terça-feira, 1 1 de dezembro de 2018
Contrato 082185050100
Processo Administrativo de penalização 6.12512016
Assunto: Recurso Administrativo
Seguedecisão do sr, Superintendente proferidanosautosdo
processo em 1 0-12-2018:
-Vistos.
A Manifcstat�o Jurídica dá conta da correção da decisão
proferida e ora objeto do recurso adminisirativo interposto,
Por essa razão, com fundamento nos termos d;i mani!estação juridic.:i, que adoto como razão de decidir, conheço
do recurso .idministr.itivo interposto pela licitante Aurobindo
Pharma Produtos Farmacêuticos Ltda. e nego provimento para
o fim de manter a decisão recorrida na forma como proferida,"
Despachos do Superintendente. de 1 0-12-2018
Ratificando:
o ato de inexigibilidade de licitaç5o, nos termos do artigo
25, inciso 1, da Lei de Licitações de Contratos Adminism1tivos,
para aquisição de matéria prima farmac�utica: fenitoina. Em
cumprimento ao artigo 2 6 da referida Lei. Processo Furp 86581
o ato de inexigibilidade de licitaçao, nos termos do artigo
25, inciso 1, da Lei de Licitações de Contriltos Admlnistriltivos.
para aquisição de miltériil prima formacl'l.Jtica: h.:iloperidol. Em
cumprimento ao artigo 26 da referida Lei. Proci�sso Furp 86428

HOSPIT;'.\L DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA USP
Port.iria do Superintendente, de 29-11-2018
Resolvendo designar Olivia Regina Lopes Teves. matricula
HC . 51 .158, RG 23.974.958-3, lot)da na Divis.'.io deAtivid;1des
Complementares do Núcleo de Infraestrutura e logística da
Superintendt:ncia, p.-ira �cretariaros trabalhosda Comis�o de
Apur.içào Preliminar. institulda pela Port.iria HC de 07•1 1-2018.
publicada no O.O. de 24-1 1 -2 018. A presente Portaria entra em
vigor na data de sua publicaçJo. Proc. SPdoc 1282018/2018,

INSTITUTO CENTRAL
Portaria do Diretor Executivo, de 21-11-2018
Determinando a Instauração de Sindic�ncia, por me-io da
Port.-iria 1CHC 20/2018, publicada no D.O, de 28-08-2018, onde
figura como Sindicado t.P. dos S, Auxiliar de Enfermagem, matr:
HC 41 .XXX, expedindo a presente Portaria de Prorrogação do
prazo para conclusão dos tr.iba!hos da Comissão Sindicante,
a contar de 27 de outubro de 26-12-2018. A presente Porta
ria entr.irá em vlgot na data da sua publicaç.;o. Proc. SPdoc
1 1 09074/2018.

HOSPITAL DAS CLÍtJICAS DA FACULDADE
DE MEDICINf, DE RISEIRÁO PRETO DA
USP
Portaria HCRP • 290, de 7-12-2018
O SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERS!·
DADE DE SÃO PAULO, considerando o constante às folh.is 186
a 198 do Processo HCRP 1 727/2009, resolve baixar a seguinte
Portaria:
Artigo 1 º • A Comissão Interna de Prevençào do Tromboem
bo!ismo Venoso será composta pelos seguintes membros;
PROF. DR. CARLOS EU PICCINATO, Representando a Supe
rintendt:ncia do HCFMRP·USP;
PROF. DR. EDWAtDO EDNER JOVILIANO, Docente do Depar•
lamento de Cirurgia e Anatomia e Chefe da Divisão de Cirurgia
VasCJlar e Endovasculilr do HCFMRP·USP;
ORA, LUCIANA CORREA OLIVEIRA DE OLIVEIRA, Médica
Contratada da Equipe Mtdica de Hematologia, representando o
Dep;lrtamento de Clinica Mêdica;
DR, PA8LO HERNESTO TARRAM VIA, Médico I da Equipe
Mêdica da C�nica Medica da Unidade de Emergência;
PROF. DR. MAURICIO SERRA RIBEIRO, Docente do Departa•
e
men
�/����r��O ;������: Supervisor da Equipe Médlca de
Cirurgia da Unidade- de Emergt:ncla, representando a Coordena·
doria da Unidade de Emergência;
PROF. DR. FLÁVIO LUlS GARCIA. Docente do Departa•
mente de Biomec<lnica, Medicina e Reabiíitaç,fo do Aparelho
Locomotor;
SRA. LORENA MICHELINE SILVA, Enfermeira do Serviço de
Enfermagem de Oncologia, 1epresentando a Divisão de Enferma
gem do HCFMRP-USP:
SRA. ADRIANA CRISTINA MORENO, Enfermeira Chefe da
Equipe Gestora da Sala de Urgência, r�resentando a Divis/io de
Enfermagem da Unidade de Emergt:ncia;
DR. �RIO: APINAGES DOS SANTOS, Médico Assistente da
Equipe Medica do Centro de Terapia Intensiva do HCFMRP-USP;
DR. ROBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO DOS SANTOS, Diretor
Técnico de Sallde li do Centro Cirúrgico, r�resentando o Núcleo
de Segurança do Paciente do HCFMRP-USP.
Artigo 2º • O mandato dos membros ora d�ignados
encerrar-se-á em dezembro de 2020.
Artigo 3e • A presente Port.:irla entra em vigor nesta data,
revogando a f)ort;uia HCRP 6812018.
Comunicado
Em obedi!!ncia à ResoluÇdo S, de 24-04-97, publicada cm
1 0-05-97, do Tribunal de Contasdo Estado, indicamos a seguir.
os pagamentos necessário que devem ser providenciados de
imediato pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e lmprescindíveis como Gt:nero Alimentício, Contrato de SeNiço, Contrato de Manutcnç.'.io, Diárias. Vale Transporte. Outros Serviços
de Transporte, Soisa Medico Residente, Material de Consumo,
Contrato de Tecnologia da Informação. Contrato de Locação de
Equipamento e Creche indispensáveis para o bom andamento
das atividades. Estes pagamentos, considerando a excepcionalid.:ide do caso, estão sendo autorizados independentes da Ordem
Cronológica de sua inscriç�o no Siafem,
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
l)E MEDICINA l)f: BOTUCATU
Comunicado
O Superintenden1e do Hospital das C!lnicas da Faculd.:ide
de Medicina de Sotucatu - SP - CNPJ: 1 2.474.705/0001-20,
nos termos do artigo Sº • caput· da Lei Federal 8.666/93, que
dispõe que os pilg.-imenlos de suas obrigações devem obedi·
í:ncia à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e,
considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando
presentes motivos relev.intes de interesse público e medlan1e
prévia justificativa da autoridade competente, devidamente
publicada, vem informar que hou� quebra na ordem crono!ógi
ca de pagamento das Pds
POS a serem pagas
092597
Data: 07-12-2018
UG L1 OU1DANTE
NUMERO DA PO
vALOR
2.860,li
10l8PD13160
092501
223.60
20\B?DlJJól
092501
Superintendente do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDA·
DE DE MEDICINA DE BOTUCATU -SP-CNPJ: 1 2.474.70S/0001 •
20,no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo Sº
• caput• da lei Federal 8.666/93, que dispõe que os pagam�tos
de suas obrigações devem obedit:ncia à ordem cronológica das
datas de su� exigibilidades e. considerando, que essa ordem
só pode ser alterada quando presentes motivos relevantes de
interesse pllb!ico e mediante pr�via justificativa da autoridade
competente, devidamente publicada, vem informar que houve
quebra na ordem cronológica de p.igamento das Pds
PDS a serem pagas
092597
Data: 10-12-2018
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DE MARILIA
Comunicado
A Superintendente do Hospital das Clinicas da Faculdade
de Medicina de Marília - SP - CNPJ: 24,082,016/0001-59, no
uso de suas atribuições legais e nos lermos do artigo 5° • caput·
da lei Federal 8.666/93, que dispõe queos p.igamentos de suas
obrigações devem obediência à ordem cronológica das datas
de suas exigibilidades e, considerando, que essa ordem só pode
ser a!terada quando presentes motlvos relevantes de interesse
público e mediante pr�via justificativa da autoridade competen·
te, devidamente publicada, vem Informar que houve quebra na
ordem cronológica de pagamento das Pds abaixo relacionadas,
porse tratarem de despesas inadiàveis e imprescindfveis para o
bom andamento das atividades:
PDSa serem pagas - 092697
Data: 1 0-12-2018
VALOR
NO��Ro OA Põ
OG LIQiJIÕANU
336,00
2018PD049S1
092601
252,00
2D18P004952
092601
254,30
2D18PD04953
092601
121,05
2018P004963
092601
242,10
2018PD04964
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188,30
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403,50
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161,�0
2018PD04968
092601

092601
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2018P00497S
2018PD04976
092601
2018P004977
092601
2018P005192
092601
092601
2018POOS193
2018PDOS194
092601
2018P005195
092601
TOTAL
PDS SEC a �rem pagas • 092697
Data: 10-12-2018
NOMERO ÕA Põ
OG llõulõANTE
092601
2018POD4956
2018PD04971
092601
TOTAL

São Paulo, 1 28 (229) - 55
443,85
390,05
12.300,00
76,92
1S3,84
1 ,6D9,80
471,05
288,45
1 .922,68
S65,50
20.436,34
VALOR
5.450,00
3340,00
8.790.00

Logística e Transportes
DEPARTAMHJTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM
DIRETORIA OE OPERAÇÕES
DIVISÃO REGIONAL DE CAMPINAS

Apostila do Diretor Regional. de 03·12-2018
Às fls. 16 do Protocolo 074092/07/0D00/00/2018 (Processo
ll'M!xig[vel), e diante dos elementos de instrução deste procedi•
mento, RATIFICO nos termos do artigo 26, da Lei 8.666/93, o
ato da Senhora Diretora do Serviço Administrativo (S.A.1) da
Primeira Divisão Regional (DR.1) do aludido diploma legal para
contratação da Prefeitura Municipal de Jundiai, cujo CNPJ é
4S.780.103/0001·S0 para os serviços de coleta de lixo não con
taminado para os Imóveis ocupados pela Residtnda de Conser
vação • RC1. 2 no valor de RS 2,000.00, para o exercício de 2019.
Às fls. 16 do Protocolo 074093107/0000/00/2018 (Processo
lnexigivel), e diante dos elementos de instruç5o deste proce·
dimento, RATIFICO nos termos do artigo 26, da Lei 8.666/93,
o alo da Senhora Diretora do Serviço Administrativo (S.A.1)
da Primeira Divis:io Regional (DR.1) do aludido díploma legal,
para contrat.ição da Prefeltur.i Municipal de Jundia(, cujo CNPJ
é 51 .88S.24210001·40 para os serviços de coleta de lixo não
contaminado para os imóveisocupados pela Residtncia de Con
servaçáo • RC1. 1 e Primeira Divis.So Regiona! • OR.l no valor de
RS 2,000,00, para o exercício de 2019.
Às fls. 17 do Protocolo 074095/07/0000/00/2018 (Processo
lnexigivel), e diante dos elementos de instruçáo deste proce
dimento, RATIFICO nos termos do artigo 26, da Lei 8.666193,
o ato da Senhora Diretora do Serviço Administrativo (SA 1)
da Primeira Divis/io Regional (DR.1) do aludido diploma legal,
para 46.352.746/0001 ·65 para os serviços de coleta de lixo
n/io contaminado para os imóveis ocupados pela Residência de
Conservaçáo • RC1. 3 no valor de RS 2.000,00, para o exercício
de2019:

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
Despacho do Superintendente, de 30-11-2018
Autos 263002/01/DER/2012. Termo de Rescisáo ao Convê•
nio 5.635 de 26--06-2013, celebrado entre o DER e o Munidplo
de Novo Horizonte. Pelo presente Instrumento fica rescindido
amigavelmente o Convênio S.63S, de 26-06-2013, celebrado
entre o Dep;lrtamento de Estradas de Rodagem do Estado de
�o Paulo e o Município de Novo Horizonte, objetivando a exe•
cução das obras e serviços de pavimentação da estrada vicinal
do Taquaral NVH-050, com 13, 1 km de extensão.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVICOS
PUSLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA OE OPERAÇÕES
Despacho do Diretor, de 7-12-2018
O Diretor de Operações, decide pelo acolhimento da
Defesa Prévia apresentada pela C.A.R.T. S/A, relativa à NOT.
OOP,0236/18, conforme OI.OOP.0207118 e determina o arquiva
mento da Notificaçfio,
Nesta oporwnldade fica facultado à Concessionária, nos
termos do art, 63, IncisoVUL combinado com o art. 44, ambos d.i
Lei Estadual 10.177/98, a interposlçlio de RECURSO ao Conselho
Diretor da ARTES?. no prazo de 1 5 dias (Processo 029.805/2018
• ProtocoloARTESP 411 .074/18).

DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS E LOGÍSTICA
Despacho do Diretor, de 10·12·2018
Autos 4818/DER/64 - 6° vol. - Expresso ltam.iratl 5/A,
DEFIRO o requerido pela emprCSil, e assim AUTORIZO a prorro•
gação da paralisaç/io tcmporári.i da linha do presente autos, cm
c.:iráter cxpcrlmcntal pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a
cont.ir desta publicziç5o.
Autos 5757/0ER/67 - 4• vol. - Expresso ltamarati SIA.
DEFIRO o requerido pela empresa, e assim AUTORIZO a pror10ga�5o da paralisação temporária da linha do presente autos, em
caráter el(perimental pelo prazo de 180 (cento e oitenta) días a
contar desta publicação.
Autos S7S9/DERJ67 - 3" vol. - Expresso ltamarati S/A.
DEFIRO o requerido pela empresa, e .issim AUTORIZO a prorro
gaçáo da paralisação temporária da linha do presente autos, em
caràter experimental pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a
contar dcsta publicaç5o.
Processo 030.513118 (F2-3372) - Helen-Car Locadora de
Velculos Ltda • ME. AUTORIZO o reglsuo da empresa junto ao
Serviço de Freiamente desta Agt:ncia, nas modalidades de Conti•
nuoe Eventu.il. peloprazo deOSanosa contardesta publicaç.5o.
Processo 030.469118 (F2-J369) - Rafael Maciel de Oliveira
. ME.AUTORIZO o registro da empresa junto ao Serviço de Freta•
mente desta Agt:ncia, nas modalidades de Continuo e Eventual
pelo prazo deOS anos a contar desta publicação.
Processo 030.497/18 (FJ-3373) - Manos & Sílva Transporte
e Turismo Lida • ME. AUTORIZO o registro da empresa junto ao
Serviço de Fretamento desta Agência, nas modalidades de Cont(
nuo e Eventual, pelo prazo de 05 anos a contar desta pubUcaçáo.
Processo 030.662118 {FS-31 1 3) - Esplendor Turismo lida
• ME.AUTORIZO o registro da empresa junto ao Serviço de Freta·
mento desta Agência, nas modalidades de Contínuo e Eventual.
pelo prazo de05anosa contar desta publicaç:io.
Processo 030.494/18 (FJ-3374) - Lima & Claro Turismo lida
• ME.AUTORJ20 o registro da empr!:Sa junto ao Servíço de Freta·
mente desta Agtmcia, nas modalidades de Continuo e Eventual.
pelo prazo de OS anos a contar desta publicação.
Processo 030.718/18 (Fl-3381) - Locadora de Veículos
Chagas & Belluuo Ltda • EPP.AUTORIZO o registro da empresa
junto ao SeNiço de Fretamento desta Agência, nas modalidades
de Contínuo e Eventual, pelo praw de 05 anos a contar desta
publicação.
Processo 030.225/18 (F4-3380) - Riacho locadora de Vei
culos e Transporte Ltda • ME. AUTORIZO o registro da empresa
junto ao Serviço de Fretamento desta Agência, rm modalidades
de Continuo e Eventual, pelo prazo de 05 anos a contar desta
publica�áo.

Processo 030.499/18 (FJ-3378) - Tritur GM Ltda • ME,
AUTORIZO o registro da empresa junto ao Serviço de Fretamento
desta Agência, nas modalidades de Continuo e Eventual, pelo
prazo de OS anos a contar desta publicação.
Processo 030.$34/18 (FS-3376) - S. K. Silva de Limil Trans
portes • ME. AUTORIZO o registro da empresa junto ao Serviço
de Fretamento d�ta Agência, nas modalidades de Contínuo
e Eventual, pelo prazo dcOS anos a contar desta publicação.
Processo 030.173/18 (FS-3371) - A. N. Services Locadora
de Veículos Ltda • ME. AUTORIZO o registro da empresa junto ao
Serviço de Fretamento desta Agência, nas modalidades de Conti•
nuoc Eventual, peloprazo deOSanosa contar desta publica<;ào.
Processo 030.500/18 (F2·3370) - Fàbio Jose Rufato Eireli
· ME.AUTORIZO o registro da empres.i junto ao Serviço de Freta·
mente desta Agência, nas modalidades de Contínuo e Eventual,
pelo prazo deOSanosa contar desta publicação.
Processo030.493118 (F3-3368) - LinceTurismo eTransporte
Ltd.i • ME. AUTORl20 o registro da empresa junto ao Serviço
de Fretamento desta Agência, nas modalidades de Continuo
e Eventual, pelo prazo deOS anos a contür desta public.iç.5o.
Processo 030.470118 (F4-3384) - RP Locaç.;o e Transporte
Ltda • ME. AUTORIZO o regist10 da empresa junto ao SeNiço
de Fretamento desta Agtncia, nas modalidades de Continuo
e E�ntual. pelo prazo de 05 anos a contar desta publicaç�o.
Processo 030.68S/18 (Fl-3383) - Morelr.:i & Sertolo Turismo
Eireli • ME. AUTORIZO o registro d.:i empresa junto ao Serviço
de Fretamento desta Ag�cía, nas modalidades de Continuo
e Eventual, pelo prazo de OS anos a contar desta publicação.
Proces� 030.502118 (FS-3375) - Viação Vitóría Regis Lida
• ME.AUTORIZO o registro da empresa junto ao Serviço de Freta
mento desta Agt:ncia, nas modalidades de Continuo e Eventual.
pelo prazo de OS anos a contar desta publicaçáo.
Processo 030.720118 (F2-3379) - Albatroz locador.:i de
Vefculos Ltda • ME. AUTORIZO o registro da empresa Junlo ao
SeNiço de Fret.imento desta Agtncia, nas modalid.ides de Conti•
nuo e Eventual, pelo prazo de OS anos a contar desta publicaç,fo.
Processo 030.722/18 (F1-3377) - Diamond Fretamento e
Turismo Ltda • EPP. AUTORIZO o registro da empresa junto ao
Se:Nlço de Fretamento desta Agtncia, nas modalidades de Contí•
nuo e Eventual, pelo prazo de OS anos a contar desta publicação.
Processo 030.71 7/18 (F1·3382 ) - M.M.O. Transportes Ltda
. E PP.AUTORIZO o registro da emp,esa junto ao Serviço de Freta•
mente desta Agéncla, nas modalidades de Contínuo e Eventual,
pelo prazo de05 anos a contar desta publicaç:io.
Processo 020.S84116 (FS-2150) - Transbrat Transporte Bra
sileiro Ltda. DEFIRO o requerido, e assim TORNO CANCELADO
seu registro junto a esta Agência, para a prest.i�áo de seNiços
de transporte intermunicipal de passageiros, sob o regime de
Fretamento, cancelando-se ainda, por conseguinte, seu Cer•
tificado de Registro 015.391/ART/2016, com vencimento em
20-04-2021.
Processo 01 9.847115 (E1 ·232) - Jos� Apmecido da SIiva.
INDEFIRO o requerido, pretendendo a renovaç:io de seu registro
juntoa esta Agência, para a prestação de serv1çosde transporte
intermunicipal de Estudantes. sob o regime de Fretamento Conti
nuo, considerando que está em desconformídade com o disposto
no artigo 4°, do Decreto 48.073103.
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UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS
UNIDADE OE FOMENTO À CULTURA
Extrato
Primt:lro Tt:rmo Aditivo 110 Contrato
ProccsroSC 1 0989 1 1 /2017
Contrato 253n017
Edita!: 31/2017
Contratante: Estado de São Paulo; por su.i Secretaria da
Cultura.
Contratado: RONALDO ENTLER.
Projeto; "DIANTE DA SOMBRA".
Objeto: Prorrogação da Cláusula Terceira - Da Execução do
Contrato. Conforme previsto no Paràgraío Primeiro da Cltlusula
Terceíra - Da bccução do Contrato, fica prorrogado o prazo de
cxecuç5o do objeto do contrato excepcionalmente até 1 1 -122018, impreterivelmente e Improrrogável.
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições
contratuais não alteradas pelo presenle aditamento e que não
se revclem com o mesmo conflitante.
Onde se lt:: CONTRATO 3S31201 7
leia-se: CONTRATO 253'2017
Data da assinatura: 25-09-2018.
PROA(, cm 25-09-2018.

FUNDACÃO MEMORIAL DA AMÉRICA
LATINA.
Comunicado
Termo de Cooperaçáo que entre si celebram a Fundaç:lo
Memorial da América Latina e o Consulado Geral da Bolívia.
Processo 402/2018
Participes: FundaçJo Memorial da América Latina e Consu
lado Geral da Bolívia,
Objeto; Cooperaç:io mútuil para promover a realiza�áo d.i
Conlraternizaçdo Boliviana, no Salão de Atos Tiradentes.
Oatalperlodo: 09·12-2018 das 14h js 22h
Vlgl!ncia:da asslna1ur.-i .ité09-01·2019.
Data da Assinatura: 03-12-2018
Comunlcado
Termo de Rcsclslio Contratual Amlgfivel do Contrato Cele
brado Entre a Fundaç.io Memorial da Amêrica Liltlna e Cêllo
Ricardo Silva da Cost.i Comunicaçào - Me, Tendo por Objeto .:i
Elaboraçlio, Produçlio e D1s!flbulçlio de Newsletters, em Diferen
tes Mercados Editoriais de Contclldo lnstituclonal e Comercial
da Fundação Memorial da América Latina, Incluindo a AqulsiçJo
de Mailing Segmentado.
Processo 1 7412018.
Contrato 02312018.
Contratante: FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA.
Conuatada: CÊLIO RICARDO SILVA DA COSTA COMUNICA·
ÇÃO • ME Objeto: Rescisão contratual amigável do contr.ito para
produç�o e distribuição de newsleners, em diferentes mercado�

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Ofício 457 /2018-UPPM

São Paulo, 11 de Dezembro de 2018.

REF Contrato de Gestão -002/2018- Associação Museu de Arte de São Paulo- SAMAS
Prezado Senhor
José Oswaldo de Paula Santos
Presidente do Conselho de Administração
Associação do Museu de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS
Segue em anexo via da Organização Social de Cultura, Associação Museu de Arte Sacra de
São Paulo - SAMAS, referente Contrato de Gestão -002/2018, assinado em 11 de dezembro
de 2018.
Permanecemos a disposição e renovamos nossos cumprimentos.

Cordialmente,

-�
Regina Ponte
Coordenadora da
Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

Imo Sr.
José Oswaldo de Paula Santos
Presidente do Conselho de Administração

e/e
Sr.
José Carlos Reis Marçal de Barros
Diretor Executivo

Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS - Organização Social de Cultura

Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo/SP
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO
Contratante
Contratada

SECRETARIA DA CULTURA
Associação Museu de Arte Sacra - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE
CULTURA

Nº do Ajuste na Origem

02/2018

Objeto

Fomento e operacionalização da gestão e execução, pela Contratada,
das atividades e serviços na área cultural no Museu de Arte Sacra de
São Paulo.

Advogado(s) n
..
Facultativo. Indicar quando Ja constItu1do.
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento,
damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual,
até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas
formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem
eletrônica aos interessados.
LOCAL e DATA: São Paulo,

de dezembro de 2018

ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE
Nome e cargo: Romildo Pinho Campello - Secretário da Secretaria de Cultura
r
Email: romild
m
romil

'

.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA
Nome e car o: JOSÉ CARLOS REIS MARÇAL DE BARROS - Diretor Executivo - SAMAS - Museu de
Arte Sacra
E-mail instit
Assinatura:

1

Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo/SP
CEP: 01028-900

PABX: (11) 3339-8135
www.cultura.sp.gov.br
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CONTRATO DE GESTÃO nº 002/2018
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
POR
INTERMÉDIO
DA
SECRETARIA DA CULTURA, E A ASSOCIAÇÃO
MUSEU DE ARTE DE SACRA DE SÃO PAULO,
QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE
CULTURA PARA GESTÃO DO MUSEU DE ARTE
SACRA DE SÃO PAULO.
Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da
SECRETARIA DA CULTURA, com sede na Rua Mauá, 51, Luz, CEP 01028-000, São Paulo,
SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, Romildo Campello, brasileiro,
portador da carteira de identidade n º 19.907.556 e inscrito no CPF sob o n º
786.665.896-04, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO
MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO Organização Social de Cultura, com CNPJ/MF nº
67.848.994/0001-71, tendo endereço à Avenida Tiradentes, nº 676 - Luz- CEP: 01102-000São Paulo / SP, e com estatuto registrado no 8° Cartório Oficial de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo - SP, sob nº 16.553, neste ato
representado por José Carlos Reis Marçal de Barros, Diretor Executivo, brasileiro, portador da
cédula de identidade RG nº 2.439.853-6 e do CPF/MF nº 006.582.198-4, doravante
denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar Estadual 846
de 4 de junho de 1998, o Decreto Estadual 43.493, de 29 de julho de 1998 e suas alterações, e
considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos do Processo SC nº
922477/2018, fundamentada no§ 1°, do artigo 6°, da referida Lei Complementar e alterações
posteriores, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE GESTÃO referente à formação
de uma parceria para fomento e execução de atividades relativas à área de Cultura,
materializada pelo gerenciamento e execução de atividades a serem desenvolvidas junto ao
Museu de Arte Sacra de São Paulo, instalado na Avenida Tiradentes, nº 676 - Luz - CEP:
01102-000 - São Paulo / SP, cujo uso fica permitido pelo período de vigência do presente
contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
1 - O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto o fomento, a operacionalização da
gestão e a execução, pela CONTRATADA, das atividades na área cultural referentes ao
MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO, em conformidade com os Anexos I a VII que
integram este instrumento.
2-Fazem parte integrante deste CONTRATO DE GESTÃO:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Anexo 1 - Plano Estratégico de Atuação
Anexo li-Plano de Trabalho-Ações e Mensurações
Anexo Ili-Plano Orçamentário
Anexo IV-Compromissos de Informação
Anexo V-Cronograma de Desembolso
Anexo VI-Termo de Permissão de Uso dos Bens Móveis e Intangíveis
Anexo VII - Termo de Permissão de Uso dos Bens Imóveis

Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo/SP
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3 - O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia, eficiência
e qualidade requeridas.
CLÁUSULA SEGUNDA
DAS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Para a qualificada, integral e correta execução deste CONTRATO DE GESTÃO, a
CONTRATADA se compromete a cumprir, além das determinações constantes da legislação
federal e estadual que regem a presente contratação, as seguintes atribuições,
responsabilidades e obrigações:
1 - Realizar a execução das atividades, metas e orçamento descritos nos inclusos "Anexo 1 Plano Estratégico de Atuação, "Anexo li - Plano de Trabalho - Ações e Mensurações" e
"Anexo Ili - Plano Orçamentário", bem como cumprir os compromissos descritos no "Anexo IV
- Compromissos de Informação" nos prazos previstos, em consonância com as demais
cláusulas e condições estabelecidas neste CONTRATO DE GESTÃO.
2 - Manter, durante a execução deste CONTRATO DE GESTÃO, todas as condições exigidas
ao tempo de sua qualificação como Organização Social.
3 - Utilizar o símbolo e o nome designativo do(s) equipamento(s) cultural(is), programa(s) ou
grupo(s) artístico(s) cuja gestão integra o objeto deste CONTRATO DE GESTÃO,
exclusivamente de acordo com as diretrizes da área de Comunicação da Secretaria da Cultura.
4 - Aplicar as orientações de identidade visual recebidas da CONTRATANTE em todas as
ações de divulgação relacionadas ao objeto do CONTRATO DE GESTÃO, utilizando a
designação "Organização Social de Cultura" junto à assinatura da instituição, quando esta for
utilizada.
5 - Publicar no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos vinculados ao objeto contratual,
no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do CONTRATO DE GESTÃO,
regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará nas aquisições de bens e
contratações de obras e serviços com recursos provenientes do CONTRATO DE GESTÃO,
garantindo a publicação de suas eventuais atualizações em no máximo 30 (trinta) dias da
alteração promovida.
6 - Contratar pessoal necessário para a execução das atividades previstas neste CONTRATO
DE GESTÃO, através de procedimento seletivo próprio, nos termos de seu manual de recursos
humanos, garantindo foco na qualificação, experiência e compromisso público, com
objetividade, impessoalidade e ampla publicidade dos processos seletivos e de seus
resultados.
7 - Cumprir a legislação trabalhista, bem como manter em dia o pagamento das obrigações
tributárias e previdenciárias, fornecendo certidões negativas e de regularidade fiscal, sempre
que solicitadas pela CONTRATANTE.
8 - Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais na
contratação de pessoal para as atividades previstas neste CONTRATO DE GESTÃO e, no que
concerne à contratação de empresas de prestação de serviços mediante cessão de mão de
obra, manter estrita fiscalização quanto ao cumprimento da legislação trabalhista,
previdenciária e fiscal.
9 - Observar como limites: 15% do total anual de despesas no plano orçamentário para a
remuneração e vantagens de qualquer natureza para os diretores e 65% do total anual de
despesas no plano orçamentário para remuneração e vantagens para os empregados,
ressaltando que os salários deverão ser estabelecidos conforme padrões utilizados no Terceiro
Setor para cargos com responsabilidades semelhantes, basea o-se em referenciais
específicos divulgados por entidades especializadas em pesquj a alarial existentes no
mercado.
/ co o limite máximo à
1 O - Observar o subsídio mensal do Governador do Est élo
remuneração bruta e individual, paga com recursos do CONTRA O
ESTÃO, a diretores e
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empregados da Organização Social, devendo ser ainda atendidos os padrões praticados por
entidades congêneres.
11 - A remuneração de diretor da entidade com recursos do CONTRATO DE GESTÃO é
admitida, desde que o vínculo respectivo com a Organização Social seja estatutário.
12 - Apresentar, por ocasião da celebração do CONTRATO DE GESTÃO, e anualmente na
prestação de contas, declaração escrita, sob as penas da lei, de que não conta, na diretoria,
com pessoa que seja titular de cargo em comissão ou função de confiança na Administração
Pública, mandato no Poder Legislativo ou cargo de dirigente estatutário de partido político,
ainda que licenciada.
13 - Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade com o
disposto nos respectivos Termos de Permissão de Uso, até sua restituição ao Poder Público,
mantendo em perfeitas condições de uso os imóveis, bens, equipamentos e instrumentais
necessários para a realização das atividades contratualizadas, cujos inventários atualizados
constarão dos devidos Termos de Permissão.
14 - Manter, em perfeitas condições de integridade, segurança e regularidade legal, os imóveis
permitidos ao uso durante a vigência do CONTRATO DE GESTÃO, promovendo ações e
esforços, acordados com a CONTRATANTE, para as regularizações e melhorias necessárias.
15 - A locação de imóveis pela Organização Social com recursos do CONTRATO DE
GESTÃO, caso necessária à realização de atividades finalísticas, deverá ser precedida da
realização de pesquisa de mercado, contendo ao menos três imóveis de interesse, a ser
submetida CONTRATANTE, que se pronunciará após consulta ao Conselho do Patrimônio
Imobiliário para verificar a existência de próprio estadual disponível para uso.
16 - Efetuar a contratação dos seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, relacionados
aos imóveis e atividades avençados, com coberturas em valores compatíveis com as
edificações e usos.
17 - Submeter à aprovação prévia da CONTRATANTE os planos de ação de projetos culturais
que impliquem:
a) o uso de espaços internos dos bens imóveis, prédios ou terrenos, objeto do
CONTRATO DE GESTÃO, para empreendimentos diversos, que não estejam
previamente autorizados pelo Termo de Permissão de Uso de Bens Imóveis, tais como:
montagem de restaurantes, lanchonetes, quiosques, lojas, estacionamentos, livrarias e
assemelhados;
b) a cessão gratuita ou a locação de espaço para realização de eventos de qualquer
natureza, bem como atividades culturais não previstas nos Anexos deste CONTRATO
DE GESTÃO, indicando os tipos e características dos eventos culturais previstos, os
critérios e condições para sua realização e os cuidados que serão tomados relativos à:
obtenção das autorizações legais quando for o caso, preservação do patrimônio e
segurança;
e) o empréstimo de bens móveis do patrimônio artístico, histórico e cultural a
organizações nacionais ou internacionais, para exibição em mostras, exposições e
outros eventos, em virtude de intercâmbio ou não, garantindo os cuidados de
salvaguarda do patrimônio e a contratação de seguro multirrisco para os referidos bens
em cada empréstimo realizado;
d) a restauração de obras do acervo artístico, histórico e cultural, caso a instituição não
conte com estrutura própria (laboratório e conservadores-restauradores) para executá
las, informando a técnica de conservação e restauro adotada, os referenciais
metodológicos e os cuidados de salvaguarda do acervo;
e) o descarte e/ou substituição de bens móveis não integrantes do patrimônio
museológico ou artístico, histórico e cultural, conforme definido no Termo de Permissão
dos Bens Móveis e Intangíveis.
18 - Submeter à aprovação prévia da CONTRATANTE as ações ou
nas alíneas "a" e "e" do item 17 desta Cláusula, caso não const
Atuação (Anexo Ido CONTRATO DE GESTÃO) ou caso não tenh
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equivalente ou, ainda, caso a ação ou projeto cultural seja diferente daqueles contemplados no
plano de ação submetido e aprovado. A CONTRATANTE poderá se opor ao pedido de
aprovação, de forma fundamentada, no prazo 15 (quinze) dias corridos.
19 - Responsabilizar-se pela reparação ou indenização de dano, material e/ou moral,
decorrente de ação ou omissão, dolosa ou culposa (negligência, imperícia ou imprudência) de
seus agentes, causado ao Estado, aos usuários (ou consumidores) dos serviços ou a terceiros,
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.
20 - A responsabilidade de que trata o item 19 desta Cláusula estende-se aos casos de dano
causado por falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078, de
11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor).
21 - Responsabilizar-se pelos danos causados por ação ou omissão dolosa ou culposa
(negligência, imperícia ou imprudência) aos bens móveis e/ou obras de arte que constituem
patrimônio histórico, artístico e cultural, assim definidos nos Termos de Permissão de Uso
anexos deste CONTRATO DE GESTÃO.
22 - Atender aos usuários com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário,
mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços culturais e educativos observando
a legislação especial e de proteção ao idoso, à criança, ao adolescente e ao portador de
deficiência, bem como a legislação referente à meia-entrada e as resoluções específicas da
CONTRATANTE, vigentes na assinatura deste CONTRATO DE GESTÃO, referentes à política
de gratuidade, isenções e descontos.
23 - Manter, em local visível ao público em geral, nos espaços físicos onde são desenvolvidos
os trabalhos relativos ao objeto contratual, placa indicativa dos endereços eletrônicos e físicos
da Ouvidoria da Secretaria da Cultura, à qual os usuários possam apresentar as reclamações
relativas às atividades e serviços culturais, segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE
em atendimento à Lei 10.294/1999, à Lei 12.806/2008 e ao Decreto 60.399/2014, que dispõem
sobre proteção e defesa do usuário do serviço público do Estado.
24 - Publicar e manter disponível ao público na internet, nos domínios e sítios eletrônicos
vinculados ao(s) objeto(s) contratual(is), atualizando, sempre que necessário, as seguintes
informações:
a) Apresentação e histórico do objeto contratual (equipamento / programas principais /
grupos artísticos);
b) Programação atualizada, de acordo com as características do objeto do CONTRATO
DE GESTÃO;
e) Logística de acesso e informações de funcionamento do ou relacionadas ao objeto
contratual;
d) Ficha técnica, indicando os funcionários vinculados ao objeto do CONTRATO DE
GESTÃO;
e) Manual de Recursos Humanos;
f) Regulamento de Compras e Contratações;
g) Divulgação de vagas em aberto, com informação sobre critérios e prazos de seleção,
de acordo com seu manual de recursos humanos e regulamento de contratações;
h) Divulgação das compras e contratações em aberto e dos critérios e prazos de seleção
de acordo com seu regulamento de compras e contratações;
i) Contato da Ouvidoria da Secretaria da Cultura, conforme as orientações da
CONTRATANTE;
Link para o CONTRATO DE GESTÃO e seus Anexos no Portal da Transparência da
)
j
CONTRATANTE (www.transparenciacultura.sp.gov.br);
k) Relatórios de atividades anuais, plano orçamentário previsto x realizado e
demonstrações contábeis (balanços patrimoniais e pareceres de auditores
independentes) de todos os anos do CONTRATO DE GES - em vigor;
1) Estatuto Social da CONTRATADA;
m) Relação atualizada de Conselheiros e diretores da CONT, AT DA.
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n) Remuneração mensal bruta e individual, paga com recursos do CONTRATO DE
GESTÃO, de todos os seus empregados e diretores, de acordo com o modelo de
Relatório de Recursos Humanos fornecido pela CONTRATANTE.
25 - Apresentar trimestralmente à Unidade Gestora da CONTRATANTE até o dia 20 (vinte) do
mês seguinte ao término do 1 °, 2° e 3 ° trimestres, relatórios de atividades do período, conforme
sistema informatizado ou modelo da CONTRATANTE, para verificação pela Unidade Gestora e
pela Comissão de Avaliação quanto ao cumprimento das diretrizes e metas definidas no
CONTRATO DE GESTÃO, contendo o comparativo das metas cumpridas x metas previstas, o
relatório gerencial de acompanhamento da execução orçamentária global e os documentos
previstos para entrega periódica no Anexo IV - Compromissos de Informação, bem como
informe das práticas de governança e participação social relacionadas ao CONTRATO DE
GESTÃO.
26 - Apresentar anualmente, conforme previsto no cronograma estabelecido pela
CONTRATANTE, relatório anual de atividades, para verificação pelas Unidades da Pasta e
pela Comissão de Avaliação, quanto ao cumprimento das diretrizes e metas definidas do
CONTRATO DE GESTÃO, contendo o comparativo das metas cumpridas x metas previstas
para os quatro trimestres do exercício anterior, o relatório gerencial de acompanhamento da
execução orçamentária global e os documentos previstos para entrega anual no Anexo IV Compromissos de Informação.
27 - Apresentar às Unidades Gestora e de Monitoramento da CONTRATANTE nos prazos
indicados abaixo:
a) mensalmente, até o dia 05 (cinco), dados de público presencial dos objetos contratuais
(números de público geral / públicos educativos / públicos das ações de circulação no
Estado e outros públicos alvo definidos no plano de trabalho) e público virtual no(s)
sítio(s) eletrônico(s) vinculado(s) aos objetos contratuais, seguindo referencial definido
pela CONTRATANTE;
b) mensalmente, até o dia 10 (dez), cópia do protocolo de entrega da DOAR Demonstração de Origem e Resultados exigida pela Secretaria da Fazenda;
e) mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, a planilha de saldos e os
extratos bancários de movimentação das contas vinculadas ao CONTRATO DE
GESTÃO, bem como o fluxo de caixa elaborado de acordo com as Normas Brasileiras
de Contabilidade;
d) mensalmente, até o dia 1 O (dez) do mês subsequente, relação com cópia das notas
fiscais com identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e número do ·
ajuste, bem como do órgão repassador, de todas as aquisições de bens móveis que
forem realizadas com recursos do CONTRATO DE GESTÃO, bem como de acervo \
adquirido ou recebido em doação destinada ao objeto contratual ou às atividades do
CONTRATO DE GESTÃO, para atualização pela Secretaria da Cultura no inventário do
respectivo Termo de Permissão de Uso;
e) mensalmente, até o dia 25 (vinte e cinco), informe de programação do mês seguinte,
conforme modelo definido pela CONTRATANTE;
f) quadrimestralmente, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao término do quadrimestre,
o relatório quadrimestral de receitas e despesas, pelo regime de caixa, conforme
modelo da Secretaria, em atendimento à Lei de Diretrizes Orçamentária;
g) até30 (trinta) dias da data de sua realização, cópia das atas de reuniões do Conselho
de Administração da CONTRATADA, devidamente protocoladas para registro, que
abordem assuntos relacionados ao CONTRATO DE GESTÃO, exceto nos casos de
aprovação de termos de aditamentos, quando as atas deverão ser apresentadas
previamente à assinatura do ajuste;
h) até 180 (cento e oitenta) dias antes do encerramento contratual, a previsão de saldo
das contas vinculadas ao CONTRATO DE GESTÃO n data de encerramento, já
indicando a previsão de provisionamento de recursos e ssários para custear as
despesas realizadas até a data de seu encerramento
a uelas comprometidas no
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i)

período de sua vigência, mas concluídas somente no período de 90 (noventa) dias
destinados à prestação de contas (tais como custeio de utilidades públicas e
pagamento de serviços de auditoria independente e publicação no Diário Oficial do
Estado de São Paulo);
juntamente com o relatório anual de atividades do último exercício, o relatório final da
execução contratual, contendo o balanço geral dos resultados alcançados em
comparação aos previstos no Contrato de Gestão, bem como relatório gerencial
consolidado da execução orçamentária global.

28 - Comunicar oficialmente à CONTRATANTE, no relatório trimestral seguinte, a celebração
de instrumentos de convênios, termos de parceria ou cooperação técnica com outras pessoas
jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, quando a iniciativa vincular-se aos
equipamentos ou programas culturais objeto do CONTRATO DE GESTÃO, onerando-o ou não.
29 - Assegurar a obtenção mínima, no percentual previamente estabelecido, de receitas
operacionais, incentivadas ou que de outra forma decorram do objeto contratual sob sua
gestão, observando-se o potencial econômico correspondente e buscando a participação
crescente em termos proporcionais, ano a ano, das mesmas receitas em face do repasse da
CONTRATADA e seus rendimentos financeiros.
30 - Efetuar auditoria anual dos demonstrativos financeiros e contábeis do CONTRATO DE
GESTÃO, assim como das contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa
independente, previamente aprovada pelo Conselho de Administração.
31 - Obedecer às normas arquivísticas do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo SAESP, conforme determina o Parágrafo 1 ° do Artigo 1 ° do Decreto 48.897, de 27-08-2004.
32 - Dar acesso a todas as informações solicitadas, nos termos da lei, e responder aos
questionamentos da CONTRATANTE e dos órgãos fiscalizadores (Comissão de Avaliação,
Secretaria da Fazenda, Tribunal de Contas e Ministério Público), bem como do Serviço de
Informação ao Cidadão, encaminhando documentos e informações solicitadas referentes aos
CONTRATOS DE GESTÃO nos prazos por estes definidos, ressalvadas, em qualquer caso, as
exceções devidamente fundamentadas.
33 - Na hipótese de encerramento contratual, resolução ou rescisão do contrato, inclusive por
extinção ou desqualificação como Organização Social, a CONTRATADA apresentará à
CONTRATANTE todas as informações que possua acerca dos empregados que integraram o
objeto cultural na vigência do CONTRATO DE GESTÃO, inclusive daqueles que realizaram
serviços técnicos especializados, para que a nova Organização Social possa avaliar a
possibilidade de sucessão trabalhista, nos termos da legislação vigente.
34 - Apresentar relatório final de atividades e prestação de contas do CONTRATO DE
GESTÃO à Unidade Gestora da CONTRATANTE até 90 (noventa) dias após o encerramento
do CONTRATO DE GESTÃO, incluindo comprovação de que foram quitadas todas as
obrigações contratuais existentes, e informando a eventual existência de obrigações e/ou
passivos ainda pendentes, objeto de discussões administrativas ou judiciais até a data de \
encerramento do CONTRATO DE GESTÃO nos termos da legislação.
35 - No prazo de que trata o item anterior, a CONTRATADA também deverá apresentar
documentação referente a cada um dos empregados que integraram o objeto cultural na
vigência do CONTRATO DE GESTÃO, inclusive dos que realizaram serviços técnicos
especializados, separada por pessoa, contendo no mínimo o contrato de trabalho, os
comprovantes de pagamento de salários, férias e décimo terceiro, cartões de ponto (se
houver), guias de recolhimento de FGTS e contribuições previdenciárias.
36 - No ano de encerramento contratual, após resultado da convocação pública que definirá o
novo Contrato de Gestão, fornecer todas as informações necessárias à nova Organização
Social eventualmente contratada, inclusive no que se refere ao qua r de pessoal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As compras e contratações de s rviç s, pela CONTRATADA,
obedecerão ao regulamento disposto no item 5, que deverá condi ionar a, contratação da
sob as penas da lei, de
prestação de serviços à declaração da CONTRATADA, por e rit
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que não dispõe de empregados ou diretores remunerados com recursos do CONTRATO DE
GESTÃO suficientes para a mesma finalidade.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o regulamento previsto no item 5 desta Cláusula já tenha
sido publicado no Diário Oficial em virtude de contrato(s) de gestão anterior(es) com a
CONTRATANTE, e não contenha alterações posteriores desde a última publicação, a
CONTRATADA fica desobrigada de realizar nova publicação no Diário Oficial, devendo apenas
enviá-lo à CONTRATANTE para formalização de nova ratificação, bem como mantê-lo
disponível (em formato legível e amigável) e atualizado, nos sítios eletrônicos da Organização
Social e dos objetos culturais.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATO DE GESTÃO fica sujeito à rescisão se for
descumprido o disposto nos itens 1 O e 11 desta cláusula, ressalvada a possibilidade de
inobservância decorrentes de reajuste salarial obrigatório que venha ocorrer após a assinatura
do contrato de gestão..
PARÁGRAFO QUARTO - O disposto nos itens 1O e 11 desta Cláusula aplica-se aos
empregados e diretores da CONTRATADA, independentemente da quantidade de Contratos
de Gestão que ela mantenha com a CONTRATANTE, considerando-se, para fins de incidência
do limite fixado, a somatória das verbas remuneratórias de cada um.
PARÁGRAFO QUINTO - O limite para remuneração de empregados e diretores previsto no
item 1 O desta Cláusula poderá ser acrescido:
a) em até 10% (dez por cento), caso o repasse do Estado, acrescido dos respectivos
rendimentos financeiros, represente de 50% (cinquenta por cento) a 70% (setenta por
cento) dos recursos do CONTRATO DE GESTÃO;
b) em até 20% (vinte por cento), caso o repasse do Estado, acrescido dos respectivos
rendimentos financeiros, represente de 30% (trinta por cento) a 50% (cinquenta por
cento) dos recursos do CONTRATO DE GESTÃO;
e) em até 40% (quarenta por cento), caso o repasse do Estado, acrescido dos respectivos
rendimentos financeiros, represente de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento)
dos recursos do CONTRATO DE GESTÃO;
d) em até 70% (setenta por cento), caso o repasse do Estado, acrescido dos respectivos
rendimentos financeiros, represente até 10% (dez por cento) dos recursos do
CONTRATO DE GESTÃO.
PARÁGRAFO SEXTO - Para efeito do disposto no Parágrafo Quarto desta Cláusula, o
percentual do repasse do Estado, acrescido dos respectivos rendimentos financeiros, em face
dos recursos do CONTRATO DE GESTÃO, será apurado anualmente, aplicando-se, em caso
de inobservância ao respectivo limite de remuneração, o disposto no Parágrafo Terceiro desta
Cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso a CONTRATADA seja demandada judicialmente por fato ou ato
que tenha sido praticado por outra Organização Social, deverá pleitear em juízo inclusão no
polo passivo da Organização Social em questão, sob pena de responsabilizar-se integralmente
por condenação que advenha do julgamento da ação.
PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por dar ciência a todos
os empregados contratados para atuar no CONTRATO DE GESTÃO, bem como aos seus
diretores, a respeito da obrigação de obedecer aos contido no artigo 2°, inciso 1, alínea "a" do
Decreto nº 62.528/2017, que determina a divulgação dos salár' s prevista no item 24 "n",
assegurando a prévia e expressa autorização de todos os re u os humanos atuantes na
parceria, em conformidade com a legislação trabalhista, a fim de evit r quesyonamentos legais.
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CLÁUSULA TERCEIRA
DAS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Para a qualificada, integral e correta execução deste CONTRATO DE GESTÃO, a
CONTRATANTE se compromete a cumprir, além das determinações constantes da legislação
federal e estadual que rege a presente contratação, as seguintes atribuições,
responsabilidades e obrigações:

-------

1 - Prover a CONTRATADA dos meios e recursos financeiros necessários à execução do
objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, nos prazos e valores estipulados no Anexo V Cronograma de Desembolso.
2 - Programar no orçamento do Estado, para os exercícios subsequentes ao da assinatura do
presente CONTRATO DE GESTÃO, os recursos necessários, nos elementos financeiros
específicos para custear a execução do objeto contratual, de acordo com o sistema de repasse
previsto no Anexo V - Cronograma de Desembolso.
3 - Permitir, o uso dos bens móveis, imóveis e intangíveis, mediante ato do Secretário da
Cultura e celebração dos correspondentes Termos de Permissão de uso.
4 - Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta cláusula e manter atualizados
os processos relacionados aos referidos Termos.
5 - Quando do recebimento de solicitação de locação de imóveis com recursos do CONTRATO
DE GESTÃO por parte da CONTRATADA para execução de atividades finalísticas nele
previstas, contendo ao menos 3 (três) imóveis de interesse, consultar o Conselho do
Patrimônio Imobiliário para verificar a existência de próprio estadual disponível para uso.
6 - Publicar no Portal da Transparência da Cultura o CONTRATO DE GESTÃO assinado com
todos os seus Anexos, bem como todos os termos de aditamento em até 30 (trinta) dias de sua
formalização.
7 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar, por meio da Unidade Gestora designada, os resultados da
execução deste CONTRATO DE GESTÃO, emitindo pareceres periódicos trimestrais e anuais
referentes ao cumprimento: das atividades descritas no "Anexo 1 - Plano Estratégico de
Atuação"; das metas estabelecidas no "b)
Anexo li - Plano de Trabalho - Ações e
Mensurações", no c) Anexo Ili - Plano Orçamentário e dos compromissos descritos no "Anexo
IV - Compromissos de Informação" nos prazos previstos, bem como ao atendimento das
demais cláusulas e condições estabelecidas neste CONTR_ATO DE GESTÃO.
8 - Analisar anualmente, por meio da Unidade Gestora designada, a capacidade e as
condições de execução das atividades comprovadas por ocasião da qualificação da
CONTRATADA como Organização Social de Cultura, para verificar se ela mantém suficiente
nível técnico para a execução do objeto contratual.
9 - Analisar o regulamento de que trata o Item 5 da Cláusula Segunda, no prazo de até 90
(noventa) dias a contar da comprovação de sua publicação no Diário Oficial, assinalando prazo
razoável para as adequações pertinentes, se for o caso.
�\
1 O - Deliberar sobre as matérias contidas nos itens 17 e 18 da Cláusula Segunda.
11 - Promover, observado o interesse público e as disposições legais pertinentes, o
afastamento de servidores públicos para terem exercício na Organização Social de Cultura.
12 - Viabilizar os recursos necessários à CONTRATADA, quando da inexistência de recursos
de contingência suficientes em conta vinculada ao CONTRATO DE GESTÃO, em tempo hábil
para o cumprimento de acordos judiciais celebrados, desde que com prévia comunicação da
CONTRATANTE, ou condenações transitadas em julgado que tenham determinado o
pagamento de dívidas líquidas e certas, de natureza trabalhista, previdenciária, cível ou
tributária, provenientes de fatos geradores ocorridos anteriorm te à sua gestão do objeto
contratual, e cuja responsabilidade venha a ser imputada à C N RATADA, por sucessão da
CONTRATANTE ou de outra Organização Social.
/
13 - Viabilizar os recursos necessários à CONTRATADA, q ndo a inex·itência de recursos
de contingência suficientes em conta vinculada ao CONTR O D GES ÃO, em tempo hábil
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para o cumprimento de acordos judiciais celebrados, desde que com prévia comunicação e
concordância da CONTRATANTE, ou de condenações transitadas em julgado que tenham
determinado o pagamento de dívidas líquidas e certas, de natureza trabalhista, previdenciária,
cível ou tributária, provenientes de fatos gerados durante a vigência contratual, cuja
responsabilidade seja imputada a CONTRATADA, desde que não caracterizem hipóteses de
culpa grave ou dolo, reconhecidos judicialmente.
14 - Orientar a política de comunicação a ser adotada no CONTRATO DE GESTÃO,
estabelecendo as diretrizes para as atividades e contratações permitidas.
CLÁUSULA QUARTA
DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
A execução do presente CONTRATO DE GESTÃO será acompanhada pela Unidade de
Preservação do Patrimônio Museológico, que será responsável pela verificação e fiscalização
periódica do cumprimento quantitativo e qualitativo das ações, metas e obrigações previstas
nos Anexos 1, li, Ili e IV deste CONTRATO DE GESTÃO.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Unidade Gestora elaborará pareceres trimestrais e anuais
referentes às realizações alcançadas, objetivos atingidos, qualidade e eficiência da execução
contratual, observando-se a relação entre os custos e os benefícios dos resultados alcançados
e as exigências dos órgãos de controle SEFAZ e TCE, para envio à Comissão de Avaliação,
bem como à CONTRATADA, nos prazos definidos em cronograma anual de monitoramento e
avaliação dos Contratos de Gestão da Pasta.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Unidade Gestora será auxiliada pela Unidade de Monitoramento
no monitoramento periódico dos contratos de gestão, por meio de visitas técnicas, reuniões e
análise de relatórios e pareceres.
CLÁUSULA QUINTA
DA AVALIAÇÃO
A análise periódica dos resultados desta avença será feita por Comissão de Avaliação dos
Resultados da Execução dos Contratos de Gestão da CONTRATANTE, que procederá, por
meio da verificação dos relatórios da CONTRATADA e dos pareceres das Unidades Gestora e
de Monitoramento da CONTRATANTE, à avaliação do desenvolvimento das atividades e dos
resultados atingidos com a execução do CONTRATO DE GESTÃO, verificando a relação entre
as metas propostas e os resultados alcançados, e elaborando relatório conclusivo a ser
encaminhado ao Secretário da Cultura, à SEFAZ e ao TCE da Assembleia Legislativa do
Estado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A verificação de que trata o "caput" desta cláusula, relativa ao
cumprimento pela CONTRATADA das diretrizes e metas acordadas com a CONTRATANTE, ·
restringir-se-á aos resultados obtidos em sua execução, o alcance das ações realizadas e os
,.
benefícios para o público-alvo, através dos indicadores de desempenho estabelecidos nos \
Anexos do CONTRATO DE GESTÃO, em confronto com as metas pactuadas e com a
economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades, devendo levar em conta ainda
os impactos decorrentes de eventuais atrasos no repasse de recursos pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na análise da execução orçamentária frente aos resultados
alcançados, a Comissão de Avaliação será auxiliada pela Unidade de Monitoramento da
CONTRATANTE, que emitirá pareceres econômico-financeiros anuais de monitoramento e
avaliação da prestação de contas do CONTRATO DE GESTÃO.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Comissão de Avaliação elabor á relatóri94 trimestrais de
atividades e relatórios conclusivos anuais para encaminhamento ao ecre rio da Cultura, à
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Secretaria da Fazenda, ao Tribunal de Contas e à Assembleia Legislativa do Estado, bem
como para envio à CONTRATADA e para publicação no Portal da Transparência na Cultura do
Estado de São Paulo, nos prazos definidos em cronograma anual de monitoramento e
avaliação dos Contratos de Gestão da Pasta.
CLÁUSULA SEXTA
DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente Contrato será de 01/01/2019 até 30/06/2023, nos termos da
legislação aplicável, sendo vedada a sua prorrogação por prazo superior a cinco anos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não obstante o prazo estipulado no caput desta Cláusula, a
vigência contratual nos exercícios subsequentes ao da assinatura do CONTRATO DE
GESTÃO estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos
aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender às respectivas
despesas.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo a resolução do CONTRATO DE GESTÃO com base na
indisponibilidade dos recursos previstos no Parágrafo anterior, a CONTRATADA não terá
direito a qualquer espécie de indenização, sendo garantidos pela CONTRATANTE os custos
com a desmobilização, incluindo os custos de rescisão de quaisquer contratos celebrados com
terceiros e os demais compromissos já assumidos para execução do presente CONTRATO DE
GESTÃO até a data do encerramento contratual, caso os recursos existentes nas contas
bancárias referidas na cláusula 7ª, Parágrafo Sétimo, alíneas "a", "b", "c" e "d", não sejam
suficientes para saldar as obrigações.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Como alternativa à resolução do CONTRATO GE GESTÃO com
base na indisponibilidade dos recursos previstos no Parágrafo Primeiro supra, as partes
poderão optar por manter a sua continuidade, reduzindo de comum acordo as atividades
contidas no plano de trabalho enquanto perdurar a indisponibilidade de recursos ou até o
encerramento da vigência, mediante a celebração de aditivo contratual.
CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos do CONTRATO DE GESTÃO, para os fins do disposto neste decreto, abrangem,
além do repasse da CONTRATADA, todas as receitas operacionais, financeiras, incentivadas
ou que, a qualquer título, decorram do respectivo equipamento ou programa público sob gestão
da CONTRATADA, sendo que a� fontes de recursos financeiros para a execução do objeto do
.,.
presente CONTRATO DE GESTAO poderão ser:
\
1 - Repasses de recursos provenientes da CONTRATANTE e os rendimentos de suas
aplicações.
2 - Receitas operacionais oriundas da execução contratual (e o rendimento de suas
aplicações) provenientes de: a) realização de atividades relacionadas ao objeto contratual, tais
como: venda de ingressos e de assinaturas; b) utilização de seus espaços físicos, para
oferecer ao público serviços de café, restaurante, loja, livraria, estacionamento e afins, em
conformidade com o Anexo VII - Termo de Permissão de Uso de Bens Imóveis; c) outras
formas de cessão remunerada de uso dos espaços físicos, previamente autorizadas no Anexo
VII ou pontualmente autorizadas, mediante solicitação pela CONTR ADA; d) rendas diversas,
inclusive de venda ou cessão de produtos, tais como direitos a to is e conexos; e) outros
ingressos dessa natureza.
3 - Receitas Diversas: oriundas de patrocínios, tomentos e i
orno doações,
legados, apoios e contribuições de pessoas físicas e jurídicas
geiras com ou
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sem uso de leis de incentivo, destinados à execução dos objetivos deste CONTRATO DE
GESTÃO.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE
GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos 1, li, Ili e IV a
CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes. deste
instrumento, bem como no Anexo V - Cronograma de Desembolso, a importância global de
R$33.660.000,00 (trinta e três milhões e seiscentos e sessenta mil reais).
PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor fixado no Parágrafo Primeiro desta Cláusula poderá ser
alterado, com o consequente ajuste nas metas convencionadas, por meio de termo aditivo, em
razão da disponibilidade orçamentária do Estado ou de comum acordo entre as partes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os recursos repassados à CONTRATADA poderão ser por ela
aplicados no mercado financeiro, em aplicações de baixo risco, desde que os resultados
dessas aplicações sejam revertidos exclusivamente ao cumprimento dos objetivos do
CONTRATO DE GESTÃO.
PARÁGRAFO QUARTO - Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE
GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos 1, li, Ili e IV,
a CONTRATADA se compromete a captar recursos correspondentes a 05% do valor repassado
anualmente pela CONTRATANTE, num total captado, para o ano de 2019, de R$ 374.000,00
(trezentos e setenta e quatro mil reais), por meio de geração de receitas operacionais e/ou
diversas, incentivadas ou não, conforme descrito nos itens 2 e 3 do caput desta Cláusula. Para
os exercícios subsequentes, as metas de captação serão aquelas previstas no Anexo Ili Plano Orçamentário, ampliando a proporção em relação ao repasse do 1 ano, salvo
deliberação em contrário justificada e acordada entre as partes.

