão. O saldo da rubrica é aumentado em contrapartida de lançamento na rubrica
de projetos a executar, sempre que há nova aquisição, e reduzido em contrapartida da rubrica de despesa de
depreciação. 11. Patrimônio líquido: O patrimônio líquido é composto, substancialmente, pelo patrimônio
social e pelos deficits/ superavits apurados anualmente. Em caso de extinção ou desqualificação da
Associação, seu patrimônio, legados ou doações, assim como eventuais excedentes financeiros decorrentes de
suas atividades, serão destinados integralmente ao patrimônio de outra Organização Social, qualificada no
âmbito do Estado de São Paulo na mesma área de atuação, escolhida em Assembleia Geral e ao patrimônio do
Estado, na proporção dos recursos e bens por estes alocados, de acordo com o disposto na Lei Complementar
nº 846/98 e no Decreto Estadual nº 43.493/98.12. Receitas operacionais:
Contingência
Trabalhista

Depósito
judicial
-

Descrição
Provenientes do poder público (Nota
Explicativa nº 8)
Lei de incentivo (Nota Explicativa nº 8)
Aplicações financeiras (Nota Explicativa nº 8)
Taxas de inscrições (i)
Bilheterias (ii)
Doações (iii)
Outras receitas (iv)

2013

2012

8.686.507

6.313.445

351.260
287.375
139.094
52.713
40.760
118.965
9.676.674

524.915
157.900
63.862
53.096
28.970
356.119
7.498.307

(i) Representada pelas taxas de
inscrições em cursos de
extensão
ministrados
pelo
SAMAS;
(ii)
Receitas
provenientes da cobrança de
ingresso para entrada no
Museu; (iii) Doações recebidas
de diversas fontes durante o
ano;(iv)
Representada
substancialmente por vendas
de produtos da loja

13. Despesa de pessoal:
Contrato de gestão
Salários
13º salário
Encargos sociais
Provisão de férias
Bolsa-auxílio
Vale-transporte
Rescisões
Vale-alimentação e refeição
Outras despesas

2013
2012
14. Despesas com prestação de serviços:
Contrato de gestão
2013
2012
1.621.220
1.578.944
141.376
108.181
Serviços prestados
754.969
600.264
1.730.449
878.140
por pessoa jurídica (a)
210.701
80.819
121.095
162.408
Serviços contábeis
72.500
80.023
42.971
39.991
Serviços de
950.260
1.082.346
segurança
110.728
69.947
2.753.209
2.040.509
223.350
188.209
323.251
170.070 (a) Houve um aumento na rubrica “serviços
3.549.661
2.998.833 prestados por pessoa jurídica”, em decorrência do
encerramento do Contrato de Gestão 42/10, bem como pela autorização na utilização do fundo de reserva no
valor de R$ 300 mil e na montagem da estrutura temporária para guarda dos presépios, até que se realize obra
no local original e substituição dos barracões da manutenção do Museu.
15. Despesas gerais e administrativas: /
16. Programa de exposições e programação cultural:
Contrato de gestão
2013
2012
Contrato de gestão
2013
2012
Materiais de consumo e
Programa de
358.037
237.681
outros
334.049
356.899
edificação: conserv,
manut e seg
Locações
584.465
623.150
Serviços de água e esgoto
144.951
120.200
Programa de acervo:
Energia elétrica
66.196
90.008
76.704
15.032
conserv, docum e
pesq
Telefonia
36.611
37.931
Outros
303.245
231.870
Programa de
exposição e
1.493.505
1.340.840
953.129
541.341
(a) Programa de exposição e programações culturais: programações
Ao longo do exercício de 2013, a área técnica, com a culturais (a)
contratação de profissionais e com a aquisição de vários Programa de serviço
25.578
3.555
equipamentos buscando o objetivo de levar a cultura ao educativo e projetos
público através de exposições, resultou em várias mostras especiais
temporárias, além daquela, de longa duração do acervo, e Programa de ações
369.027
12.107
a presença de 54.390 visitantes no Museu de Arte Sacra de apoio ao SISEMde São Paulo, que representou um aumento de 15% em SP (b)
relação ao ano anterior. Merece destaque a exposição Programa de
65.397
19.383
“Crux, Crucis, Crucifixus – O Universo Simbólico da Cruz”, comunicação
que obteve a presença de um público de 76.033 visitantes
1.823.884
948.317
em 60 (sessenta) dias, realizada durante a Jornada Mundial da Juventude 2013, no Centro Cultural Banco do
Brasil na cidade do Rio de Janeiro e que itinerou, em dezembro, para o Museu da TAM em São Carlos. (b)
Programa de ações de apoio ao SISEM-SP: A parceria com o Sistema Estadual de Museus (SISEM),
corresponde a realização de 02 (duas) exposições itinerantes, e a realização de 08 (oito) ações de capacitação
nas Regiões do Interior e da Grande São Paulo. A rede de Museus de Arte Sacra do Estado de São Paulo, da
qual o MAS foi designado Coordenador realizou a catalogação de mais de 1.600 obras, em 17 cidades,
resultando o “Inventário de Arte Sacra Paulista – 1ª Fase”, que no dia 17 de dezembro de 2013, reuniram-se no
Museu, representantes das várias instituições nela participantes com palestra sobre as instituições visitadas,
seus acervos, orientações e sugestões, fruto das observações da equipe da rede, com encerramento no
auditório da Secretaria de Cultura, onde o Secretário Marcelo Araújo, fez a entrega a cada uma das instituições
de uma caixa contendo todas as informações da catalogação de seus respectivos acervos. 17. Partes
relacionadas: A Associação possui transações com o Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria
de Cultura, nas quais são recebidos montantes para custear as atividades da Associação, além do recebimento
de bens integrantes do ativo imobilizado. Dessa forma, parcela significativa dos ativos e da receita da
Associação estão relacionadas ao Contrato de Gestão com o Estado de São Paulo, por intermédio da
Secretaria da Cultura. Remuneração de administradores: Os administradores da Associação são
remunerados através de salários e registrados sob regime CLT, que estão apresentados na rubrica “despesas
de pessoal”, no resultado do exercício. Durante o exercício a remuneração dos administradores foi de R$
602.961,08 (R$ 463.999,92 em 2012). Não há remuneração, direta ou indireta aos conselheiros da Associação.
A Administração da Associação não possui planos de benefício pós-emprego, benefícios de rescisão de
contrato, outros benefícios de longo prazo para a diretoria e Administração. 18. Instrumentos financeiros e
derivativos - Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros da Associação incluem, principalmente:
caixa, bancos, aplicações financeiras, fornecedores e contas a pagar. Os valores contábeis dos instrumentos
financeiros aproximam-se dos seus valores de mercado. A Administração e a gestão desses instrumentos
financeiros são realizadas por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de
controle, devidamente monitorados pela Administração da Associação. Instrumentos financeiros derivativos:
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012, a Administração da Associação não
executou transações envolvendo instrumentos financeiros na forma de derivativos. 19. Gestão de riscos Considerações gerais e políticas: A Associação possui uma política formal para gerenciamento de riscos,
cujo controle e gestão é responsabilidade da diretoria, que se utiliza de instrumentos de controle por meio de
sistemas adequados e de profissionais capacitados na mensuração, análise e gestão de riscos. Risco de
liquidez: É o risco que a Associação irá encontrar em cumprir com as obrigações associadas com seus
passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A gestão
prudente do risco de liquidez implica em manter caixa, aplicações financeiras suficientes, disponibilidades de
captação por meio de linhas de crédito compromissadas e capacidade de liquidar posições de mercado. Risco
de crédito: O risco de crédito é o risco que surge da possibilidade de prejuízo resultante do não recebimento
de valores contratados. O risco de crédito é reduzido em virtude de procedimentos de avaliação de contas
correntes e em aplicação financeiras mantidas em instituições financeiras. Risco de mercado: A Associação
está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. 20. Cobertura de seguros: A
Administração da Associação adota a política de contratar cobertura de seguros contra incêndio e riscos
diversos para os bens do ativo imobilizado por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais
sinistros, que foram definidos por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza de sua
atividade e o grau de risco envolvido. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte
do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente, não foram examinadas pelos
nossos auditores independentes. A cobertura dos seguros, em valores, em 31 de dezembro de 2013, é assim
demonstrada: - danos materiais: R$ 5.000.000; e - responsabilidade civil geral: R$ 1.000.000.
José Roberto Marcellino dos Santos – Presidente do Conselho de Administração
Jussara Delphino - Conselheira Fiscal
José João da Silva - Conselheiro Fiscal
José Emídio Teixeira - Conselheiro Fiscal
José Carlos Reis Marçal de Barros– Diretor Executivo
Luiz Henrique Marcon Neves – Diretor de Planejamento e Gestão
Rogério Gerlah Paganatto – Contador - CRC-1SP 131987/O-3
Quality Associados Serviços Empresarias S/S Ltda.
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Relatório dos Auditores Independentes - Aos: Conselheiros e Administradores da Associação Museu de Arte
Sacra de São Paulo – SAMAS / São Paulo – SP. Examinamos as demonstrações contábeis da Associação
Museu de Arte Sacra de São Paulo – SAMAS (Associação), compreendendo o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa referentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações
contábeis. A Administração da Associação é responsável pela elaboração e pela adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem
finalidade de lucros, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes / Nossa responsabilidade é a de expressar uma
opinião sobre estas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzidas de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Estas normas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelos auditores e também que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter a segurança
razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a
execução de procedimentos selecionados para a obtenção de evidência a respeito dos valores e das
divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações contábeis da
Associação para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Associação. Uma auditoria inclui, também,
a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas
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pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em
conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Opinião sobre as demonstrações contábeis / Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo – SAMAS em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros. Ênfase / Contrato de gestão / Sem
ressalvar à nossa opinião, conforme mencionado na Nota Explicativa nº 8.a, os recursos destinados ao custeio
das atividades desenvolvidas pela Associação são promovidos pelo Governo do Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria da Cultura sendo essas atividades medidas por metas e indicadores de desempenho
atreladas ao Contrato de Gestão. A Associação depende do recebimento regular desses recursos, bem como
das políticas e diretrizes acordadas com a Secretaria da Cultura para manutenção de suas atividades e de seu
equilíbrio econômico-financeiro. Outros assuntos / As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de
dezembro de 2012 foram por nós examinadas e sobre as quais emitiram relatório em 28 de janeiro de 2013
expressando uma opinião com ressalva sobre o fato da Administração da Associação não matinha até então
controle individualizado dos bens que compõem a rubrica contábil “Mobiliário acervo técnico”, do ativo
imobilizado não vinculado ao contrato de gestão, no montante líquido de depreciação de R$ 42.881. Naquela
circunstância, não nos foi possível apurar os possíveis efeitos que poderiam existir no resultado do exercício,
decorrentes de erros de cálculos da depreciação, assim como comprovar a existência dos referidos bens.
Conforme nota explicativa nº 5, a Administração da Associação concluiu o processo de levantamento desses
bens, procedendo a regularização, e não foi identificado ajustes relevantes em 2013.
São Paulo, 20 de janeiro de 2014.
Rafael Dominguez Barros - Contador - CRC 1SP-208.108/O-1
Grant Thornton Auditores Independentes - CRC 2SP-025.583/O-1
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C.N.P.J.: 67.848.994/0001-71
Relatório de Atividades 4º Trimetsre / Anual 2013

