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GOVERNO Do ESTADO DE
SECRETARIA DE CULTURA E

PAULO
ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretério
4° TERMO DE ADITAMENTO A0 CONTRATO
SI
ENTRE
GESTAO
QUE
DE
04/2016
CELEBR’AM o ESTADO DE silo PAULO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E
E
ECONOMIA
CRIATIVA,
o IDBRASIL
E
EDUCAcAo
ESPORTE,
CULTURA,
QUALIFICADO como ORGANIZAGAO SOCIAL
DE CULTURA
Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de sac Paulo, por intermédio da SECRETARIA DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, com sede nesta cidade, na Rua Maua, n° ,51, Luz, CEP 01028000, 330 Paulo, SP, neste ato representada pelo Titular da Pasta, SERGIO SA LEITAO, brasileiro,
portador da carteira de identldade n° 04.346.735-6/RJ e inscrito no CPF sob o n° 929.010.857-68,
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro Iado o IDBRASIL CULTURA, EDUCACAO E
ESPORTE. Organizagao Social de Cultura, com CNPJIMF n° 10.233.223IOOO1-52, tendo endereco a
Praoa Charles Miller, SIN° — Bairro Pacaembu — CEP: 01234-010 — Séo Paulo — SP e com estatuto
registrado 8° Oﬁcial Registro de TItulos e Documentos da Cidade de 830 Paulo - SP, sob n° 38656,
neste ato representado por ERIC ALEXANDER KLUG, Diretor Executivo, brasileiro, portador da
cédula de identidade RG n° 11.566.133-5 SSP/SP e do CPF/MF n° 148.020.798-50, doravante
denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispbe a Lei Complementar Estadual n° 846 de
04/06/1998, 0 Decreto Estadual n° 43.493, de 29/07/1998, e suas alteraooes e considerando a
declaraoao de dispensa de Iicitagao inserida nos autos do Processo SC n° 6706612016,
fundamentada no § 1°, do artigo 6°, da referida Lei Complementar, combinado com o artigo 24, inciso
XXIV, da Lei Federal n° 8.666 de 21/06/1993 e alteraooes posteriores, RESOLVEM celebrar o
presente ADITAMENTO A0 CONTRATO DE GESTAO referente a formaoao de uma parceria para
fomento e execuqao de atividades relativas a area de Cultura, materializada pelo gerenciamento e
execuoao de atividades a serem desenvolvldas junto ao MUSEU DO FUTEBOL, instalado a Praga
Charles Miller, S/N° — Bairro Pacaembu — CEP: 01234-010 — Séo Paulo — SP, cujo uso ﬁca permitido
pelo periodo de vigéncia do presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condiobes.
CLAUSULA PRIMEIRA
(PLANO ESTRATEGICO DE
IV (CRONOGRAMA DE
MENSURACOES),
E
TRABALHO:
AQOES
ATUACAO),
(PLANO DE
DESEMBOLSO/SISTEMA DE PAGAMENTO), para repactuagao das aoées, mensuraooes e
adequaooes para 05 recursos oroamentarios para o exercicio de 2019.
O

presente aditamento tem por objetivo a alteragao dos ANEXOS

I

II

CLAUSULA SEGUNDA
Fica alterado o Paragrafo Primeiro da CLAUSULA SETIMA do Contrato de Gestao n° 04/2016, que
passa a vigorar com a seguinte redagao:
CLAUSULA SETIMA
Dos RECURSOS FINANCEIROS
(...)
PARAGRAFO PRIMEIRO — Para fomento e execugao do objeto deste
CONTRATO DE GESTAO, conforme atividades, metas e compromissos
especiﬁcados nos Anexos I, II e III, a CONTRATANTE repassara a
CONTRATADA, no prazo e condiooes constantes deste instrumento, bem
como no Anexo IV — Cronograma de Desembolso, o montante de RS
41.118.095,24 (Quarenta e um milhoes, cento e dezoito mil e noventa e cinco
reais e vinte e quatro cenlavos), de acordo com o “Anexo IV — Cronograma de
Desembolso". O valor a ser repassado nos anos seguintes correra por conta
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dos recursos consignados nas respectivas leis oroamentarias dos exercicios
subsequentes.
(...)