°

PARÁGRAFO QUINTO - O total de recursos para a realização de cada Plano de Trabalho
Anual, excetuadas as metas condicionadas descritas nos Anexos do CONTRATO DE
GESTÃO, será correspondente à soma do repasse a ser efetuado pela CONTRATANTE mais a
captação de recursos a ser realizada pela CONTRATADA dentro da meta estabelecida, ficando
a CONTRATADA comprometida a realizar a totalidade das metas previstas no Plano de
Trabalho Anual mesmo que não efetue a integralidade da captação de recursos que se
comprometeu a captar, conforme Parágrafo Quarto desta Cláusula, podendo para tanto
otimizar os recursos repassados e buscar parcerias não-financeiras. Antevendo a
impossibilidade de cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho, por
insuficiência de recursos repassados ou captados nos termos do caput desta Cláusula, a
CONTRATADA deverá submeter à CONTRATANTE proposta justificada de sua adequação,
para embasar o aditamento do CONTRATO DE GESTÃO.
PARÁGRAFO SEXTO - A execução das metas condicionadas descritas nos Anexos do
CONTRATO DE GESTÃO somente acontecerá mediante a ocorrência de pelo menos uma das
seguintes situações:
\
a) Captação de recursos provenientes de receitas operacionais e/ou receitas diversas
acima do montante previsto no Parágrafo Quarto desta Cláusula, em tempo hábil para
a execução das metas, cabendo à CONTRATADA a análise de viabilidade quanto a
essa execução.
b) Otimização, por parte da CONTRATADA, dos recursos repassados e/ou captados até
os valores previsto no Parágrafo Quarto desta Cláusula.
e) Repasse adicional de recursos por parte da CONTRATA
, em razão do que as
1
metas deixarão de ser condicionadas, por aditamento do C N RATO E GESTÃO.
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PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá manter ao menos quatro contas bancárias
distintas e específicas sob sua titularidade, para gestão dos recursos relacionados a este
CONTRATO DE GESTÃO, conforme segue:

a) Conta de recursos de repasse: para movimentação e aplicação dos recursos

financeiros repassados pela CONTRATADA, com a finalidade de viabilizar a execução
do CONTRATO DE GESTÃO.
b) Conta de recursos de reserva e provisões: para aplicação de 6% do total de recursos
financeiros repassados pelo Estado em cada parcela do primeiro ano de vigência do
presente CONTRATO DE GESTÃO, com a finalidade de constituir uma reserva de
recursos sob a tutela do Conselho de Administração da CONTRATADA, que poderá
ser utilizada na hipótese de atraso superior a 5 (cinco) dias no repasse de recursos por
parte da CONTRATANTE. A utilização destes recursos fica condicionada à prévia
aprovação pelo Conselho de Administração da CONTRATADA, sendo que os
respectivos valores deverão ser restituídos à reserva em até 3 (três) dias úteis após a
efetivação do repasse pela CONTRATANTE.
e) Conta de recursos de contingência, a ser aberta pela CONTRATADA, na qual será
depositada parte dos recursos financeiros repassados pela CONTRATADA, com a
finalidade de suportar eventuais contingências conexas à execução do programa de
trabalho, sendo composta de 1% do valor repassado pela CONTRATANTE a cada
parcela, observados os preceitos do artigo 5°, inciso VI, alínea "g" do Decreto Estadual
43.493/1998, com as alterações do Decreto Estadual 62.528/2017. Na composição e
utilização dessa conta, deverá ser observado que:
c.1) a Organização Social poderá contribuir com recursos próprios para a conta
de recursos de contingência de que trata esta alínea "c".
c.2) os recursos financeiros depositados na conta bancária a que se refere
esta alínea "c" somente poderão ser utilizados, em conformidade com o
estabelecido neste CONTRATO DE GESTÃO, e com deliberação de 3/4 (três
quartos) dos membros do Conselho de Administração da CONTRATADA e do
Secretário da Cultura, a quem é facultado delegar o exercício dessa
competência, cabendo-lhes zelar por seu uso, em conformidade com o
praticado por entidades congêneres.
c.3) Caso as contingências previstas nesta alínea "c" refiram-se a ordens ou
condenações judiciais em processos cíveis, trabalhistas e tributários ou sejam
decorrentes de acordos judiciais em ações promovidas em face da
CONTRATADA, na esfera federal, estadual ou municipal, de competência da
justiça comum ou especializada, que tenham de ser cumpridos em prazo
inferior a 15 (quinze) dias, fica desde já autorizada pelo Secretário da Cultura a
utilização de recursos da conta bancária destinada a contingências, devendo a
mesma ser aprovada pelo Conselho de Administração da CONTRATADA, sem
prejuízo de outras eventuais utilizações na forma do subitem anterior.
c.4) No caso excepcional do subitem anterior, ficará a CONTRATADA obrigada
a encaminhar à CONTRATANTE a documentação pertinente, com os devidos
esclarecimentos referentes à movimentação efetuada, no relatório trimestral
seguinte.
c.5) Ao final do CONTRATO DE GESTÃO, eventual saldo financeiro
remanescente na conta de recursos de contingência a que se refere esta alínea
"c" será rateado entre o Estado e a Organização Social, observada a mesma
proporção em que ela foi constituída.
c.6) Os saldos da conta, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente
aplicados em cadernetas de poupança de instit ·ç o financeira oficial se a
previsão de seu uso for igual ou superior a um rT} s, u em fundo de aplicação
financeira de curto prazo ou operação de mercádo a erto lastreada em títulos
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da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos
menores que um mês.
c.7) As receitas financeiras auferidas na forma do item "c.6" serão
obrigatoriamente computadas a crédito do CONTRATO DE GESTÃO e
aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de
demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste
. dos
d) Conta de recursos operacionais e captados: para movimentação e aplicação
recursos provenientes de receitas operacionais oriundas da execução contratual e de
outras receitas diversas livres e não vinculadas às leis de incentivo, conforme descritas
nos itens 2 e 3 do "caput" desta Cláusula, com a finalidade de compor o valor previsto
no Parágrafo Quarto desta Cláusula.
PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA deverá receber os recursos financeiros que lhe
forem repassados pela CONTRATANTE nas seguintes contas correntes específicas e
exclusivas no Banco do Brasil, que deverão fazer referência a esta parceria, de modo a que
não sejam confundidos com os recursos próprios da CONTRATADA, e cujos saldos deverão
ser comunicados à CONTRATANTE na planilha de saldos prevista no item 22, alínea "c", da
Cláusula Segunda supra:
1. Conta de Repasse: Banco do Brasil -Agência nº 4307-9 - C/C nº 41.610-X
2. Conta de Reserva: Banco do Brasil -Agência nº 4307-9 - C/C nº 41.640-1
3. Conta de Contingência: Banco do Brasil -Agência nº 4307-9 -C/C nº 41.860-9
PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá movimentar os recursos operacionais
provenientes de receitas oriundas da execução contratual, bem como os recursos captados por
meio de outras receitas diversas livres e não vinculadas às leis de incentivo, com a finalidade
de viabilizar a execução deste CONTRATO DE GESTÃO, no valor percentual previsto no
Parágrafo Quarto desta Cláusula, em conta(s) corrente(s) aberta(s) em instituição bancária
oficial, que deverá (ão) fazer referência a esta parceria, de modo a que não sejam confundidos
com os recursos de repasse da CONTRATANTE, nem com. os recursos da CONTRATADA, e
cujos saldos deverão ser comunicados à CONTRATANTE na planilha de saldos prevista no
item 27, alínea "c", da Cláusula Segunda supra.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A apuração do valor percentual de captação estabelecido no
Parágrafo Quarto desta Cláusula considerará, além dos recursos depositados na conta de
recursos operacionais e captados, os recursos de patrocínio incentivados, aportados para a
execução de projetos culturais pertinentes às atividades objeto deste CONTRATO DE
GESTÃO, e depositados em contas bancárias específicas, nos termos da legislação de
regência da concessão de incentivos fiscais na área de cultura (federal, estadual e/ou
municipal), que prescrevem a obrigatoriedade de manutenção e movimentação de recursos em
conta corrente exclusiva do projeto cultural incentivado. As informações relacionadas a esses
projetos, recursos e contas deverão ser devidamente comunicadas nos relatórios de prestação
de contas previstos nos itens 25 e 26 da Cláusula Segunda.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA poderá manter conta(s) bancária(s)
específica(s), não misturadas às contas bancárias discriminadas nos Parágrafos Sétimo e
Oitavo supra, para movimentar recursos financeiros relacionados a: a) patrocínios incentivados
e b) outras receitas diversas, tais como os recursos operacionais e captados que excedam o
valor percentual previsto no Parágrafo Quarto desta Cláusula, os quais ficam destinados à
realização de metas condicionadas e outras ações ligadas à execução contratual ao longo do
CONTRATO DE GESTÃO.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Salvo deliberação do Cons Ih de Administração da
CONTRATADA em sentido diverso, não serão vinculadas ao CONT A O DE G STÃO contas
e associados,
correntes de titularidade da CONTRATADA que recebam co tri
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doações de pessoas físicas ou jurídicas para a CONTRATADA que não façam referência à
execução do objeto contratual, e ainda os recursos de qualquer outra natureza não oriundos
nem vinculados a ações específicas do CONTRATO DE GESTÃO.
CLÁUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS
Para o exercício de 2019, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de R$
7.480.000,00 (Sete milhões, quatrocentos e oitenta mil reais), mediante a liberação de 4
(quatro) parcelas de acordo com o "Anexo V - Cronograma de Desembolso".O valor a ser
repassado nos anos seguintes correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis
orçamentárias dos exercícios subsequentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Serão transferidos os valores dos saldos remanescentes do Fundo
de Contingência - R$ 271.214, 16 (Duzentos e setenta e um mil, duzentos e catorze reais e
dezesseis centavos), da Conta de Captação de Recursos Incentivados - R$ 119.280,27 (cento
e dezenove mil, duzentos e oitenta reais e vinte e sete centavos) e da Conta de Repasse do
Contrato de Gestão nº 05/2013 - R$ 1.047.349,50 (hum milhão, quarenta sete mil, trezentos e
quarenta e nove reias e cinquenta reais), no primeiro dia útil de vigência contratual.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O montante de R$ 7.480.000,00 (Sete milhões, quatrocentos e
oitenta mil reais), que onerará a rubrica 13.391.121.457.320.000 no item 33.90.39-75 no
exercício de 2019, será repassado na seguinte conformidade:
1 - 90% do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 6.732.000,00 (seis milhões,
setecentos e trinta e dois mil reais), serão repassados através de 4 (quatro) parcelas, conforme
Anexo V.
2 - 10% do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 748.000,00 (setecentos e quarenta
e oito mil reais), serão repassados através de 4 (quatro) parcelas, conforme Anexo V, cujos
valores variáveis serão determinados em função da avaliação periódica da execução
contratual.
3 - A avaliação da parte variável será realizada trimestralmente pela Unidade Gestora,
podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a ser repassada no trimestre
subsequente, a depender dos indicadores de avaliação do cumprimento das ações
estabelecidos no Plano de Trabalho - Ações e Mensurações.
PARÁGRAFO TERCEIRO -As parcelas serão transferidas à CONTRATADA, através da conta
bancária de repasse mencionada na Cláusula Sétima, Parágrafo Sétimo, alínea "a", supra.
PARÁGRAFO QUARTO - Para os exercícios seguintes, deverão ser considerados os valores·
.,.
consignados no Anexo Ili - Plano Orçamentário e os recursos consignados nas respectivas leis \
orçamentárias, que serão repassados de acordo com o Anexo V - Cronograma de
Desembolso, na forma do parágrafo segundo da presente Cláusula.
CLÁUSULA NONA
DA ALTERACÃO CONTRATUAL
O presente CONTRATO DE GESTÃO poderá ser alterado a qualquer tempo, de comum
acordo, mediante prévia justificativa por escrito, sendo a alteração formalizada por meio de
Termo de Aditamento ao presente CONTRATO DE GESTÃO.
CLÁUSULA DÉCIMA
DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL
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A CONTRATADA deverá estar preparada para encerrar as atividades objeto do CONTRATO
DE GESTÃO na data definida para o encerramento contratual e para restituir ao Estado todos
os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido pelos Termos de Permissão de Uso que
constituem os Anexos VI e VII deste CONTRATO DE GESTÃO, bem como para transferir ao
Estado os bens móveis adquiridos e informados posteriormente à CONTRATANTE, e para
transferir ao Estado os recursos financeiros provenientes ou decorrentes do CONTRATO DE
GESTÃO, depositados nas contas bancárias referidas na Cláusula Sétima, Parágrafo Sétimo,
na referida data, ressalvando-se os recursos financeiros necessários para a cobertura de
despesas relacionadas à execução contratual cujo pagamento só possa ocorrer posteriormente
ao encerramento contratual (tais como contas de utilidades públicas) e as despesas do próprio
encerramento (tais como auditoria independente e publicação no Diário Oficial dos relatórios e
balanços auditados).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Após o encerramento contratual, a CONTRATADA terá 90
(noventa) dias para quitar todas as obrigações financeiras referentes ao CONTRATO DE
GESTÃO, prestar contas e restituir ao Estado os remanescentes financeiros do CONTRATO
DE GESTÃO que ainda estiverem sob sua responsabilidade.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de haver saldo remanescente ou excedente financeiro
gerado ao longo da execução contratual resultante dos repasses feitos pelo Estado, esse saldo
ou excedente deverá ser restituído à CONTRATANTE quando do encerramento contratual,
salvo nos casos em que a mesma Organização Social seja selecionada por meio de
Convocação Pública nos termos da Lei 846/1998, para dar continuidade à gestão do objeto do
CONTRATO DE GESTÃO.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese da renovação contratual prevista no Parágrafo
Segundo desta Cláusula, o montante relativo aos saldos de repasse deverá ser transferido
para a conta corrente do novo Contrato de Gestão em seu primeiro dia útil de vigência,
abatendo-se o valor correspondente do total previsto para repasse do primeiro ano.
PARÁGRAFO QUARTO - Na hipótese de renovação contratual, e considerado o regime de
competência, o montante correspondente às provisões de natureza trabalhista do quadro de
empregados e dirigentes da CONTRATADA, relativo à: férias, décimo terceiro salário e
respectivos encargos na data de encerramento contratual, deverá ser transferido para a
respectiva conta contábil do novo Contrato de Gestão e, consequentemente, a sua obrigação
de pagamento.
PARÁGRAFO QUINTO - Após o repasse da última parcela do CONTRATO DE GESTÃO, o
saldo da conta de recursos de reserva deverá ser provisionado para as eventuais despesas de
desmobilização relativas ao contrato, ou ainda, caso a hipótese de desmobilização não ocorra
ou, se mesmo após sua ocorrência ainda houver recurso remanescente, ser transferido para a
conta corrente do novo Contrato de Gestão em seu primeiro dia útil de vigência, abatendo-se o
valor correspondente do total previsto para repasse do primeiro ano.
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o objeto deste CONTRATO DE GESTÃO seja novamente
submetido à convocação pública, os recursos de reserva de contingência a que se refere a
Cláusula Sétima, Parágrafo Sétimo, Alínea "c" poderão, mediante autorização do Secretário da
Cultura, ser transferidos à nova Organização Social contratada, para constituição de reservas
com a mesma finalidade.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O valor transferido nos termos do Parágr
Sexto será identificado
nas prestações de contas da nova Organização Social gestora e o erá ser uJilizado, ainda,
sempre mediante autorização do Secretário da Cultura, para a re liza ão de vas atividades
conexas ao objeto do ajuste, a serem pactuadas por provocação d nt dade.
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PARÁGRAFO OITAVO - Na hipótese da renovação contratual prevista no Parágrafo Segundo
desta Cláusula, após o encerramento contratual, os recursos financeiros constantes da conta
de contingência deverão ser transferidos para a conta de contingência do novo Contrato de
Gestão, no primeiro dia útil de sua vigência, devendo ser somados ao percentual previsto para
essa finalidade.
PARÁGRAFO NONO - Após o encerramento contratual, os eventuais recursos financeiros
da(s) conta(s) de recursos operacionais e captados serão considerados vinculados ao objeto
do CONTRATO DE GESTÃO, ocorrendo ou não a renovação contratual, devendo ser
transferidos para a(s) nova(s) conta(s) corrente(s) de recursos operacionais e captados do
novo Contrato de Gestão relacionado ao objeto, no primeiro dia útil de sua vigência, para
somar-se às futuras receitas e serem aplicadas na execução contratual, desde que não
estejam impedidos por condicionantes das leis de incentivo à cultura.
PÁRAGRAFO DÉCIMO - Verificado o disposto nos Parágrafos Sexto e Sétimo desta Cláusula,
a porcentagem de que trata a alínea "c" do Parágrafo Sétimo da Cláusula Sétima, a ser fixada
para o novo Contrato de Gestão, não será inferior à deste CONTRATO DE GESTÃO,
desconsiderados, para tanto, os recursos originários da reserva de contingência precedente.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Na hipótese de extinção do CONTRATO DE GESTÃO
por cumprimento total do objeto e não renovação contratual, a CONTRATADA não terá direito
a qualquer espécie de indenização, sendo garantidos pela CONTRATANTE os custos de
desmobilização, incluindo rescisão dos contratos de trabalho e os compromissos já assumidos
para a execução do presente CONTRATO DE GESTÃO, até a data do encerramento
contratual, caso os saldos contratuais e os recursos das contas de reserva e contingência
sejam insuficientes para saldar as obrigações.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Quando da inexistência de recursos de contingência
suficientes em conta no encerramento do CONTRATO DE GESTÃO, por cumprimento total e
regular do seu objeto, ou quando a CONTRATADA já tiver encerrado a prestação de contas e a
restituição dos saldos à CONTRATANTE, caberá a esta última viabilizar, em tempo hábil, os
recursos necessários ao cumprimento de condenações sofridas pela CONTRATADA,
transitadas em julgado ou em decorrência de acordo amigável, que deverá ser previamente
comunicado à CONTRATANTE, para pagamento de dívidas líquidas e certas, de natureza
trabalhista, previdenciária, cível ou tributária, decorrentes de contingências conexas à
execução contratual, cuja responsabilidade seja imputada à CONTRATADA, desde que não
caracterizem hipóteses de culpa grave ou dolo, reconhecidos judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA DENUNCIA E RESCISÃO
Este contrato poderá, a qualquer tempo e por qualquer das partes, ser terminado de comum
acordo, ou ser denunciado, mediante notificação prévia com antecedência mínima de 6 (seis)
meses, ou ainda ser rescindido por infração legal ou descumprimento de qualquer uma de suas
cláusulas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de rescisão por culpa grave, dolo ou má gestão por parte
da CONTRATADA, comprovados com observância do devido processo legal, a
CONTRATANTE providenciará a imediata revogação da permissão de uso de bens públicos e
a cessação dos afastamentos dos servidores públicos colocados à disposição da
CONTRATADA, não cabendo a esta direito a qualquer indenização.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de denúncia por parte da CO TRATANTE, o Estado
arcará com os custos relativos à dispensa do pessoal contratado ela rganização Social, bem
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como pelas dívidas assumidas contratualmente pela CONTRATADA com fornecedores e
prestadores de serviços para execução do objeto do contrato, caso os recursos existentes nas
contas bancárias referidas na Cláusula Sétima, Parágrafo Sétimo, alíneas "a", "b", "c" e "d", não
sejam suficientes para saldar as obrigações.
PARÁGRAFO TERCEIRO -Em caso de denúncia por parte da CONTRATADA, esta se obriga
a continuar realizando as atividades que constituem objeto do presente CONTRATO E
GESTÃO, por um prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da denúncia, desde que
se comprove a existência na data da denúncia, de saldos contratuais provenientes de recursos
repassados que possam suportar a execução contratual ou, caso contrário, que não seja
interrompido o fluxo de recursos a serem repassados pelo CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a
contar da data do encerramento do CONTRATO DE GESTÃO ou do término do prazo indicado
no Parágrafo Terceiro acima, quando for o caso, para quitar suas obrigações e prestar contas
de sua gestão à CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DAS PENALIDADES
A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste CONTRATO
DE GESTÃO e seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar ora
vigente, autorizará a CONTRATANTE, garantidos o contraditório e a ampla defesa, a aplicar,
em cada caso, as seguintes sanções:
1 - Advertência;
li - Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou CONTRATO DE GESTÃO com a CONTRATANTE, por prazo não superior a dois
anos;
Ili - Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
CONTRATO DE GESTÃO com a CONTRATANTE, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização social
ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso li;
IV - Desqualificação da CONTRATADA como organização social de cultura, nos termos do
artigo 18 da Lei Complementar Estadual nº 846/1998.
PARÁGRAFO PRIMEIRO -As sanções estabelecidas nos incisos li e Ili são de competência
exclusiva da CONTRATANTE ou dos órgãos de controle do Estado de São Paulo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
PARÁGRAFO TERCEIRO -A prescrição será interrompida com a edição de Portaria voltado à
apuração da infração.
PARÁGRAFO QUARTO - A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula
não elidirá o direito de a CONTRATANTE exigir indenização integral dos prejuízos que o fato
gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores deste CONTRATO DE GESTÃO,
seus usuários e terceiros, independentemente das responsabilidades criminal e/ou ética do
autor do fato.
PARÁGRAFO QUINTO - Transcorridos dois anos da desquali Icaç�o da C ,- NTRATADA e
mediante o comprovado saneamento das motivações que dera cl · u ula à eferida medida, a
Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo/SP
CEP: 01028-000
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entidade poderá requerer nova qualificação como organização social de cultura, nos termos da
legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
1 - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar
exercida pela CONTRATANTE sobre a execução das atividades, metas e compromissos
previstos no presente CONTRATO DE GESTÃO, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa
de controle e autoridade normativa da CONTRATANTE, ficando certo que a alteração
decorrente de tais competências normativas será objeto de termo aditivo, ou de notificação
dirigida à CONTRATADA.
2 - A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, solicitar à CONTRATADA informação e
documentações quando julgar necessários esclarecimentos para o acompanhamento das
atividades da CONTRATADA.
3 - A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, mediante justificativa apresentada ao Titular
da Pasta da Cultura, propor a devolução de bens ao Poder Público Estadual, cujo uso fora a
ela permitido e que não mais sejam necessários ao cumprimento das metas avençadas.
4 - Caso a CONTRATADA seja selecionada em Convocação Pública para celebração de mais
de um Contrato de Gestão simultaneamente, os recursos para remuneração de dirigentes e
equipe administrativa que venham a ser comuns aos diversos Contratos de Gestão deverão ser
divididos entre cada um proporcionalmente ao seu valor total, de maneira a garantir mais
recursos para a realização das atividades fins de cada Contrato de Gestão, observadas as
limitações impostas pelo Decreto Estadual nº 62.528/2017 para remuneração de pessoal.
5 - O Estado suspenderá o repasse de recursos financeiros à CONTRATADA se ela não
cumprir o previsto no Artigo 5°, incisos 1, li e VI do Decreto Estadual 43.493/1998, sem prejuízo
da apuração de responsabilidades de seus administradores.
6 - A convocação pública, para celebração de novo CONTRATO DE GESTÃO com o mesmo
objeto, deverá prever a sub-rogação obrigatória da Organização Social escolhida, nos
contratos firmados pela CONTRATADA com escopo específico de viabilizar a temporada
artística, programação artística cultural e pedagógica do exercício em curso e do próximo, em
cumprimento ao previsto no Plano de Trabalho, observando-se as especificações constantes
do Termo de Referência anexo.
7 - O novo CONTRATO DE GESTÃO deverá conter cláusula expressa estabelecendo a
responsabilidade solidária da Organização Social que substituir a CONTRATADA, pelo fiel
cumprimento da obrigação de ressarcimento assumida pela CONTRATANTE nos termos da
Cláusula Décima, Parágrafo Nono.
6 - No caso de celebração contratual com Organização Social cujos salários ainda não estejam
ajustados ao disposto no Decreto Estadual nº 62.528/2017, será concedido prazo de até
noventa dias a contar da assinatura do presente CONTRATO DE GESTÃO, para as
adequações contratuais e salariais cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO FORO
Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste CONTRATO DE
GESTÃO, que não puderem ser resolvidas pelas partes.
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor
e forma.
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São Paulo,

de Dezembro de 2018.

ATANTE
Romi!�o Campello
SECRETA IA DA CULTURA
,I

José Carlos Reis
rçal de Barros
ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
Testemunhas:

Nome:
RG:
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Nome:
RG:
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ANEXO TÉCNICO I
SAMAS - ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018
PERÍODO: 01/01/2019 - 30/06/2023
ANO: 2018
UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Referente ao(s)

MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
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ANEXO 1-PLANO ESTRATÉGICO DE ATUAÇÃO
da Associação Museu de Arte Sacra - Organização Social de Cultura para gestão do Museu de Arte
Sacra de São Paulo no período 2019-2023

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DE INTERESSE
A Associação Museu de Arte Sacra - organização social de cultura, possui 26 anos de experiência na gestão
do Museu de Arte Sacra de São Paulo em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado, sendo 11 deles no
modelo de Contrato de Gestão.
Assim sendo, a instituição vem acumulando experiência no aprendizado conjunto com a UPPM - SEC/SP, que
ano a ano tem se aprimorado na prática de políticas públicas no âmbito de museus.
E, neste âmbito, manifesta aqui seu interesse em assumir a gestão do Museu de Arte Sacra para o próximo
período (2019-2023). Apresentando, a seguir, as justificativas de sua competência e qualificação para o objeto
da Resolução

se nº 84/2018, de 12 de setembro de 2018.

Desde sua fundação, a SAMAS vem aperfeiçoando sua especialidade em arte sacra, tendo estabelecido
diversas parcerias que ampliam a qualificação de sua capacidade técnica (conservação e restauro) e de
difusão (em exposições e ações educativas) dos acervos que preserva - acervos artísticos, museológicos,
arquivísticos, bibliográficos, históricos e arquitetônicos.
A instituição tem mantido também, relações institucionais fundamentais para o desempenho das atribuições do
Museu de Arte Sacra, como com a Cúria Metropolitana de São Paulo (proprietária de grande parte do acervo
mantido pelo Museu de Arte Sacra), bem como com o Metrô - Cia do Metropolitano de São Paulo (parceira na
difusão de seu acervo, através de ações no espaço cultural Estação Tiradentes) que ampliou o acesso de
diversos públicos.
A SAMAS iniciou também importantes trabalhos na atuação em rede, como parceiro fundamental do Sistema
Estadual de Museus - SISEM-SP e na realização de inventário do acervo paulista em museus de arte sacra da
RMSP, litoral e interior do estado.
Assim, se justifica o primordial interesse da Associação Museu de Arte Sacra, em assumir a gestão do Museu
de Arte Sacra de São Paulo para o próximo período (01/01/2019 a 30/06/2023) conforme previsto na
Resolução SC nº 84/2018, de 12/09/2018, em continuidade da busca pelo alcance de sua visão de futuro,
sendo uma instituição referência na História e Arte Sacra, preservando e difundindo o acervo brasileiro de arte
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sacra, através de ações de extroversão cultural, acessíveis e diferenciadas e promovendo a fruição, pesquisas,
estudos e formação técnica e científica da arte sacra e história da arte e de seu acervo.
Para o próximo período, a SAMAS pretende incentivar a manutenção da qualidade técnica, pedagógica e
comunicacional das ações de difusão do acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo, como as exposições,
ações educativas e ações de formação, ampliando o alcance e acesso de públicos diversos, consolidando a
sua importância institucional e de seu acervo para a história da arte sacra nacional, tendo como destaque a
celebração do cinquentenário do Museu de Arte Sacra de São Paulo em 2020.
Em suas políticas de atuação, intensificará a articulação de acervos de arte sacra de diversas religiões e
crenças, além da católica, realizando ampla e variada programação cultural para fruição da arte sacra em suas
instalações e em ações que promovam impacto social positivo em seu entorno.
A OS pretende ainda fomentar ações que possibilitem a continuidade do projeto de inventário do acervo
paulista de arte sacra em todo o estado, assim como fortalecer a articulação da rede temática de arte sacra
estadual com o apoio do SISEM-SP, assim como iniciar um planejamento para estruturar um Centro de
Pesquisa e Referência em Arte Sacra, além de seguir contribuindo com a Secretaria da Cultura para a
institucionalização do Conselho Consultivo para Orientação Artística (COA).
A elaboração de um Plano de Desenvolvimento Institucional, que fortaleça, em especial, a ampliação de fontes
de captação de recursos, além da atualização do Planejamento Estratégico e Plano Museológico, são ações
que estão planejadas para o primeiro ano do novo contrato de gestão, e que são consideradas necessárias e
prioritárias, em busca de sua sustentabilidade institucional, sendo possível cumprir os objetivos e estratégias
apresentadas nesta proposta técnica para o "Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança" ,
alcançando os objetivos da Política Cultural da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, de acordo com
as diretrizes de atuação da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico (UPPM - SEC/SP).

OBJETIVO GERAL
Administrar, em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo por meio da Unidade de
Preservação do Patrimônio Museológico o Museu de Arte Sacra, garantindo a preservação, pesquisa e
comunicação de seu patrimônio cultural material e imaterial, e o cumprimento de sua missão institucional, e
atuar intensivamente pelo fortalecimento do Sistema Estadual de Museus - SISEM, em estreita consonância
com a política museológica e com as diretrizes do Estado estabelecidas pela UPPM/SEC.

OPERACIONALIZAÇÃO
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1. PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA
1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Administrar, supervisionar e gerenciar o museu com qualidade, eficiência, eficácia, transparência e
economicidade, garantindo a preservação e comunicação de seus acervos culturais em estreita consonância
com a política museológica e com as diretrizes da SEC. Este Programa contempla ações em cinco eixos
principais:
o

Eixo 1 - Plano museológico e Planejamento Estratégico: estruturação de planejamento
estratégico de ações viável ao posicionamento efetivo da vocação do museu frente ao seu
amplo e diversificado conjunto de atividades. O desenvolvimento ou atualização do Plano
Museológico de acordo com as diretrizes estabelecidas pela SEC e com o alinhamento à
Política de Acervo, documentos norteadores que produzem definições que ultrapassam os
limites de um Contrato de Gestão, deve contemplar a interlocução com as diversas instâncias
internas e externas à Organização Social (equipes e Conselhos de Administração, Conselhos
de Orientação, UPPM/SEC, Comissão de Avaliação).

o

Eixo 2 - Gestão administrativa e financeira: envolve a execução de uma série de ações
relacionadas à gestão e custeio de recursos humanos, serviços e demais despesas para o
gerenciamento do museu (tais como água, luz, telefone, impostos e material de consumo),
bem como a realização de compras e contratações, de atividades organizacionais, de
prestação de contas, de alimentação do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura
(SMAC), manutenção do equilíbrio financeiro e gestão arquivística do museu.

\
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Programa de trabalho
Programa de trabalho
Nome
principal em que está
secundário
alocado
Programas de Acervo:
Exposição e Programação
Gestão Executiva.
Cultural: 1n1egração ao
José car10s Reis
1 Transparência e
SlSEM·SP: Comunicação e Marçal de Barros
Govemança
desenvoMmento
Institucional: Edtficacões

Gestão Execu'tiVa.

2 Transparência e
Govemança

Gestão Executiva.
3 Transparência e
Govemança

Gestão Executtva.

4 Transparência e

Govemança

5 Programa Educativo

Gestão Execu1iva.
6 Transparência e
Govemança
7

Programa de
Edificações

Gestão Executrva.
8 Transparência e
Govemança
9

Programa de
Edificações

Gestão Executiva,
10 Transparência e
Govemança

o
Gestão Exeo.rtiva:.
11 Transparénda e
Govemança

Exposicão e Programacão

CutturaÍ; Integração ao·
SISEM-SP:
Pro9rama de Edificacões:
manutenção predial.·
conservação preventrva e
seouranca
Pro9ramas C!e Acervo:
Exposicão e Progr3macão
CulturaÍ: Integração ao·
SISEM-SP:

Contratado/

Lotação [nome
do Museu/ sede

lliretorla/Ârea

Diretor Executivo

Diretoria

RS22-300.00 Pró--labore

Contratado

Planelamento e
Gestão

Duetona

RS22.200.00 Prô--labOre

Contrat3do

Mana Inês Lopes
Coutinno

Oiretor3 Tésmica

Diretoria

RS 16.900.00 Prõ--labore

Contratado

Ricardo Nogueira
do Nascimentos

Coordenador
Admlnstrativo
financeiro

Área-meio

RS9.371.24

CLT

Contratado

SedeAdm

Vanessa da Costa
Ribeiro

Coordenadora
An.e Educação

Ârea-.fim

RSS.934.54

CLT

Contratado

�1useu

Àrea-me10

RS2.549.59

CLT

Contratado

SedeAdm

Auxiliar Serviços
Gera.is
Manutenção

Âte3--meio

RS2.146.63

CLT

Contratado

Museu

Auxiliar Serviços
Gerais
AJmoxan1aCSO

Área-meio

RS2...'>92.11

CLT

Contratado

SeCleAClm

Gerais

Área-meio

RS2.....'>92.11

CLT

Contratado

Museu

Assistente de
lnformãtica

Ãrea-melo

RS3.612.89

CLT

Contratado

Sede Adm

Exposição e Programação

Cultural: Integração ao
SISEM•SP, Comunicação e
desenvoMmento
Institucional: Edlficacões
Programas de Acervo:
Exposição e Programação
Cultural: Educativo:
Integração ao SISEM-SP:
Comunicação e
desenvoMmento
Institucional:
Exposição e Programação
Cultural: Integração ao
SISEM-SP: Comunicação e
desenvoMmento
Institucional: Edificacões
Programas de Acervo:
Exposição e Programação
Cultural: Integração ao
SISEM-SP: Comunicação e
desenvoMmento
Institucional.
Programas de
ComunicaçJ.o e
desenvoMmento
Institucional:
Programas de �rvo,

Regime de

cargo

Lutz.Henrique
Marcon Neves

Diretor de

Andreza Rodrigues Aw:íUar
dos Santos
AQJ\IIUStrativo
Geraldo Monteiro csa.

Silva

tva Mendes dos
Santos

José Mauri Vieira

Programas d'e Exposicão e
Programação Cultura,:
Leandro Mattl"les
Comunlcacão e
Aurelli
desenvorviíl'lento
1nstitudona1:

Programas deAcervo:
Exposição e Programação
Cultural: Integração ao
Ligia Mana
SISEM-SP: Comunicação e Paschoal Dlnlz
desenvoMmento
lnstitudonal: Edificações

Auxiliar Serviços
Manutenção

Analista
Administrativo

melo/Ârea-fim

Remuneração

Conuatação A ser contratatfo

RS3.701.63

CLT

Contratado

admJ

MuseuJsede

Adm

MuseuJsede
Adm

Museu/sede

Adm

Sede Adm
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12

Programa de

Edificações

Programas de AceNo;
Exposição e Programação Marcelo Batista de
Oliveira
Cultural: Integração ao
SISEM-SP:

Programas de Integração
ao SISEM-SP:
Comunicação e
Programação Cultural desenvolvimento
lnslltudonat:

Programa de

13 Exposição e

Gestão Executiva.