Apresentação - Em sequência à atuação no trimestre anterior, cumpre informar que todas as metas previstas
no Plano de Trabalho, referentes ao 4º Trimestre de 2013, foram alcançadas, resultando no pleno cumprimento
do Plano de Trabalho do exercício de 2013, com superação de metas.Durante o exercício de 2013, a
Associação buscou melhorar sua estrutura operacional tanto na área administrativa quanto na área técnica,
com a contratação de profissionais cuja experiência contribuiu, ainda mais, com o trabalho da equipe que atua
no Museu, e com a aquisição de vários equipamentos visando a continuação da modernização da reserva
(armários, traineis, moedeiros). Sendo uns dos objetivos levar a cultura ao público através de exposições, os
esforços neste exercício resultaram em várias mostras temporárias, além daquela, de longa duração, do
acervo. Por ocasião do aniversário de 459 anos da cidade de São Paulo, exibiu-se parte da coleção de obras
de santeiros paulistas, as denominadas “Paulistinhas”, sob o título de “459 Paulistinhas”. Os colecionadores de
arte sacra Ruth e Paschoal Grieco, exibiram parte de sua interessantíssima coleção, na exposição denominada
“Devoção, Memória e Brasilidade”; parte da coleção de paulistinhas do Museu, mais exatamente as obras de
autoria de Benedito Amaro de Oliveira, originou a mostra “Uma assinatura na arte anônima – Dito Pituba”.
Tendo ocorrido a renuncia do Papa Bento XVI aproveitamos a oportunidade para exibir 100 medalhas papais
comemorativas, pertencentes ao acervo de numismática, datadas dos séculos III à XXI, denominada “A Cátedra
de Pedro – As Medalhas contam a História”. Parte desta exposição foi exibida na reinauguração do Museu
Janete Costa em Niteroi – RJ, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Na mesma ocasião, no mesmo
Museu, exibimos com o nome de “Santeiros Populares Paulistas”, parte da coleção de paulistinhas do MAS.
Ainda durante a Jornada realizamos no Centro Cultural Banco do Brasil na cidade do Rio de Janeiro, a
exposição “Crux, Crucis, Crucifixus – O Universo Simbólico da Cruz”, que obteve expressivo sucesso de público
traduzido pela presença de 76.033 visitantes em 60 (sessenta) dias. Nas dependências do Museu, na mesma
época, levamos a efeito a mostra “São Francisco de Assis, das Chagas e de Todo Mundo”. Integrando as
atividades do evento internacional Desing Weekend (DW!), a exposição “Conforto da Alma – Mobiliário dos
Séculos XVIII e XIX do Museu de Arte Sacra”, com magníficas cadeiras que exemplificaram o estilo do
mobiliário e os modos de sentar daquelas épocas. Ao terminar o ano, em parceria com a Fundação Cultural
TAM (EDUCTAM), inauguramos em São Carlos/SP uma mostra da exposição “Crux, Crucis, Crucifixus – O
Universo Simbólico da Cruz”, que deve seguir até 09 de março de 2014 e, nas dependências do Museu,
levamos a efeito a tradicional mostra de presépios, desta feita, ainda mais ampliada, visto que o convite a
arquitetos, colecionadores e jornalistas, que utilizaram presépios do acervo do Museu, remontados de acordo
com suas visões pessoais e outros de suas coleções particulares, permitiu a exposição de 35 magníficos
presépios. Cabe salientar, ainda, que numa exposição de tema tão específico para a religião católica o Museu
demonstrou o seu ecletismo e pluralidade, com grande sucesso, já que entre os convidados estavam três
senhoras de religião Judáica. Nas ações “extramuros”, na mesma época natalina, deve-se registrar uma
exposição realizada no Palácio dos Bandeirantes com Presépios Brasileiros e Arte Popular e outra na cidade de
Itanhaém em parceria com a Prefeitura local, realizamos outra significativa mostra de presépios, cujo público
atingiu 700 visitantes (em 21 dias), número considerado muito bom para a localidade. O projeto da sala Metrô
Tiradentes do Museu de Arte Sacra de São Paulo, na estação Tiradentes do Metrô, recebeu todos os pareceres
necessários e as obas deverão ter início em 2014. Pretende-se inaugurar a sala, próximo ao início da Copa do
Mundo de futebol, quando com uma parceria com o Museu do Futebol será realizada a exposição “Os Santos
no Futebol”, abordando os Santos Padroeiros dos Clubes. A parceria com o Sistema Estadual de Museus
(SISEM), rendeu bons frutos neste ano, com a realização de 02 exposições itinerantes, uma na cidade de São
Roque e outra na cidade de Itanhaém; também tivemos a realização de 08 ações de capacitação nas Regiões
do Interior e da Grande São Paulo. A rede de Museus de Arte Sacra do Estado de São Paulo, da qual o MAS
foi designado Coordenador pelo Senhor Secretário de Cultura, teve significativo andamento durante o ano,
tendo sido realizada a catalogação de mais de 1600 obras, em cerca de 17 cidades, o que resultou no belo
trabalho de “Inventário de Arte Sacra Paulista – 1ª Fase”. No encerramento desta 1ª fase, no dia 17 de
dezembro, dois momentos: pela manhã reuniram-se, no Museu, representantes das várias instituições nela
participantes com palestra sobre as instituições visitadas, seus acervos, orientações e sugestões, fruto das
observações da equipe da rede. Pela tarde, no auditório da Secretaria de Cultura, o Secretário Marcelo Araújo,
fez a entrega a cada uma das instituições de uma caixa contendo todas as informações da catalogação de seus
respectivos acervos. A área educativa do Museu comportou-se de forma exemplar, esforçando-se
sobremaneira, não só para cumprir, como para superar as metas; o número de alunos de escolas públicas e
privadas atingiu 15.483; as parcerias com outros educativos, os cursos para Professores e Guias de Turismo,
foram uma constante. As ações destinadas a ampliar o diálogo entre o Museu e o seu entorno, inclusive com
moradores de rua, que nunca haviam tido a oportunidade de se aproximar da cultura, se transformaram num
gratificante sucesso. As ações destinadas a inclusão de pessoas com deficiência foram realizadas com grande
efetividade, destacando-se aquela desenvolvida para a mostra “Crux, Crucis, Crucifixus” (registre-se o
excelente trabalho da curadora Dalva de Abrantes e a colaboração da Secretaria de Direitos do Deficiente
Físico, com a apresentação de bancadas com cruzes em acrílico e legenda explicativa em braile), que
despertou entusiasmo nos educadores do Centro Cultural Banco do Brasil e da fundação EDUCTAM, e a “asa
Sensorial”, exibida no lançamento do “Passaporte Cultural”, no Parque da Juventude, e na Virada Inclusiva. Os
cursos de Extensão Universitária, cujo o primeiro módulo teve lugar em 2011, chegaram agora, sempre com o
mesmo sucesso, ao sexto e último módulo. Neles a parceria com a Faculdade de São Bento continua sólida.
Com o Instituto SARASÁ, temos trabalhado em cursos de Zeladoria do Patrimônio e com a Cáritas Diciocesana
de São Paulo, completamos a 2ª edição do Curso de Adaptação, a refugiados que oferece aulas de língua
Portuguesa e promove o contato com os costumes e a arte brasileira. As tardes musicais continuaram a ser o
foco das tardes de sábado do publico visitante do Museu, em uma linha crescente, a cada apresentação, de
publico e qualidade musical. O conjunto de ações permitiu que o MAS registra-se crescimento expressivo em
vários índices de avaliação: Aumento de 15% na visitação geral; e Aumento de 19% no número de atendimento
há alunos de escolas públicas e privadas. Demos início a produção de um livro de arte sobre o acervo do
Museu, que deverá ser publicado no 1º Semestre de 2014. Na área de divulgação, produzimos publicações
sobre os temas das exposições realizadas, como um pequeno livro sobre medalhas papais e um catálogo sobre
à exposição “Crux, Crucis, Crucifixus”, este com a parceira da Secretaria do Deficiente Físico, e um pequeno
catálogo das exposições: “São Francisco de Assis das Chagas e de Todo Mundo” e “Dito Pituba, Uma
Assinatura na Arte Anônima”, uma publicação única com as duas exposições, uma face a outra; assim
Associação cumpriu com êxito a meta. Os esforços para adequação da segurança do Museu de Arte Sacra,
tanto em sua ala expositiva quanto em sua sede administrativa/reserva técnica, visando a segurança do acervo,
dos visitantes, colaboradores e funcionários, foram intensificados. O AVCB, referente às instalações da rua São
Lázaro (sede administrativa/reserva técnica do Museu) já foi obtido. Com referência ao Complexo do Mosteiro
da Luz, em parte do qual está instalado o Museu, em parceria com as Irmãs Concepcionistas, tomaram-se
todas as providencias necessárias e a solicitação do AVCB já deu entrada junto ao Corpo de Bombeiros;
aguarda-se, tão somente, a visita técnica. O sistema de vigilância digital, é inteiramente novo, conta com 92
câmeras e os monitores de vigilância a distância estão instalados nos dois prédios (de cada um se monitora o
outro), assim como, junto à empresa externa contratada. No intuito de regularizar todas as atividades, tão logo
obtido o AVCB do prédio do Mosteiro daremos início ao trâmite para obtenção do Alvará de Funcionamento.
Tendo sido obtido o reconhecimento como Instituição Cultural - Diário Oficial (09 de agosto de 2013, Poder
Executivo – Seção I, página 44), demos início a solicitação de isenção do ITCMD (Imposto de Transmissão
Causa Mortis e Doação) o que permitirá uma facilidade a mais na obtenção de obras doadas. Os funcionários
vem recebendo todo o apoio para que melhorem, cada qual, seus conhecimentos específicos, inclusive com
oferecimento de cursos externos. Acredita-se, não só por terem sido as metas alcançadas, mas principalmente,
pelo sucesso das exposições, cursos e ações educativas e pelo árduo e profícuo trabalho da área técnica, na
documentação e catalogação dos acervos, como pelo clima reinante entre os funcionários, que durante o ano
de 2013, a SAMAS cumpriu com suas obrigações.
QUADRO DE METAS: MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
A Equipe Técnica do Museu de Arte Sacra de São Paulo desenvolveu as seguintes atividades durante o 4º
trimestre de 2013: 1- EXPOSIÇÕES: 1.1 - Desmontagem das exposições “São Francisco de Assis, das
Chagas e de Todo Mundo” e “Dito Pituba: uma assinatura na Arte Anônima”, ambas realizadas no
setor expositivo do Museu. 1.2 - Montagem da exposição “Presépios: um olhar, uma história” com
duração de 27 de novembro de 2013 a 06 de janeiro de 2014. São 35 presépios expostos e uma sala
especial dedicada ao acervo da família Landmann. A curadoria é de Cristina Ferraz.1.3 - Montagem da
exposição “Crux, crucis, crucifixos – O Universo Simbólico da Cruz”. Inaugurada no dia 19 de
dezembro ela prosseguirá até o dia 20 de fevereiro de 2014 no Museu TAM na cidade de São Carlos,
interior paulista. A mostra segue com obras do acervo do Museu e algumas expressivas peças do Instituto
Lina Bo Bardi; 2 – EMPRÉSTIMOS: 2.1 - 18 presépios foram disponibilizados para o Palácio dos
Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo. 2.2 - 09 presépios foram emprestados para
exibição da Sala de Leitura da Prefeitura de Itanhaém. Antes da liberação das obras todas as peças