CLAUSULA TERCEIRA
Ficam alterados o "capuf' e o Para’grafo Segundo da CLAUSULA OITAVA do Contrato de Gestéo n°
04/2016, que passa a vigorar com a seguinte redaoao:
CLAUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS

Para 0 exercicio de 2019, a CONTRATANTE repassara a CONTRATADA
um total de R$ 8.744.617,00 (Oito Milhoes, setecentos e quarenta e
quatro mil, seiscentos e dezessete reais), mediante a Iiberaoao de 07
(sete) parcelas, de acordo com o “Anexo IV — Sistema de
Pagamento/Cronograma de Desembolso". O valor a ser repassado nos
anos seguintes correra por conta dos recursos consignados nas respectivas
leis orgamentarias dos exercicios subsequentes.
(---)

PARAGRAFO SEGUNDO

-O

montante de RS 8.744.617,00 (Oito Milhoes,

setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais), que
13.391.1214.5732.0000 no item 33.90.39 — 75 no
exercicio de 2019. sera repassado em 07 (sete) parcelas, na seguinte
conformidade:

onerara a rubrica

90% (noventa por cento) do valor previsto no “caput”, correspondentes a
R$ 7.870.155,30 (Sete milhées, oitocentos e setenta mil cento e cinquenta e
cinco reais e trinta centavos) seréo repassados através de 07 (sete)
parcelas conforme Anexo lV — Sistema de Pagamento/Cronograma de
Desembolso.
1 —

— 10% (dez
por cento) do valor previsto no “caput”, correspondentes a R$
874.461,70 (Oitocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta
e um reais e setenta centavos), seréo repassados através de 07 (sete)
parcelas conforme Anexo IV — Sistema de Pagamento/Cronograma de
Desembolso, cujos valores variéveis serao determinados em funoao da
avaliaoao trimestral da execuoao contratual, conforme previsto no Anexo
Técnico II — Plano de Trabalho - Aooes e Mensuracoes.

2

— A
avaliagao da parte variével sera
Unidade Gestora, podendo gerar um ajuste
ser repassada no trimestre subsequente,
cumprimento das metas, conforme previsto
Trabalho - Aooes e Mensuraobesi

3

realizada trimestralmente pela
ﬁnanceiro a menor na parcela a
a depender do percentual de
no Anexo Técnico II — Plano de

(---)

CLAUSULA QUARTA

4v)

Ficam ratiﬁcadas as demais clausulas do contrato néo alteradas pelo presente instrumento.
IQ
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forma.

contratadas assinam o presente aditamento em 2 (duas) vias de igual teor e
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ANEXO TECNICO 1 - PLANO ESTRATEGICO DE ATUAgixo

APRESENTAcAo
cumprimento ao Contrato n. 04/2016, 0 IDBrasil apresenta o Plano de Trabalho
para a gestao do Museu do Futebol no periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro de
2019. O Plano esta estruturado com o objetivo de dar continuidade aos Programas ja
desenvolvidos no Museu do Futebol desde sua inauguragao em 2008, na busca de
um equilibrio entre as atividades de salvaguarda, pesquisa, comunicagao, gestao e
manutengao predial e tecnolégica.
Em