14 Transparência e

Govemança

Gestão Exerutrva.
15 Transparência e
Govemança

Maria de Fatima

Miranda Paulino

Auxiliar Serviços
Gerais
Manutenção

Supervisor

Administrativo

Programas de Exposição e
Programacão Cultural:
Mlrtam Myrna Vieira Administradora
Integração·ao SISEM-SP:

Comunícação e

Sans

desenvoMmento
Institucional: Edificações
Programas de Exposição e
Programacão Cultural;
Integração· ao SISEM•SP:
PiterTorres de
Souza
Comunicação e
desenvotvimento
Institucional; Edificações

Programas de Integração
Programa de
ao SISEM-SP;
Comunicação e
16 Exposicão e
ProgralTtação Cultural ciesenvotvimento
Institucional:
Programas de
Gestão Exea.rtJva.
Comunicação e
17 Transparência e
desenvoMmento
Govemança
lnstltudonal:
Programas de Acervo;
Programa de
Exposição e Programação
18
Cultural; Integração ao
Edificações
SISEM-SP:
Programas de Acervo:
Exposição e Programação
19 Programa Educativo
Cultural: Integração ao
SISEM·SP.
Programas de Acervo:
Exposição e Programação
20 Programa Educativo
Cultural: Integração ao
SISEM-SP:
Programas de Acervo:
Exposição e Programação
21 Programa Educativo
Cultural: Integração ao
SISEM-SP:
Programas de Exposição e
Programacão Cultural:
22 Programa de Acervo
lntegracão· ao SISEM-SP:
Programas de Exposição e
23 Programa <Se �ervo
Programação Cultural:
lntearacão ao SISEM-SP:
Programas de Acervo:
Exposição e Programação
24 Programa Educativo
Cultural; Integração ao
SISEM-SP:
Programas de Exposição e
25 Programa de Acervo
Programação Cultural;
lnteoracão ao SISEM-SP:
Programas de Exposição e
26 Programa de Acervo
Programação Cultural:
lnte9racão 30 SISEM-SP:
Programas de Acervo:
Exposição e Programação
27 Programa Educativo
Cultural; Integração ao
SISEM-SP:
Programas de Exposicão e
28 Programa de Acervo
Programação Cultural;
lnteoracão ao SISEM•SP:
Programas de Acervo:
Exposição e Programação
29 Programa Educativo
Cultural: Integração ao
SISEM-SP:
Programas de Acervo:
Exposição e Programação
30 Programa Educativo
Cultural: Integração ao
SISEM-SP:

de Suprimentos

Supervisor
Administratrvo

Ãrea-meio

RS2292.11

CLT

Contratado

Museu

Área--flm

RS4.072.00

CLT

Contratado

Museu/sede
Mm

Ârea-me10

RS3.571.49

CLT

Contratado

SedeAdm

.Área-meio

RS4.991.96

CLT

Contratado

SedeAdm

Renata Batista de
Oliveira

Auxiliar
Administrativo

Área-lim

RS2.050.15

CLT

Contratado

Museu/sede
Adm

Stephanie 8ez.erra
Cupertino

Auxiliar
Administrativo

Ârea-meio

RS2549.59

CLT

Contratado

SedeAdm

Wermeson Teixeira Gestor de
Soares
segurança

Área-fim

RS4.512.53

CLT

Contratado

Museu

Bruno Angel Villen
Maccarim

Educador

Área-fim

RS2460.20

CLT

Contratado

Museu

Andersen Junichi
Shimamoto

Educador

Área-fim

RS2.903.16

CLT

Contratado

Museu

lago Rez.ende de
Almeida

Educador

Ãrea-flm

RS246020

CLT

Contratado

Museu

Flâvia Andrea
Siqueira Dias

Auxiliar Tãaifco
de Conservação

Área-fim

RS4.210.06

CLT

Contratado

Museu/sede
Adm

Cêlia Maria Bez.erra Auxiliar Témico
Cupertino
de Pesquisa

Área-fim

RS2450.97

CLT

Contratado

Museu/sede
Adm

Isabel Franke

Ãre.rfim

RS2.460.20

CLT

Contratado

Museu

Área-fim

RS5.106.75

CLT

Contratado

MuseuJse<Se
Adm

Educaefor

Clâudio Severino de
Bibliotecârio
Oliveira
Elaine Bueno Prado

Auxiliar Têa,ico
de Museu

Ârea-fim

RS3d26.96

CLT

Contratado

Museu/sede
Adm

Fab10 Santana Silva

Auxiliar Téailco
Educativo

Área-fim

RS3.300.00

CLT

contrataco

Museu

José lran Monteiro
Sousa

Op Proc
Tratamento
lmaoem

Ârea-r1m

RS2292.11

CLT

Contratado

Museu/sede
Adm

Thamara Emília
Alui.tio Nunes

Educadora

Ârea-fim

RS2.460.20

CLT

Contratado

Museu

Ana Pauta Santana
Educadora
Bertho

Área-fim

RS246020

CLT

Contratado

Museu
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Programa de
Letici3 Laureano da
Recepcionista
Programas de Acervo;
Silva
Programacão Cuttural
Programa de
Programas de Aceivo;
Comunicação e
Exposição e Programação Robeno Cavalcante Assistente de
32
Comunicação
desenvoMmento
Cultural: Integração ao
Rodrigues
31 Exposição e

33

RS2.050.15

CLT

Contratado

Museu

Ãrea-flm

RS2.549.59

CLT

Contratado

SedeAdm

Área-fim

RS5.140.67

CLT

Contratado

SedeAdm

Institucional

SISEM-SP:

Programa de
Comunicação e

Programas de Acervo:
Exposição e Programação Roseane Gomes
Cultural: Integração ao
Sobral

Especialista em

Programas de Exposição e
Roslmeire dos
Programação Cultural;
Santos

Auxiliarlémico
de Museu

Àrea-fim

RS4.313.35

CLT

Contratado

Museu

Recepcionista

Área-r,m

RS 2.050.15

CLT

Contratado

Museu

Recepconista

Área.fim

RS2.050.15

CLT

Contratado

Museu

AuxiliarTêcnico
de Museu

Àrea--fim

a definir

CLT

desenvolvimento

1nstituoona1

34 Programa de Acervo
Programa de

lntearacão ao SISEM-SP:

lntearacão ao SISEM-SP:

Programas de Acervo:

38 Programa Educativo

Exposição e Programação

Cultural; Integração ao
SISEM-SP:

39 Programa Educativo

Programas de Acervo;
Exposi�o e Programa�o

Cultural: Integração ao
SISEM-SP:

Vera Luda Atves
Maria

Brunna Laurino

Augusto oa Silveira

a definir
CarollnaBeatri:2
Fillpim <1e Oliveira

David Queiroz

Prooramas de Acervo:

40 Programa Educativo

Exposição e Programação

Cultural: Integração ao

Estagiário

SISEM-SP:

Programas de Acervo:
41 Programa Educativo

E>cposição e Programação

Cultural; lnteoração ao
SISEM-SP:

42 Programa Educativo

Comunicação

SISEM-SP:

35 Expos1cão e
Programas de Acervo:
ProQralT\acão Cultural
Programa de
Programas de Acervo:
36 Exposição e
Programacão CUiturai
Programas de Exposição e
Programação Cultural:
37 Programa de Acervo

Estagiário

Programas de Acervo:
Exposição e Programação
Estaglãrio
Cultural: Integração ao
SISEM-SP:

o

Área.fim

Jovem.AtirendiZ.-

A ser contratado

11.iuseu/sede

A0m

Area-fim

RS693.68

CLT

Contratado

Museu

Ãrea-lim

RS693.68

CLT

Contratado

Museu

Ãrea-nm

RS1206,24

Estag.l:àrio -3€:tor
Educativo

Área-fim

RS1206.24

Contrato de
A ser contratado Museu
estagio

Estagiário -Setor
Educativo

Ãrea-fim

RS1 206.24

Contrato de
A ser contratado Museu
estãgio

Setor Educativo

Jovem Aprend!2.-

Setor Eaucativo

Estag.1âno �Setor
Educativo

Contrato de

estâgio

A ser contratado Museu

Eixo 3 - Financiamento e Fomento: prevê a elaboração e o desenvolvimento de estratégias
para ampliação e diversificação das fontes de recursos, sobretudo financeiros, para as
atividades do museu, incluindo elaboração e gestão de projetos de captação de recursos
incentivados e não incentivados, junto a pessoas físicas e jurídicas. Este eixo deve estar
. atrelado ao Programa de Comunicação e Desenvolvimento Institucional para potencializar as
entradas de recursos oriundas das receitas previstas no Contrato de Gestão (tais como cessão
onerosa de espaço, bilheteria, cafés, lojas e afins e Comitê de Patronos) e outras receitas de
captação, sempre visando ao menor custo para o usuário final (público do museu) e ao
incremento dos recursos repassados pelo Estado, de modo a viabilizar mais e melhores
serviços culturais para a população. Neste eixo, é importante ressaltar o papel do Conselho de
Administração da Organização Social na formação e manutenção de uma rede ativa d
relacionamentos corporativos, visando aos bons resultados de diversificação de fontes
recursos, formação de parcerias e captação de patrocínio.

o

Eixo 4 - Mobilização e/ou diversificação e/ou fidelização de público: Elaboração de
pesquisas e análises para verificar a capacidade máxima de atendimento do museu e

10

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

desenvolver estratégias envolvendo todas as áreas técnicas e administrativas para viabilizar a
ampliação e/ou diversificação e/ou fidelização do público da Instituição.
o

Eixo 5 - Monitoramento e Avaliação de Resultados: Indicação de estratégias internas para
monitoramento de suas realizações e da implantação do Plano Museológico e demais
documentos norteadores, bem como para a avaliação dos resultados alcançados, incluindo a
realização de pesquisas que apontem o perfil e a satisfação do público com as exposições,
programação cultural e educativa e serviços oferecidos pelo museu, além de indicar novos
possíveis caminhos de ação.

li) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:
o

Eixo 1 - Plano museológico e Planejamento Estratégico
Considerado pela SAMAS um importante investimento, a construção de metodologia de
planejamento, controle e gestão para o próximo período referido nesta proposta, a instituição
se planeja para revisar seu planejamento estratégico, trazendo às bases atuais de
contextualização macro e micro ambiental considerados nesta proposta técnica.
E, neste âmbito, o Plano Museológico passará também por atualização ainda no primeiro
semestre de 2019 (sendo atualizado periodicamente durante o período de vigência do contrato
conforme necessário), aderente às diretrizes da UPPM/SEC e à regulamentação prevista em
Lei na constituição do Estatuto de Museu, contemplando a prática de ações colaborativas de
todas as áreas da instituição e considerando os resultados obtidos ao longo dos últimos 11
anos de experiência da SAMAS com Contratos de Gestão para o Museu de Arte Sacra de São
Paulo.
Parte deste plano museológico, acontece também a revisão da Política de Acervo, um
importante instrumento institucional de práticas inerentes a todas as áreas de atuação, ficando
claro o impacto transversal das premissas aqui estabelecidas.
O objetivo é que as implementações adotadas por estas premissas, aconteçam de forma
gradual, inicialmente aderente às ações estruturantes e evoluindo aos poucos para todas as
ações de extroversão do acervo e relacionamentos institucionais, sempre tendo em vista os
requisitos de governança, transparência e economicidade.
Dentre essas ações estruturantes a serem revisadas periodicamente para atualizações, estão
contempladas todas as regulamentações institucionais desenvolvidas, aprovadas pelo
Conselho de Administração e pela Secretaria da Cultura do Estado, tais como: Regimento
Interno, Manual de RH e Regulamento de Compras e Contratações, interagin o, desta forma,
com os demais eixos de gestão executiva.

11

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

o

Eixo 2 - Gestão administrativa e financeira
A Associação Museu de Arte Sacra organiza sua gestão administrativa e financeira, atenta aos
princípios da administração pública: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e
Eficiência.
E, atua consonante aos instrumentos de regulamentação estabelecidos através do Plano
Museológico e às diretrizes da Secretaria da Cultura do Estado, como a atualização constante
do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura (SMAC).
Quando falamos de Planejamento e Gestão, é fundamental manter a organização arquivística
de seu histórico, possibilitando que, com o uso de ferramentas tecnológicas, seja possível
consultar séries históricas de resultados obtidos anteriormente (em outros contratos de gestão)
e aprimora-los, corrigi-los ou renova-los.
A tecnologia tem se demonstrado importante parceira nos processos de governança
institucional, possibilitando que, em conjunto com empresas especialistas terceirizadas, o fluxo
de informações e geração de relatórios gerenciais se tornem mais seguros e eficientes,
fornecendo à instituição uma fonte de dados e parâmetros seguros e confiáveis para tomada
de decisões estratégicas, táticas e operacionais e um tempo menor. Podemos citar como
exemplo os fornecedores de serviços contábeis, de recursos humanos e departamento
pessoal, jurídicos, auditoria, entre outros.
Outro investimento que se faz importante e necessário são as ações de treinamento
(formação, reciclagem, inovação e atualização) de áreas específicas, em especial às áreas
técnicas de salvaguarda e conservação, incentivando que seus colaboradores participem de
cursos, palestras, workshops, seminários, entre outros. Ainda dentro deste contexto, a OS
pretende estabelecer um plano de valorização humano (para colaboradores, terceiros e
voluntários).
Pretende-se ainda investir esforços na melhoria de documentação e arquivos institucionais,
seguindo os parâmetros estabelecidos pela Secretaria da Cultura e pelo Sistema de Arquiv' s
do Estado de São Paulo.

o

Eixo 3 - Financiamento e Fomento
A SAMAS prevê para o primeiro ano de contrato, a elaboração de um Plano
Desenvolvimento

Institucional que contemple,

organize e potencialize as ações de

comunicação, relações institucionais e captação de recursos.
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Pretende-se, através deste Plano, organizar ações, prioritariamente com o objetivo de ampliar
fontes de captação de recursos, explorando, em especial: fundos patrimoniais (endowment),
recursos operacionais (reestruturação da loja, viabilização de um café, ampliação de espaços
de interação social e cultural para oferta de serviços ao público - shows, cursos, entre outros,
oferta de exposições itinerantes (pagas), e apoio a projetos através de editais públicos e
privados, leis de incentivo fiscal e até mesmo doação direta.
A intenção é que este Plano atue em duas frentes de captação: através das Pessoas Físicas e
das Pessoas Jurídicas. Neste contexto podemos ressaltar, a implementação oficial de um
Programa de Voluntariado, a reestruturação do Programa de Sócios, experimentação de
viabilização de ações através de financiamentos coletivos e doações relacionadas a
efemérides.
Estruturado e proposto este Plano de Desenvolvimento Institucional, após aprovado em
Conselho e pela Secretaria da Cultura, far-se-á de fundamental importância o apoio, através de
relacionamentos institucionais, dos conselheiros da associação, bem como o desenvolvimento
de novos parceiros institucionais.
o

Eixo 4 - Mobilização e/ou diversificação e/ou fidelização de público
Uma vez que a instituição já tem estabelecidas ferramentas de aferição de público: pesquisa
de perfil e satisfação de público automatizada e pesquisas para ações educativas, planeja-se
para, já a partir do primeiro ano do contrato de gestão, que a partir da massa de dados
geradas nos últimos períodos seja possível estruturar ações de cunho estratégico com base
em seus resultados. Isto significa que, a partir de janeiro, faça parte da rotina da SAMAS, a
análise sistemática das informações de público obtidas pela instituição e a partir daí sejam
estabelecidas ações não só estratégicas, mas também táticas e operacionais.
Através deste monitoramento, a SAMAS espera que ações de engajamento de público, em
uma parceria entre as áreas de comunicação, educação e atendimento de público, seja
possível atuar de maneira corretiva e preventiva no relacionamento com o público visitante do
museu (fisicamente e virtualmente) e, além, seja possível atuar de forma antecipada a
possíveis expectativas de seu público, promovendo seu encantamento e fidelização.
Uma atuação mais contundente na obtenção de parcerias institucionais também fomentará o
estímulo à formação de novos públicos, parcerias com outros museus (como a área de ações
educativas já atua) e outras instituições correlatas são de fundamental importância para que
novos públicos latentes sejam despertados e conquistados.

o

Eixo 5 - Monitoramento e Avaliação de Resultados:
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São 4 (quatro) frentes de monitoramento (registro e análise de dados) que a SAMAS planeja
adotar já a partir do primeiro ano do contrato:
(1) uma no que diz respeito ao monitoramento de resultados obtidos pela instituição (como a
pesquisa automatizada de perfil e satisfação de público, ou de número de visitantes e/ou
participantes de ações educativas, por exemplo);
(2) outra, referente ao seu acervo, no que diz respeito às rotinas Uá estabelecidas) de
salvaguarda, documentação e infraestrutura predial;
(3) comunicação - tanto interna (atendimento do cliente interno) quanto externa (número de
inserções em mídias/veículos de comunicação, ações no entorno e/ou extramuros e seus
impactos sociais, etc);
(4) e, por último, mas não menos importante, os critérios firmados no Contrato de Gestão, no
que se refere a metas, objetivos e obrigações de rotina e compromissos de informação.
Os processos / procedimentos necessários, bem como os parâmetros estabelecidos, serão
definidos no primeiro trimestre do contrato de gestão.

Ili) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS EXCLUSIVAMENTE DO PROGRAMA:
Este programa prevê para sua execução a participação de 12 colaboradores, em sua grande maioria
com atuação parcial, como: 1 diretor executivo, 1 diretora técnica, 1 coordenadora de arte educação, 1
supervisor administrativo, 1 assistente de informática, 2 auxiliares administrativos e 1 auxiliar de
serviços gerais / almoxarifado.
E, principalmente relacionados às atividades do eixo 2, com atuação dedicada: 1 diretor de
planejamento e gestão, 1 coordenador administrativo financeiro, 1 administrador de suprimentos e 1
analista administrativo.
IV) PÚBLICO ALVO: visitantes, públicos de relacionamento e usuários em geral.

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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•

Salvaguardar e desenvolver o patrimônio museológico, arquivístico [quando for o caso] e
bibliográfico [quando for o caso] dos museus da SEC, para que os mesmos sejam preservados,
valorizados e disponibilizados no presente e para as gerações futuras;

•

Assegurar a conservação e preservação dos acervos museológico, arquivístico e bibliográfico, por
meio de plano de conservação com ações preventivas e corretivas. Garantir recursos financeiros
para as atividades de preservação, pesquisa e disponibilização dos acervos (contratação de
serviços próprios e/ou de terceiros e compra de materiais);

•

Prover recursos humanos especializados e capacitados para as atividades de preservação,
pesquisa e disponibilização dos acervos;

•

Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos e
nas diretrizes construídas pela UPPM;

•

Manter inventário e todos os tipos de registros atualizados dos objetos sob guarda permanente
e/ou temporária (empréstimos de curta ou longa duração);

•

Manter procedimentos e registros atualizados de movimentação e uso dos objetos;

•

Promover higienização e ações de conservação dos acervos e/ou tratamento adequado de itens
digitais e suportes de patrimônio imaterial;

•

Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilização de informações sobre os acervos da instituição;

•

Realizar estudos, pareceres e outras ações para ampliação qualificada do acervo, estabelecendo
ajustes com o Poder Público e a iniciativa privada para aquisição de acervos relevantes para o
patrimônio cultural do Estado;

•

Articular as ações realizadas, constituindo um Centro de Pesquisa e Referência que amplie as
possibilidades de produção e difusão de conhecimento, e de interação do público com as temáticas
do acervo, atento às questões da Museologia contemporânea.

li) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:
A atualização do Plano Museológico está prevista para o 1 ° semestre do primeiro ano do contrato de gestão,
junto com ele, a atualização da Política de Acervo e da Política de Exposições.
Neste contexto, a SAMAS prevê, inicialmente, a melhoria nos processos de documentação e arquivo
institucional. Esta ação é considerada importante quando falamos que é objetivo da instituição a estruturação
de um Centro de Pesquisa e Referência em Arte Sacra, com base nas linhas de atuação do Museu e suas
expertises, ao longo de toda a vigência do contrato de gestão, sendo que, para o primeiro ano pretende-se
contemplar a realização de um estudo para implantação deste CPR - Centro de Pesquisa e Referência.
Concomitantemente, faz parte da estratégia da instituição a implementação de um Núcleo de Difusão
experimental, que após a efetiva implementação deste CPR, passe a integra-lo.
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A SAMAS pretende que, já durante o primeiro ano do contrato, este Núcleo de Difusão esteja estruturado e tem
previstas algumas ações articuladas a ele:
•

"Revista Piratininga" - um periódico que tem por objetivo a difusão do acervo de arte sacra brasileiro.
Este produto está vinculado à captação adicional, sendo que está sendo inscrito no PRONAC para
obtenção de patrocínio incentivado e terá sua primeira edição viabilizada por recursos próprios da
SAMAS.

•

"MAS Itinerante" - é um projeto que prevê a produção de réplica em 3D de aproximadamente 100
peças do acervo de todas as tipologias. Com a produção destas peças, será possível levar o MAS-SP
a qualquer lugar, incentivando a difusão de seu acervo, com nenhum risco à sua salvaguarda. Este
projeto também já está inscrito em leis de incentivo e está apto a receber patrocínios e doações para
sua viabilização. Ressalta-se que já foram produzidas 2 réplicas, em caráter experimental, através de
recursos próprios, com o objetivo de selecionar parceiros / fornecedores qualificados que garantam a
qualidade esperada para o projeto.

•

Oferecer cursos (pagos) relativos à preservação e conservação de acervo e outras ações derivadas do
acervo.

•

Realizar um estudo sobre Relíquias, cujo projeto (em elaboração) a instituição espera viabilizar através
de leis de incentivo, ou editais (públicos ou privados) ou doações diretas.

•

Pretende-se ainda formatar 2 exposições (com fotografias e/ou cartazes) que possam compor
juntamente com o "MAS Itinerante" o menu de ofertas de exposições itinerantes para circulação em
outras instituições.

Sistematicamente propõe-se a ampliar o acesso ao acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo, de modo a
colaborar no engajamento de novos públicos, em parceria com as áreas de educação e comunicação.
Novas pesquisas sobre o acervo serão vinculadas e viabilizadas, articuladas ao Núcleo de Difusão.
A SAMAS se compromete, ainda, a manter (como já é praticado), a participação de funcionários da instituição
nos Comitês da Secretaria da Cultura, relativos ao Programa de Acervo.
Assim como, todas as ações do programa serão desenvolvidas, de acordo com as normas nacionais e
internacionais, aderentes às diretrizes da UPPM-SEC.
A instituição pretende ainda, tendo como seu maior desafio, a construção de um prédio anexo ao Museu para
transferência definitiva da Reserva Técnica visitável e da Administração.

Ili) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:
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Com atuação parcial no Programa de Acervo, são: 1 Diretor Executivo, 1 Gestor de Segurança, 1
Coordenador de Arte Educação, 1 analista administrativo, 1 especialista em comunicação, 1 assistente
de comunicação e 3 auxiliares de serviços gerais/ manutenção.
E, com atuação dedicada ao programa, são: 1 diretora técnica, 1 bibliotecário, 1 auxiliar técnico de
conservação, 1 auxiliar técnico de Pesquisa, e 2 auxiliares técnicos de Museu.
Perfazendo assim, a atuação de 15 colaboradores.
IV) PÚBLICO ALVO: funcionários, pesquisadores e usuários
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3. PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL
1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Ampliar a extroversão do acervo e da temática de atuação do museu, contribuindo para a formação
de público de museus e equipamentos culturais, por meio de exposições, cursos, oficinas,
workshops, palestras e eventos que viabilizem, com acessibilidade, o acesso qualificado da
população à cultura e à educação.

•

Contribuir para o fortalecimento dos calendários cultural e turístico do Estado e do município,
oferecendo à população programação especial e qualificada nos seguintes eventos: aniversário da
cidade, Virada Cultural, Semana dos Museus (maio) Férias no Museu Uulho), Mês da Consciência
Negra (novembro) e Férias no Museu Uaneiro).

•

Estimular a produção cultural na área temática foco do museu, por meio de premiações, projetos
de residência artística e bolsas de estudo para projetos com qualidade artístico-cultural e
contrapartida sociocultural (exposições, apresentações, oficinas etc.)

•

Contribuir para a integração do museu na Rede de Museus da SEC, por meio de ações articuladas
com os demais museus da SEC, potencializando a visibilidade e atratividade das ações realizadas.

•

Ampliar o público visitante do museu e de suas atrações e serviços, contribuindo para o
crescimento do público previsto no Planejamento Plurianual do Estado.

•

Realizar pesquisas específicas de satisfação do público com as exposições e programação cultural
para subsidiar a gestão na avaliação da programação realizada.

11) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:
Conforme mencionado no Programa de Acervo, a SAMAS tem previsto para o 1 ° semestre de 2019, a
atualização do Plano Museológico, juntamente com a Política de Acervo e de Exposições.
O grande destaque, em 2020, será a construção de uma programação cultural de celebração ao cinquentenário
do Museu de Arte Sacra de São Paulo, prevendo para este ano uma renovação expográfica da Sala de Taipas,
que ressalta o valor do edifício como patrimônio histórico.
Para 2019, a instituição pretende, de igual maneira, articular as ações da programação cultural ao Núcleo d�
Difusão a ser implementado e que futuramente fará parte do CPF - Centro de Pesquisa e Referência, portanto
as ações mencionadas no Programa de Acervo também irão compor a programação cultural oferecida pelo
Museu de Arte Sacra de São Paulo.
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A política de exposições do Museu visa oferecer uma programação variada ao longo do ano, alinhada com a
missão e o acervo da instituição. A ocupação do espaço expositivo dar-se-á de forma a otimizar a possibilidade
de exibição do acervo ao público. Pretende-se, assim, atende as possibilidades de extroversão do patrimônio,
envolvendo ações culturais e ações educativas junto ao público em geral, frequentadores, turistas, estudiosos e
escolares.
Fizeram parte da proposta do Museu no ano de 2018, exposições especiais que aconteceram fora do espaço
expositivo da instituição, sendo duas delas no interior de São Paulo em parceria com o SISEM-SP. Ambas as
mostras foram abrigadas em espaços de natureza museológica e ocorreram como parte da programação de
eventos realizados tanto na área cultural quanto na eclesiástica.
Já para o ano de 2019, o Museu oferecerá 10 (dez) exposições temporárias, além de 2 (duas) exposições que
poderão itinerar junto às ações do SISEM-SP. A programação cultural para o exercício é composta por cursos
livres, oficinas e workshops para o público, além das já reconhecidas Tardes Musicais e do Café Teológico,
que possibilitará o debate e a troca de informações a respeito de temas culturais, filosóficos e teológicos.
As exposições previstas para 2019 são:
Exposição

"Jesus Crucificado"
°

1 Trim.

"Paulistinhas"

Jan-Mar

"Modernistas: O Sagrado na Arte Moderna Brasileira"
"O Aço que se Dobra"

°

2 Trim.

"Oratórios"

Mai-Jul

"Divina Geometria"

3° Trim.
Mai-Jul
4° Trim.
Nov-Jan

"Santos de Roca e Procissão"
"As Mães de Deus"
"Cristo Rei - Cristo Redentor"
"Presépios"
r-_____

Vale ressaltar que a exposição "As Mães de Deus" terá a participação do público visitante, que poderá votar

-

-

peças que irao
- compor a exposIçao, reallzaçao uma curadoria colaborativa.
Assim como outras ações institucionais irão buscar a participação do público e dos colaboradores, tornando
uma gestão participativa.
Destaca-se ainda a informação de que não é permitida a cessão onerosa ou não onerosa de espaço.
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DESCRITIVO RESUMIDO DAS EXPOSIÇÕES E DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Para 2019, prevê-se as seguintes exposições e Programação Cultural:
Exposições temporárias com acervo próprio:
1.

"Jesus Crucificado"
(Exposição e mostra memória virtual)
É uma releitura da exposição "Crux, Crucis, Crucifixus - O Universo Simbólico da Cruz", que reúne
este importante conjunto de símbolos religiosos e artísticos dos séculos XVIII e XIX, evidenciando
os significados da cruz.

2.

"Paulistinhas"
(Exposição)
reunião do rico acervo de Paulistinhas do Museu de Arte Sacra.

3.

"Oratórios"
(Exposição)
exposição com peças de devoção popular, pertencentes a famílias entre os séculos XVII e XX.

4.

"Santos de Roca e Procissão"
(Exposição e mostra memória virtual)
Mostra que reunirá as principais obras do acervo, que fizeram parte de procissões populares ao
longo dos séculos.

5. "Presépios"
(Exposição e mostra memória virtual)
A tradicional mostra da coleção do Museu de Presépios pertencente ao acervo do Museu de Arte
Sacra.
Com Participação do público visitante
1.

"As Mães de Deus"
(Exposição e mostra memória virtual)
exposição que irá reunir as diferentes aparições de Maria e de Sant'ana Mestra, onde o público
visitante irá escolher por meio de votação as peças que irão compor a exposição.

Com obras de terceiros:
1.

"Modernistas: O Sagrado na Arte Moderna Brasileira"
(Exposição e mostra memória virtual)
Praticamente todos os grandes artistas plásticos brasileiros, dentre seus trabalhos, tem algumas\'
obras com viés religioso. A SAMAS solicitou por empréstimo, a instituições e colecionadores
particulares estas referidas obras e na exposição anual em homenagem ao aniversário da cidade
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de São Paulo às exibira. Modernos em uma das salas e contemporâneos em outra. Destaque para
o painel pintado em lona de caminhão do conhecido artista Aécio Sart, cujos trabalhos, ainda que
não muito conhecidos do público brasileiro, fazem grande sucesso nas exposições que realiza em
toda a Europa. Cerca de 80 obras irão compor a mostra.
2.

"O Aço que se dobra"
Na sala Metrô Tiradentes será inaugurada uma exposição, em homenagem ao aniversário da
cidade, dentro do viés contemporâneo que o Museu tem se proposto. O Mimetismo entre a
forração em aço corten da sala se apresenta nas obras do artista plástico Allann Seabra, todas
elas, também em aço corten, sobre o nome "O Aço que se dobra"

3.

"Divina Geometria"
(Exposição e mostra memória virtual)
Muito conhecido, por suas magníficas criações no mundo da moda, o médico Oscar Metsavaht, é a
inspiração e mola propulsara da grife OSKLEN. O que poucos conhecem é a sua competência nas
artes plásticas, obras tão lindas quanto as roupas, mas impregnadas de uma substância e de uma
profundidade raras. O Museu apresentará a exposição "Divina geometria", sobre a qual o melhor a
dizer é a frase do próprio artista: "Espiritualidade, arte e arquitetura se cruzaram em uma divina
sintonia criando um dos mais belos e significativos símbolos da cultura universal"

4.

"Cristo Rei - Cristo Redentor"
(Exposição e mostra memória virtual)
Uma mostra que nos vêm do além-mar, criada pelo artista Português José Jorge, que nesta
coleção nos apresenta a simbologia da cruz. Dez anos atrás a imagem do Cristo Rei em Portugal e
do Cristo Redentor no Brasil, foram declaradas irmãs, razão que dá nome a exposição "Cristo rei Cristo Redentor", por ocasião da comemoração do decênio.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
1.

Cursos livre, oficinas e workshops
A realização dos cursos livres envolve temática complementar aos cursos de extensão universitária, já
desenvolvidos na instituição, ligados à arte, arte sacra e bens culturais e patrimoniais.
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2. Programação Especial para o ano de "País"
Destacar no acervo exposto peças originárias dos países eleitos para as comemorações temáticas,
desenvolvendo atividades com o público visitante, através do setor de Apoio Educativo.
3.

Programas Temáticos
Atividades desenvolvidas a partir de eventos comemorativos, tais como Aniversário da Cidade,
Semana de Museus, Virada Cultural, Mês da Consciência Negra e Férias no Museu, criando interface
com aspectos do acervo do Museu.

4.

Palestras sobre temas relacionados ao acervo do museu
Palestras desenvolvidas a partir dos temas e tipologias do acervo do Museu, complementares aos
temas já desenvolvidos por estudiosos na instituição.

5.

Tardes Musicais
Ao retomar as séries de concertos musicais, o Museu de Arte Sacra de São Paulo abre-se a novas
pesquisas na área e inicia um processo de transformação do Museu em centro irradiador de pesquisa
da arte musical sacra brasileira.
No passado, o Museu implementava e divulgava pesquisas na área de musicologia com foco no
repertório sacro colonial brasileiro. Através de parcerias com musicólogos e artistas, alguns registros
fonográficos, na época em LP, foram produzidos com o selo do próprio Museu, despontando como
importantes registros de repertório no Brasil.

Ili) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:
Para o Programa de Exposições e Programação cultural, é necessária a atuação parcial de: 1 diretor
executivo, 1 diretor de planejamento e gestão, 1 diretora técnica, 2 auxiliares de serviços gerais /
manutenção, 1 assistente de informática, 1 analista administrativo, 1 supervisor administrativo, 1
administradora de suprimentos, 1 gestor de segurança, 6 educadores, 1 auxiliar técnico de pesquisa, 1
bibliotecário, 2 auxiliares técnico de museu, 1 auxiliar técnico educativo, 1 operador de tratamento de
imagem, 1 especialista de comunicação, 1 assistente de comunicação, 2 jovens aprendizes e 3
estagiários
E com atuação dedicada, são: 1 auxiliar administrativo e 3 recepcionistas
IV) PÚBLICO ALVO: visitantes e usuários em geral
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4. PROGRAMA EDUCATIVO
1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Contribuir com a educação não formal, possibilitando a acessibilidade e a construção de
conhecimentos (cognitivos, afetivos, sensíveis, críticos, desenvolvimento de habilidades etc.) a
partir do patrimônio preservado e comunicado pelo museu por meio de visitas educativas, produção
de materiais e conteúdos pedagógicos, oferta de oficinas, além da estruturação de programas e
projetos específicos para diferentes públicos, promovidos por equipe fixa e qualificada;

•

Contribuir para a formação de público para museus por meio de parceria com as redes pública e
privada de ensino, e implantar estratégias de manutenção do acesso do público escolar aos
museus, a partir de ações específicas desenvolvidas de acordo com as especificidades e
potencialidades da instituição;

•

Realizar pesquisa de perfil e de satisfação do público escolar, para subsidiar a avaliação e o
aperfeiçoamento dos serviços prestados.