passaram por higienização e a conservadora responsável fez os laudos de conservação. No caso dos
presépios que foram para o Palácio dos Bandeirantes, o Museu enviou sua courier que acompanhou a
desembalagem, a conferência dos laudos e a colocação das peças nas vitrines da exposição. 3 ORGANIZAÇÃO ACERVO: 3.1 - A equipe temporária contratada para conferência e atualização do Anexo
4 continua seus trabalhos sob a supervisão da Equipe Técnica. Visando facilitar a identificação visual das
peças por coleção esta mesma equipe está colocando etiquetas coloridas nas obras, foram estabelecidas
cores diferentes para acervos do MAS, Cúria, OC e MP. 3.2 – Desde a mudança da Reserva Técnica para
o prédio atual em junho de 2012 a Equipe Técnica esteve envolvida em intensa atividade tanto na
organização do acervo quanto em produção e montagem de exposições o que inviabilizou o cumprimento
de um cronograma de higienização. Em vista disso foram contratados 04 funcionários temporários para
realizar essa tarefa, sempre sob a supervisão dos conservadores responsáveis. 3.3 – Os trabalhos de
reorganização, acondicionamento, registro fotográfico e mapeamento da Coleção de Numismática foram
encerrados em novembro. Atualmente duas funcionárias responsáveis estão atualizando o Banco de Dados
da Secretaria com as novas localizações e as fotos conforme estão sendo editadas. 4 – PUBLICAÇÕES:
4.1 – A Equipe Técnica selecionou as obras e acompanhou durante o último mês o trabalho do fotógrafo
responsável pelo registro das imagens que serão utilizadas no livro de arte sobre o acervo do Museu de
Arte Sacra. 4.2 – Confecção de um livreto com 500 exemplares registrando duas exposições realizadas
pelo Museu durante o ano de 2013: “São Francisco de Assis, das Chagas e de Todo Mundo” e “Dito
Pituba: uma assinatura na Arte Anônima”. 5 – OFICINAS: 5.1 – Conservação, Higienização e
Acondicionamento de Acervos, ministrante Ana Silvia Bloise, realizada no dia 26/11/2013 no
Departamento do Patrimônio Cultural de São Sebastião. 5.2 – Conservação, Higienização e
Acondicionamento de Acervos, ministrante Ana Silvia Bloise, realizada no dia 28/11/2013 no Museu
Histórico Municipal de São Caetano do Sul. 6 - BANCO DE DADOS: Como ocorreu durante todo o ano,
novamente vamos superar as metas de inserção de dados e fotos no Banco de Dados, isso reflete nosso
empenho na organização e atualização dos dados fundamentais do nosso acervo. Seguem os totais até o
dia 20/12/2013. Atualizações de dados: 3.315; e Inserção de fotos: 8.535. Estes números correspondem
às atualizações do acervo em geral e da Coleção de Numismática. 7 – AQUISIÇÃO: A Secretaria de
Cultura do Estado de São Paulo (Processo S/C 139624/2013) adquiriu para o Museu de Arte Sacra de São
Paulo junto à família de José Mindlin.
Ações

Ind de Resultado

Realizar registro fotográfico do
Acervo

Número de registros
fotográficos do acervo
inseridos no Banco de
Dados do Acervo da SEC

02

Realizar pesquisa de origem e
histórico do acervo

Número de objetos do
acervo com origem e
histórico complementados
e atualizados no Banco
de Dados do Acervo da
SEC

03

Estabelecer parcerias acadêmicas
para pesquisas sobre o acervo e a
temática do museu

Número de novas
parcerias estabelecidas

04

Submeter projetos de pesquisa a
editais de apoio e fomento para
busca de apoio financeiro, técnicoacadêmico e material
(FAPESP, CNPQ, FINEP e afins)

Número de projetos
submetidos

01

05

Adquirir acervo conforme política
definida pelo Conselho de
Orientação Artística / Cultural e
aprovada pela SEC

Número de obras
adquiridas por meio de
doação ou compra

Período
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %

Meta
250
250
250
250
1.000
100%
20
20
20
20
80
100%

Realizado
702
1.346
3.416
8.535
13.999
1.399%
689
673
1.193
3.315
5.870
7.337%

1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %
1º Trim.

01
01
02
100%
-

01
01
02
100%
-

2º Trim.

01

01

3º Trim.

01

01

4º Trim.

-

-

ANUAL

02

02

ICM %
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %

100%
04
04
100%

100%
19
01
20
500%

Todas as Metas atreladas ao Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa foram
cumpridas durante o exercício de 2013, em sua maioria superadas e devidamente justificadas ao longo dos
trimestres anteriores, com destaque a algumas metas: Meta 03 – Durante o 1º Semestre a Associação por meio
da biblioteca do Museu de Arte Sacra, “Biblioteca José Mindlin”, firmou parceria com o Mosteiro de São Bento,
visando a elaboração de projetos de preservação e democratização, divulgando seus acervos. A parceria tem
como objetivo também a integração do sistema de dados das instituições, facilitando o acesso aos acervos. No
decorrer do 2º Semestre foi ratificada a parceira com a CARITAS, para a continuidade do curso de línguas para
refugiados políticos, além das parcerias informais de pesquisa, entre as quais: (1) Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP), cujo pesquisador realizou estudo sobre presépios com identificação de origem africana
existentes no MAS; o pesquisador deverá proferir palestra no último trimestre deste ano sobre a
complementação da pesquisa realizada após levantamento de documentações em viagem à África; (2) Museu
Paulista, cuja equipe de pesquisadores realizaram visitas à Reserva Técnica; (3º) Centro Paula Souza, cujos
alunos do Curso Técnico em Museologia realizaram imersões em várias áreas de atuação do MAS. Meta 04 Dentre os Projetos de Pesquisa apresentados neste ano, destacamos o “Plano Anual de Atividades”, inscrito no
PROAC, que prevê a produção de um livro de arte sobre o acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo.
PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Neste Trimestre realizamos a mostra temporária “Presépios: Um Olhar, Uma História”, que reuniu 42
convidados para ambientar presépios, utilizando peças do acervo do MAS e de coleções particulares, a
exposição ficou em cartaz de 27 de novembro 2013 a 06 de Janeiro de 2014. Na cidade de São Carlos/Sp,
no Museu da TAM, em parceria com a EDUCTAM, inauguramos a exposição “Crux, Crucis, Crucifixus: O
Universo Simbólico da Cruz”, por meio do Plano Anual de Atividades 2013, projeto PROAC de nº 9078.
Produzimos a exposição virtual “Cenas do Presépio Napolitano”, acessível pelo link
http://museuartesacra.org.br/pt/exposicoes/show/exposicao-virtual--cenas-do-presepio-napolitano.
O acesso ao conteúdo da exposição virtual é livre e gratuito, também disponível para aparelhos móbiles
com sistemas operacionais iOS e Android. Durante o mês de outubro, realizamos o curso livre “Introdução
as Técnicas de Douramento”, com a professora Regina Gierlemger, que foi sucesso de público com 45
participantes das mais diversas áreas. O curso foi ministrado entre os dias 18 e 19 de Outubro de 2013, na
sala de aula no espaço do Museu de Arte Sacra, das 9h às 16h30. Durante as comemorações de fim de
ano do Museu de Arte Sacra, realizamos no dia 20 de Dezembro de 2013, o lançamento do catálogo das
exposições: “São Francisco de Assis das Chagas e de Todo Mundo” e “Dito Pituba, Uma Assinatura na Arte
Anônima”. Uma publicação única com as duas exposições, uma face a outra. Durante as tardes de sábado
o Museu continua realizando as tardes musicais, sempre às 14h30, com apresentações no jardim do
claustro e um público frequente com mais de 100 pessoas, neste trimestre realizamos ao todo 09
apresentações. Durante o 4º Trimestre o museu manteve seu alto número de visitantes, recebendo ao todo
14.640, alcançando a meta estimada para o trimestre e fechando o exercício com 54,219, recorde de
Visitação na história do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Durante as comemorações de fim de ano, o
Museu, instalou no jardim de entrada do Mosteiro da Luz, sua árvore de natal, montada com centenas de
pinhas iluminadas com lâmpadas Led, além da mudança de cor da iluminação da fachada do prédio,
durante a noite, variando com uma cor diferente por semana.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014 às 23:11:40.
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Ações

Ind de Resultado

06

Realizar exposições temporárias a
partir da política de exposições do
museu com obras do acervo e
pesquisa própria

Número de exposições
realizadas

07

Realizar exposições temporárias a
partir da política de exposições do
museu com obras, do Museu e de
terceiros

Número de exposições
temporárias temáticas
realizadas

08

Realizar exposições virtuais de
acervo e temáticas

Número de exposições
virtuais realizadas

09

Realizar cursos, oficinas, workshops
para o público

Número de cursos
realizados

Número de participantes
nos cursos, oficinas e
workshops

10

Receber público nos cursos, oficinas
e workshops realizados

11

Realizar relatório de pesquisa de
perfil de público e satisfação do
público participante dos cursos,
oficinas e workshops

12

Realizar eventos: lançamento de
livros

Número de eventos
realizados

13

Realizar eventos periódicos:
- Tardes Musicais, aos sábados;

Número de eventos
realizados

Elaborar novo plano e projeto
museológico para exposição de
longa duração

Plano e Projeto
museológico
apresentados no 3º
Trimestre e entregues no
4º Trimestre