Este plano reapresenta as metas pactuadas para 2019 a partir da recomposigéo
orgamenta’ria, na qual retorna—se para o valor de repasse a quantia de R$
240.442,00. Além das metas pactuadas assinadas no Termo Adltivo n. 03, esse
Plano inclui: a) a selegéo e contratagao de consultoria especializada para atualizagéo
do Plano Museologico, sendo a entrega deste devido a complexidade de execugao,
acordada para julho de 2020 e b) acoes para melhoria de sistemas de combate a
incéndio e seguranga predial.
Para 0 equilibrio orgamentério e ﬁnanceiro do ano, como expresso no Plano de
Trabalho assinado em 18 de outubro de 2019, o valor do ingresso foi reajustado de
R$15,00 para R$ 20,00, a partir do dia 15/10/2019, data em que também deixou-se
de conceder 0 dia ﬁxo de gratuidade. Conforme entendimentos com a Unidade
Gestora, o IDBrasiI voltara’ a oferecer a terca-feira gratuita quando da assinatura do
novo Termo Aditivo. Vale ressaltar que o valor de R$ 15,00 é ainda va'lido para
familias a partir de 4 integrantes e grupos acima de 10 pessoas, agendadas ou nao,
néo trazendo impactos para escolas e outras instituigoes.

OBJETIVO GERAL
Administrar, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura por meio da Unidade
de Preservagao do Patrimonio Museolégico, o Museu do Futebol garantindo a
preservagao, pesquisa e divulgagao de seu patrim6nio cultural material e imaterial, e
o cumprimento de sua missao institucional, e atuar intensivamente pelo
fortalecimento do Sistema Estadual de Museus - SISEM, em estreita consonancia
com a politica museologica e com as dlretrizes do Estado estabelecidas pela
UPPM/SEC.

VIABILIZAcho FINANCEIRA
$50 fontes de recursos para a viabllizagao financeira deste Plano de Trabalho:
Transferéncia de recursos da Secretaria de Estado da Cultura de 550 Paulo a
Organizagao Social;
Receitas provenientes de: a) geragao de receita por parte da Organizagao Social
Rua Maua, 51
CEP:

—

01028-900

2° Andar

—

Luz

—

$50 Paulo - SP

TEL: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE

sﬂo

PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secreta’rio

através de servigos previamente autorizados pela Secretaria de Estado da Cultura;

b) exploracao de servigos de Iivraria, Ioja, café e aﬁns em conformidade com o
Termo de Permissao de Uso (Anexo V do Contrato de Gestao); c) outras receitas
auferidas pela cessao remunerada de uso de seus espagos fisicos, quando autorizada
pela Secretaria; d) rendas diversas, inclusive da venda ou cessao de seus produtos,
tais como direitos autorais e conexos; e) doagoes, Iegados e contribuigoes de
pessoas fisicas e de entidades nacionais e estrangeiras;
Geragao de recursos pela Organizagao Social por meio de obtengéo de patrocinio a
projetos incentivados pelas leis de renuncia fiscal e captacéo de recursos advindos
de projetos aprovados em editais de fomento e fundos setoriais publicos;
Rendimentos de aplicacoes de ativos financeiros.

Todos os recursos integrantes da viabilizagao do Plano de Trabalho serao
devidamente demonstrados na prestacao de contas, e 05 documentos fiscais
correspondentes estarao disponiveis em qualquer tempo para fiscalizagao dos orgaos
publicos do Estado ou para auditorias independentes contratadas.

OPERACIONALIZACAO

acordo com a politica de museus do Estado de 550 Paulo, as ﬁnalidades que
traduzem a razao de existir dos museus sao organizadas através de um conjunto de
programas de trabalho, que expressam as agoes ﬁnalisticas a serem executadas (de
preservagao, pesquisa e divulgagéo do patrim6nio museologico, visando contribuir
para a educagao, identidade, cidadania e fruigao cultural) e as atividades de gestao e
de areas-meio, para viabiliza—Ias. Para materializar o desenvolvimento desses
programas, a operacionalizagao deste Plano de Trabalho envolve a execugao de
metas técnicas e administrativas, a realizagéo de rotinas técnicas e o cumprimento
de obrigagoes contratuais e gerenciais. As agoes a seguir descritas serao realizadas
no proprio museu e por meio da articulagao e apoio a outros museus do Estado e a
ag6es de preservagao e difusao do patrimonio museolégico em todo o territorio
paulista.
De