•

Aperfeiçoar e intensificar as parcerias com as redes estadual e municipal de educação, instituições
de ensino superior e instituições não escolares diversas, tais como ONGs, Institutos, Associações,
agências de turismo, dentre outros.

•

Desenvolver e executar projetos e ações que promovam a inclusão social, trazendo para o museu
ou levando o museu a locais onde se encontram grupos sociais diversificados, marginalizados e
com maior dificuldade no acesso a equipamentos culturais (tais como pessoas com deficiência,
idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social) ou que estejam no entorno do museu.

•

Apoiar a qualificação dos principais responsáveis por visitas de grupos, por meio de curs
oficinas de capacitação para professores, educadores, guias de turismo e outros.

li) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:

A Ação Educativa propõe a sensibilização do olhar de diferentes públicos para a interação com o acervo e o
complexo do Mosteiro da Luz, em que está instalado o Museu de Arte Sacra, por meio do desenvolvimento de
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estratégias de ação que estimulam a percepção do mundo de maneira ativa, lúdica, crítica e reflexiva. Neste
sentido, organiza-se a partir de cinco diretrizes: Estratégias de Mediação, Produção de Materiais Educativos,
Pesquisas de Público, Recursos Tecnológicos e Formação Continuada da Equipe.

As Estratégias de Mediação são organizadas a partir de programas, projetos e atividades que exploram a
pluralidade do acervo, partindo sempre do conceito da alteridade do visitante a fim de estabelecer um diálogo

possível com o Museu e suas coleções. Atualmente são desenvolvidos seis programas, a saber: Laboratório de

Experiências Educativas (público escolar); Orientação ao Professor (professores e educadores); Orientação ao

Profissional de Turismo (guias, turismólogos e estudantes de áreas afins ao Turismo); Interessante e Interativo
(públicos espontâneo e virtual); Acessibilidade (crianças da primeira infância, idosos e pessoas com

deficiência) e Inclusão Sociocultural (pessoas em situação de vulnerabilidade social). As ações são realizadas
tanto no espaço do Museu e da Chácara Conventual em que está instalado, quanto em instituições parceiras

(escolas do entorno, centros de acolhida, albergues e grupos de assistência à PcD) - ações extramuros. O

público virtual atualmente é alcançado por meio da rede social Twitter, gerenciada pela Ação Educativa.

A Produção de Materiais Educativos compreende os processos de pesquisa, elaboração e avaliação de uma
série de materiais educativos, desenvolvidos em apoio à mediação do acervo, destinados aos professores e ao
público em geral (fichas temáticas para professores, kits pedagógicos para empréstimo, folders, imag

objetos e maquetes táteis, mapas para desenho autônomo, jogos educativos físicos e online etc.).

s,

j

As Pesquisas de Público objetivam conhecer o público visitante do complexo do Mosteiro da Luz,

diagnosticando seu perfil, suas expectativas e suas necessidades. Acredita-se que só a partir do conhecimento

desse público seja possível traçar estratégias de ações educativas efetivas. Esses estudos são realizados de

maneira sistemática com professores e estudantes participantes de visitas mediadas, conforme diretrizes do
"Modelo SEC", docentes e profissionais de Turismo, participantes de encontros e cursos desenvolvidos pela

Ação educativa e visitantes espontâneos com o propósito de averiguar a fruição e compreensão de exposições
temporárias e a experiência de participação de atividades educativas.

Os Recursos Tecnológicos são compreendidos enquanto ferramentas suplementares para extroversão de

conteúdos desenvolvidos pelo Programa Educativo em parceria com o Programa de Acervo bem como para a

promoção de indagações a partir do acervo do Museu de Arte Sacra e do compartilhamento de atividades
educativas promovidas presencialmente ou não junto ao público virtual. Atualmente, por meio da rede social

Twitter, são organizadas sistematicamente publicações associadas a uma série de hashtags e quizzes que
propõe o diálogo entre o público virtual e o acervo do Museu de forma dinâmica, horizontal e lúdica. Vale dizer
que o alcance desta rede nos permite o acesso ao não-público do Museu, isto é, visitantes virtuais que não

conhecem o Museu pessoalmente seja em função do desconhecimento da instituição ou da impossibilidade

de visitá-lo dadas barreiras geográficas e/ou linguísticas, superadas por meio do microblog em que são

25

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

realizadas publicações em português, inglês e espanhol, para além da descrição das imagens partindo-se do
princípio do desenho universal.
A Formação Continuada da Equipe compreende uma série de ações por meio das quais são discutidas as
metodologias de educação a partir de objetos e temáticas afins ao acervo salvaguardado. A saber: realização
de reuniões, organização de grupos de estudo e de trabalho, visitas técnicas em instituições culturais e cursos
com professores especialistas no acervo. Também nessa linha de ação são realizadas atividades com as
diferentes equipes que trabalham no Museu, a fim de assegurar uma política de conscientização da
importância do trabalho em conjunto na prática da salvaguarda e extroversão pública do patrimônio cultural

Ili) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:
A equipe será composta por 12 funcionários, a saber: um coordenador técnico, um supervisor, cinco
educadores, três estagiários e dois jovens aprendizes. A equipe terá caráter interdisciplinar com
profissionais advindos de diferentes áreas do saber: História, História da Arte, Ciências Sociais, Artes,
Comunicação Visual e áreas afins. O cargo de coordenação será exercido por um profissional com
mestrado em História Social, especialista nas áreas de cultura visual e educação em museus. A
supervisão será ocupada por um educador com formação em História da Arte e experiência mínima de
três anos em educação museal. Já a equipe de educadores será composta por profissionais de nível
superior, fluentes em uma língua estrangeira (inglês ou espanhol). Os estagiários devem estar
matriculados a partir do 5 ° semestre em cursos superiores correlatos. Os jovens aprendizes serão
técnicos em comunicação visual.
IV) PÚBLICO ALVO: estudantes e grupos de visitantes

5. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM-SP
1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Integrar e participar ativamente do Sistema Estadual de Museus de São Paulo, SISEM-SP.

•

Disseminar boas práticas e conhecimento técnico para o conjunto de museus do Estado de São
Paulo, por meio da colaboração do seu corpo técnico na elaboração e execução de ações em
municípios da Região Metropolitana de SP e do interior do Estado.
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•

Realizar ações de articulação, capacitação, difusão e apoio técnico em instituições museológicas e
culturais em municípios da RMSP e do interior do Estado, conforme orientação do Grupo Técnico
de Coordenação do SISEM-SP/UPPM/SEC.

•

Participar das Redes Temáticas de Museus de São Paulo, atuando na articulação, levantamento de
informações e realização de ações de apoio à área temática afim.

•

Propor novas ações que se coadunem com as linhas estabelecidas, em diálogo com o GTCSISEM
SP.

•

Ampliar a visibilidade institucional do museu na RMSP e no interior.

•

Ampliar o público atendido pela Organização Social a partir de ações desenvolvidas na RMSP e no
interior.

11) ESTRATÉGIA DE AÇÃO
Uma vez que o SISEM-SP tem por objetivo agregar e articular os museus paulistas, promovendo a qualificação
e o fortalecimento institucional em favor da preservação, pesquisa e difusão do acervo museológico do Estado,
alinhada a estes objetivos, a SAMAS propõe
Promover oficinas, palestras e estágio técnico com o objetivo de ampliar o conhecimento e contribuir para a
definição de estratégias de preservação do acervo paulista de arte sacra, ampliando as ações de preservação
do patrimônio cultural nos municípios da RMSP, do litoral e interior de São Paulo, realização de exposições
itinerantes, encontros de articulação e tendo como destaque a continuidade do projeto Inventário Paulista de
Acervos Museológicos de Arte Sacra e a consolidação da estrutura da Rede de Museus de Arte Sacra,
mediante captação de recursos.
Ili) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:
Com atuação parcialmente dedicada ao programa de apoio ao SISEM, atua 01 Diretora Técnica,
graduada e pós-graduada, na área de Museologia, contando com o apoio parcial de 33 profissionais,
de diversas áreas, atuando parcialmente conforme demanda.
Esta equipe disponível para as ações do SISEM tem caráter interdisciplinar com profissionais advindos
de diferentes áreas do saber: Museologia, Restauração e Conservação, Biblioteconomia, Economia,
Direito, Administração, Gestão em Segurança, História da Arte, Ciências Sociais, Artes, Comunicação
e áreas afins.
IV) PÚBLICO ALVO: museus e municípios do interior e Grande SP e seu público.

6. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
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1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Divulgar amplamente as exposições, a programação cultural, as ações de pesquisa e os serviços
prestados pelo museu, contribuindo para a ampliação do conhecimento e da valorização do
patrimônio museológico por parte do público em geral, e para o crescimento do número de
visitantes e participantes das atividades desenvolvidas. Prestar informações atualizadas sobre a
programação e serviços do museu.

•

Elaborar publicações diversas, com enfoque educativo, histórico, artístico, técnico e/ou científico
tecnológico, contribuindo para a ampliação do conhecimento geral e específico acerca das linhas
de atuação e dos principais temas afetos ao museu.

•

Atuar com a comunicação interna, produzir a comunicação visual e implantar/requalificar a
sinalização interna e externa do museu.

•

Realizar ações de relacionamento com públicos-alvo, buscar potenciais parceiros e, em conjunto
com o Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança, estruturar programas de
apoio ao museu.

•

Fortalecer a presença do museu nos meios de comunicação como equipamento cultural do
Governo do Estado de SP de alta qualidade e interesse social.

li) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:
Com vistas ao Desenvolvimento Institucional, a SAMAS prevê para o primeiro ano do contrato, a elaboração de
um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) contemplando, organizando e potencializando ações de
comunicação, relações institucionais e captação de recursos.
Este Plano pretende, prioritariamente, ampliar novas fontes de captação de recursos, explorando: fundos
patrimoniais (endowment), recursos operacionais (reestruturação da loja, viabilização de um café, ampliação de
espaços de interação social e cultural para oferta de serviços ao público - shows, cursos, entre outros, oferta
de exposições itinerantes (pagas), e apoio a projetos através de editais públicos e privados, leis de incentivo
fiscal e doações diretas, atuando junto a Pessoas Físicas e Jurídicas, desenvolvendo projetos e programas de
captação financeira e não financeira, contando com o apoio do Conselho de Administração na busca de
relacionamentos institucionais e desenvolvimento de novos parceiros.
Alguns dos programas que se pretende investir é o Programa de Sócios, potencializando-o com novas aç
a formalização de um Programa de Voluntariado, de acordo com a legislação vigente.

\:
\.
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Além da captação de recursos, ações de engajamento de público para formação de novos públicos e
ampliação de inserção em públicos já contemplados deve ser considerado em conjunto com a área de ações
educativas.
É de fundamental importância que as ações de Comunicação estejam articuladas aos projetos e programas de
Desenvolvimento Institucional, que fornecerá apoio nas ações de divulgação e outras campanhas de captação
de recursos.
O Programa de Comunicação atua, em consonância com a SEC, ações em 2 frentes de trabalho comunicação interna e comunicação externa, utilizando os canais institucionais de comunicação na internet
(website e páginas nas redes sociais), as peças eletrônicas e impressas e o relacionamento com os veículos
da imprensa para divulgar as atividades e realizações do Museu, como exposições temporárias com acervo do
Museu, exposições virtuais, exposições temporárias com acervo de terceiros, pesquisas, atividades educativas,
cursos, palestras e outras.
Ili) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:
A equipe que atuará nas ações de Desenvolvimento Institucional conta com a atuação parcial do Diretor
Executivo, Diretor de Planejamento e Gestão, Diretora Técnica, Coordenador Administrativo Financeiro,
Coordenadora de Arte Educação, Supervisor Administrativo, Analista Administrativo, especialista em
Comunicação e Assistente de Comunicação.
Já as ações de Comunicação contam com a atuação dedicada de 2 profissionais, sendo 1 especialista de
comunicação e 1 assistente de comunicação, ambos com formação na área de Comunicação Social e
apoiados de forma parcial por 1 Coordenação de Arte Educação, 1 assistente de informática pelo Diretor de
Planejamento e Gestão e pelo Diretor Executivo.
IV) PÚBLICO ALVO: imprensa, visitantes, patrocinadores, instituições parceiras e usuários em geral

7. PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E
SEGURANÇA
\�,
1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

\

Garantir a segurança da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos usuários
(visitantes, pesquisadores, participantes de eventos) e funcionários.
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•

Criar condições para a acessibilidade física às áreas expositivas, de trabalho e de uso comum.

•

Ampliar a sustentabilidade ambiental do museu.

li) ESTRATÉGIA DE AÇÃO:
Para o Programa de Edificações, a SAMAS tem planejadas ações que visam assegurar a manutenção do
patrimônio arquitetônico, manutenção e segurança de infraestrutura, acessibilidade e sustentabilidade.
Estas ações estão alinhadas às diretrizes do Comitê de Infraestrutura da UPPM/SEC.
Considerando que o patrimônio arquitetônico é tombado nas três instâncias, é fundamental a articulação com a
Secretaria da Cultura, em relação aos projetos de obras, intervenções e restauros. E, a equipe está preparada
para atuar de acordo com Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e com o Plano de Salvaguarda e
Contingência.
Recentemente foi trocada toda a instalação elétrica, visando a segurança do patrimônio (edifício e acervo),
visitantes, funcionários e colaboradores. Assim, a instituição se prepara para renovação periódica do seu
AVCB, estando previsto para o mês de Janeiro de 2019, a simulação de abandono, com a participação do
Corpo de Bombeiros, Secretaria da Cultura, demais organizações sociais, funcionários e colaboradores,
incluindo a remoção de acervo.
Com vistas à acessibilidade ao acervo, a SAMAS tem planejado para 2019 a ampliação de legendas e acervos
táteis, assim como também está previsto o investimento na remodelação dos banheiros de visitante, incluindo
os acessíveis.
As ações de sustentabilidade e economicidade continuarão a ser desenvolvidas conforme já amplamente
divulgado internamente (com minimização de consumos com água, energia elétrico e materiais de consumo e
incentivando a coleta seletiva de resíduos recicláveis), assim como serão mantidas todas as ações de rotinas
técnicas e obrigações do programa de edificações.
Pretende-se também investir em capacitação de profissionais, com foco em segurança e salvaguarda de
infraestrutura.
E, finalmente, conforme mencionado no Programa de Acervo, os principais desafios da SAMAS para o �o
contrato de gestão são:

.

'
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•

Ampliação da Sala Metrô Tiradentes;

•

Construção de um edifício anexo ao Museu que abrigará a Reserva Técnica Visitável e a
Administração.

Ili) NÚMERO E PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA:
Para a execução do Programa de Edificações conta-se com a atuação dedicada de 1 gestor de segurança e 3
técnicos de manutenção (auxiliares de serviços gerais).
E, com atuação parcial: 1 Diretor de Planejamento e Gestão, 1 coordenador administrativo financeiro, 1
supervisor administrativo.
A equipe tem caráter interdisciplinar com profissionais advindos de diferentes áreas do saber: Gestão em
Segurança, Administração, Técnicos em Elétrica, Hidráulica e Manutenção Predial. Com apoio de empresas
técnicas especializadas a serem contratadas para execução de serviços pontuais.
IV) PÚBLICO ALVO: visitantes e usuários em geral

\
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ANEXO TÉCNICO II
SAMAS - ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018
PERÍODO: 01/01/2019 - 30/06/2023
ANO: 2018
UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Referente ao(s)

MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
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ANEXO li - PLANO DE TRABALHO - AÇÕES E MENSURAÇÕES
Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo - SAMAS/OS - Organização Social de Cultura - para
gestão do Museu de Arte Sacra de São Paulo no período: 2019-2023
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OS: Associação Museu de Arte Sacra

OBJETO: Museu de Arte Sacra de São Paulo

PLANO DE TRABALHO: AÇÕES E MENSURAÇÕES - 2019
Este Plano de Trabalho foi elaborado de acordo com as diretrizes da SEC SP e com o Plano Estratégico de
Atuação que constitui o Anexo I do Contrato de Gestão, e será operacionalizado com base nos objetivos e nas
estratégias expressos nesses documentos.

APRESENTAÇAO
Durante o período previsto para este Contrato de Gestão, é uma honra para a SAMAS participar da
celebração dos 50 anos do Museu de Arte Sacra que acontecerá em 2020, tendo a própria instituição
participado de parte significativa de sua história em mais da metade de sua existência. O jubileu de ouro
do Museu é uma comemoração que norteará diversas ações, tanto estruturantes quanto de extroversão.
Dentre as ações estruturantes previstas estão as de inovação, no que se refere à implementação de um
Núcleo de Difusão que já começa a operar em caráter experimental no primeiro ano do contrato de
gestão e que posteriormente será integrado a um Centro de Pesquisa e Referência, que será objeto de
estudo e elaboração de um projeto qualificado para tal.
Ainda em caráter de inovação, dois desafios relacionados às edificações estão previstos: a ampliação da
Sala Metrô Tiradentes (em parceria com o Metrô de São Paulo) e a construção de um edifício anexo ao
museu que abrigará uma Reserva Técnica Visitável e a Administração.
Com vistas à sustentabilidade institucional a SAMAS prevê a elaboração do Plano de Desenvolvimento
Institucional, com foco prioritário em um plano de diversificação de fontes de captação de recursos. Ainda
neste contexto, a instituição realizará ações para revigorar o Programa de Sócios Sou Mais MAS e
implementar um Programa de Voluntariado de acordo com a legislação vigente. Ações de aprimoramento
de governança também fazem parte dos compromissos institucionais da SAMAS para o novo contrato de
gestão.
Diversas ações inerentes ao cinquentenário do Museu farão parte das exposições temporárias e de vasta

29

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Gabinete do Secretário

programação cultural, assim como será investido no aprimoramento de ações de engajamento de público
junto às ações educativas e de comunicação, realizando campanhas de divulgação nas mídias digitais e
tradicionais, além de uma renovação expográfica na Sala de Taipas, com ênfase ao valor do edifício
como patrimônio histórico.
Enfatizando o compromisso com o engajamento de público, a instituição inicia uma série de atividades
participativas com o seu público, tanto virtual, quanto presencial, como a curadoria compartilhada de uma
exposição temporária.
SERVIÇO em 2019:
Em 2009, o Museu de Arte Sacra de São Paulo permanecerá aberto ao público de 3ª feira a domingo das
9h às 17h, de janeiro a dezembro, permanecendo fechado às 2ªs feiras (dias dedicados aos serviços
internos, administrativos e de manutenção) e nos dias:
01/01 -Confraternização Universal
09 a 13/02 - Carnaval
31/05 -Corpus Christi
02/11 - Finados
23 e 24/12 -Natal
29 e 31/12 -Ano Novo
Entrada - Ingressos a R$ 6,00 (seis reais), com meia-entrada para estudante e professores da rede
pública, e isenção para crianças até 7 anos e idosos com mais de 65 anos, além dos descritos nas
"Normas de Atendimento e Política de Acesso";
Entrada gratuita em atendimento a Resolução SC - 61, de 6-7-2018
Entrada gratuita para o público em geral aos sábados;
Dispõe de estacionamento e acessibilidade para pessoas com deficiência;
Agendamento de visitas: agendamento@museuartesacra.org.br Site: www.museuartesacra.org.br
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AÇÕES E MENSURAÇÕES DO CONTRATO DE GESTÃO - ANO 2019
Nº

Ações pactuadas

Nº

Atributo da
mensuração

mensuração

1 º Trim:

1

para captação de

2º Trim:

-

recursos via leis de

3 º Trim:

-

incentivo, fundos setoriais,

4 º Trim:

-

N º de projetos inscritos
(PGTG) Recursos
financeiros captados
via leis de incentivo e

1.1

Meta-Produto

editais públicos e

editais.

privados.

1

Previsão Trimestral

META
ANUAL:
1 º Trim:

(PGTG) Recursos
financeiros captados
via leis de incentivo e

1.2

MetaResultado

editais.

3% do repasse do
exercício no contrato de
gestão - R$ 224,400,00

financeiros captados
2

via geração de receita
de bilheteria, cessão

2.1

MetaResultado

remunerada de uso

2% do repasse do
exercício no contrato de
gestão - R$ 149,600,00

-

3 º Trim:

-

4 º Trim:

-

META

2 º Trim:

-

3º Trim:

-

4 º Trim:

149.600,00

(PGTG) Pesquisa de

1 º Trim:

=ou>80%

Público - Índices de

2º Trim:

=ou>80%

geral de acordo com

3.1

os dados obtidos a

MetaResultado

Índice de satisfação =ou
>80%

(PGTG) Pesquisa de
Público - Índices de
com palestras,
oficinas e cursos

=ou>80%

º

=ou>80%

3 Trim:
4 Trim:

ANUAL:

eletrônico

satisfação do público

º

META

partir do totem

4

-

ANUAL:

satisfação do público
3

224.400,00

1 º Trim:

META

de espaços

-

2 º Trim:

ANUAL:
(PGTG) Recursos

1

4.1

MetaResultado

=ou> 80%

1 º Trim:

=ou>80%

2º Trim:

=ou>80%

º

Índice de satisfação =ou

3 Trim:

=ou>80%

>80%

4 º Trim:

=ou>80%

META
ANUAL:

=ou> 80%

K

\
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1 º Trim:
º

5

(PGTG) Atualização
do Plano Museológico

5.1

Meta-Produto

Plano Museológico
atualizado

2 Trim:
º

3 Trim:
º

4 Trim:
META
ANUAL:
1 º Trim:

06

Plano de Sócios "Sou

6.1

Meta-Produto

4 º Trim:

01

META

continuada de

7.1

Meta-Produto

Estudo para implantação

2 º Trim:

da política de capacitação

3º Trim:

continuada de

4 º Trim:

1

META
ANUAL:
1 º Trim:

(PA) Estabelecimento

º

de parcerias visando
08

a ampliação da
pesquisa e

N º de novas parcerias
8.1

Meta-Produto

estabelecidas com
organizações

disponibilização dos
acervos da instituição

2 Trim:

acervo

9.1

MetaResultado

N de peças dos acervos
pesquisadas

1

META

N de itens

10

da pesquisa do
acervo

10.1

Meta-Produto

doeumentados/registrados
no banco de dados do
acervo

30
30

º

30

º

30

3 Trim:
4 Trim:
ANUAL:

(PA) Documentação

1

º

META

º

-

4 º Trim:

2 Trim:
(PA) Pesquisa do

-

ANUAL:

º

1

3 º Trim:

1 º Trim:

09

01

-

funcionários

funcionários

-

reestruturado

1 º Trim:
Capacitação

1

3 º Trim:

ANUAL:

07

-

Plano "Sou Mais MAS"

Mais MAS"

(PGTG) Política de

1

-

2 º Trim:

(PGTG)
Reestruturação do

-

180

1 º Trim:

30

2 º Trim:

30

º

3 Trim:

30

4 º Trim:

30

META
ANUAL:

180

'

\
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(PA) Produção de
11

artigos sobre as

º

11.1

Meta-Produto

pesquisas do acervo

(PA) Preservação dos
acervos e coleções

N de artigos publicados
em periódicos e/ou sites

°

12.1

Meta-Produto

N de itens
digitalizados/fotografados

12
º

N de itens
(PA) Preservação dos
acervos e coleções

12.2

Dado Extra

preservados/higienizados
de acordo com o Plano de
Conservação

1º Trim:

-

2 º Trim:

01

3º Trim:

-

4 º Trim:

01

META
ANUAL:
1 º Trim:

02
30

2 º Trim:

30

º

30

º

4 Trim:

30

META
ANUAL:
1 º Trim:

120

3 Trim:

30

º

30

º

30

2 Trim:
3 Trim:
4 Trim:
META
ANUAL:
1 º Trim:
º

2 Trim:

(PA) Palestras OU
13

Oficinas OU Cursos
relativos à temática do

13.1

Meta-Produto

Quantidade de eventos

museu

1

º

2 Trim:
Política de Acervo

Meta-Produto

º

Política de Acervo

3 Trim:

atualizada

4 º Trim:
META
ANUAL:

15

Pesquisa e
Referência em Arte
Sacra

-

1

01

META
ANUAL:

01

2 º Trim:
Estudo realizado

1

4 º Trim:

desenvolvimento de
Meta-Produto

-

3º Trim:

1 º Trim:

15.1

2

-

(PA) Estudo para
um Centro de

1

4 º Trim:
META

14.1

-

1 º Trim:
(PA) Atualização da

120

3º Trim:

ANUAL:

14

30

º

\
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1 º Trim:
2 º Trim:

(PEPC) Exposição
16

temporária com

16.1

Meta-Produto

acervo próprio

temporária com

exposições

3 Trim:
º

4 Trim:
META

(PEPC) Exposição
17

Quantidade de

º

17.1

Meta-Produto

acervo de terceiros

Quantidade de
exposições

02

2 º Trim:

01

º

3 Trim:
º

4 Trim:

º

2 Trim:
º

18.1

Meta-Produto

Quantidade de eventos

(Projeto Desenhança)

3 Trim:

01

-

04
1

-

1

º

4 Trim:
META
ANUAL:
1 º Trim:

(PEPC) Eventos

01

1 º Trim:

1 º Trim:

cultural de Férias

01

05

ANUAL:

18

01

ANUAL:

META

(PEPC) Programação

02

º

2
1

temáticos (Aniversário

2 Trim:

2

da cidade, Virada

3 º Trim:

1

Cultural, Semana

º

4 Trim:

3

Nacional de Museus,
19

Primavera de Museus,

19.1

Meta-Produto

Quantidade de eventos

Dia das Crianças, Dia

META

da Consciência

ANUAL:

Negra, Dia

7

Internacional dos
Direitos Humanos)
1 º Trim:

20

de visitantes
presenciais no museu

15.000

º

14.000

º

11.000

2 Trim:

(PEPC) Recebimento
20.1

MetaResultado

Público

10.000

º

3 Trim:
4 Trim:
META
ANUAL:

50.000

\

\
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(PEPC) OU (PE)
Exposições realizadas
21

a partir de curadoria

21.1

Meta-Produto

compartilhada com o

Quantidade de
exposições

público
(PEPC OU PE)
22

Palestras OU Oficinas
OU Cursos relativos à

22.1

Meta-Produto

Quantidade de eventos

23

23.1

23.2

Dado Extra

MetaResultado

N º mínimo de visitas
ofertadas

(visitantes

4 º Trim:

1

META
ANUAL:
1º Trim:

1

2º Trim:

01

º

3 Trim:

24.1

Dado Extra

24.2

Resultado

-

4 Trim:

01

META
ANUAL:
1º Trim:

02
20

º

70

º

3 Trim:

60

4 º Trim:

48

META
ANUAL:
1º Trim:

198

2 Trim:

º

660
1800

educativas

N mínimo de visitas e
acolhimentos ofertados

º

Meta-

-

3º Trim:

º

e acolhimentos para

espontâneos e grupos

-

atendidos em visitas

(PE) Visitas mediadas

(visitantes

3 º Trim:

2100

religiosos)

públicos específicos

-

2 Trim:

espontâneos e grupos
24

2 º Trim:

N ° mínimo de estudantes

e acolhimentos para
públicos específicos

-

º

temática do museu
(PE) Visitas
educativas oferecidas
para estudantes de
escolas públicas e
privadas (ensino
infantil, fundamental,
médio, técnico e
universitário)
(PE) Visitas
educativas oferecidas
para estudantes de
escolas públicas e
privadas (ensino
infantil, fundamental,
médio, técnico e
universitário)
(PE) Visitas mediadas

1 º Trim:

N mínimo de estudantes

º

4 Trim:

1452

META
ANUAL:
1º Trim:

6012

2º Trim:

36

3º Trim:

32

4 º Trim:

34

META
ANUAL:

138

1º Trim:

660

2º Trim:

660

36

atendidos em visitas

3 Trim:

544

educativas

4 º Trim:

578

META

2.322

º
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1 religiosos)

1

ANUAL:

1
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1 º Trim:

1

2º Trim:

1

3 º Trim:

1

4 º Trim:
META
ANUAL:
1 º Trim:

1

20

2 º Trim:

20

3 º Trim:

20
20

(PE) Programas de

4 º. Trim:
META
ANUAL:
1 º Trim:

Acessibilidade e

2 º Trim:

3

Inclusão Sociocultural

3 º Trim:

3

4 º Trim:

3

META
ANUAL:

12

(PE) Programas de

1 º Trim:

1

Acessibilidade e

2º Trim:

1

3 º Trim:

1

4 º Trim:

1

META
ANUAL:

4

(PE) Programas de

1 º Trim:

25

Acessibilidade e

2 º Trim:

25

3 º Trim:

25

4 º Trim:

25

META
ANUAL:

100

(PE) Projeto Educar
em Conjunto (ações

º

25.1

Meta-Produto

extramuros)

N mínimo de ações
realizadas

25
(PE) Projeto Educar
em Conjunto (ações

25.2

Dado Extra

extramuros)

(público idoso,
pessoas com

N º de participantes das
ações extramuros

º

26.1

Dado Extra

N mínimo de visitas
ofertadas

deficiência e pessoas
em situação de

4

80
3

vulnerabilidade social)

Inclusão Sociocultural
26

(público idoso,
pessoas com

º

26.2

Meta-Produto

N mínimo de ações
realizadas

deficiência e pessoas
em situação de
vulnerabilidade social)

Inclusão Sociocultural
(público idoso,
pessoas com
deficiência e pessoas
em situação de
vulnerabilidade social)

26.3

MetaResultado

º

N mínimo de público
atendidos

\
o
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1º Trim:
º

(PE) Cursos para
professores e guias

27.1

Meta-Produto

de turismo

Nº mínimo de ações
realizadas

2 Trim:

3

3º Trim:

3

º

4 Trim:

META
ANUAL:

27
(PE) Cursos para
professores e guias

27.2

de turismo

MetaResultado

º

N mínimo de público
atendido

2 º Trim:

46

º

46

º

30

3 Trim:
4 Trim:

1º Trim:

Interessante e

Meta-Produto

Interativo (famílias)

2

N mínimo de ações

3 Trim:

3

realizadas

4 º Trim:

3

ANUAL:

28

1º Trim:

Interessante e
Interativo (famílias)

MetaResultado

º

N mínimo de público
atendido

30
70

º

30

3 Trim:
4 Trim:

ANUAL:
1º Trim:
º

29

Integrada para
professores

29.1

Meta-Produto

N º mínimo de ações
realizados

50

º

META

(PE) Projeto Visita

10

º

2 Trim:
28.2

2

º

META

(PE) Programa(s)

152

º

2 Trim:
28.1

10
30

ANUAL:

º

2

1º Trim:

META

(PE) Programa(s)

2

180
1

2 Trim:

1

3 º Trim:

1

º

4 Trim:

META
ANUAL:

1
4

\
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(PE) Pesquisa de

1 º Trim:

-

Perfil e Satisfação de

2º Trim:

50

3 Trim:

-

4 º Trim:

50
100

de satisfação

META
ANUAL:

(PE) Pesquisa de

1 º Trim:

-

º

público escolar Modelo SEC

30.1

Meta-Produto

(professor e

N º mínimo de pesquisas
aplicadas

estudante) e índices
30

º

=>80%

º

3 Trim:

-

4 º Trim:

=>80%
=>80%

de satisfação

META
ANUAL:

(PE) Pesquisa de

1 º Trim:

2 Trim:

Perfil e Satisfação de
público escolar Modelo SEC

30.2

(professor e

MetaResultado

Índice de satisfação = ou
> 80%

estudante) e índices

2 Trim:

-

N mínimo de pesquisas

3º Trim:

-

aplicadas

4 º Trim:

80

META
ANUAL:

80

1 º Trim:

-

2º Trim:

1

º

Perfil e Satisfação do
31

público espontâneo
sobre o conteúdo e a

º

31.1

Meta-Produto

expografia de mostras
temporárias

(PSISEM) Exposições
itinerantes

32.1

Meta-Produto

Quantidade de
exposições

32

(PSISEM) Exposições
itinerantes

32.2

Dado Extra

º

-

º

4 Trim:

1

META
ANUAL:

2

1 º Trim:

-

2 º Trim:

1

3 Trim:

Quantidade de cidades

3 Trim:

-

atendidas

4 º Trim:

1

META
ANUAL:

2

º

\:
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1 º Trim:
(PSISEM) Estágios
técnicos

33.1

Meta-Produto

Estágios técnicos
realizados

-

3º Trim:

-

4 º Trim:

1

META
ANUAL:
1 º Trim:
Quantidade de cidades

3 º Trim:

-

atendidas

4 º Trim:

1

33

2 º Trim:
(PSISEM) Estágios
técnicos

33.2

Dado Extra

-

2 Trim:

º

META
ANUAL:

(PSISEM) Palestras
OU Cursos OU

34.1

Meta-Produto

Oficinas

1 º Trim:

-

2 º Trim:

1

Quantidade de Palestras

3 Trim:

-

OU Cursos OU Oficinas

4 º Trim:

1

º

META
ANUAL:
1 º Trim:

(PSISEM) Palestras
OU Cursos OU

34.2

Meta-Produto

Oficinas

º

N º de vagas ofertadas em

2 Trim:

10

Palestras OU Cursos OU

3º Trim:

-

Oficinas

4º Trim:

10

META
ANUAL:

34

1 º Trim:
º

2 Trim:

(PSISEM) Palestras
OU Cursos OU

34.3

Dado Extra

Oficinas

º

Quantidade de cidades

3 Trim:

atendidas

4º Trim:
META
ANUAL:

(PSISEM) Palestras
OU Cursos OU
Oficinas

34.4

Dado Extra

-

Nº de público atendido

20

1

-

2

1 º Trim:

-

2 º Trim:

10

º

3 Trim:
4º Trim:
META
ANUAL:

-

10

20

\1

\
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3º Trim:

-

4 º Trim:

1

META
ANUAL:
1º Trim:

1

1 º Trim:
º

(PSISEM) Visitas de
35

apoio técnico a

35.1

Dado Extra

instituições

Quantidade de cidades
atendidas

diversos segmentos

36.1

MetaResultado

N º mínimo de visitantes
virtuais únicos

de público

12.500

º

12.500

º

12.500

3 Trim:
4 Trim:

META
ANUAL:

36

1 º Trim:
comunicação com os
diversos segmentos

36.2

MetaResultado

de público

º

25.000

nas mídias sociais

3 º Trim:

25.000

(Facebook, lnstagram,
Twitter)

º

4 Trim:

META
1º Trim:

mídia

°

37.1

Meta-Produto

N mínimo de inserções
na mídia

Desenvolvimento

38.1

Meta-Produto

Institucional

Plano desenvolvido e
apresentado

90

º

90

3 Trim:
4 Trim:

-

2 º Trim:

-

3 º Trim:

-

º

4 Trim:

ANUAL:
N º de novas parcerias

Desenvolvimento
39

Institucional a partir
de parcerias com
organizações

39.1

Meta-Produto

estabelecidas com
organizações

360

1 º Trim:

META

(PCDI)

90
90

ANUAL:

38

100.000

º

META

(PCDI) Plano de

25.000

º

2 Trim:
(PCDI) Inserções na

25.000

2 Trim:

ANUAL:

37

50.000

N mínimo de seguidores

º

(PCDI) Canais de

12.500

º

2 Trim:

(PCDI) Canais de
comunicação com os

2 Trim:

01

01

1 º Trim:

-

2 º Trim:

1

º

3 Trim:

-

º

4 Trim:

1

META

2
�
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1

ANUAL:

2 º Trim:

-

3 º Trim:

-

4º Trim:

1

1 º Trim:
(PCDI) Inscrição de
40

um projeto em uma
plataforma de

N º de projeto inscrito em
40.1

Meta-Produto

plataforma de
financiamento

financiamento coletivo

META
ANUAL:

41

(PED) Renovação do
AVCB

Dado Extra

AVCB renovado

-

2 º Trim:

01

3 Trim:
4º Trim:
META
ANUAL:
1 º Trim:

42

(PED) Renovação de
Seguros

42.1

Dado Extra

Seguro renovado

43

abandono dos

-

4º Trim:

1

º

2 Trim:

edifícios e combate a
incêndio

MetaResultado

Simulação realizada

-

3 º Trim:

1º Trim:

43.1

01

-

ANUAL:

simulação de

-

2 º Trim:

META

(PED) Execução de

1

1º Trim:
º

41.1

1

1

-

3 º Trim:

-

4º Trim:

01

META
ANUAL:

01
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Metas Condicionadas

Nº

Ações condicionadas

Nº

Atributo da
mensuração

livros/publicações sobre

º

44.1

Meta-Produto

as pesquisas do acervo

N de itens criados livros, publicações
R$ 100.000,00

45

01

ANUAL:

01

1 º Trim:

-

2 Trim:
45.1

Dado Extra

N º de inscritos
R$

-

4º Trim:

01

META

[nome do Programa]

ANUAL:

(PEPC) Programa de

1º Trim:

visando ao fomento da
produção cultural na área

45.2

Meta-Resultado

3 º Trim:
4º Trim:

01

2 Trim:

de atuação do museu -

META

[nome do Programa]

ANUAL:

01

(PSISEM) Palestras/

1º Trim:

01

Cursos/ Oficinas/

2 º Trim:

02

Estágios Técnicos
específicos a cada

46.1

Meta-Resultado

Ações executadas
R$ 12.000,00

º

01

º

02

3 Trim:
4 Trim:

Programa do Plano de

META

Trabalho

ANUAL:

3 º Trim:
4 º Trim:

01

2º Trim:

(PSISEM) Execução da
ª

3 fase da Rede de
Museus de Arte Sacra

47.1

Meta-Resultado

Projeto Executado
R$ 1.000.000,00

06

-

1º Trim:

47

01

-

º

Quantidade de obras
criadas
R$

-

3 º Trim:

de atuação do museu -

Residência Artística

46

4 º Trim:

º

Residência Artística
produção cultural na área

3 Trim:

-

º

META

(PEPC) Programa de
visando ao fomento da

Previsão
Trimestral
1º Trim:
2 º Trim:

(PA) Produção de
44

mensuração

META
ANUAL:

01

'
ç
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(PCDI) Catálogos das
exposições temporárias

Gabinete do Secretário

48.1

Meta-Produto

Quantidade de catálogos
R$120.000,00

1 º Trim:

02

2 º Trim:

02

º

02

º

4 Trim:

02

META
ANUAL:
1 º Trim:

08

3 Trim:

3 º Trim:

-

4 º Trim:

01

2 º Trim:
49

(PGTG) Publicação da
Revista "Piratininga"

49.1

Meta-Produto

Revista Publicada a partir
do 2° exemplar
R$100.000,00

META
ANUAL:

3º Trim:

-

4º Trim:

01

1 º Trim:
º

2 Trim:
50

(PA) Projeto Relíquias

50.1

Meta-Produto

Estudo sobre "relíquias"
R$50.000,00

META
ANUAL:

(PEPC) Estudo para
Reserva Técnica visitável

51.1

Meta-Produto

Estudo da implantação da
ação de visitas a Reserva
Técnica do MAS
R$50.000,00

3º Trim:
4º Trim:

01

2º Trim:

META
ANUAL:

3º Trim:
4 º Trim:

01

2 º Trim:
52

Exposição Itinerante

52.1

Meta-Produto

Formatação de 2 novas
exposições Itinerantes
R$50.000,00

META
ANUAL:

53

Metrô Tiradentes

53.1

Meta-Produto

Projeto Realizado
R$1.100.000,00

01

3º Trim:

-

4º Trim:

01

META

01

1 º Trim:
(PED) Ampliação da Sala

01

-

1 º Trim:
(PSISEM) Nova

01

-

1 º Trim:

51

01

2 º Trim:

"
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1

ANUAL:

3 º Trim:

-

4º Trim:

01

1º Trim:
2 º Trim:

(PED) Estudo de Projeto
54

para readequação dos

54.1

Meta-Produto

sanitários

Estudo Realizado
R$ 100.000,00

1

META
ANUAL:

01

Legenda dos Programas de Trabalho da área museológica
1

Programa
Programa

2

de

Gestão

Executiva,

Transparência e Governança
Exposições

de
e

Acervo

Programa

Programação

PGTG

de

Cultural

PA

Programa Educativo
Programa

de

Comunicação

e

Desenvolvimento Institucional
4
5

Programa

de

Edificações

Programa

Especifico
Programa de Integração ao Sisem-SP
Programa

de

Comunicação

Desenvolvimento Institucional
7

Programa de Edificações

8

Programa Específico

PEPC
PE
PSISEM

e

PCDI
PED
PESP
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QUADRO RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2019- MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
Para 2019, o Plano de Trabalho prevê a realização de 54 mensurações de produtos e resultados, pactuadas
em 43 ações, conforme o quadro abaixo:
Metas - Produto
1 - (PGTG) Recursos financeiros captados via leis de incentivo e editais.
2 - (PGTG) Atualização do Plano Museológico
3 - (PGTG) Reestruturação do Plano de Sócios "Sou Mais MAS"
4 - (PGTG) Política de Capacitação continuada de funcionários
5 - (PA) Estabelecimento de parcerias visando a ampliação da pesquisa e
disponibilização dos acervos da instituição
6 - (PA) Documentação da pesquisa do acervo
7 - (PA) Produção de artigos sobre as pesquisas do acervo
8 - (PA) Preservação dos acervos e coleções
9 - (PA) Palestras OU Oficinas OU Cursos relativos à temática do museu
10 - (PA) Atualização da Política de Acervo
11 - (PA) Estudo para desenvolvimento de um Centro de Pesquisa e Referência em
Arte Sacra
12 - (PEPC) Exposição temporária com acervo próprio
13 - (PEPC) Exposição temporária com acervo de terceiros
14 - (PEPC) Programação cultural de Férias (nome da programação ou do evento)
15 - (PEPC) Eventos temáticos (Aniversário da cidade, Virada Cultural, Semana
Nacional de Museus, Dia Internacional da Mulher e Dia da Consciência Negra)
16 - (PEPC) Exposições realizadas a partir de curadoria compartilhada com o público
17 - (PEPC) Palestras OU Oficinas OU Cursos relativos à temática do museu
18 - (PE) Projeto Educar em Conjunto (ações extramuros)
19 - (PE) Programas de Acessibilidade e Inclusão Sociocultural (pessoas com
deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade social e idosos)
20 - (PE) Visitas mediadas e acolhimentos para públicos específicos (visitantes
espontâneos e grupos religiosos)
21 - (PE) Programa Interessante e Interativo (famílias)
22 - (PE) Cursos para professores e guias de turismo
23 - (PE) Projeto Visita Integrada para Professores
24 - (PE) Pesquisa de Perfil e Satisfação de público escolar - Modelo SEC (professor
e estudante) e índices de satisfação
25 - (PE) Pesquisa de Perfil e Satisfação do público espontâneo sobre o conteúdo e a
expografia de mostras temporárias
26 - (PSISEM) Exposições itinerantes
27 - (PSISEM) Estágios técnicos
28 - (PSISEM) Palestras OU Cursos OU Oficinas
29 - (PSISEM) Palestras OU Cursos OU Oficinas
30 - (PSISEM) Visitas de apoio técnico a instituições
31 - (PCDI) Plano de Desenvolvimento Institucional
32 - (PCDI) Inserções na mídia
33 - (PCDI) Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com organizações
34 - (PCDI) Inscrição de um projeto em uma plataforma de financiamento coletivo

Total Previsto
Anual

01

01
01

01

01
180
02
180
02
01
01
08
04

02

07

01
02
04
04
138
10

10
04
100

80
02
02
02
20

01

01
360
02
01

\
\

\
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Metas - Resultado
35 - (PGTG) Captação de 5% do repasse anual de 2019
36 - (PGTG) Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público com palestras,
oficinas e cursos
37 - (PA) Pesquisa do acervo
38 - (PEPC) Recebimento de visitantes presenciais no museu
39 - (PE) Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e privadas
(ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)
40 - (PE) Programas de Acessibilidade e Inclusão Sociocultural (pessoas com
deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade social e idosos)
41 - (PE) Visitas mediadas e acolhimentos para públicos específicos (visitantes
espontâneos e grupos religiosos)
42 - (PE) Programa Interessante e Interativo (famílias)
43 - (PE) Cursos para professores e guias de turismo
44 - (PE) Pesquisa de Perfil e Satisfação de público escolar - Modelo SEC (professor
e estudante) e índices de satisfação
45 - (PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público
46 - (PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público
47 - (PED) Execução de simulação de abandono dos edifícios e combate a incêndio

Total Previsto
Anual
R$ 374.000,00
80%
180
50.000
6.012
100
2.322
180
152
80%
50.000
100.000
01

Espera-se também, no ano de 2019, a realização de outras 11 ações condicionadas à captação de recursos
adicionais.
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Quadro de Metas
Exercícios 2020 a 2023

Nº

Ações pactuadas

01

(PGTG) Recursos
financeiros captados via
leis de incentivo e
editais.

02

03

04

05

06

(PGTG) Recursos
financeiros captados via
leis de incentivo e
editais.
(PGTG) Recursos
financeiros captados via
geração de receita de
bilheteria, cessão
remunerada de uso de
espaços
(PGTG) Pesquisa de
Público - Índices de
satisfação do público
geral de acordo com os
dados obtidos a partir do
totem eletrônico
(PGTG) Pesquisa de
Público - Índices de
satisfação do público
com palestras, oficinas e
cursos
(PA) Estabelecimento de
parcerias visando a
ampliação da pesquisa e
disponibilização dos
acervos da instituição

Nº
1.1

Atributo da
mensuração

Meta-Produto

Mensuração
°

N de projetos inscritos
para captação de
recursos via leis de
incentivo, fundos
setoriais, editais públicos
e privados.

2.1

Meta-Resultado

3% do repasse do
exercício no contrato de
gestão

3.1

Meta-Resultado

2% do repasse do
exercício no contrato de
gestão

4.1

5.1

Meta-Resultado

Meta-Resultado

Índice de satisfação = ou
>80%

Índice de satisfação = ou
>80%

6.1

Meta-Produto

N º de novas parcerias
estabelecidas com
organizações

07

(PA) Produção de artigos
sobre as pesquisas do
acervo

7.1

Meta-Produto

N º de artigos publicados
em periódicos e/ou sites

08

(PA) Palestras OU
Oficinas OU Cursos
relativos à temática do
museu

8.1

Meta-Produto

Quantidade de eventos

Previsão Anual
2020
2021
2022

01
01
01

2023

01

2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022

3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%

2023

2%

2020
2021
2022

80%
80%
80%

2023

80%

2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023

80%
80%
80%
80%
01
01
01
01
02
02
02
01
02
02 \
02
01

(
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09

(PA) Implantação do
Centro de Pesquisa e
Referência em Arte
Sacra

9.1

10

(PA) Ações do Centro
de Pesquisa e
Referência em Arte
Sacra

10, 1

Meta-resultado

11

(PEPC) Exposição
temporária com acervo
próprio

11.1

Meta-Produto

Quantidade de
exposições

12

(PEPC) Exposição
temporária com acervo
de terceiros

12.1

Meta-Produto

Quantidade de
exposições

13

(PEPC) Programação
cultural de Férias

13.1

Meta-Produto

Quantidade de eventos

14

(PEPC) Eventos
temáticos (Aniversário
da cidade, Virada
Cultural, Semana
Nacional de Museus,
Dia Internacional da
Mulher e Dia da
Consciência Negra)

14.1

Meta-Produto

Quantidade de eventos

15

(PEPC) Recebimento de
visitantes presenciais no
museu

15.1

Meta-Resultado

16

(PEPC) Exposições
realizadas a partir de
curadoria compartilhada
com o público

16.1

Meta-Produto

17

18

(PEPC) Palestras OU
Oficinas OU Cursos
relativos à temática do
museu
(PE) Visitas educativas
oferecidas para
estudantes de escolas
públicas e privadas
(ensino infantil,
fundamental, médio,

17.1

18.1

Meta-Produto

Meta-Produto

Meta-Resultado

Implantação do Centro

Relatórios do centro de
Pesquisa

Público

Quantidade de
exposições

Quantidade de eventos

N º mínimo de
estudantes atendidos
em visitas educativas

2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022

01

01
01
01
05
05
05
03
03
03
03
01
02
02
02
01
07
07
07

2023

03

2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022

50.000
50.000
50.000
23.000
01
01
01

2023

2.000

-

-

-

02
02
02
01
6.000
6.000
6.000

1
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técnico e universitário)
19

(PE) Projeto Educar em
Conjunto (ações
extramuros)

20

(PE) Programas de
Acessibilidade e Inclusão
Sociocultural (pessoas
com deficiência, pessoas
em situação de
vulnerabilidade social e
idosos)

19.1

20.1

Meta-Produto

Meta-Produto

º

N mínimo de ações
realizadas

N º mínimo de ações
realizadas

21

(PE) Programa
Interessante e Interativo
(famílias)

21.1

Meta-Produto

N mínimo de ações
realizadas

22

(PE) Cursos para
professores e guias de
turismo

22.1

Meta-Produto

N º mínimo de ações
realizadas

23

(PE) Projeto Visita
Integrada para
Professores

23.1

Meta-Produto

N º mínimo de ações
realizadas

24.1

Meta-Produto

N º mínimo de
pesquisas aplicadas

24

(PE) Pesquisa de Perfil e
Satisfação de público
escolar - Modelo SEC
(professor e estudante) e
índices de satisfação

24.2

MetaResultado

Índice de satisfação
(=ou> 80%)

25

(PE) Pesquisa de Perfil e
Satisfação do público
espontâneo sobre o
conteúdo e a expografia
de mostras temporárias

25.1

Meta-Produto

N º mínimo de
pesquisas aplicadas

26

(PSISEM) Exposições
itinerantes

26.1

Meta-Produto

Quantidade de
exposições

27

(PSISEM) Estágios
técnicos

27.1

Meta-Produto

Estágios técnicos
realizados

º

2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022

04
04
04
02
04
04
04

2023

02

2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023

10
10
10
05
10
10
10
05
04
04
04
02
100
100
100
50
80%
80%
80%
80%
80
80
80
40
02
02
02
01
02
02
02
01

'
.
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28

(PSISEM) Palestras OU
Cursos OU Oficinas

29

(PSISEM) Visitas de
apoio técnico a
instituições

30

(PCDI) Canais de
comunicação com os
diversos segmentos de
público

28.1

29.1

Meta-Produto

Meta-Produto

Quantidade de
Palestras OU Cursos
OU Oficinas

Quantidade de cidades
atendidas

º

30.1

MetaResultado

N mínimo de visitantes
virtuais únicos

31

(PCDI) Canais de
comunicação com os
diversos segmentos de
público

31.1

MetaResultado

N º mínimo de
seguidores nas mídias
sociais

32

(PCDI) Inserções na
mídia

32.1

Meta-Produto

N º mínimo de inserções
na mídia

33

(PCDI) Desenvolvimento
Institucional a partir de
parcerias com
organizações

33.1

Meta-Produto

N º de novas parcerias
estabelecidas com
organizações

34

(PED) Renovação do
AVCB

35

(PED) Renovação de
Seguros

35.1

Dado Extra

36

(PED) Treinamento/
Reciclagem da Brigada de
Incêndio

36.1

MetaResultado

34.1

Dado Extra

AVCB renovado

Seguro renovado

Simulação realizada

2020
2021
2022
2023

02
02
02
01

2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023
2020
2021
2022
2023

01
01
01

-

50.000
50.000
50.000
20.000
100.000
100.000
100.000
42.000
360
360
360
180
02
02
02
01

-

01

-

01
01
01
01
01
01
01
01
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QUADRO RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2020/2023 - MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO
PAULO
Para os exercícios de 2020 à 2023, o Plano de Trabalho [ref. ao Contrato de Gestão ou Objeto Contratual]
prevê a realização de 32 mensurações de produtos e resultados, pactuadas em 36 ações, conforme o quadro
abaixo:
Metas - Produto
1 - (PGTG) Recursos financeiros captados via leis de incentivo e editais.
2 - (PA) Estabelecimento de parcerias visando a ampliação da pesquisa e
disponibilização dos acervos da instituição
3 - (PA) Produção de artigos sobre as pesquisas do acervo
4 - (PA) Palestras OU Oficinas OU Cursos relativos à temática do museu
5 - (PEPC) Exposição temporária com acervo próprio
6 - (PEPC) Exposição temporária com acervo de terceiros
7 - (PEPC) Programação cultural de Férias (nome da programação ou do
evento)
8 - (PEPC) Eventos temáticos (Aniversário da cidade, Virada Cultural, Semana
Nacional de Museus, Dia Internacional da Mulher e Dia da Consciência Negra)
9 - (PEPC) Exposições realizadas a partir de curadoria compartilhada com o
público
1 O - (PEPC) Palestras OU Oficinas OU Cursos relativos à temática do museu
11 - (PE) Projeto Educar em Conjunto (ações extramuros)
12 - (PE) Programas de Acessibilidade e Inclusão Sociocultural (pessoas com
deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade social e idosos)
13 - (PE) Programa Interessante e Interativo (famílias)
14 - (PE) Cursos para professores e guias de turismo
15 - (PE) Projeto Visita Integrada para Professores
16 - (PE) Pesquisa de Perfil e Satisfação de público escolar - Modelo SEC
(professor e estudante) e índices de satisfação
17 - (PE) Pesquisa de Perfil e Satisfação do público espontâneo sobre o
conteúdo e a expografia de mostras temporárias
18 - (PSISEM) Exposições itinerantes
19 - (PSISEM) Estágios técnicos
20 - (PSISEM) Palestras OU Cursos OU Oficinas
21 - (PSISEM) Visitas de apoio técnico a instituições
22 - (PCDI) Inserções na mídia
23 - (PCDI) Desenvolvimento Institucional a partir de parcerias com

Total Previsto
04
04
07
07
18
10
07
24
03
07
16
16
35
35
16
350
280
07
07
07
03
1.260
07

'
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1 organizações

Metas - Resultado
24 - (PGTG) Captação de 5% do repasse anual de 2019
25 - (PGTG) Pesquisa de Público - lndices de satisfação do público com
palestras, oficinas e cursos
26 - (PA) Ações do Centro de Pesquisa e Referência em Arte Sacra
27 - (PEPC) Recebimento de visitantes presenciais no museu
28 - (PE) Visitas educativas oferecidas para estudantes de escolas públicas e
privadas (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e universitário)
29 - (PE) Pesquisa de Perfil e Satisfação de público escolar - Modelo SEC
(professor e estudante) e índices de satisfação
30 - (PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público
31 - (PCDI) Canais de comunicação com os diversos segmentos de público
32 - (PED) Treinamento/ Reciclagem da Brigada de Incêndio

Total Previsto Anual
R$ 1.309.000,00
80%
03
173.000
20.000
80%
170.000
342.000
03

Espera-se também, no ano de 2020 a 2023, a realização de outras 20 ações condicionadas à captação de
recursos adicionais.
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QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
Item

Pontuação

1. Descumprir metas ou rotinas do Programa de Acervo

15

3. Descumprir metas ou rotinas do Programa Educativo

10

2. Descumprir metas ou rotinas do Programa de Exposições e Programação Cultural
4. Descumprir metas ou rotinas do Programa de Integração ao SISEM-SP

5. Descumprir rotinas ou obrigações de Manutenção Predial, Segurança e Salvaguarda

6. Descumprir metas ou rotinas do Programa de Comunicação e Desenvolvimento
1 nstitucional
7. Descumprir rotinas ou obrigações do Programa de Gestão Executiva, Transparência
e Governança
8. Não Cumprimento dos Compromissos de Informação (Anexo Ili do Contrato de
Gestão)
TOTAL

1.

10
10

15

10

15
10
100%

Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, parágrafo 2°, cláusula oitava do
Contrato de Gestão nº XX/20XX. 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 d' . l.
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justificativas, cabendo a OS se for o caso, reunir argumentos consistentes para viabilizar o aporte
retido no próximo trimestre.
3.

O não cumprimento da meta de captação de recursos pela OS não implicará em redução do
repasse de recursos, ou seja, caso a OS capte menos recursos que o correspondente ao
percentual indicado no Plano de Trabalho, isso não configurará motivação para retenção de parte
do repasse, porque a Organização Social continuará comprometida a cumprir todas as metas
pactuadas no Plano de Trabalho,

traduzidas na planilha orçamentária como "previsão

orçamentária" mesmo que não atinja o "total de receitas vinculadas ao Plano de Trabalho" (desde
que o repasse previsto pela Secretaria seja integralmente efetuado).
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ANEXO 1 DO PLANO DE TRABALHO: AÇÕES E MENSURAÇÕES
DESCRITIVO RESUMIDO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DE 2019 - MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO
PAULO
(incluindo metas pactuadas e condicionadas)
Para o ano de 2019, o Museu oferecerá 1 O (dez) exposições temporárias - 5 com acervo próprio, 4 com acervo
de terceiros, 1 com curadoria compartilhada com o público, além de 2 (duas) exposições que poderão itinerar
junto às ações do SISEM-SP.
A programação cultural será composta por cursos livres, oficinas e workshops para o público, além das já
reconhecidas Tardes Musicais e do Café Teológico, que possibilitará o debate e a troca de informações a
respeito de temas culturais, filosóficos e teológicos.

2019

Exposição
"Jesus Crucificado"

1 ° Trim.

"Paulistinhas"

Jan-Mar

"Modernistas: O Sagrado na Arte Moderna Brasileira"
"O Aço que se Dobra"

2° Trim.

"Oratórios"

Mai-Jul

"Divina Geometria"

3° Trim.
Mai-Jul

"Santos de Roca e Procissão"
"As Mães de Deus"
"Cristo Rei - Cristo Redentor"

°

4 Trim.
Nov-Jan

"Presépios"

Vale ressaltar que a exposição "As Mães de Deus" terá a participação do público visitante, que poderá votar
nas peças que irão compor a exposição, realizando uma curadoria colaborativa.
A seguir, a descrição das exposições temporárias e da Programação Cultural:
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Exposições temporárias com acervo próprio:
1.

"Jesus Crucificado"

(Exposição e mostra memória virtual)
É uma releitura da exposição "Crux, Crucis, Crucifixus - O Universo Simbólico da Cruz", que reúne
este importante conjunto de símbolos religiosos e artísticos dos séculos XVIII e XIX, evidenciando
os significados da cruz.
2.

"Paulistinhas"

(Exposição)
reunião do rico acervo de Paulistinhas do Museu de Arte Sacra.
3.

"Oratórios"

(Exposição)
exposição com peças de devoção popular, pertencentes a famílias entre os séculos XVII e XX.
4.

"Santos de Roca e Procissão"

(Exposição e mostra memória virtual)
Mostra que reunirá as principais obras do acervo, que fizeram parte de procissões populares ao
longo dos séculos.
5.

"Presépios"

(Exposição e mostra memória virtual)
A tradicional mostra da coleção do Museu de Presépios pertencente ao acervo do Museu de Arte
Sacra.

Com Participação do público visitante
1.

"As Mães de Deus"

(Exposição e mostra memória virtual)

\
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exposição que irá reunir as diferentes aparições de Maria e de Sant'ana Mestra, onde o público
visitante irá escolher por meio de votação as peças que irão compor a exposição.
Com obras de terceiros:
1.

"Modernistas: O Sagrado na Arte Moderna Brasileira"
(Exposição e mostra memória virtual)
Praticamente todos os grandes artistas plásticos brasileiros, dentre seus trabalhos, tem algumas
obras com viés religioso. A SAMAS solicitou por empréstimo, a instituições e colecionadores
particulares estas referidas obras e na exposição anual em homenagem ao aniversário da cidade
de São Paulo às exibira. Modernos em uma das salas e contemporâneos em outra. Destaque para
o painel pintado em lona de caminhão do conhecido artista Aécio Sart, cujos trabalhos, ainda que
não muito conhecidos do público brasileiro, fazem grande sucesso nas exposições que realiza em
toda a Europa. Cerca de 80 obras irão compor a mostra.

2.

"O Aço que se dobra"
Na sala Metrô Tiradentes será inaugurada uma expos1çao, em homenagem ao aniversário da
cidade, dentro do viés contemporâneo que o Museu tem se proposto. O Mimetismo entre a
forração em aço corten da sala se apresenta nas obras do artista plástico Allann Seabra, todas
elas, também em aço corten, sobre o nome "O Aço que se dobra"

3.

"Divina Geometria"
(Exposição e mostra memória virtual)
Muito conhecido, por suas magníficas criações no mundo da moda, o médico Oscar Metsavaht, é a
inspiração e mola propulsara da grife OSKLEN. O que poucos conhecem é a sua competência nas
artes plásticas, obras tão lindas quanto as roupas, mas impregnadas de uma substância e de uma
profundidade raras. O Museu apresentará a exposição "Divina geometria", sobre a qual o melhor a
dizer é a frase do próprio artista: "Espiritualidade, arte e arquitetura se cruzaram em uma divina
sintonia criando um dos mais belos e significativos símbolos da cultura universal"

4.

"Cristo Rei - Cristo Redentor"
(Exposição e mostra memória virtual)
Uma mostra que nos vêm do além-mar, criada pelo artista Português José Jorge, que nesta
coleção nos apresenta a simbologia da cruz. Dez anos atrás a imagem do Cristo Rei em Portugal e
do Cristo Redentor no Brasil, foram declaradas irmãs, razão que dá nome a exposição "Cristo r
Cristo Redentor'', por ocasião da comemoração do decênio.
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Exposições itinerantes:

Está prevista a realização de 2 exposições itinerantes, porém serão definidas em comum acordo com o GTC
SISEM-SP e informadas pela OS à Unidade Gestora com antecedência hábil para sua realização, publicação e
divulgação.
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
1.

Cursos livre, oficinas e workshops

A realização dos cursos livres envolve temática complementar aos cursos de extensão universitária, já
desenvolvidos na instituição, ligados à arte, arte sacra e bens culturais e patrimoniais.
2.

Programação Especial para o ano de "País"

Destacar no acervo exposto peças originárias dos países eleitos para as comemorações temáticas,
desenvolvendo atividades com o público visitante, através do setor de Apoio Educativo.
3.

Programas Temáticos

Atividades desenvolvidas a partir de eventos comemorativos, tais como Aniversário da Cidade,
Semana de Museus, Virada Cultural, Mês da Consciência Negra e Férias no Museu, criando interface
com aspectos do acervo do Museu.

4.

Palestras sobre temas relacionados ao acervo do museu

Palestras desenvolvidas a partir dos temas e tipologias do acervo do Museu, complementares aos
temas já desenvolvidos por estudiosos na instituição.
5.

Tardes Musicais

Retomando as séries de concertos musicais, o Museu de Arte Sacra de São Paulo abre-se a novas
pesquisas na área e inicia um processo de transformação do Museu em centro irradiador de pesquisa
da arte musical sacra brasileira e acontecerá no 2 ° sábado de cada mês.
No passado, o Museu implementava e divulgava pesquisas na área de musicologia com foco no
repertório sacro colonial brasileiro. Através de parcerias com musicólogos e artistas, alguns registros
fonográficos, na época em LP, foram produzidos com o selo do próprio Museu, despontando
importantes registros de repertório no Brasil.