15

Realizar Relatórios de pesquisa de
perfil de público e de satisfação
(a partir de questionário e
orientações da SEC)

Número de Relatórios
pesquisas realizadas
(com relatório de perfil de
público e de satisfação
entregue)

16

Monitorar os índices de satisfação
do público com as exposições, por
meio de duas amostragens

Índice de satisfação com
as exposições

17

Monitorar os índices de satisfação
do público com as instalações e
serviços prestados pelo museu, por
meio de duas amostragens

Índice de satisfação com
as instalações e serviços
do museu

18

Receber visitantes presencialmente
no museu

Número Total de
visitantes recebidos

19

Receber visitantes virtuais no site
(exposições virtuais) do museu

Número de visitantes
virtuais que acessaram o
site

20

Realizar programação especial para
o Ano de Portugal e Alemanha no
Brasil

Número de programações
realizadas

21

Realizar palestras para o público
Criação de projetos conceituais de
serviços educativos em museus;
Ciclo de palestras Museu e
Academia;

Número de palestras
realizadas

22

Realizar programas temáticos:
. Aniversário da cidade
. Semana de Museus
. Virada Cultural
. Mês da Consciência Negra

Número de programas
temáticos realizados

14

Número de Relatórios
apresentados

Período
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim

Meta
01
01
02
100%
01
01
100%
01
01
01
01
04
100%
01
05
06
01
13
100%
130
110

Realizado
02
02
01
01
06
300%
01
01
100%
01
01
01
01
04
100%
01
05
06
01
13
100%
278
410