2019, o Museu continuara’ aberto ao publico de janeiro a dezembro, exceto as
segundas-feiras e nos dias 01 de janeiro; 06 de margo (quarta-feira de cinzas); 24,
25 e 31 de dezembro e em dias de jogos de futebol no Estadio do Pacaembu, cuja
negociacao com 05 agentes da Policia Militar nao permita a abertura em tempo
parcial. Nos demais dias, o funcionamento regular sera de terga—feira a domingo das
9h as 18h, com entrada até 17h. 0 Centro de Referéncia do Futebol Brasileiro abre
para consulta publica de terga a sabado, das 10h30 as 18h, com entrada até as 17h.
As segundas-feiras estao dedicadas a servigos internos. Os horarios de abertura do
Museu do Futebol podem sofrer alteragoes em dias de jogos no Estédio do
Pacaembu.
Em

valor do ingresso a partir de 15 de outubro de 2019 é de R$ 20,00, com meiaa estudantes a partir de 7 anos e idosos com mais de 60 anos. Para familias
a partir de 4 integrantes e grupos a partir de 10 pessoas, o valor individual é de R$
O

entrada
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15,00 inteira e R$ 7,50 a meia.
Museu operou com um dia fixo de gratuidade (tergas-feiras) até 0 dia 14/10/2019.
Conforme entendimentos com a Unidade Gestora, o IDBrasiI retornaré ao dia
gratuito na assinatura do novo Termo Aditivo e a recomposigao do valor do repasse

O

orgamentério.

politica de gratuidade determina a isengao de cobranga de ingressos a: criangas
6 anos; pessoas com deﬁciéncia e um acompanhante;
professores,
coordenadores e diretores, supervisores, quadro de apoio de escolas da rede publica
e acompanhantes (ﬁlhos e tutelados), além dos profissionais da Secretaria de
Seguranga Publica com um acompanhante. Membros do ICOM — Conselho
Internacional de Museus —, proﬁssionais da Secretaria de Cultura e de museus da
SEC nao pagam. As devidas gratuidades e suas formas de comprovagao estéo
'
descritas no site: htt : www.
d f
in h r '
|.or .br
A

até

seguir sao apresentadas as estratégias que nortearao o cumprimento do objetivo
geral e dos objetivos especificos previstos no Contrato de Gestao e neste Plano de
Trabalho. O desenvolvimento e o registro das agoes seréo feitos de maneira a
facilitar seu acompanhamento e avaliagao por parte da Secretaria de Estado da
Cultura, dos demais orgaos fiscalizadores do Estado de 550 Paulo e da sociedade em
geral.

A

Seréo apresentados relatorios trimestrais das realizagoes, onde as metas néo
atingidas serao justificadas e onde as metas superadas serao comentadas, quando
superiores a 20°/o do previsto. Deverao ser justiﬁcadas as metas quando forem
inferiores a 80% do previsto para o periodo, Iembrando que a somatoria dos
resultados trimestrais deveré viabilizar o alcance dos resultados anuais previstos.
politica de exposig6es e programagao cultural sera’ acordada entre a Organizagao
Social e a Secretaria da Cultura, por meio de sua Unidade Gestora, a partir da
apresentagao do documento “Proposta de Politica de Exposigc’ies e Programagao
Cultural do Museu do Futebol", que determinaré o foco e as diretrizes das mostras e
atividades propostas. Essa politica seré a base da selegao das exposigoes e
programacao cultural a serem anualmente realizadas no Museu, explicitadas no

A

documento “Descritivo Resumido das Exposigoes e Programagao Cultural”.