�:
\
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ANEXO TÉCNICO III
SAMAS - ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018
PERÍODO: 01/01/2019 - 30/06/2023
ANO: 2018
UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Referente ao(s)

MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
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ANEXO Ili- PLANO ORÇAMENTÁRIO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA da ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA - Organização Social de
Cultura- para gestão do MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO no período: 2019-2023

SUMÁRIO

1. Modelo de Planilha Orçamentária em versão consolidada para visualização ............................... 63
2. Indicativo das Premissas Orçamentárias adotadas ....................................................................... 66
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PLANO ORÇAMENTÁRIO

Organização Social: ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA
Contrato de Gestão:

Unidade Gestora: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico
Objeto Contratual: MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA - 2019 A 2023

Nome

Conta

1
1.1

1 - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO
CONTRATO DE GESTÃO
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO
Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão
Repasse Contrato de Gestão

12
12.1

Movimentação de Recursos Reservados
Constituição Recursos de Reserva

122

Reversão de Recursos de Reservas

123

Constituição Recursos de Contingencia

12.4

Reversão de Recursos de Contingencias

1.2.5

Constituição Recursos Reserva - Outros (especificar)

1.2.6

Reversão de Recursos Reservados (Outros)

1.3

Outros Receitas

1.3.1

Saldos anteriores para utilização no exercício

1.3.2
2

Outros saldos
Recursos de Investimento do Contrato de Gestão

1

2.1
3

3.1
3.1.1

3.12
3.1.3
3.2

Descrição
Grupo de informações sobre valores provenientes do Estado ou atrelados ao
contrato de gestão.
Informações dos valores provenientes do Estado ou atrelados aos CG.
Valor disponível para custear o Plano de Trabalho. Somatório do grupo 1
Valor do repasse efetuado pela SEC. Na coluna de orçamento anual, lançar o valor
do Contrato de Gestão ou o valor do Termo de Aditamento para o exercício em
questão. Nas colunas de realizado, lançar o valor efetivamente repassado pela SEC
Valor líquido da movimentação com Recursos Reservados
Valor destinado à constituição do Recurso, de Reseri,a. Expressar em valores
negativos.
Valores revertidos dos Recursos apresentados no item 12. 1. Expressar em valores
positivos.
Valor destinado à constituição do Recurso de Contingencia. Expressar em valores
negativos.
Valores revertidos dos Recursos apresentados no item 123. Expre-ssar em valores
IPOSitivos.
Valor destinado à constituição de reserva - outros. Especificar no momento da
constituição. Expressar em valores negativos.
Valores revertidos dos recursos apresentados no item 12.5. Expressar em valores
positivos.
Outros valores vinculados ao contrato de gestão distintos do repasse do exercício.
Recursos de exercícios anteriores que irão compor orçamento do exercício em tela

Outros saldos (especificar)
Valores repassadas pela Secretaria da Cultura, especificas para custear
investimentos.
Investimento do CG
Valores repassados pela Secretaria da Cultura, especificas para custear
investimentos.
Recursos de Captação
Valor referente à captação de recursos realizada pela OS
Recursos de Captação voltados a Custeio
Valor de captação destinado a cobertura de despesas vinculadas ao plano de
trabalho
Captação de Recursos Operacionais (bilheteria. cessão onerosa de Recursos de captação operacional tais como bilheteria, estacionamento, cessão de
espaço e outros
espaço, loja, café, doações. estacionamento, etc)
Captação de Recursos Incentivados
Valores de captação com recursos provenientes de leis de incentivo, tais como
PROAC ou PRONAC. Lançar cada item numa linha
Recursos de captação não financeira, tais como voluntariado e parcerias. Lançar no
Trabalho Voluntário e Parcerias
realizado apenas valores contabitizados.
Valores de captação voltados especificamente para investimento. Havendo mais de
Recursos de Captação voltados a Investimentos
um item, separar por linha.

,
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1

li - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Grupo de informações relativas às receitas e às despesas associadas a um
determinado contrato de gestão ou objeto cultural existente no contrato de gestão.

4.22
42.3

Receitas de repasses, captações e proveniente de rendimento financeiro
apropriadas ao longo do exercício
Somatório das receitas apropriadas apresentadas no grupo 4
Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho
Receita de recursos de repasse do Contrato de ·Gestão ou Termo de Aditamento
Receita de Repasse Apropriada
apropriada ao resultado.
Valor da receita total com recursos captados. Somatório dos itens do grupo 42.
Receita de captação Apropriada
Montante com percentual definido em contrato e que pode custear tanto ações
ordinárias do plano de trabalho quanto ações condicionadas.
captação de Recursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de Valor referente às receitas de atividades operacionais (bílheteria. cessão onerosa de
espaço. loja. café, doações, estacionamento, etc.}
espaço. loja. café, doações, estacionamento, etc)
Valor referente às receitas obtidas por meio de projetos incentivados.
captação de Recursos Incentivados
Valores de receita contabilizadas com recursos que não envolvem fluxo financeiro.
Trabalho Voluntário e Parcerias

4.3

Total das Receitas Financeiras

5

Total de Receitas para realização de metas condicionadas

5.1

Receitas para realização de metas condicionadas

4
4.1

4.2

42.l

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO
6

Total de Despesas

6.1
6.1.1

Subtotal Despesas
Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios

6.1.1.1
Diretoria
6.1.1.1.1 Área Meio
6.1.1.12 Área Fim
6.1.1.2

Demais Funcionários

6.1.1.2.1 Área Meio
6.1.1.2.2 Área Fim
6.1.1.3

Estagiários

6.1.1.3.1 Área Meio
6.1.1.3.2 Área Fim
6.1.1.4

Aprendizes

6.1.1.4.1 Área Meio
6.1.1.4.2 Área Fim
6.1.2

Prestadores de serviços - área meio
(Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)

Valores das receitas financeiras vincul·adas aos recursos do Contrato de Gestão ou
Termo de Aditamento. contemplados nos itens 4-1. 42
Previsão de recursos adicionais para a realização de metas condicionadas definidas
no Plano de Trabalho. Deverá estar contemplado apenas na coluna orçamento anual.
O realizado será lançado no grupo 4. Quando não for possível. no grupo 11.
Contempla somente a previsão de receitas para realização de metas condicionadas.
O realizado deverá ser lançado no grupo 3.
Despesas do exercício para execução das ações existentes no contrato de gestão.
Despesas do Contrato de Gestão: Somatório dos valores das despesas para a
realização das ações vinculadas ao Plano de Trabalho. grupo 6.1, e do grupo 6.2
Depreciação/AmortizaçãojExaustãojBaixa do Imobilizado. Expressar em valores
negativos.
Somatório das despesas realízaclas. Expressar em valores negativos.
Somatório das despesas com recursos humanos, contempla salários, encargos e
benefícios de todos os empregados. Expressar em valores negativos.
Despesas com diretoria. Expressar em valores negativos.
Despesas de recursos humanos, especificas com diretoria da área meio. Expressar
em valores negativos.
Despesas de recursos humanos, especfficas com diretoria ela área fim. Expressar
em valores negativos.
Despesas de recursos humanos, especiftcas de funcionários que não sejam de
diretoria. Expressar em valores negativos.
Despesas ele recursos humanos, especificas ele funcionários que não sejam de
diretoria e pertençam a área meio. Expressar em valores negativos.
Despesas de recursos humanos, especificas de funcionários que não sejam de
diretoria e pertençam a área fim. Expressar em valores negativos.
Despesas de recursos humanos. especificas com estagiários. Expressar em valores
negativos.
Despesas de recursos humanos, especificas com estagiários que pertençam a área
meio. Expressar em valores negativos.
Despesas de recursos humanos, especificas com estagiários que pertençam a área
fim. Expressar em valores negativos.
Despesas de recursos humanos, especiftcas com aprendizes. Expressar em valores
negativos.
Despesas de recursos humanos, especiftcas com aprendizes que pertençam a área
meio. Expressar em valores negativos.
Despesas de recursos humanos, especificas com aprendizes que pertençam a área
fim. Expressar em valores negativos.
Somatório das despesas com prestadores de serviço
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6.1.2.1

Limpeza

6.1.2.2

Vigilância / portaria / segurança

6.1.2.3

Jurídica

6.1.2.4

Informática

6.1.2.5

Administrativa / RH

6.1.2.6

Contábil

6.1.2.7

Auditoria

6.1.2.8

Outras Despesas (especificar)

Despesas com prestadores de serviço na área de Limpeza. Expressar em ,,afores
negativos.
Despesas com prestadores de serviço nas áreas de vigílãncía/portaria/segurança.
Expressar em valores negativos.
Despesas com prestadores de serviço na área Jurídica. Expressar em valores
negativos.
Despesas com prestadores de serviço na área de Informática. Expressar em valores
negativos.
Despesas com prestadores de serviço na área de AdminrstrativojRH. Expressar em
valores negativos.
Despesas com prestadores de serviço na área Contábil. Expressar em valores
negativos.
Despesas com prestadores de serviço na área de Auditoria. Expressar em valores
negativos.
Despesas com prestadores de serviço. Expressar em valores negativos. Ao cadastrar
·outras despesas·. descrever em cada item o que está contemplado
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6.1.3

Custos Adm1nrstrativos e lnstltuc1ona1s

6.1.3.1
6.1.3.2

Locação de imóveis
Utilidades públicas

6.13.2.1 Água
6.1.3.2.2 Energia Elétrica,
6.1.3.2.3 Gás
6.1.3.2.4 Internet
6.1.3.2.5 Telefonia
6.1.3.2.6 Outros (especificar)
6.1.3.3

Uniformes e EPls

6.1.3.4
6.1.3.5

Viagens e Estadias
Material de consumo, escritório e limpeza

6.1.3.6
6.1.3.7

Despesas tributárias e financeiras
Despesas diversas (correio. xerox, motoboy, etc.)

6.1.3.8
6.1.3.9

Treinamento de funcionários
Outras Despesas (especificar)

6.1.4

Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança

6.1.4.1

Conservação e manutenção de edificações (reparos. pinturas,
limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB

6.1.4.2

6.1.4.5

Equipamentos/ lmplementos
Seguros (predial, incêndio. etc.)
Outras Despesas

6.1.5

Programas de Trabalho da Área Fim

6.1.6
6.2

Comunicação e Imprensa
Depreciação/Amortização/Baixa de Imobilizado

6.2.1
6.2.2
6.2.3

Depreciação
Amortização
Baixa de ativo imobilizado

6.2,4
7

Outros (especificar)
Superávit/Déficit do exercício

6.1.4.3
6.1.4.4

Somatóno dos custos adm1nrstrativos e mst1tuc1ona1s. Expressar em valores
negativos.
Custos com locação de imóveis. Expressar em valores negativos.
Despesas com utilidades públicas, tais como água, luz, telefone, gás. Expressar em
valores negativos.
Despesa com consumo• de água. Expressar em valores negativos. No campo
descritivo é possível apresentar o valor do consumo em metros cúbicos.
Despesa com consumo• de energia. Expressar em valores negativos. No campo
descritivo é possível apresentar o valor do consumo em kw/h
Despesa com consumo de gás. Expressar em valores negativos. No campo
descritivo é possível apresentar O· vafor do consumo em m3.
Despesa com consumo de internet. Expressar em valores negativos.
Despesa com consumo de telefones fixos e celulares. Expressar em valores
negativos.
Não havendo previsão indrvidualizada das despesas com utilidades públicas. lançar
a soma de água, luz.. telefonia. internet e gás nessa rubrica
Despesas com uniformes e equipamentos de proteção individual. Expressar em
valores negativos.
Despesas com viagens e estadias. Expressar em valores negativos.
Despesas com material de consumo, escritório e limpeza. Expressar em valores
negativos.
Despesas tributárias e financeiras. Expressar em valores negativos.
Ao cadastrar despesas diversas. especificar a que se refere cada nova rubrica.
Expressar em valores negativos.
Despesa com treinamento de pessoal. Expressar em valores negativos.
Ao cadastrar outras despesas, especificar a que se refere cada subitem. Expressar
em valores negativos.
Despesas do programa de edificações. Expressar em valores negativos.
Despesas com conservação e manutenção de edificações.Expressar em valores
negativos.
Despesas com Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB. Expressar em
valores negativos.
Despesas com equipamentos/ implementos. Expressar em valores negativos.
Despesas com Seguros. Expressar em valores negativos.
Ao cadastrar outras despesas, especificar a que se refere cada rubrica. Expressar
em valores negativos.
Despesas diretamente relacionadas ao· plano de trabalho - área fim. Abrir uma
rubrica por programa/eixo e criar os itens necessários a cada uma delas. Expressar
em valores negativos.
Despesas de comunicação e imprensa. Expressar com valor negativo
Despesas contábeis diretamente suportadas por recursos da Secretaria, não
contempladas no orçamento para a execução do Ptano de Trabalho. Ex. depreciação
e amortização. ganhos/perdas na baixa de ativo imobilizado. Não preencher
previsto.
Despesa com depreciação. Preencher com valor negativo.
Despesa com amortização. Preencher com valor negativo.
Ganhos/perdas na baixa de ativo imobilizado. Atentar para o lançamento positivo ou
negativo nesse item.
Ao cadastrar, criar sub itens especificando a que refere
Resultado do exercício a partir das receitas apropriadas (grupo 4) e das despesas
totais (grupo 6)
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i

Ili - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO
INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO

8

Investimentos com recursos vinculados ao contratos de gestão

8.1

Equipamentos de informática

8.2

Mõveis e utens1lios

8.3

Máquinas e equipamentos

8.4

Software

8.5

Benfeitorias

8.6

Aquisição de acervo

8.7

Outros investimentos/imobilizada (especificar)

Grupo de informações acerca de imvestimemtos e imobíli' :zações não circulantes.
Investimentos e aquisições não circu!antes efetuadas ao longo do exercício com
recursos de repasse ou otJ1iros retativos ao contrato de gestão.
Somatõrio das aquisições não circulantes efetuadas com recursos vinculados ao
Contrato de Gestão ou Termos de Aditamento. Expressar em valor negativo
Aquisição de equipamentos de informâtica (hardware) com recursos vinculados ao
contratos de gestão. Expressar em valor negativo.
Aquisição de mõveis e utensílios com recursos vinculados ao contratos de gestão.
Expressar em valor negativo.
Aquisição de máquinas e ·equipamentos com recursos vinculados ao contratos de
gestão.Expressar em valor negativo.
Aquisição de software com recursos vinculados ao contratos de gestão.Expressar
em valor negativo.
Benfeitorias com recursas vinculadas ao contratas de gestão.Expressar em valar
negativo.
Aquisição de acervo com recursos vinculadas ao contrato de gestão.Expressar em
valor negativa.
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9

Recursos públicos específicos para investimento no contrato de
gestão

9.1

Equipamentos de informática

9.2

Móveis e utensllios

9.3

Máquinas e equipamentos

9A

Software

9.5

Benfeitorias

9.6

Aquisição de acervo

9.7

Outros investimentos/imobilizado (especificar)
Investimentos com recursos incentivados

'10
10.1

Equipamentos de informática

102

Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos

10.3

10.6

Software
Benfeitorias
Aquisição de acervo

10.7

Outros investimentos/imobilizado (especificar)

10.4
10.5

Aquisições não circulantes efetuadas com recursos com destinação especifica
prevista no Contrato de Gestão ou Termos de Aditamento, distribuídas nos sub itens
do grupo 9. Expressar em valor negativo.
Aquisição de equipamentos de informática (hardware) com recursos públicos
especificos para investimento.Expressar em vator negativo.
Aquisição de móveis e utensllios com recursos públicos especificos para
investimento.Expressar em valor negativo.
Aquisição de máquinas e equipamentos com recursos públicos especificos para
investimento.Expressar em valor negativo.
Aquisição de software com recursos púbticos espeCl'ficos para
imrestimento.Expressar em vator negativo.
Benfeitorias com uso de recursos púbticos espedficos para investimento.Expressar
em valor negativo.
Aquisição de acervo com uso de recursos públicos espec1frcos para
investimento.Expressar em vator negativo.
Aquisições não circulantes efetuadas com recursos incentivados, distribuídas nos
sub itens do grupo 10. Expressar em valor negativo.
Aquisição de equipamentos de informática com recursos incentivados.Expressar em
valor negativo.
Aquisição de móveis e utenstlios com recursos incentivados
Aquisição de máquinas e equipamentos com recursos incentivados. Expressar em
valor negativo.
Aquisição de software com recursos incentivados. Expressar em valor negativo.
Benfeitorias com uso de recursos incentivados. Expressar em valor negativo.
Aquisição de acervo com uso de recursos incentivados. Expressar em valor negativo.
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PLANO ORÇAMENTÁRIO
Exercício: 2019 -2023
Organização Social: ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA
Contrato de Gestão:
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA CONSOUDADA - 2019 À .lJNHO DE 2023
Conta

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.23
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3
1.3.1
1.3.2
2
2.1
3

3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.2

Orçamento

1- REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO
DE GESTÃO
RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO
Recursos líquidos para o Contrato de Gestão
Reoasse Contrato de Gestão
Mavimentacão de Recursos Reseivados
Constituicão Recursos de Reserva
Reversão de Recursos de Reservas

Constituicão Recursos de Continaência
Reversão de Recursos de Continaências de aestão anterior
Constituicão Recursos Reserva - Outros (esoecificar)

Reversão de Recursos Reservados (Outros)
Outras Receitas

Saldos anteriores oara utilizacão no exercício

Reversão de saldos de contrato de cestão anterior
Recursos de Investimento do Contrato de Gestão
lnvestim ento do CG
Recursos de Captacão
Recursos de Captação voltados a Custeio
Captação de R ecursos Operacionais (bilheteria, cessão onerosa de
esoaro laia café doacões estacionamento etc)
Caotacão de Recursos Incentivados
Reversão de Recursos Incentivados de aestão anterior
Trabalho Voluntário e Parcerias
Recursos de Captação voltados a Investimentos
11- DEMONSTRACÃO DE RESULTADO
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO

Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho
Receita de Reoasse Aorooriada
Receita de Caotacão Aorooriada
Captação de Recursos Operacionais (bilheteria. cessão onerosa de
esoaco loia café doacões estacionamento etd
Caotacão de Recursos Incentivados
4.2.2
4.2.3
Trabalho Voluntário e Parcerias
4.3
Total das Receitas Financeiras
Total de Receitas oara realizacão de metas condicionadas
5
Receitas oara realizacão de metas condicionadas
5.1
DESPESAS DO C ONTRATO DE GESTÃO
Total de Desoesas
6
6.1
Subtotal Desoesas
6.1.1
Recursos Humanos - Salários encaraos e benefícios
Diretoria
6.1.1.1
6.1.1.1.1 Área Meio
6.1.1.1.2 Área Fim
6.1.1.2
Demais Funcionários
6.1.1.2.1 Área Meio
6.1.1.2 .2 Área Fim
Estaqiários
6.1.1.3
6.1.1.3.1 Área Meio
6.1.1.3.2 Área Fim
Aprendizes
6.1.1.4
6.1.1.4.1 Area Meio
6.1.1.4.2__ Área.Fim .....•......•..
4
4.1
4.2
4.2.1

•••-••••••••n••••••-•• ••••--••• ••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••

2019

Orçamento

Orçamento

2020

2021

Orçamento

Total

Orçamento

2022

2023

8.497.030
8.003.750

7.779.200
7.405.200

7.779.200
7.405.200

7.480.000

7.779.200
7.405.200

7.480.000

7.480.000

3.889.600
3.702.600

7.480.000

3.740.000

-523.600

-448.800

o

-346.014

271.214

o
o

1.047.350

o

1.047.350

o
o

493.280
493.280

-74.800

o

o

-74.800

o
o
o
o
o
o
o
o

374.000
374.000

-74.800

o

o

-74.800

o
o
o
o

o
o
o
o

374..000
374.000

-74.800

o

o

-74.800

o
o
o
o
o
o
o
o

-37.400

35.724.230
33.921.950

33.660.000
-785.400

o

-448.800

-37.400

-607.814
271.214

o

o
o
o
o
o
o
o
o

374..000

187.000

374.000

187.000

o
o
o

1.047.349.50

o

1.047.350

o
o

1.802.280
1.802.280
673.200

149.600

149.600

149.600

149.600

74.800

224.400
119.280

224.400

224.400

224.400

112.200

o
o

o
o
o

8.244.750

7. 646.200

7. 646.200

7.646.200

3.823.100

35.006.450

8.244.750
8.003.750
149.600

7.646.200
7.405.200
149.600

7.646.200
7.405.200
149.600

7.646.200
7.405.200
149.600

3.823.100
3.702.600
74.800

35.006.450
33.921.950
673.200

149.600

149.600

149.600

149.600

o
o

o
o

91.400

o
o

-8.244.750
·8.244.750
-8.244.750

o

o
o

91.400

o
o

-7.646.200
-7.646.200
-7.646.200

o
o

91.400

o
o

-7. 646.200
-7.646.200
-7.646.200

o
o
o

o
o

91.400

o
o

-7.646.200
-7.646.200
-7.646.200

o
o
o

74.800

o
o

45.700

o
o

-3.823.100
-3.823.100
-3.823.100

1.009.800
119.280

o
o

673.200

o
o

411.300

o
o

-35.006.450
-35.006.450
-35.006.450

-4.217.850
-1.118.100

-3.929.100
-1-146.900

-3.929.100
-1.146.900

-3.929.100
-1.146.900

-1.964.600
-573.500

-17.969. 750
-5.132.300

-1.118.100

-1.146.900

-1.146.900

-1.146.900

-573.500

-5.132.300

o

o

o

o

o

o

-3.036.900

-2-723.250

-2-723.250

-2.723.250

-1.361.650

-12.568.300

-16.850

-16.850

-16.850

-16.850

-8.450

-75.850

-905.400
-2.131.500

o

-16.850

-46.000

o

-897.500
-1.82.5.750

o

-16.850

-42.100

o

-897.500
-1.82.5.750

o

-16.850

-42.100

o

-897.500
-1.82.5.750

o

-16.850

-42-100

o

-448.700
-912.950

o

-8.450

-21.000

o

-4.046.600
-8.521.700

o

-75.850

-193.300

o

··----------46.000 ····-····-··-42.100 ··········- -42 .100 ·------·-··· -42.100 ------- ____-21.000 ··········· ___:1_9.3.3()()

/'

l
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6.1.2

Prestadores de serviços - área meio (Consultorias/Assessorias/Pessoas

Jurídicas\
6.1.2.1
limpeza
Viqilância /portaria/ seauranca
6.1.2.2
Jurídica
6.1.2.3
Informática
6.1.2.4
Adm inistrativa / RH
6.1.2.5
Contábil
6.1.2.6
Auditoria
6.1.2.7
Outras Dcsoesas (assessorias de ocsauisa e técnica)
6.1.2.8
Custos Administrativos e Institucionais
6.1.3
Locacão de imôveis
6.1.3.1
Utilidades oúblicas
6.1.3.2
6.1.3.2.1 Áqua
E nerqia Elétrica
Gás
Internet
Telefonia
Outros {esoeciticar)
Uniformes e EPls
Viaaens e Estadias
Material de consumo, escritório e lini oeza
Desoesas tributárias e financeiras
Desoesas diversas (correio, xerox, motobov, etc.)
Treinamento de funcionários
Outras Desoesas (lo�. bilheteria e contribuicão)
Proorama de Edificacões: Conservacâo, Manutencão e Sewranca
ConseNaçâo e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza
de caDCa de ánlla, limneza de calhas etc.)
Sistema de Monitoramento de Seauranca e AVCB
6.1.4.2
6.1.4.3
Eouioamentos / lmnlementos
Sewros (oredial, incêndio, etc.)
6.1.4.4
6.1.4.5
Outras Desoesas
Proaram as de Trabalho da Área Fim
6.1.5
Proaram a de Acervo
6.1.5.1
Proaram a de Exoosicões e Proaramação Cultural
6.1.5.2
6.1.5.2.1 Exoosicoes Temnorárias
6.1.5.2.2 Proaram acão Cultural
6.1.5.2.3 Projeto MAS Itinerante - Réolicas em 3D
6.1.5.3
Prooram a Educativo
6.1.5.4
Proarama de lntearacão ao Sisem-SP
Comunicacão e Imprensa
6.1.6
6.1.6.1
Plano de Com unicacão e site
6.1.6.2
Projetos aráficos e materiatS de comunicacào
6.1.6.3
Assessoria de im orensa e custos de oublicidade
6.2
Deoreciação/Amortizacão/Baixa de Imobilizado
6.2.1
Deoreciacão
6.2.2
Amortizacão
Baixa de ativo imobilizado
6.2.3
6.2.4
Outros (esnecificar)
7
Suoerávit/Délicit do e xercício
Ili - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO
INVESTI MENT05/IMO BlllZADO
8
l nves tim entos com recursos vinculados ao contratos de nestão

6.1.3.2.2
6.1.3.2.3
6.1.3.2.4
6.1.3.2.5
6.1.3.2.6
6.1.3.3
6.1.3.4
6.1.3.5
6.1.3.6
6.1.3.7
6.1.3.8
6.1.3.9
6.1.4
6.1.4.1

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.S
9.6
9.7

Ewioamentos de infonnática
Móveis e utensílios
Máauinas e eouioamentos
Software
B enfe�orias
Aauisicão de acervo
Outros investimentos/imobilizado (esoecificar)
Recursos públicos específicos para investimento no contrato de
laestão
Eauioamentos de informática
Móveis e utensílios
Máauinas e eouioamentos
Softw�Jre
Benfeitorias
Aauisi.ão de acervo
Outros investimento!./imobilizado (esnecificar\

-1.595.800

-1.813.300

-1.813.300

-1.813.300

-906.300

-7.942.000

-242.000
-625.000
-20.000
-23.000
-54.800
-109.000
-50.000
-472.000
-1.356.500
-560.000
-298.500
-110.800

-254.000
-672.000
-21.000
-24.100
-59.500
-117.000
-52.500
-613.200
-1.371.500
-560.000
-313.500
-116.400

-254.000
-672.000
-21.000
-24.100
-59.500
-117.000
-52.500
-613.200
-1.371.500
-560.000
-313.500
-116.400

-254.000
-672.000
-21.000
-24.100
-59.500
-117.000
-52.500
-613.200
-1.371.500
-560.000
-313.500
-116.400

-127.000
-336.000
-10.500
-12.100
-29.700
-58.500
-52.500
-280.000
-685.800
-280.000
-156.800
-58.200

-1.131.000
-2.977.000
-93.500
-107.400
-263.000
-260.000
-2.591.600
-6.156.800
-2.520000
-1.395.800
-518.200

-138.100

-145.000

-145.000

-145.000

-72.500

-645.600

-8..:100
-41.200

-8.800
-43.300

-8.800
-43.300

-8.800
-43.300

-4.400
-21 .700

-39.200
-192.800

-8.000
-20.000
-155.000
-100.000
-120.000

-8.000
-20.000
-155.000
-100.000
-120.000

-8.000
-20.000
-155.000
-100.000
-120.000

-8.000
-20.000
-155.000
-100.000
-120.000

-4.000
-10.000
-78.000
-50.000
-60.000

-36.000
-90.000
-698.000
-450.000
-540.000

-95.000
-301.600
-262.000

-95.000
-213.700
-172.500

-95.000
-213.700
-1 72.500

-95.000
-213.700
-137.500

-47.000
-106.600
-69.400

-427.000
-1.049.300
-813.900

o
o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

-518.500

o
o

o

-7.000
-32.600

-7.000
-34.200

-7.000
-34.200

-35.000
-7.000
-34200

-3.000
-34.200

-716.000
-20.000
-666.000
-200.000
-11.000
-455.000
-22.000
-8.000
-57.000
-15.000
-30.000
-12.000

-261.000
-20.000
-211.000
-200.000
-11.000

-261.000
-20.000
-211.000
-200.000
-11.000

-261.000
-20.000
-211.000
-200.000
-11.000

-131.000
-10.000
-106.000
-100.000
-6.000

-22.000
-8.000
-57.600
-15.000
-30.000
-12.600

-22.000
-8.000
-57.600
-15.000
-30.000
-12.600

-22.000
-8.000
-57.600
-15.000
-30.000
-12.600

-11.000
-4.000
-28.800
-5.400
-10.800
-12.600

-1.630.000
-90.000
-1.405.000
-900.000
-50.000
-455.000
-99.000
-36.000
-258.600
-65.400
-130.800
-62.400

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

-35.000
-31.000
-169.400

o

\

\:
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10

lnvestim entos com recursos incentivados

10.1

Equipamentos de informática

10.2

Móveis e utensílios

10.3

Máquinas e equipamentos

10.4

Software

10.5

Benfeitorias

10.6

Aquisição de acervo

10.7

Outros investimentos/imobilizado (especificar)
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ANEXO TÉCNICO IV
SAMAS - ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018
PERÍODO: 01/01/2019 - 30/06/2023
ANO: 2018
UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUSEOLÓGICO
Referente ao(s)

MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Gabinete do Secretário

ANEXO IV DO CONTRATO DE GESTÃO
COMPROMISSOS DE INFORMAÇÃO

OBRIGAÇÕES DE ROTINA E

O presente documento detalha as obrigações de rotina e os compromissos de informação a
serem cumpridos pela Organização Social no âmbito do Contrato de Gestão, especificando a
documentação a ser enviada à Unidade Gestora, para acompanhamento da regularidade da
parceria, lisura e responsabilidade no uso dos recursos públicos e comprovação de resultados.
Cabe registrar que, em virtude da adoção do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Cultura
pela SEC SP, as obrigações e os compromissos poderão ser reagrupados e estruturados em
outro formato no Contrato de Gestão, e as informações e documentos poderão ser alimentados
no Sistema em periodicidade mensal, trimestral, quadrimestral, semestral e/ou anual, a
depender do tipo de dado/informação/documento necessário e em consonância com as
obrigações legais previstas e com o cronograma anual de envio de dados e documentos
estabelecido anualmente pela Secretaria da Cultura.
A averiguação das obrigações de rotina e dos compromissos de informação abaixo se
dará a partir do "Checklist" vinculado ao Sistema de Monitoramento e Avaliação da
Cultura (SMAC).