3º Trim

120

565

4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
ANUAL
ICM %
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
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Todas as Metas atreladas ao Programa de Exposições e Programação Cultural foram cumpridas durante o
exercício de 2013, em sua maioria superadas e devidamente justificadas ao longo dos trimestres anteriores,
com destaque a algumas metas: Meta 06 –O número de exposições temporárias atingiu a meta do ano logo no
1º Trimestre, com a montagem da mostra de Benedito Calixto, e da exposição “A Cátedra de Pedro: Medalhas
contam a História”. No 2º Trimestre realizamos a exposição “Uma assinatura na arte anônima: dito Pituba”. Por
ocasião da Jornada Mundial da Juventude, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em julho, envolvendo a
visita do Papa Francisco ao Brasil, o MAS realizou quatro exposições temporárias durante o 3º Trimestre, uma
destas nas dependências do Museu, durante a semana da Pré-Jornada na cidade de São Paulo, “São
Francisco de Assis, das Chagas e de Todo Mundo”, e outras três no Estado do Rio de Janeiro, uma no
Centro Cultural Banco do Brasil na cidade do Rio de Janeiro, “Crux, Crucis, Crucifixus: O Universo
Simbólico da Cruz”, cujo sucesso de público ficou demonstrado com 76 mil visitantes em 60 dias, e duas na
reinauguração do Museu Janete Costa na cidade de Niterói, “Santeiros Populares”e “A Cátedra de PedroAs Medalhas contam a História”. No mês de setembro, no espaço expositivo do Museu, alinhada ao evento
do Desing Week, foi realizada mostra evidenciando mobiliário de sentar a partir das conversadeiras da
edificação do século XVIII e várias peças do século XIX. A exposição intitulada “Para o Conforto da Alma –
Mobiliário dos Séculos XVIII e XIX do Museu de Arte Sacra”, integrou inumeras atividades realizadas na
cidade voltadas a um público de caráter internacional. Meta 07 – A Exposição “459 Paulistinhas”, foi organizada
para comemorar o aniversário (459 anos)da cidade de São Paulo com um acervo tipicamente paulista, ou seja,
imaginária de barro produzida por santeiros populares majoritariamente no século XIX. Meta 08 – No 1º
Trimestre, foi lançada no dia 29 de março, a exposição virtual intitulada “Medalhas Papais” está hospedada no
website do Museu e é acessível por meio do link www.museuartesacra.org.br/exposicoesvirtuais.html. Contém
perfis e fotografias de medalhas comemorativas de 60 papas, de Antero (235-236) a Bento XVI (2005-2013),
além de textos de apresentação e de contextualização. No decorrer do 2º Trimestre, ao mesmo tempo em que
inaugurávamos a Exposição temporária: “Uma Assinatura na Arte Anônima: dito Pituba”, liberávamos o acesso
a exposição virtual: “Dito Pituba” acessível pelo link: www.museuartesacra.org.br/exposicoesvirtuais.html, com
uma pequena amostra da exposição do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Durante o 3º Trimestre, para
atender ao público internauta do Museu de Arte Sacra de São Paulo, através do site do Museu,
simultaneamente com a inauguração da exposição na cidade de São Roque, foi publicada a exposição virtual
“Cartazes
de
São
Roque”,
com
fotos
e
textos
acessível
pelo
link:
Todo
o
http://www.museuartesacra.org.br/pt/exposicoes/show/exposicao-virtual--cartazes-de-sao-roque.
material produzido durante o ano é livre e gratuito, com a possibilidade de também ser acessado por meio de
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mobiles (iOS e Android), inovando a forma de comunicação do Museu com seu público em qualquer tempo ou
lugar. Meta 09 – Para atender a demanda de cursos, oficinas, workshops para o público oferecidos pelo Museu,
durante o 1º Trimestre , tivemos a realização da aula inaugural do Curso de Extensão Universitária,
Coordenado pelo Pe. José Arnaldo, Capelão do Mosteiro da Luz, que contou com a presença de inúmeras
personalidades do meio artístico cultural, com diversas apresentações, dentre elas a do Excelentíssimo Senhor
Secretario de Estado da Cultura, Marcello Araújo, e da Ilustre Senhora Coordenadora da Unidade de
Preservação do Patrimônio Museológico, Claudinéli Moreira Ramos, como também do corpo docente do curso,
entre eles a Prof. Drª. Maria Luiza Marcilio, Licenciada em Historia pela Universidade de São Paulo e doutora
pela - Université de Paris-Sorbonne, Professora Titular da Universidade de São Paulo, Presidente da Comissão
de Direitos Humanos da USP desde sua criação até fins de 2010 e que hoje ,preside o Instituto Jacques
Maritain do Brasil, e o Prof. Jair Militão mestrado em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. É livre-docente pela
Universidade de São Paulo, Professor da Universidade Cidade de São Paulo no Programa de Pós-Graduação
em Educação. No 3º Trimetsre tivemos a palestra dia 20 de setembro, ministrada pelo Profº Dr. Percival
Tirapelli, que dissertou sobre o tema: “A Arte dos Jesuítas na América Latina”, foi um grande sucesso, tendo a
lista de espera por vaga com mais de 20 pessoas, e uma sala de 60 visitantes. Meta 20 – No decorrer do 2º
Trimestre Promovemos o curso “Artes Decorativas e o Sagrado em Portugal e no Brasil”, com o professor
português Gonçalo de Vasconcelos e Sousa, doutor em História da Arte pela Faculdade de Letras da
Universidade do Porto e professor Catedrático e Presidente do Conselho Científico da Escola das Artes da
Universidade Católica Portuguesa. O curso ocorreu entre os dias 17 e 21 de Junho, ainda dentro do período
comemorativo do ano Brasil/Portugal, e contou com cerca 25 inscritos, cumprindo meta do trimestre. No 3º
Trimestre, para o Ano de Portugal e Alemanha no Brasil, foi organizada uma pequena mostra de objetos
salvaguardados pelo Museu de origem alemã a fim de celebrar o Ano da Alemanha no Brasil entre eles
presépios, moedas e objetos de culto. A Ação Educativa promoveu uma série de visitas mediadas a partir deste
acervo e colaborou na criação de textos a partir da análise destes objetos.
PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS
O Ano de 2013 foi extremamente positivo para o Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais.
Verificou-se um acréscimo significativo dos públicos participantes das atividades educativas e visitas
mediadas. Nesse sentido, vale à pena destacar a ampliação do público escolar em mais de 25% em
relação ao total de visitantes recebidos no ano anterior, totalizando 15.483 estudantes das redes públicas e
particular de ensino. Um pressuposto que norteou a Ação Educativa neste ano foi a necessidade de
conhecer aqueles que frequentam o Museu de Arte Sacra de São Paulo e com isso avaliar suas
expectativas no momento da visita. Para tal, foi criado um Programa de Pesquisas de Público, com o
objetivo de conhecer e avaliar de que maneira os visitantes interagem com os objetos e o espaço
museológico, a fim de repensar os métodos de mediação e as atividades oferecidas pela instituição,
sobretudo as ofertadas, pela Ação Educativa. Desta forma, foram desenvolvidas pesquisas para avaliação
das visitas educativas mediadas, da participação de cursos para professores e visitas integradas, em
parceria com outros museus, também organizadas para estes profissionais e da fruição da exposição
temporária “A Cátedra de Pedro: as Medalhas contam a História” pelo público espontâneo. A
sistematização do Programa de Inclusão Sociocultural propiciou a organização de ações regulares
destinadas aos adultos em situação de rua ou albergados. Foi desenvolvida uma metodologia de trabalho
que contempla as especificidades e a heterogeneidade deste público e promove o diálogo entre o acervo
do Museu e o cotidiano desses indivíduos, que normalmente não frequentam espaços públicos de cultura.
Assim, seja por meio de ações pontuais ou ações continuadas, realizadas no Museu e nas instituições
parceiras, verificou-se a ampliação deste público em 80% em relação à meta prevista, totalizando 686
pessoas atendidas. A criação do Programa Interessante e Interativo implicou na oferta de uma
programação cultural diversificada (atividades de fotografia, contação de histórias, oficinas e jogos) que
colaborou para a atração de novos públicos, sobretudo de visitantes espontâneos que buscam em seu
tempo livre de lazer atividades lúdicas e prazerosas, conectadas às temáticas e discussões atuais. Dessa
forma, neste ano, foram atendidos 9.669 visitantes, o que representa a superação em 67% da meta do
Plano Anual de Trabalho, referente ao atendimento ao público-alvo. A consolidação do Programa de
Acessibilidade por meio da organização de ações sistemáticas que difundem os princípios do desenho
universal e incentivam a acessibilidade comunicacional, metodológica e atitudinal deve ser mencionada
como uma conquista para a instituição. Vale aqui pontuar a criação da Casa Sensorial Napolitana,
instalação que estimula os diversos sentidos dos participantes a partir de estratégias de mediação
desenvolvidas a partir do Presépio Napolitano de São Paulo. Essa instalação, acessível para todos os
públicos, foi extremamente bem avaliada por aqueles que a visitaram, seja no Mosteiro da Luz ou no
Parque da Juventude. As impressões do público sobre esta ação foram verificadas por meio da análise de
recados deixados em um grande mural coletivo. Por fim, a realização e a participação de ações extramuros
(Mostra de Museus da Secretaria do Estado de Cultura, projetos do Programa de Inclusão Sociocultural em
parceria com o Arsenal da Esperança, Centro de Acolhida 24h Portal do Futuro e Casa Porto Seguro e
projeto-piloto Educar em Conjunto em parceria com a EMEI João Theodoro) permitiram a aproximação do
Museu de novos públicos. Acreditamos que desta forma contribuímos para extroversão das discussões
relativas ao universo dos museus e da cultura, aproximando o MAS-SP do público e, em última instância,
esperamos contribuir para que esses novos públicos possam desenvolver olhares e reflexões sobre o
museu enquanto um local dinâmico, prazeroso, lúdico e reflexivo em que diferentes agentes foram e se
fazem representar, em um constante processo de (re) invenção. O balanço deste ano coloca-nos o desafio
de criar estratégias de mediação que contemplem estes e futuros públicos, sem perder de vista a
pluralidade dos visitantes e de suas agendas. Em outras palavras, temos que entender essa aproximação
entre os diferentes (Museu e Públicos) como um diálogo possível, em que seja respeitada a alteridade dos
envolvidos. Em relação ao cumprimento das metas destacamos: Nº 23 - Neste ano foram atendidos
15.483 estudantes, o que representa a superação da meta anual em 9%. Se comparado ao número de
visitantes escolares recebidos em 2012 (12.308 alunos), esse dado indica a ampliação de mais de 25%
desse público. Deste total, 12.116 estudantes de escolas públicas (9.365 por meio do Programa Cultura é
Currículo) e 3.367 estudantes de escolas particulares. Esse crescimento vertiginoso deve-se a uma série de
fatores, dentre os quais vale a pena destacar: a reformulação da proposta de visita educativa mediada que
também teve sua duração ampliada para 1h30min, a criação de uma política de exposições temporárias
pela instituição, a mudança de horário de funcionamento do Museu de terça a sexta-feira – que propiciou
aumentarmos o número de visitas agendadas no período da manhã, geralmente o mais procurado pelas
escolas, a ampliação da parceria com a FDE, por meio do Programa Cultura é Currículo e a
regulamentação do sistema de agendamento de grupos a fim de torná-lo ativo. Nº 26 - Foram realizados
quatro cursos de capacitação ao longo do quarto trimestre, dois deles voltados para os professores, com as
seguintes temáticas “Arte-educação e Inclusão” e “Símbolos na Arte Sacra: instrumento de comunicação” e
dois encontros para profissionais de turismo “Descobrindo o Museu de Arte Sacra de São Paulo” e “A
Coleção de Presépios do MAS-SP”, respectivamente nos dias 26/10, 30/11, 06/11 e 04/12. Nº 27 - Neste
ano ocorreu a superação da meta prevista no Plano Anual de Trabalho, referente à participação de
profissionais das áreas de Educação e Turismo dos cursos promovidos pela Ação Educativa em 20%.
Foram capacitados 253 profissionais. Este crescimento deve-se, sobretudo a oferta de cursos para
professores organizados a partir do acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo em consonância com as
discussões recentes realizadas no âmbito escolar. Neste sentido, foi organizado o curso “Arte-educação e
Inclusão”, promovido em duas edições uma em cada semestre, com um programa que discute estratégias
de mediação de obras de arte de uma maneira acessível para todos os públicos. Esta questão é latente no
universo docente, em função da política de educação inclusiva, pela qual os alunos com deficiência
passaram a frequentar turmas regulares. Outro curso oferecido em que há uma procura expressiva aborda
a temática do uso de objetos históricos como um recurso complementar à sala de aula, organizado a partir
de um diálogo entre a metodologia de observação de objetos adotada pela Ação Educativa e os
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de História. Também contribuíram para esse acréscimo
de participantes, a regularidade da oferta de cursos, a realização de cursos em parceria com outros museus
da região da Luz e a criação de temáticas associadas às datas comemorativas. Este último aspecto foi
fundamental para promoção de encontros destinados aos profissionais de turismo. Nº 28 e Nº29 - Foi
realizada a pesquisa de satisfação do público escolar com uma amostragem de 90 professores,
participantes do Programa Cultura é Currículo, durante o mês de outubro. Seus resultados foram expostos
em relatório anexo. Nº 30 - Foi realizada uma visita integrada em parceria com a Pinacoteca do Estado no
dia 10 de Novembro no período das 10h às 17h. A temática proposta “Entre símbolos e mitos:
representações afro-brasileiras” foi elaborada a fim de celebrar o mês da consciência negra. Para tal
propôs-se na visita ao MAS-SP explorar o acervo de presépios de matriz africana e afro-brasileira. Na
Pinacoteca selecionaram-se pinturas, entre as quais obras de Rubem Valentim. Ao término da visita foi
organizada uma apresentação de Maracatu no Jardim da Luz. Nº 32 - Foi concluída a última etapa do
projeto “Estudo do Barroco”, conforme indicador de resultado segue anexo o relatório descritivo. Nº 33 Foram realizadas três atividades que procuraram aliar as temáticas às datas comemorativas e
programações vigentes: Novembro - 1. Mês da consciência negra: Para celebrar o mês da Consciência
Negra foi promovida uma visita mediada ao acervo de presépios de matriz africana e afro-brasileira,
seguida por uma série de jogos de tabuleiros africanos. A ação objetivou difundir uma África Plural em que
diferentes grupos étnicos e sociedades sujeitos de sua própria história (re)criam objetos a partir do diálogo
com a tradição europeia nas missões católicas instaladas neste continente no final do século XIX.
Participaram da ação visitantes espontâneos e crianças que participam do Projeto Guri. Dezembro – 1.
Especial de Natal: Foram desenvolvidas duas atividades destinadas ao público espontâneo, sobretudo
famílias que frequentam o Museu aos finais de semana, a saber: oficina de cartões postais e contação de
histórias “Presépio em cena”, em que dois personagens viajam por diferentes países a fim de conhecer a
forma como culturas distintas celebram o Natal. Esta programação ocorreu em consonância com a
exposição temporária “Presépios: um olhar, uma história”. 2. Casa Sensorial Napolitana: Enquanto parte
do Programa de Acessibilidade foi desenvolvida uma instalação que recria o ambiente do presépio
napolitano a partir do estímulo dos sentidos do tato, olfato, audição e visão, acessível para todos os
públicos. Ao término da mediação ocorrida no interior da Casa, os participantes foram convidados a deixar
suas impressões em um grande mural coletivo. A instalação permaneceu no jardim do Mosteiro durante oito
dias em que foram atendidas 400 visitantes. Participaram da ação pessoas com deficiência visual (cegos e
pessoas com baixa visão), auditiva (surdos), intelectual (transtornos psiquiátricos e Síndrome de Down),
psicossocial (autismo) e física (cadeirantes). Além de videntes, que foram convidados a utilizar vendas a fim
de se sensibilizarem sobre a realidade dos cegos.
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Todas as Metas atreladas ao Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais foram cumpridas durante
o exercício de 2013, em sua maioria superadas e devidamente justificadas ao longo dos trimestres anteriores,
com destaque a algumas metas: Meta 24 – No ano de 2013 foram atendidas 9.669 pessoas por meio de visitas
e oficinas destinadas a grupos alvos (turistas, pessoas com deficiência, idosos e famílias), o que representa
uma superação da meta anual em 67%. Esse dado deve-se a eventos externos sazonais (renúncia do Papa
Bento XVI e Jornada Mundial da Juventude, primeira aparição pública do Papa Francisco) e a organização de
políticas internas referentes a esses públicos, a saber: a consolidação das ações do Programa de
Acessibilidade e a criação do Programa Interessante e Interativo que propôs uma série de ações lúdicas e
reflexivas a partir do acervo o que resultou no recebimento de novos públicos e na ampliação do número de
famílias que visitam o Museu aos finais de semana. Meta 25 – Ao longo do ano foram atendidas em projetos
especiais 686 pessoas, superação da meta anual em 80%. Esse dado deve-se a substituição da prática de
ações pontuais com diversos públicos de pessoas em situação de vulnerabilidade social ocorridas no ano
anterior, pela criação de um programa em que foi definida a metodologia para prática de ações pontuais e
continuadas com instituições que abrigam adultos em situação de rua, público-alvo estabelecido para o
Programa de Inclusão Sociocultural. Vale dizer que as estratégias de ação desenvolvidas levam em conta a
pluralidade desses grupos e são organizadas de forma a propiciar a autonomia e colaborar para o
reconhecimento da memória e autoestima do participante. Meta 31 – A primeira edição do curso “Educar em
Conjunto”, que ocorreu no 1º Trimestre, foi realizada em parceria com a companhia de teatro experimental
“Grupo Bolinho”. No dia 21 de fevereiro os educadores do Museu de Arte Sacra promoveram um roteiro de
visita aos bairros da Luz e Bom Retiro a fim de discutir a transformação desta região cuja ocupação foi iniciada
a partir da instalação do recolhimento feminino do Mosteiro da Luz, atual sede do MAS-SP. O diálogo com a
companhia teatral justificou-se já que atualmente desenvolvem um trabalho sobre a relação entre a velhice e a
cidade. No mês de setembro, o curso foi realizado com o grupo de professoras da EMEI João Theodoro.
Participaram do curso além de sete professoras, a coordenadora pedagógica Márcia Bullentin Ribeiro. Após a
realização do curso ficou estabelecida uma parceria entre a Ação Educativa e a Escola de Educação Infantil,
localizada no Parque do Jardim da Luz, que culminou na realização de uma série de ações no mês de outubro.
PROGRAMA DE APOIO AO SISEM-SP
Neste trimestre o Museu realizou 02 ações de ações de capacitação (palestras, oficinas, cursos) em
museus e espaços expositivos do interior e da RMSP. A 1ª em , com cerca de , entre os dias, sobre o tema.
A 2ª em , com cerca de , entre os dias, sobre o tema. Neste 4º Trimestre recebemos no Museu Durante o 4º
Trimestre foi realizada a exposição , na cidade de , entre os dias, com cerca de visitantes. No dia 17 de
dezembro, o Museu de Arte Sacara de São Paulo recebeu os representantes dos museus de quinze
cidades do Litoral e Região Metropolitana de São Paulo. O evento organizado pela Rede de Museus de
Arte Sacra de São Paulo teve dois momentos, sendo o primeiro no Museu de Arte Sacra quando a
museóloga Elizabeth Amaral ministrou uma palestra sobre as instituições visitadas e seus respectivos
acervos, orientações e sugestões observadas pela museóloga. No período da tarde, os representantes
dirigiram-se para a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, onde receberiam pela mãos do
Secretário de Estado da Cultura, Marcelo Mattos Araujo a caixa elaborada pela equipe do MAS com as
fichas catalográficas da catalogação de obras sacras. Iniciou com a fala do Secretário da Cultura , da
Diretora Técnica do MAS Maria Inês Coutinho e do Diretor do SISEM Davidson Panis Kaseker. Cada
instituição recebeu uma caixa com as fichas de catalogação do Projeto Inventário Paulista de Acervos
Museológicos de Arte Sacra, encerrando assim a Primeira Fase do Projeto. Esteveram presentes o
Secretário de Estado da Cultura, o Diretor do Grupo Técnico de Coordenação do Sistema Estadual de
Museus de São Paulo, os representantes dos Museus visitados e a Diretoria do MAS.
Ações
Ind de Resultado
Período
Meta
Realizado
1º Trim
01
01
2º Trim
03
02
Realizar ações de capacitação
3º Trim
02
03
Número de ações
(palestras, oficinas, cursos) em
34
realizadas
museus e espaços expositivos do
4º Trim
02
02
interior e da RMSP
ANUAL
08
08
ICM %
100%
100%
1º Trim
2º Trim
01
01
3º Trim
Capacitar profissionais de museus
Número de profissionais
35
(estágio de 15 dias presenciais)
capacitados
4º Trim
01
01
ANUAL
02
02
ICM %
100%
100%
1º Trim
2º Trim
01
Realizar exposições itinerantes em
3º Trim
01
Número de exposições
36
museus e espaços expositivos do
itinerantes realizadas
4º Trim
01
01
interior e da RMSP
ANUAL
02
02
ICM %
100%
100%
1º Trim
2º Trim
01
01
Realizar encontros de articulação e
3º Trim
01
Número de encontros
37
apoio às Redes Temáticas e Polos
realizados
4º Trim
01
Regionais
ANUAL
02
02
ICM %
100%
100%
1º Trim
2º Trim
01
01
Desenvolver o projeto Inventário
Número de Relatório por
38
3º Trim
Paulista de Acervos Museológicos
Semestre
de Arte Sacra
4º Trim
01
01
ANUAL
02
02