Todas as agoes ja' definidas para o proximo exerclcio deveréo constar do presente
Plano de Trabalho (seja nas metas pactuadas, rotinas técnicas ou metas
condicionadas a captagéo de recursos). As exposigoes previstas deverao ser
detalhadas até o trimestre anterior a sua realizagao, para aprovagao da Secretaria.
Caso isso nao ocorra, a Unidade Gestora deve ser formalmente comunicada e, em
comum acordo com a Organizacéo Social, deveré ser pactuado novo prazo para a
entrega do detalhamento. Outras programacoes que surjam no decorrer do ano e
néo constem previamente do Plano de Trabalho deverao ser comunicadas a
Secretaria com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedéncia, sempre que possivel,
ou logo que a agenda seja definida. Caso alguma Organizagéo Social realize, em
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equipamento do Estado sob sua gestao, atividade de programagao que nao esteja de
acordo com a politica aprovada pela Secretaria, estaré sujeita as penalidades
cabiveis, incluindo notificagao.

PROGRAMAS

E

ESTRATEGIAS DE ATUAcAo

1.PROGRAMA DE GESTAo EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANCA
1) OBJETIVOS ESPECiFICOS

Administrar, supervisionar e gerenciar o museu com qualidade, eficiéncia, eﬁcécia,
transparéncia e economicidade, garantindo a preservagao e comunicagéo de seus
acervos culturais em estreita consonéncia com a politica museolégica e com as
diretrizes da SEC. Este Programa contempla agoes em cinco eixos principais:

Eixo 1 - Plano museolégico e Planejamento Estratégico: estruturagéo de
planejamento estratégico de agoes via’vel ao posicionamento efetivo da vocagao do
museu frente ao seu amplo e diversificado conjunto de atividades. O
desenvolvimento ou atualizagao do Plano Museolégico de acordo com as diretrizes
estabelecidas pela SEC, e com o alinhamento a Politica de Acervo, documentos
norteadores que produzem definigoes que ultrapassam os limites de um Contrato de
Gestéo, deve contemplar a interlocugao com as diversas insténcias internas e
externas a Organizagao Social (equipes e Conselhos de Administragao, Conselhos de
Orientagao, UPPM/SEC, Comisséo de Avaliagao).
Eixo 2 - Gestao administrativa e ﬁnanceira: envolve a execugao de uma série
de agoes relacionadas a gestao e custeio de recursos humanos, servigos e demais
despesas para o gerenciamento do museu (tais como égua, qu, telefone, impostos e
material de consumo), bem como a realizagao de compras e contratagaes, de
atividades organizacionais, de prestagao de contas, manutengao do equilibrlo
financeiro e gestao arquivistica do museu.
Eixo 3 - Financiamento e Fomento: prevé a elaboragao e o desenvolvimento de
estratégias para ampliagao e diversiﬁcagao das fontes de recursos, sobretudo
ﬁnanceiros, para as atividades do museu, incluindo elaboragao e gestao de projetos
de captagéo de recursos incentivados e nao incentivados, junto a pessoas fisicas e
juridicas. Este eixo deve estar atrelado ao Programa de Comunicagao e
Desenvolvimento Institucional para potencializar as entradas de recursos oriundas
das receitas previstas no Contrato de Gestao (tais como cessao onerosa de espago,
bilheteria, cafés, Iojas e aﬁns e Comité de Patronos) e outras receitas de captagao,
sempre visando ao menor custo para o usua’rio ﬁnal (pL'Jinco do museu) e ao
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incremento dos recursos repassados pelo Estado, de modo a viabilizar mais e
melhores servigos culturais para a populagao. Neste eixo, é importante ressaltar o
papel do Conselho de Administragéo da Organizagéo Social na formagao e
manutengao de uma rede ativa de relacionamentos corporativos, visando aos bons
resultados de diversificacao de fontes de recursos, formagao de parcerias e captagéo
de patrocinio.
Eixo 4 - Mobilizagéo e/ou diversificagéo e/ou fidelizagéo de pt’nblico:
Elaboragao de pesquisas e analises para veriﬁcar a capacidade ma'xima de
atendimento do museu e desenvolver estratégias envolvendo todas as a’reas técnicas
e administrativas para viabilizar a ampliagao e/ou diversiﬁcagao e/ou ﬁdelizagao do
publico da Instituigao.
Eixo 5 — Monitoramento e Avaliaqéo de Resultados: Indicagéo de estratégias
internas para monitoramento de suas realizagoes e da implantagao do Plano
Museolégico e demais documentos norteadores, bem como para a avaliagao dos
resultados alcangados, incluindo a realizagao de pesquisas que apontem o perﬁl e a
satisfagao do pt'Jinco com as exposigoes, programagao cultural e educativa e servicos
oferecidos pelo museu, além de indicar novos possiveis caminhos de agao.