OBRIGAÇÕES DE ROTINA
1) ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ADMINISTRATIVAS/ INSTITUCIONAIS E DO
PROGRAMA DE GESTÃO EXECUTIVA, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Executar e atualizar periodicamente o plano museológico/planejamento estratégico do
museu, submetendo-o à aprovação do Conselho de Administração e da SEC.
Manter vigentes todas as condições de qualificação, celebração e avaliação do Contrato de
Gestão. Enviar lista de conselheiros e diretores atualizada, certidões negativas e demais
comprovações e demonstrativos previstos na legislação.
Gerenciar o museu atendendo com rigor aos requisitos de transparência, economicidade e
agilidade gerencial, apoiados em um qualificado sistema de gestão integrado.
Desenvolver planejamento e ações de financiamento e fomento que possibilitem uma
gestão com diversificadas fontes de recursos e a fidelização de apoiadores e
patrocinadores.
Manter atualizados e adequados o Manual de Recursos Humanos e o Regulamento de
Compras e Contratações, submetendo à prévia aprovação do Conselho da OS e da SEC,
propostas de alteração e atualização.
Manter gastos com pessoal e com diretoria até os limites estabelecidos no Anexo Ili do
Contrato de Gestão. Apresentar informação anual dos índices de gastos praticados no
período.
Cumprir a regularidade de entregas de relatórios, certidões e documentos, conforme
prazos estabelecidos e modelos fornecidos nos Procedimentos Operacionais
Parametrizados da SEC.
Manter Sistema de Gestão Interno dotado de estrutura organizacional, sistemas
administrativos e operacionais, recursos humanos, controle de patrimônio, controladoria,
comunicação, regulamento de compras, plano de cargos e salários e controle de custos.
Manter o equilíbrio econômico-financeiro durante toda a vigência do Contrato de Gestão.
Manter a capacidade de Liquidação das Dívidas de Curto Prazo. Controlar a capacidade de
pagamento das despesas (receitas totais x despesas totais). Apresentar demonstrativo dos
índices e cálculo trimestralmente (para acompanhamento) e anualmente (para avaliação).
Manter o museu associado ao ICOM Brasil (Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de
Museus), e utilizar as três associações profissionais a que membro institucional tem direito
para ter funcionários do museu participando ativamente de comitês temáticos do I COM.
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•
•
•
•
•

•

Cumprir a regularidade e os prazos de entrega dos documentos indicados no Anexo IV Compromissos de Informação.
Atualizar a relação de documentos de arquivo a partir da aplicação da Tabela de
Temporalidade e do Plano de Classificação, conforme legislação vigente.
Elaborar relação de documentos para eliminação, com base na Tabela de Temporalidade
(Entrega de uma cópia ao CADA junto com o relatório do 4° trimestre.
Realizar a ordenação e o registro das séries documentais, conforme o Plano de
Classificação e Tabela de Temporalidade.
Manter site da Organização Social e dos objetos contratuais atualizados, seja no
concernente à programação cultural, seja com relação aos itens de prestação de contas e
compras e contratações, à luz dos itens verificados pela Unidade de Monitoramento em
seu Índice de Transparência.
Enviar anualmente relatos das ações envolvendo o Eixo 1 e, semestralmente, relatos das
ações envolvendo os eixos 3, 4 e 5.

li) ROTINAS TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES DO PROGRAMA DE ACERVO
Nas Rotinas do Programa de Acervo, a UGE indica elementos como Referências (que os
museus podem considerar como uma base a ser seguida na elaboração dos documentos e
ações) e os Modelos (que devem ser seguidos e preenchidos obrigatoriamente pelos museus).
Para cada Rotina que demanda uma comprovação específica, está assinalado a seguir o que
possui uma Referência SEC e o que possui um Modelo SEC como base a ser considerada pelo
museu.
• Manter os acervos em reserva técnica, em exposição ou área de consulta em condições
adequadas de umidade, temperatura e iluminância, com uso de mobiliário e equipamentos
técnicos adequados para manuseio e armazenamento conforme as características de cada
acervo que o museu possui.
• Realizar diagnóstico integrado do estado de conservação dos acervos (quando for o caso),
seguindo preferencialmente a publicação: "Diagnóstico de Conservação: Modelo Proposto
para Avaliar as Necessidades do Gerenciamento Ambiental em Museus", do Getty
Conservation lnstitute (REFERÊNCIA SEC). No primeiro ano do Contrato de Gestão
entregar o "Diagnóstico do Estado de Conservação dos Acervos Museológico, Arquivístico
e Bibliográfico do Museu XXXXX"
• A partir dos resultados do Diagnóstico, elaborar Plano de Conservação Integrado dos
Acervos (quando for o caso), tendo como referência o Caderno de Orientações para
Elaboração de Planos de Trabalho das OSs (MODELO SEC). O plano deve ser algo
conciso e direcionado para a realidade do museu, com indicativo objetivo das prioridades,
das soluções e dos cronogramas definidos pela própria equipe da instituição. No primeiro
ano do Contrato de Gestão a OS deve entregar o "Plano de Conservação Integrado dos
Acervos" Nos anos seguintes, a OS deve entregar o "Relatório Semestral de Execução de
Plano de Conservação" (MODELO SEC).
Orientar a execução das ações de gestão de acervos pelos parâmetros internacionais
pertinentes, tais como o SPECTRUM/Col/ectionsTrust, respeitando a realidade de cada
1
instituição. Informar, por meio de relatório, os procedimentos elaborados e implantados.
• Respeitar todos os procedimentos de aquisição, de empréstimo e de restauro dos acervos \
museológico, arquivístico e de obras raras estabelecidos pela SEC, submetendo à prévia e
expressa autorização do Conselho de Orientação Artístico/Cultural e da SEC, nos casos
indicados na legislação, nas resoluções vigentes e no Contrato de Gestão. Enviar uma
relação dos bens do acervo com prévia autorização no período para: a) restauro; b)
empréstimo; c) aquisição por doação ou compra, por meio do "Relatório Trimestral de
Restauro, Empréstimos e Novas aquisições" (MODELO SEC).
• Informar no período, por meio do "Relatório Trimestral de Restauro, Empréstimos e Novas
Aquisições (MODELO SEC), a relação de obras recebidas por empréstimos de outras
instituições.
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•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

Atualizar e complementar os registros documentais do acervo museológico e manter
completo e atualizado no banco de dados do acervo vigente, com - mas não somente novos registros fotográficos, informações sobre o contexto de produção das obras, data e
forma de entrada no acervo, pesquisa de origem e procedência, movimentação, estado de
liberação de direitos autorais e conexos e uso e estado de conservação dos bens que
compõem o acervo. No caso dos museus que possuem materiais cuja preservação
demanda predominantemente o uso de dispositivos tais como microfilmes, CDs, DVDs,
HDs, servidores dedicados, etc., devem ser registrados a localização e o estado de
conservação/manutenção onde os mesmos materiais se encontram. Enviar "Relatório de
Atualização do BOA-SEC ou do in.patrimonium.net" (MODELO SEC).
Atualizar e complementar os registros documentais dos acervos arquivísticos e
bibliográficos, em banco de dados informatizado e compatível com padrões vigentes de
intercâmbio de dados, com - mas não somente - informações sobre contexto de produção
das obras, data e forma de entrada no acervo, movimentação, uso e estado de
conservação dos bens que compõem o acervo. No caso dos museus que possuem
materiais cuja preservação demanda predominantemente o uso de dispositivos tais como
microfilmes, CDs, DVDs, HDs, servidores dedicados, etc., devem ser registrados a
localização e o estado de conservação/manutenção onde os mesmos materiais se
encontram.
Elaborar e manter atualizados os registros documentais de peças ou acervos de outros
museus que estejam em comodato ou em depósito na instituição.
Participar das atividades e reuniões relativas às melhorias e implantações do Banco de
Dados de Gestão de Acervos da SEC e do in.patrimonium.net e de outras atividades do
Comitê de Política de Acervo.
Manter o inventário de acervo atualizado (acervo museológico, coleções bibliográficas
especiais ou de obras raras e conjuntos arquivísticos históricos aprovados pela SEC para
incorporação ao acervo). Enviar o inventário atualizado juntamente com a proposta do
Plano de Trabalho do exercício seguinte para a proposta de aditamento do Contrato de
Gestão, contendo as incorporações ou desvinculações de acervo até o período (MODELO
SEC).
Manter atualizados contratos e termos de cessão de uso de imagem e som dos acervos
sob responsabilidade do museu. Enviar, quando for o caso, planilha de status de
atualização/regularização de direitos de cessão de uso de imagem e de som
(REFERÊNCIA SEC). Elaborar e manter atualizado o registro topográfico do acervo (mapa
de localização das peças do acervo).
Realizar, durante toda a vigência do contrato, todos os procedimentos adequados de
conservação preventiva e corretiva dos acervos. Incluem-se aqui as ações de higienização
mecânica periódica de todos os acervos que o museu possuir. Enviar o "Relatório de
Execução de Ações de Higienização dos Acervos", que faz parte do "Relatório Semestral
de Execução do Plano de Conservação". (MODELO SEC).
Manter equipe fixa, com profissionais especializados em documentação, conservação e
pesquisa para todos os acervos que o museu possuir.
Manter espaços adequados para exposição, manuseio e armazenamento, equipados
conforme a especificidade do acervo e seguros para execução dos trabalhos das equipes.
Promover o desenvolvimento do Centro de Pesquisa e Referência do museu, realizando
pesquisas de acervo e temáticas a partir de linhas de pesquisa claramente definidas
(inclusive para as exposições e o serviço educativo do museu), e promovendo atendimento
a pesquisadores interessados. Na inexistência de um Centro de Pesquisa e Referência,
apresentar informes sobre o andamento e/ou desenvolvimento das mais diversas
atividades de pesquisa e/ou projetos realizados pelo núcleo de conservação,
documentação e pesquisa da instituição, com o objetivo de dar um panorama geral dos
procedimentos, dos projetos elaborados e das parcerias realizadas com outras instituições
técnicas e/ou acadêmicas. Informar o andamento das atividades, por meio do "Relatório de
Ações do Centro de Pesquisa e Referência" (REFERÊNCIA SEC)
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•
•
•

Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gestão para a manutenção das
Rotinas e Obrigações Contratuais do Programa de Acervo.
Promover periodicamente ações de capacitação da equipe. Informar, por meio de relatório,
as capacitações realizadas pela equipe e sua aplicabilidade no trabalho de rotina do
Programa de Acervo.
Participar das atividades do Sistema Estadual de Bibliotecas do Estado de São Paulo
(SISEB) [quando aplicável].

Ili) ROTINAS TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES DO PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
•

•
•

•
•

Atualizar e aprimorar legendas, comunicação visual e acessibilidade expositiva. Assegurar
a acessibilidade expositiva (para pessoas com deficiência e por meio de recursos em inglês
e espanhol) à exposição de longa duração e buscar promover a acessibilidade expositiva
nas exposições temporárias e itinerantes, bem como na programação cultural oferecida.
Informar o número de visitantes presenciais mensalmente e sempre que solicitado.
Apresentar mensalmente por e-mail o público presencial do museu, especificando os
segmentos de público recebidos e enviar planilha segmentada e quantitativa de públicos
(nos relatórios de atividades).
Participar das ações de articulação e eventos da Rede de Museus da SEC, tais como a
Mostra de Museus da SEC, Campanha "Sonhar o mundo", férias nos museus, aniversário
da cidade, Dia das Crianças, entre outras.
Participar, conforme a disponibilidade, com ação ou programação das campanhas
promovidas ou apoiadas pela SEC ou Governo do Estado: Campanha do Agasalho, Virada
Inclusiva, Virada Cultural, Primavera de Museus, Semana Nacional de Museus, Jornada do
Patrimônio, Museum Week, Museum Se/fie Day e outras programações que ocorram ao
longo do ano.
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gestão para a manutenção das
Rotinas e Obrigações Contratuais do Programa de Exposições e Programação Cultural.
Assegurar que os profissionais responsáveis pelo "Programa de Edificações", em
consonância com os diretores do museu e as demais equipes técnicas, quando da
implantação de exposições de longa/ média duração e/ou exposições temporárias,
acompanhem as instalações que interfiram na elétrica, hidráulica, estrutura, entre outros
elementos existentes na edificação, e exijam de terceirizados a emissão prévia, de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e demais documentos e/ ou laudos que
sejam necessários, a fim de se comprovar a segurança dessas montagens para pessoas,
edificação e acervos

IV) ROTINAS TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES DO PROGRAMA EDUCATIVO
•

•
•
•

Elaborar, aprimorar periodicamente e executar o Plano Educativo, contemplando o
atendimento dos vários segmentos de público, bem como apresentando programas e
projetos para públicos específicos, priorizando a acessibilidade do museu. A execução do
Plano Educativo será acompanhada por meio do preenchimento da "Matriz de
Monitoramento do Educativo".
Manter equipe fixa em número suficiente, com profissionais especializados (inclusive para
o atendimento a pessoas com deficiência) e bilíngues (inglês/espanhol), além de promover
periodicamente ações de capacitação da equipe.
Realizar ações educativas voltadas ao público agendado e espontâneo em todo período de
abertura do museu..
Articular parcerias com a rede escolar e com instituições vinculadas aos demais grupos
alvo para ampliar o número de grupos atendidos em todos os horários disponíveis,
observando a capacidade de atendimento qualificado das visitas. Promover inclusão social
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•

•

•
•
•
•
•
•

e cultural a grupos sociais diversificados, marginalizados e com maior dificuldade no
acesso a equipamentos culturais (tais como idosos, pessoas com deficiência, pessoas em
situação de vulnerabilidade social, doentes em hospitais, etc.) ou que estejam no entorno
do museu, por meio de projetos e programas acessíveis e participativos. Proporcionar,
dentro do escopo de atuação do núcleo de ação educativa, acessibilidade de conteúdo por
meio de diversos recursos (áudio-guia, maquetes táteis, entre outros), com o intuito de
promover uma visita autônoma.
Promover ações voltadas às equipes das áreas meio e fim do museu para a integração,
educação e conscientização dos funcionários de todos os demais setores, a respeito das
atividades e funções do museu e o papel e importância de cada um dentro do
equipamento. Promover cursos de formação, workshops e palestras para professores,
educadores e guias de turismo.
Elaborar, juntamente com a equipe responsável pela área de pesquisa do museu, materiais
qualificados e em diferentes suportes (apostilas, jogos, folders, vídeos etc.) para apoio às
ações educativas voltadas aos diferentes públicos. Dependendo do suporte do material
produzido, deve-se disponibilizá-lo no site do museu.
Realizar programas, projetos e ações integrados com as áreas técnicas do museu e,
também, com núcleos de ação educativa de outros museus pertencentes à SEC.
Realizar pesquisa de perfil e de satisfação do público escolar, para subsidiar a avaliação e
o aperfeiçoamento dos serviços prestados.
Apresentar dados coletados em pesquisas e avaliações aplicadas ao público atendido pelo
núcleo de ação educativa em que se utilizaram modelos próprios da instituição. Participar
das reuniões e atividades do Comitê Educativo.
Participar das ações em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC (campanhas,
eventos, impressos, etc.).
Participar dos projetos desenvolvidos nas parcerias da Secretaria da Cultura com outros
órgãos governamentais.
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gestão para a manutenção das
Rotinas e Obrigações Contratuais do Programa Educativo.

V) ROTINAS TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO AO SISEM
SP
•

•

•

Considerar as demandas do interior, litoral e região metropolitana de SP discutidas com o
Grupo Técnico e com o Conselho de Orientação do SISEM/UPPM, no planejamento das
ações integradas ao SISEM-SP, que poderão ser definidas dentro das linhas de ação
existentes (comunicação, apoio técnico, articulação, formação).
Submeter anualmente para aprovação da SEC, juntamente com a proposta do Plano de
Trabalho do exercício seguinte, a proposta de ações integradas ao SISEM-SP (exposições
itinerantes, com título, necessidades para montagem e proposta de ação atrelada à
exposição, por exemplo, bem como a formação da equipe educativa do museu que
receberá a exposição; seminários, oficinas e palestras, com descrição de carga horária,
número de vagas e ementa; estágios técnicos, com descrição de período de estágio,
número de vagas e perfil desejado do candidato ao estágio; visitas de formação - no
sentido de receber profissionais de outros museus, com definição de número de vagas e·
datas de realização; visitas técnicas - no sentido de um profissional da OS ir até a
'
instituição e elaborar um relatório de recomendação, com definição de número de visitas e \
especialidade a ser tratada - que pode ser expografia, comunicação visual, conservação
preventiva, etc.). Esta proposta detalhada deverá ser entregue junto ao anexo Descritivo
das Ações de Apoio ao SISEM-SP.
Participar e promover intercâmbios técnicos, recebendo em estágio técnico, profissionais
de museus de diferentes regiões do Estado, de outros Estados e de outros países, bem
como enviando também funcionários do museu em iniciativas afins.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Gabinete do Secretário

•
•

•
•
•
•
•

Encaminhar no prazo de até 1 O dias após a realização da ação prevista no Plano de
Trabalho, o relatório sintético da ação. O formulário de relatório sintético, já entregue às
OSs, pode também ser solicitado pelo e-mail sisem@sp.gov.br.
Seguir as recomendações de prazos determinados para cada ação conforme estipulado
anteriormente pelo GTCSISEM-SP: 45 dias antes da ação, realizar o contato com o
município; 30 dias antes da ação, confirmação de local, data, horário e tema a ser
trabalhado; 20 dias antes da ação, aprovação da peça de divulgação; 15 dias antes da
ação, início da divulgação e 07 dias após a realização da ação, envio de relatório para o
GTCSISEM-SP.
Encaminhar relação de parcerias estabelecidas com outras instituições museológicas,
realizadas e previstas, para que o GTCSISEM-SP possa coordenar seu planejamento,
evitando assim sobreposições de ações de apoio.
Divulgar regularmente os serviços e a programação do museu na plataforma
www.estadodacultura.sp.gov.br.
Participar das ações em rede promovidas pela Unidade Gestora/SEC (campanhas,
eventos, impressos, etc.).
Atualizar o mapeamento de ações potenciais para integração do SISEM-SP dentre as
ações planejadas em diversas áreas técnicas da OS.
Assegurar investimento mínimo do repasse anual do Contrato de Gestão para a
manutenção das Rotinas e Obrigações Contratuais do Programa de Ações de Integração
ao SISEM-SP.

VI) ROTINAS TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
•

•

•
•

•

•
•

Desenvolver Plano de Comunicação e Desenvolvimento Institucional que fortaleça a
presença do museu junto a diversos públicos de interesse (estudantes, professores,
apoiadores, pesquisadores, patrocinadores, doadores, imprensa e formadores de opinião),
firmando-o como equipamento cultural do Governo do Estado vinculado à Secretaria da
Cultura.
Promover o museu na internet e nas redes sociais, seguindo as diretrizes do Plano de
Comunicação Institucional e respeitando as orientações do Sistema de Comunicação da
Cultura - SICOM.
Submeter à aprovação da SEC propostas de alteração de logomarca do museu.
Manter o site do museu atualizado e adequado, divulgando dados institucionais, históricos
e de agenda atualizada regularmente, contendo: informações de exposições e
programação cultural do museu; informações sobre o SISEM e a Rede Temática da qual
faz parte; serviços do museu e formas de acesso; aviso de compras e de processos
seletivos para contratações de serviços e de colaboradores para a equipe do museu;
documentos institucionais da OS (estatuto; qualificação como OS; relação de conselheiros
e mandatos, diretoria e contatos; relatórios anuais; prestação de contas); links para
ouvidoria/SEC, para o site da SEC e para o site do SISEM. Divulgar no site e também nas
contas de redes sociais mantidas pelo museu informações atualizadas sobre o acervo
(restauros importantes que foram concluídos, ações de atualização de informações
relevantes no banco de dados do acervo e formas de pesquisa).
Produzir peças de comunicação tais como convites eletrônicos, boletins eletrônicos ou
cartazes para divulgação da programação ou como veículo de comunicação institucional
para envio ao mailing list, com prévia aprovação de proposta editorial e layout pela SEC.
Atualizar mensalmente a programação anual contida no Descritivo das Exposições e
Programação Cultural, por e-mail, conforme as datas estabelecidas no Cronograma Anual
das OSs de Museus / UPPM / SEC e manter a SEC/UPPM atualizada sobre toda e
qualquer alteração de data, conteúdo ou serviço desta programação.
Submeter previamente à Assessoria de Comunicação da SEC, por e-mail, com cópia para
a Unidade Gestora, toda proposta de material de divulgação a ser produzido (folhetos,
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convites, catálogos, etc.), para aprovação da proposta editorial, layout e tiragem, bem
como submeter previamente para aprovação da SEC as minutas de release para imprensa.
Submeter à Unidade Gestora para aprovação, as propostas de publicações (livros,
coleções) do museu, com indicação de proposta editorial, especificação técnica e tiragem.
Enviar Especificações das Publicações Propostas.
Aplicar corretamente o Manual de Logomarcas da SEC / Governo do Estado.
Participar e divulgar as ações de articulação e eventos da Rede de Museus da SEC, tais
como a Mostra de Museus da SEC, Campanha "Sonhar o mundo", férias nos museus,
aniversário da cidade, Dia das Crianças, entre outras.
Participar, conforme a disponibilidade, e divulgar as campanhas promovidas ou apoiadas
pela SEC ou Governo do Estado: Campanha do Agasalho, Virada Inclusiva, Primavera de
Museus, Semana Nacional de Museus, Jornada do Patrimônio, Museum Week, Museum
Se/fie Oay e outras programações que ocorram ao longo do ano.
Monitorar público virtual.
Seguir as orientações da Política de Comunicação e a Política de Porta-Vozes da SEC.
Enviar Destaques do Museu na Mídia do período (Modelo SEC).
Alimentar a plataforma SP Estado da Cultura mensalmente com dados da programação.
Produzir a comunicação visual e implantar/requalificar a sinalização interna e externa do
museu.
Realizar ações de relacionamento com públicos-alvo e prospectar e estabelecer parcerias.
Em conjunto com o Programa de Gestão Executiva, Transparência e Governança,
estruturar programas de apoio/captação ao museu.
Assegurar investimento do repasse anual do Contrato de Gestão para a manutenção das
Rotinas e Obrigações Contratuais do Programa de Comunicação de Desenvolvimento
Institucional.

VII) ROTINAS TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES DO PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES:
MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E SEGURANÇA

•

•
•

•

Manter atualizado e executar periodicamente o Plano de Gestão e Manutenção em
Edifícios. Deverá incluir, além da edificação, todas as instalações e infraestrutura
predial (luminotecnia; sistema de ventilação, exaustão e climatização; elevadores e
plataformas; geradores; etc.) e áreas externas. Promover a regularização cadastral das
edificações, com elaboração de todos os projetos e laudos técnicos solicitados pelos
órgãos públicos para obtenção e manutenção do Alvará de Funcionamento de Local de
Reunião junto à prefeitura do município.
Executar programação periódica de combate a pragas: descupinização, desratização,
desinsetização e ações para adoção de barreiras físicas impeditivas de pouso e
nidificação de pombos na edificação.
Obter e renovar o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) no prazo concedido
pelo Corpo de Bombeiros, atualizando sempre que necessário o projeto de bombeiros.
Realizar a manutenção periódica dos equipamentos de segurança e prevenção de
incêndios (hidrantes, extintores em suas diversas classes, etc.), garantindo boas
condições de uso e prazo de validade vigente. Manter atualizado e dentro do prazo de
validade o treinamento da Brigada de Incêndio do museu. Utilizar e atualizar sempre
que necessário o Manual de Normas e Procedimentos de Segurança e o Plano de
Salvaguarda e Contingência, com realização de treinamento periódico, no mínimo
semestral, de todos os funcionários. Renovar anualmente, dentro do prazo de validade,
os seguros contra incêndio, danos patrimoniais, responsabilidade civil e outras
coberturas pertinentes, em valores compatíveis com a edificação e uso. Entregar cópia
das apólices de seguros a cada contratação, renovação ou alteração das condições de
cobertura.
Manter e promover condições de acessibilidade física para pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida..
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Zelar pela sustentabilidade ambiental contemplando, no min1mo, ações para
minimização de gastos com água, energia elétrica, materiais técnicos e de consumo e
implantar coleta seletiva.
Manter equipe fixa, com profissionais especializados para a manutenção predial e a
conservação preventiva da edificação e áreas externas, bem como para a segurança
de toda a propriedade e patrimônio nela preservado, e promover periodicamente, no
mínimo semestral, ações de capacitação da equipe.
Assegurar a manutenção física e a conservação preventiva das edificações,
instalações e equipamentos de infraestrutura predial, investindo, no mínimo 10% do
repasse anual do Contrato de Gestão em ações de operação e em sua manutenção
preventiva e corretiva.
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ANEXO TECNICO V
SAMAS - ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTÃO N º 02/2018
PERÍODO: 01/01/2019 - 30/06/2023
ANO: 2018
UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUSEOLÓGICO
Referente ao(s)

MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
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ANEXO V DO CONTRATO DE GESTÃO - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor total do Contrato Gestão: R$ 35.097.843,93 (trinta e cinco milhões, noventa e sete
mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos).
A Secretaria da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social
Associação Pinacoteca Arte e Cultura, o montante de R$ 35.097.843,93 para o
desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o
período de 2019 e 2023, obedecendo ao cronograma de desembolso abaixo. Sendo
que, o montante de R$ 33.660.000,00 onera a rubrica orçamentária do Programa 1214
- Gestão de Museus e o valor de R$ 1.437.843,93 corresponde à reversão do saldo da
conta de repasse do contrato de gestão, de captação de recursos incentivados e do
fundo de contingência do contrato de gestão nº 07/2013 e que foram transferidos para
o contrato de gestão nº 02/2018.

Data

Origem

Total da Parcela

1° Dia de vigência
contratual.

Reversão do saldo
da conta de
repasse do
contrato de gestão,
de captação de
recursos
incentivados e do
fundo de
contingência do
contrato de gestão
nº 07/2013.

R$1.437.843,93

Ano

2019

Ano 2019
Data

Parte Fixa R$
90%

Parte Variável R$
10%

Valor Total R$
100%

1ª Parcela

até 20/01

R$1.683.000,00

R$187.000,00

1.870.000,00

2ª Parcela

até 20/04

R$1.683.000,00

R$187.000,00

1.870.000,00

3ª Parcela

até 20/07

R$1.683.000,00

R$187.000,00

1.870.000,00

4ª Parcela

até 20/10

R$1.683.000,00

R$187.000,00

1.870.000,00

Total

R$6.732.000,00

R$748.000,00

R$7.480.000,00

Ano 2020
Data

Parte Fixa R$
90%

Parte Variável R$
10%

Valor Total R$
100%

1ª Parcela

até 20/01

R$1.683.000,00

R$187.000,00

1.870.000,00

2ª Parcela

até 20/04

R$1.683.000,00

R$187.000,00

1.870.000,00

3ª Parcela

até 20/07

R$1.683.000,00

R$187.000,00

1.870.000,00

\
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4ª Parcela

até 20/10

R$1.683.000,00
R$6.732.000,00

Total

R$187.000,00

1.870.000,00

R$748.000,00

R$7.480.000,00

Ano 2021
Data

Parte Fixa R$
90%

Parte Variável R$
10%

Valor Total R$
100%

1ª Parcela

até 20/01

R$1.683.000,00

R$187.000,00

1.870.000,00

2ª Parcela

até 20/04

R$1.683.000,00

R$187.000,00

1.870.000,00

3ª Parcela

até 20/07

R$1.683.000,00

R$187.000,00

1.870.000,00

4ª Parcela

até 20/10

R$1.683.000,00

R$187.000,00

1.870.000,00

R$6.732.000,00

R$748.000,00

R$7.480.000,00

Total

Ano 2022
Data

Parte Fixa R$
90%

Parte Variável R$
10%

Valor Total R$
100%

1ª Parcela

até 20/01

R$1.683.000,00

R$187.000,00

1.870.000,00

2ª Parcela

até 20/04

R$1.683.000,00

R$187.000,00

1.870.000,00

3ª Parcela

até 20/07

R$1.683.000,00

R$187.000,00

1.870.000,00

4ª Parcela

até 20/10

R$1.683.000,00

R$187.000,00

1.870.000,00

Total

R$6.732.000,00

R$748.000,00

R$7.480.000,00

Ano 2023
Data

Parte Fixa R$
90%

Parte Variável R$
10%

Valor Total R$
100%

1ª Parcela

até 20/01

R$1.683.000,00

R$187.000,00

1.870.000,00

2ª Parcela

até 20/03

Total

R$1.683.000,00

R$187.000,00

R$ 3.366.000,00

R$ 374.000,00

1.870.000,00

R$ 3.740.000,00

'
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ANEXO TECNICO VI
SAMAS - ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018
PERÍODO: 01/01/2019 - 30/06/2023
ANO: 2018
UGE: UPPM - UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
MUSEOLÓGICO
Referente ao(s)

MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO
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ANEXO VI DO CONTRATO DE GESTÃO - TERMO DE PERMISSÃO DE
USO DOS BENS MOVEIS E INTANGIVEIS

Em de dezembro de 2018, compareceram à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo,
localizada na Rua Mauá, 51, São Paulo, neste ato representada pelo Titular da Pasta, Romildo
Campello, brasileiro, portador da carteira de identidade n º 19.907.556 e inscrito no CPF sob o
n º 786.665.896-04, daqui por diante denominada simplesmente PERMITENTE, e a
ASSOCIAÇÃO MUSEU DE ARTE SACRA DE SÃO PAULO Organização Social de Cultura,
com CNPJ/MF nº 67.848.994/0001-71, tendo endereço à Avenida Tiradentes, nº 676 - Luz CEP: 01102-000 - São Paulo / SP, e com estatuto registrado no 8° Cartório Oficial de Registro
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo - SP, sob nº
16.553, neste ato representado por José Carlos Marçal de Barros, Diretor Executivo, brasileiro,
portador da cédula de identidade RG nº 2.439.853-6 e do CPF/MF nº 006.582.198-4, e
doravante denominada simplesmente PERMISSIONÁRIA, estando presentes ainda as
testemunhas nomeadas no final deste documento, também por elas assinado.
Pela PERMITENTE, ante os presentes, foi dito:
Primeiro: que é proprietária dos bens móveis abrigados no Museu de Arte Sacra de São
Paulo, localizado Avenida Tiradentes, nº 676 - Luz - CEP: 01102-000 - São Paulo / SP,
inventariados e avaliados anteriormente à formalização do presente Termo de Permissão de
Uso, bem como dos bens intangíveis, descritos e todos relacionados em listagens anexas.
Segundo: que tendo em vista a autorização governamental retro mencionada, a PERMITENTE
permite, como de fato permitido tem, à PERMISSIONÁRIA, o uso desses bens móveis e
intangíveis, para desenvolvimento de atividades conforme previstas no Contrato de Gestão n º
002/2018, ao qual o presente instrumento torna-se vinculado, ficando a PERMISSIONÁRIA,
desde já autorizada a utilizá-los.
Terceiro: que são obrigações da PERMISSIONÁRIA:
1 - Utilizar os bens móveis exclusivamente para as finalidades especificadas no Contrato de
Gestão, sendo vedado seu uso de forma diversa ou para qualquer outra finalidade, não
podendo ser cedidos ou transferidos no todo ou em parte a terceiros, exceto quando
expressamente autorizado pela PERMITENTE, por intermédio da Secretaria da Cultura, nos
termos da legislação em vigor;
li - Zelar pela guarda, limpeza e conservação dos mencionados bens, providenciando,
quaisquer providências que se tornarem necessárias para mantê-los em boas condições de
conservação, climatização, segurança e limpeza, a fim de restituí-los no estado em que os
recebeu, salvo pelas modificações e consertos regularmente autorizados;
Ili - Observar as regras de segurança atinentes aos bens;
IV - Manter funcionários devidamente qualificados para a manutenção, limpeza e demais
cuidados relativos aos bens;
V - Não alterar qualquer característica dos bens cedidos a não ser mediante prévia autorização
da PERMITENTE, correndo as despesas daí decorrentes às suas expensas;
VI - Impedir que terceiros se apossem dos bens móveis referidos, relacionados no Processo
SC - nº [citar nº] acima, dando conhecimento à PERMITENTE, de qualquer fato ou ação que
ocorrer neste sentido, ou mesmo de penhora que venha a recair sobre esses bens;
VII - Garantir aos prepostos da Secretaria da Cultura, devidamente credenciados, o acesso a
todas as dependências e instalações para inspeção rotineira ou extraordinária, bem como
fiscalização e avaliação do cumprimento das obrigações impostas neste Termo;
VIII - Comunicar à PERMITENTE as aquisições de bens móveis que forem realizadas, bem
como acervo adquirido ou doado, em até trinta dias após cada ocorrência, a fim de que essas
aquisições possam ser registradas pela Secretaria da Cultura;
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IX - Entregar ao Estado para que sejam incorporados ao seu patrimônio, nas hipóteses de
extinção ou de desqualificação, as doações e legados eventualmente recebidos em
decorrência do CONTRATO DE GESTÃO, assim como os bens adquiridos, que venham a
integrar o acervo, e os excedentes financeiros gerados ao longo de sua execução;
Quarto: que o descumprimento, pela PERMISSIONÁRIA, de quaisquer das obrigações
impostas neste Termo ou de exigências constantes da legislação pertinente acarretará a
revogação de pleno direito da presente Permissão, bem como do mencionado Contrato de
Gestão, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem
ressarcimento de qualquer natureza, podendo ser aplicadas à PERMISSIONÁRIA as sanções
previstas nos incisos 1, li do artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94.
Quinto: que a Secretaria da Cultura poderá, a qualquer tempo, proceder à realização de
conferência dos bens cedidos, e de seu estado de conservação e utilização.
Sexto: que a presente Permissão de Uso é concedida pelo mesmo prazo do Contrato de
Gestão.
Sétimo: que, extinto o Contrato de Gestão n º 002/2018 ou a presente Permissão, as
benfeitorias de qualquer natureza e as reformas realizadas nos bens móveis permanecerão a
ele incorporadas, passando a integrar o patrimônio do Estado, sem qualquer ressarcimento.
Oitavo: que, nos casos omissos, a Permissão de Uso poderá ser revogada por aplicação das
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94.
Nono: que a não restituição imediata dos bens a que se refere esta Permissão, ao término do
prazo de vigência contratual, ensejará sua retomada pela forma cabível, inclusive por meio de
ações judiciais, com direito a medida liminar.
Décimo: que no caso de a PERMITENTE ser compelida a recorrer a medidas judiciais para
recuperação de seus bens, ficará a PERMISSIONÁRIA obrigada ao pagamento de multa diária
no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que incidirá desde a data de caracterização
do fato até a data em que os referidos bens forem restituídos à PERMITENTE, sem prejuízo de
outras cominações legais e instrumentais, custos e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Décimo Primeiro: que fica eleito o foro da Fazenda Pública, na Comarca da Capital, para
dirimir qualquer pendência originária da presente Permissão.
Pela PERMISSIONÁRIA, por seu representante, foi dito que aceitavam esta permissão de uso
em todos os seus termos, cláusulas e condições.
E por estarem ambos de acordo, foi lavrado o presente Termo, em quatro vias de igual teor, as
quais, depois de conferidas pelas partes, são assinadas por elas e pel_as testemunhas abaixo
qualificadas.
·\� �
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São Paulo,

Testemunha1: Nome completo

e20_.

Testemunha2: Nome completo