100%

100%

Todas as Metas atreladas ao Programa de Apoio ao SISEM-SP foram cumpridas durante o exercício de 2013,
em sua maioria superadas e devidamente justificadas ao longo dos trimestres anteriores, com destaque a
algumas metas: Meta 34 –Durante o 1º Trimestre de 2013, realizamos o Curso de Extensão Universitária de
Verão, que organizou palestras em diversos municípios da grande São Paulo, com a presença de alunos e
professores do Museu de Arte Sacra de São Paulo, com destaque para a visita à Aldeia Jesuítica de
Carapicuíba, local onde foi realizada a palestra “Terrenos Jesuíticos”, ministrada pela Profª Dra. Maria Helena
Flexor. A visita foi acompanhada pelo Profº Gabriel Frade, e contou com cerca de 30 participantes, no pátio da
Igreja Jesuíta de Carapicuíba. Foram abordados os temas da colonização, da construção e da catequização
dos índios no início do povoamento da cidade de São Paulo, que teve início a partir das missões jesuíticas. Já
no 2º Trimestre foram ministradas duas palestras na Região da Grande São Paulo, a terceira palestra deixou de
ser realizada pela simples razão de estar prevista para Altinópolis e o Sr. Secretario de Cultura Local ter
informado que as instalações anteriores do Museu foram fechadas; que o acervo está em depósito e que não
existem funcionários ligados a este serviço e que pudessem se interessar pela palestra. No decorrer do 3º
Trimestre tivemos a realização de 03 cursos de capacitação em Museus e espaços do Interior e da Região
Metropolitana de São Paulo (Grande São Paulo), sendo realizadas em: Embú das Artes, Miracatu e Cajamar,
sobre os temas de “Higienização e Acondicionamento em Acervos Museológicos” e “Catalogação em Museus”.
Meta 35 – Tivemos no Museu de Arte Sacra de São Paulo, no dia 26 de junho, a oficina de Paleografia,
realizada pela Sra. Renata, Museóloga do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, com a duração de 06
horas, atendendo a meta de encontro da Rede de Museus. Meta 36 – A exposição realizada na cidade de São
Roque no dia 03 de Agosto, data em que se comemorou o aniversário da cidade, consistiu de dezenas de
banners estampados com as mais variadas iconografias do Santo, denominada “Museu na Rua – São Roque
em São Roque”.
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
META Nº 40 – Produzidas e distribuídas, via Email Marketing, 13 peças de divulgação das atividades do
museu no 4º trimestre de 2013, envolvendo Exposição Temporária (“Presépios: Um Olhar, Uma História”),
Ações Educativas (Encontros para Professores e Profissionais de Turismo, Visitas Integradas, Visitas
Temáticas, Programa de Acessibilidade, Oficinas, Mês das Crianças, Especial de Natal), Cursos e
Palestras. META Nº 41 – Produzido e distribuído flyers bimestrais de divulgação da programação cultural
do Museu nos meses de novembro e dezembro de 2013.
Ações
Ind de Resultado
Período
Meta
Realizado
1º Trim.
01
01
2º Trim.
3º Trim.
Desenvolver manual de Identidade
Apresentação do manual
39
Visual
de Identidade Visual
4º Trim.
ANUAL
01
01
ICM %
100%
100%
1º Trim.
03
13
2º Trim.
03
15
Produzir e distribuir peças
3º Trim.
03
14
Número de peças
40
eletrônicas (folderes e convites) de
produzidas e distribuídas
4º Trim.
03
13
divulgação das atividades do Museu
ANUAL
12
55
ICM %
100%
460%
1º Trim.
01
01
2º Trim.
01
02
Produzir e distribuir peças impressas
3º Trim.
01
02
Número de peças
41
de divulgação das atividades do
produzidas e distribuídas
4º Trim.
01
01
Museu
ANUAL
04
05
ICM %
100%
125%
1º Trim.
2º Trim.
01
01
Projeto apresentado e no
3º Trim.
01
01
Reformular o projeto de sinalização
42
2º Trimestre e entregue
do Museu.
4º Trim.
no 3º trimestre
ANUAL
02
02
ICM %
100%
100%
Todas as Metas atreladas ao Programa de Comunicação e Imprensa foram cumpridas durante o exercício de
2013, em sua maioria superadas e devidamente justificadas ao longo dos trimestres anteriores, com destaque a
algumas metas: Ao longo de 2013, o setor de comunicação buscou gerar um salto de qualidade na
comunicação do museu com seu público. Paralelamente aos trabalhos de divulgar as atividades do museu ao
público, atualizar o website e os canais institucionais nas redes sociais, produzir e distribuir comunicados
internos dirigidos aos funcionários e colaboradores da instituição, colaborar com os demais setores do museu
quanto à produção de textos, projetos editoriais e materiais diversos, assessorar a diretoria em questões
relativas à imagem da instituição e apoiar a atuação da assessoria de imprensa, procurou-se estruturar e
requalificar os canais e instrumentos institucionais de comunicação. O mailing list do museu, que reunia
aproximadamente 5 mil contatos no início de 2013, chega a dezembro com 10 mil registros ativos, ou seja,
válidos. Os contatos estão organizados em segmentos de públicos – como acessibilidade, críticos de arte,
interessados em cursos, escolas na capital (privadas, estaduais, municipais e federais), museus brasileiros,
professores, profissionais de turismo, visitantes em geral, entre outros – o que aumenta a eficiência das
divulgações realizadas. Este resultado foi possível devido à colaboração entre o setor de comunicação e outros
do museu, desde a recepção (que organiza a coleta de contatos dos visitantes interessados em receber as
divulgações do museu e informatiza estas informações) até a ação educativa (que gera constantemente
mailings lists de públicos diversificados). A estratégia colaborativa possibilitou também uma aumento
significativo na produção e distribuição de peças eletrônicas de divulgação. Ao longo de 2013, foram
elaboradas e distribuídas via Email Marketing 55 peças de comunicação, volume que representa quase 5 vezes
mais que a previsão inicial para esta ação. O resultado foi obtido principalmente devido aos seguintes fatores:
planejamento das campanhas, antecedência no fornecimento de informações e imagens, produção colaborativa
de layouts, conhecimento compartilhado dos manuais de identidade visual da SEC e do museu, clareza com
relação aos objetivos pretendidos em cada divulgação e rigor no cumprimento de prazos. Vale destacar que
este aumento em nada onerou o Plano de Trabalho pactuado no fim de 2012. Em 2013, foi implantado um
instrumento de divulgação até então inexistente: um folder impresso com periodicidade bimestral, distribuído
aos visitantes, contendo toda a programação oferecida pelo museu. Rapidamente, este instrumento gerou
impactos importantes junto ao público, como o conhecimento dos tipos de atividades e programas oferecidos
pela instituição, a mensuração antecipada da repercussão das ações e, conseqüentemente, o fortalecimento da
imagem da instituição junto a seu público. No ambiente virtual, buscou-se requalificar e fortalecer a presença do
museu. O website da instituição sofreu reformulações gráfica e tecnológica. O novo layout procurou aliar a
temática trabalhada pelo museu com as referências gráficas contemporâneas na internet. O novo projeto
tecnológico alinhou o site da instituição aos padrões da web contemporânea. Entre as principais
funcionalidades, destacamos: programado em HTML 5, o conteúdo é gerado e editado por meio de CMS
(Content Management System) próprio, acessível a partir de qualquer terminal conectado à internet; todo o
conteúdo do portal é interligado aos canais instituições do museu nas redes sociais; concebida com capa de
portal, a homepage permite destacar todos os conteúdos internos, transparecendo o dinamismo da
programação cultural no museu; o CMS permite a criação de conteúdos ocultos, acessíveis por meio de
QRCodes, possibilitando o desenvolvimento futuro de inúmeros projetos que integrem os espaços físicos e
virtuais do museu. Nas redes sociais, buscou-se reforçar a imagem do museu, com prioridade na ampliação do
conhecimento do acervo da instituição e na demonstração da diversidade de ações desenvolvidas. Na rede
Facebook, o perfil institucional do museu iniciou o ano de 2013 com 7 mil fãs (opção “Curtir”). Em dezembro, o
perfil soma mais de 13 mil fãs, número que classifica o perfil do MAS entre os cinco perfis de instituições
museológicas da SEC com maior em número de fãs no Facebook.
PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Durante o 4º Trimestre, a Associação organizou e adequou os termos documentais conforme o Plano de
Classificação e Tabela de Temporalidade, arquivando os documentos necessários e descartando
adequadamente os demais.
Ações
Ind de Resultado
Período
Meta
Realizado
1º Trim
01
01
Realizar a manutenção da Tabela
2º Trim
de Temporalidade e do Plano de
Levantamento e
3º Trim
Classificação, conforme o
43
elaboração de relação
Decreto 48897/ 2004 e suas
4º Trim
de documentos
alterações no Decreto
ANUAL
01
01
51.286/2006.
ICM %
100%
100%
1º Trim
2º Trim
01
01
Realizar a seleção e elaboração
3º Trim
Relação dos
44
da relação de documentos para
documentos entregues
4º Trim
eliminação
ANUAL
01
01
ICM %
100%
100%
1º Trim
Realizar a manutenção da
2º Trim
organização e adequação dos
3º Trim
Ordenação e registro
45
termos documentais, conforme o
das séries documentais
4º Trim
01
01
Plano de Classificação e Tabela
ANUAL
01
01
de Temporalidade
ICM %
100%
100%
1º Trim
R$ 25.000
R$ 43.412
Captar recursos por meio de
2º Trim
R$ 35.000
R$ 61.162
geração de receita de bilheteria,
com ingressos a R$ 6,00 e R$
3º Trim
R$ 40.000
R$ 50.685
Recurso captado = 2%
46
3,00 (meia-entrada), exceto
do contrato de gestão
4º Trim
R$ 55.600
R$ 38.147
gratuidades, por meio de geração
de receita de cessão de espaço e
ANUAL
155.600
193.407
contratos de café e loja
ICM %
100%
115%
1º Trim
R$ 58.350 R$ 300.000
Captar recursos por meio de
2º Trim
R$8.350
R$10.760
projetos incentivados (Roaunet,
3º Trim
R$58.350
R$572.249
Recurso captado = 3%
47
PROAC, Mendonça), editais de
do contrato de gestão
4º Trim
R$58.350
R$202.000
fomento (FAPESP, FINEP, CNPq,
ANUAL
R$233.400
1.085.009
etc.) e doações
ICM %
100%
378%
Continua...
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...Continuação
Todas as Metas atreladas ao Programa de Comunicação e Imprensa foram cumpridas durante o exercício de
2013, em sua maioria superadas e devidamente justificadas ao longo dos trimestres anteriores, com destaque a
algumas metas: Meta 43 – A Associação durante o exercício de 2013 buscou e padronizou todas as suas
ações, adotando medidas de contenção de gastos, renegociando contratos antigos e em alguns casos
substituindo-os por novos. A contratação de novos colaboradores (melhor qualificando seu quadro), certamente
facilitará o cumprimento das metas administrativas, pois foram adotadas medidas de controle que produzem
com maior clareza os dados para preenchimento do Relatório de Atividades. No setor de arquivo, o
deslocamento de uma funcionária específica para este setor, não só facilitou como organizou um setor tão
importante da administração, pois embora fosse realizado um controle de documentos, a permanência
constante de um funcionário nesta área é essencial para que dito controle se tornasse mais preciso e criterioso,
possibilitando um controle melhor da tabela de temporalidade.
METAS CONDICIONADAS

48

49

50

51

Ações
Realizar projeto Contrapontos exposições de artistas
contemporâneos
Realizar duas exposições com
acervo de terceiros e do museu
Realizar exposições itinerantes
em espaços expositivos fora do
Museu e/ou do Estado de São
Paulo, com acervo do museu e
de terceiros - Crus, Cruxis,
Crucifixus, Paulo von Poser e
Grafites (estas últimas 3 no Rio)
Disponibilizar área expositiva
para realização de exposições
itinerantes de museus do interior
e litoral do Estado

52

Realizar cursos de “Extensão
Universitária” e palestras

53

Realizar exposição coma acervo
de numismática, intitulada “As

Ind de Resultado
Número de
exposições
realizadas
Número de
exposições
realizadas
Número de
exposições
itinerantes
realizadas no 2º e 3º
Trimestre
Número de
exposição
realizadas
Números de Cursos
e Palestras
Realizados
Número de
exposição

Meta

Valor

03

400.000,00

02

800.000,00

Realizado

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014

moedas do Museu de Arte Sacra”

realizadas

PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS METAS
ITEM DE PONTUAÇÃO
1.
Descumprir as metas do programa de acervo
2.
Descumprir as metas do programa de exposições e programação cultural
3.
Descumprir as metas do programa de serviço educativo e projetos especiais
4.
Descumprir as metas do programa de ações de apoio ao SISEM-SP
5.
Descumprir as metas do programa de comunicação
TOTAL

%
20
20
20
20
20
100

1. Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, parágrafo 2º, clausula 8º do Contrato de
Gestão nº 42/2010. Sua aplicação se dará sob o percentual de 10% do valor do repasse se, após a avaliação
das justificativas apresentadas pela OS, a UGE concluir que houve o descumprimento dos itens indicados. 2.
Caso a OS não apresente junto com os relatórios trimestrais justificativas para o não cumprimento das metas
pactuadas, a UGE poderá efetuar a aplicação da tabela sem prévia análise das justificativas, cabendo a OS se
for o caso, reunir argumentos consistentes para viabilizar o aporte retido no próximo trimestre.
AVALIAÇÃO DAS METAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
1.
2.
3.

03

01

400.000,00

4.
5.

200.000,00

10

100.000,00

01

125.000,00

4 Módulos
simultaneamente
R$ 27.004,53

ITEM DE PONTUAÇÃO
Descumprir as metas do programa de gestão administrativa
Descumprir o manual de compras e contratações da OS
Não manter a relação de documentos atualizada (lista de conselheiros com mandato em vigor;
atas de reunião assinadas; estatuto atualizado)
Descumprir os prazos de entrega de documentos e relatórios
Descumprir as rotinas e obrigações contratuais previstas no Plano de Trabalho e demais
responsabilidades previstas na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão

1. A Organização Social que deixar de cumprir as obrigações ou metas relacionadas acima deverá ser
formalmente interpelada pela Coordenadoria a respeito da ocorrência. 2. Na eventualidade de serem
apresentadas as razões que justifiquem o seu não cumprimento estas serão devidamente apreciadas e, caso
não sejam consideradas suficientemente fundamentadas, será aplicada uma advertência por escrito, ou outra
penalidade dentre as previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, considerando-se a natureza e a
gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público, conforme previsto na clausula
décima primeira do contrato. 3. Na ocorrência de 3 (três) advertências num mesmo ano ou de 5 (cinco) ao longo
do contrato de gestão, a Secretaria de Estado da Cultura poderá rescindi-lo unilateralmente devendo ser
aplicadas todas as demais sanções previstas no Contrato, respeitado o devido processo administrativo.

Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo – SAMAS/OS
José Roberto Marcellino dos Santos – Presidente do Condelho de Admnistração
José Carlos Reis Marçal de Barros – Diretor Executivo
Luiz Henrique Marcon Neves – Diretor de Planejamento e Gestão
Maria Inês Lopres Coutinho – Diretora Técnica

Sguario Florestal S/A
CNPJ 65.497.547/0001-90
Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial em 31/12/2013
Ativo Circulante
2012
2013 Passivo Circulante
2012
2013
Caixa e Bancos
86.894,11
229.197,92 Fornecedores
235.120,27
243.496,90
Aplicações Financeiras
3.567.707,29
2.386.906,41 Financiamentos/ Obrigações Sociais
48.482,88
83.026,01
Clientes
33.231.630,13 31.187.258,61 Obrigações Tributárias
88.371,84
132.924,67
Adiantamentos Fornecedores
13.568,54
39.986,95 Obrigações Trabalhistas
28.857,07
47.934,05
Contas a Receber
1.489,19
8.933,39 Contas à Pagar
66.315,41
66.605,41
Férias Antecipadas
28.116,95
28.583,92 Adiantamentos Clientes
7.184.818,88
3.078.695,75
Impostos a Recuperar
89.734,98
136.649,68 Passivo não Circulante/ Financiamentos
51.429,18
205.603,45
Ativo não Circulante/ Realiz.a Longo Prazo
Patrimonio Líquido/ Capital Social
5.019.189,95
5.019.189,95
Depósitos Judiciais
895.490,51
1.147.602,85 Reservas de Capital
953,97
953,97
Investimentos A Realizar
178.868,01
46.338,38 Reservas de Lucros
1.610.482,00
1.610.482,00
Sócios c/ Devedores
Reservas de Reavaliações
3.959.967,34
3.959.967,34
Investimentos/ Participações Societárias
129.001,08
129.001,08 Lucros Acumulados
44.652.635,76 45.969.015,68
Imobilizado/ Imóveis Rurais
8.799.046,14
8.799.046,14 Total do Passivo
62.946.624,55 60.417.895,18
Demonstração dos Lucros/ Prejuízos Acumulados
Imóveis Urbanos
162.647,88
162.647,88
2012
2013
Benfeitorias em Imóveis Rurais
1.812.036,13
1.823.457,75
43.169.039,05 44.652.635,76
Reflorestamentos
7.234.818,96
7.234.818,96 Saldo Inicial
1.580.784,71
1.644.933,10
Móveis e Utensílios
118.479,17
118.479,17 Resultado Líquido do Exercício
97.188,00
328.553,18
Maquinas e Equipamentos
5.791.728,69
5.817.746,96 Distribuição de Lucros
44.652.635,76 45.969.015,68
Veículos
2.802.151,35
2.877.780,15 Saldo Final
Equipamentos de Computação
91.634,30
331.877,84 das Demonstrações Financeiras - As demonstrações financeiras estão
(-) Exaustões Florestais
1.850.843,56
1.850.843,56 elaboradas de acordo com os princípios contábeis, estabelecidos pela lei
(-) Depreciações
237.575,30
237.575,30 das sociedades por ações. Lei 6404/76 03- Principais práticas contábeis
Total do Ativo
62.946.624,55 60.417.895,18 - a) Apuração do resultado - O resultado apurado pelo regime de competência do exercício; b) Ativo Circulante e Ativo não Circulante - Os ativos são
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras em 31/12/2013
01- Contexto Operacional - A empresa tem como atividade principal, o representados pelo valor do custo ou realização, incluso quando aplicável,
reflorestamento e a comercialização de árvores em pé. 02- Apresentações as variações monetárias e os rendimentos auferidos. c) Passivo Circulante

BR Properties S.A

Brazilian Finance & Real Estate S.A.

CNPJ 06.977.751/0001-49 - NIRE 35300316592
“Companhia Aberta”
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 31 de Janeiro de 2014
1. Data, Hora e Local: Em 31/01/2014, às 17:00hs, na sede social da
Companhia, na Av. das Nações Unidas, 12.495, Centro Empresarial
Berrini, Torre A - Torre Nações Unidas, 18° andar, escritório 181, na
Cidade e Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: Dispensada
a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia, que participaram da reunião
via conferência telefônica, conforme permitido pelo artigo 11, §4°, do
Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente da Reunião: Claudio
Bruni; Secretária: Vanessa Rizzon. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
reeleição da atual Diretoria. 5. Deliberações: Por unanimidade e sem
ressalvas, com a abstenção dos legalmente impedidos, os conselheiros
tomaram as seguintes deliberações: 5.1 - Aprovar a reeleição da
Diretoria da Companhia com mandato unificado de 2 anos, a encerrar-se
em 30/01/2016, a qual ficará assim composta: (i) para o cargo de Diretor
Presidente o Sr. Claudio Bruni, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da carteira de identidade RG sob o nº 6.671.389-4 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n° 008.268.688-27; (ii) para o cargo de Diretor
de Relações com Investidores o Sr. Pedro Marcio Daltro dos Santos,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de
identidade RG sob o nº 306.204.083 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
n° 482.418.225-53, o qual também acumulará o cargo de Diretor
Financeiro; (iii) para os cargos de Diretores sem Designação
Específica, os Srs. Marco Antonio Cordeiro, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG sob o nº
7.235.494 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 007.183.148-75, e
Martín Andrés Jaco, argentino, casado, engenheiro civil, portador da
carteira de identidade para estrangeiro RNE nº W100316-6, inscrito no
CPF/MF sob o n° 135.273.848-12. Todos os Diretores acima - com
escritório na Av. das Nações Unidas, 12.495, Centro Empresarial Berrini,
Torre A - Torre Nações Unidas, 18° andar, escritório 181, na Cidade e
Estado de São Paulo. Os Diretores ora reeleitos declararam não estarem
impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, devendo tomar
posse de seus cargos, nesta data, mediante a assinatura do Termo de
Posse lavrado em livro próprio, tendo os mesmos apresentado aos
Conselheiros as declarações exigidas nos termos da Instrução CVM
367/02, e uma vez que foram atendidos os requisitos previstos nos
artigos 146 e 147 da Lei n° 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada,
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Claudio Bruni,
Presidente, e Vanessa Rizzon, Secretária; Conselheiros: Claudio Bruni,
Rodolpho Ambos, André Santos Esteves, Carlos Daniel Rizzo
da Fonseca, Marcelo Kalim, José Flávio Ferreira Ramos e Antonio
Carlos Borges Camanho. Confere com o original lavrado em livro
próprio. São Paulo, 31 de janeiro de 2014. Vanessa Rizzon Secretária. JUCESP nº 67.172/14-3 em 12/02/2014. Gisela Simiema
Seschin - Secretária Geral.

Cia. Aberta - C.N.P.J. Nº 02.762.113/0001-50 - N.I.R.E. 35.300.341.813
Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 24 de janeiro de 2014
1. Data, Horário e Local da Assembleia: 24.01.2014, às 09hs, na sede
social da Cia., em SP/SP, na Av. Paulista, 1.374, 15º and., CEP 01310-100.
2. Presenças: Presentes os acionistas que representam a totalidade do
capital social, ﬁcando dispensada a convocação, nos termos do art. 124,
§4º, Lei 6.404/76, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas.
3. Mesa: Presidente: José Luiz Acar Pedro; Secretário: Rubens Celso Alves Misorelli Filho. 4. Ordem do Dia: (i) consignar a renúncia do Vice-Presidente e do Membro Efetivo do Conselho de Administração; e (ii) deliberar
sobre a eleição dos novos membros do Conselho de Administração. 5. Deliberações Tomadas em Assembleia Geral Extraordinária: Instalada a
Assembleia, após a discussão das matérias, os Acionistas deliberaram,
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) Consignar o recebimento da renúncia dos Srs.: (a) Moise Politi, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, RG 7.264.005 SSP/SP, CPF/MF 043.054.868-06, do cargo
de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Cia.; e (b) Sr. Eduardo Nogueira Domeque, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG 25.464.212-3 SSP/SP, CPF/MF 260.764.368-67, do cargo de
Membro Efetivo do Conselho de Administração da Cia., ambos com endereço comercial na Av. Paulista, 1.374, 12º and., Bela Vista, SP/SP, CEP
01310-100; (ii) Em razão da deliberação acima, eleger, com mandato até a
Assembleia Geral de Acionistas que aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício de 2014, permanecendo nos exercícios de seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores, os Srs. (a) Leandro de Azambuja Micotti, brasileiro, solteiro, advogado, RG 21.569.675-X SSP/SP,
CPF/MF 167.898.058-77, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de
Administração; e (b) Paulo Alexandre da Graça Cunha, brasileiro, casado, engenheiro, RG 20.455.287 SSP/SP, CPF/MF 109.628.468-56 para o
cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, ambos com endereço comercial na Av. Paulista, 1.374, 12º and., Bela Vista, SP/SP, CEP
01310-100. Os membros do Conselho de Administração da Cia. ora eleitos
são, desde logo, investidos em seus cargos, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse em livro próprio tendo declarado, nos termos da
Instrução CVM 367/2002, que estão aptos a exercerem os cargos para os
quais foram reeleitos. Dessa forma, a composição do Conselho de Administração ﬁca assim consolidada: (a) José Luiz Acar Pedro, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 5.592.741-5 SSP/SP, CPF/MF
607.571.598-34, para o cargo de Presidente; (b) Leandro de Azambuja
Micotti, acima qualiﬁcado, para o cargo de Vice-Presidente; (c) Paulo Alexandre da Graça Cunha, acima qualiﬁcado, para o cargo de Membro Efetivo. 6. Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, §1°, Lei 6.404/76, bem como a publicação da presente ata com a omissão do nome dos acionistas, nos termos
do §2, art. 130 da mesma Lei. 7. Encerramento: Nada mais a tratar, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata
que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. SP, 24.01.2014. Assinaturas: Presidente: José Luiz Acar Pedro; Secretário: Rubens Celso Alves
Misorelli Filho; Acionistas Presentes: Pela Ourinvest Real Estate Holding
S.A.: Eduardo Nogueira Domeque (Diretor) e Rubens Celso Alves Misorelli Filho (Procurador) e pelo Banco Panamericano S.A.: Leandro de Azambuja Micotti (Diretor) e Rubens Celso Alves Misorelli Filho (Procurador). A
presente é cópia ﬁel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: José Luiz Acar
Pedro - Presidente; Rubens Celso Alves Misorelli Filho - Secretário. JUCESP 61.653/14-7 em 11.02.2014. Gisela Simiema Ceschin - Sec. Geral.

MCTEX COM. DE PRODUTOS P/ IND. TÊXTIL LTDA torna público que
recebeu da CETESB/Tatuapé a Lic. Prévia, de Inst. nº 30001383 e requereu
a Lic. de Operação p/ Dep. e/ou com. atacadista de prod. químicos; sito à
R. Luís de T. Piza, 50 Jd. N.Sra. do Carmo/SP.

Tecnowork Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 16000307,
válida até 18/02/2018, para “artigos descartáveis de plástico; fabricação
de” à R. Rosa Kasinski, 671, Capuava, Mauá.

Demonstração de Resultado do Exercício - 31/12/2013
Receitas Brutas
2012
2013
Vendas de Produtos Agrícolas
8.554.486,21 10.005.770,40
Outras Receitas Operacionais
117.163,80
129.329,62
Deduções Vendas Prod.agric.
367.717,59
370.910,20
Receita Operacional Líquida
8.303.932,42
9.764.189,82
Custo dos Produtos Agrícolas
6.272.706,28
7.271.249,73
Lucro Operacional Bruto
2.031.226,14
2.492.940,09
Despesas/Receitas Operacionais
Despesas Admiministrativas
435.059,86
434.390,30
Despesas Financeiras
39.271,71
19.555,87
Despesas Tributárias
668.993,49
534.515,70
Receitas Financeiras
768.156,43
188.902,36
Receitas/Despesas não Operacionais
Vendas Bens Imobilizado
72.000,00
25.000,00
Custo Bens Imobilizado Vendido
147.272,80
73.447,48
Lucro Líquido do Exercício
1.580.784,71
1.644.933,10
Lucro p/ Ação
0,31
0,32
e Passivo não Circulante-São demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e
variações monetárias incorridas. 04- Capital Social e Dividendos - a) O
Capital Social é de R$ 5.019.189,95 dividido em ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado.
Diretoria
Luiz José Sguário Neto - Diretor
Maria de Fátima Sguário Cavani - Diretora
José Carlos Benine - Contador - CRC 1SP 042439/O-4

RENOVA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295
Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Renova Energia S.A.
(“Companhia”) a se reunirem às 10:00 horas do dia 20 de março de
2014 em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar
na sede social da Companhia, na Avenida Roque Petroni Júnior,
nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia,
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2013. 2. Deliberar sobre a
proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2013. 3. Fixar a remuneração anual global dos
administradores para o exercício social de 2014. 4. Eleger os membros
do Conselho de Administração da Companhia, bem como dispensar,
em relação a determinados membros a serem eleitos, dos requisitos
previstos no parágrafo 3º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”). Em Assembleia
Geral Extraordinária: 1. Ratificar a eleição dos membros do Conselho
de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal da Brasil PCH S.A.
e suas controladas. Informações Gerais: Os Acionistas deverão
apresentar à Companhia, nos termos do Artigo 12 do seu Estatuto
Social, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência da
data da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os
seguintes documentos: (i) comprovante de titularidade de suas ações,
expedido pela instituição depositária das ações escriturais até 5 (cinco)
dias antes da data da realização da Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária; (ii) instrumento de mandato e/ou documentos
que comprovem os poderes do representante legal do acionista;
e (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de
ações nominativas, o extrato emitido pela Câmara Brasileira de
Liquidação e Custódia ou outro órgão competente, contendo a
respectiva participação acionária, devendo tal documento ter sido
expedido no máximo 5 (cinco) dias antes da data da realização da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. As informações e
documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, nos termos
da legislação aplicável, encontram-se à disposição dos acionistas na
sua sede social e no seu website - www.renovaenergia.com.br, tendo
sido enviados à Comissão de Valores Mobiliários e à BM&FBOVESPA.
O percentual mínimo para adoção do processo de voto múltiplo para a
eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por
cento), nos termos do artigo 141 da Lei 6.404/76, em conjunto com o
artigo 3º da Instrução CVM nº 165, de 11 de dezembro de 1991,
conforme alterada. São Paulo, 17 de fevereiro de 2014. Ricardo Lopes
Delneri - Presidente do Conselho de Administração.

“MONTANA QUÍMICA S.A., torna público que requereu na CETESB a
Licença de Instalação para ampliação de equipamentos, à rua Ferreira
Viana, 561-639, São Paulo/SP”
Brasolv Indústria Química Ltda. torna público que requereu à CETESB a
Licença Prévia para “solventes (para pintura ou tintas); fabricação de” à
Rua Solimões, 121, Campanário, Diadema.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
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