n)

ESTRATEGIA DE

Acﬂo

Desde o segundo semestre de 2016, as metas do Programa de Gestao Executiva
centraram-se na criagéo de planos para melhorias de equipe e estruturagéo de agoes
voltadas a captagao de receitas para a sustentabilidade ﬁnanceira do Museu do
Futebol, tais como: a) piano para melhoria de resultados de cessao onerosa dos
espagos (Auditorio, Foyer e a'reas internas do Museu); b) inscrigao de projetos em
editais e leis de incentivo; e, c) plano para diversiﬁcagao de pdblicos por meio da
concessao de gratuidades e descontos em bilheteria e parcerias com eventos de
terceiros que ocorrem na regiéo (a exemplo das corridas de rua na Praga e Bairro).
Dentre os resultados alcangados a partir desses esforgos, destacam-se o aumento
nas receitas com a cessao onerosa de espagos e novos patrocinios viabilizados em
2018, em especial via Lei Rouanet, com Grupo Globo, Via Varejo, Motorola,
Decathlon e Ital}. Além desses, vale reforgar os esforgos para parcerias de midia com
a Revista Piaui, UOL e espagos de divulgacéo em mobilia’rio urbano (pontos de
onibus e relogios de rua). O Sesc de 550 Paulo foi outra parceria estratégica em
2018, para a viabilizagao do 3° Simposio Internacional de Estudos sobre Futebol,
tendo custeado parte da programagao, com complementares apoios do Consulado
Francés, Briténico e Alemao.
O

IDBrasil hoje conta com projetos inscritos em leis de incentivo a cultura (PROAC—
Rouanet e PROMAC-ISS) e ao esporte (Lei Estadual e Lei Federal), ampliando

ICMS,

possibilidades de parcerias e patrocinios.

Para 0 ano de 2019, estao previstas quatro agoes: a) inscrigao de trés projetos em
editais e leis de incentivo; b) aumento da meta de captagao contemplando 28% do
repasse e somando, no minimo, R$ 2.475.750,00 necessérios a operagao do Museu
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do Futebol (sem atividades condicionadas); c) a manutengao da pesquisa de publico
por meio de totem eIetronico, mantida desde 2015 e d) contratagao de empresa
especializada para atualizagao do Plano Museolégico do Museu do Futebol.
Plano Museologico data de 2010, sendo necessa’ria sua revisao e atualizagao,
contemplando novos desafios do equipamento apés sua primeira década de
funcionamento. A primeira pactuagéo desse Plano de Trabalho previu a realizagao da
etapa de diagnostico institucional, caso o valor do repasse fosse recomposto até 30
de setembro de 2019. Com a recomposigao negociada no ﬁnal do més de outubro, a
nova pactuagao definiu a publicagao de Termo de Referéncia para selegao da
empresa e contratagao da consultoria escolhida até o més de dezembro de 2019. A
elaboracéo do Plano sera' feita no primeiro semestre de 2020.
O

Importante ressaltar as estratégias para o aumento da meta de captagao (em 2018
percentual foi de 21%, em 2019 esta na ordem de 28%):

o

a) aumento de receita de bilheteria: reajuste do valor do ingresso para R$ 15,00 até
R$ 20,00 a partir de 15 de outubro de 2019;

setembro de 2019 e para

b) aumento da previsao de receita com a cessao onerosa dos espagos: a partir do
desenvolvimento de novas estratégias comerciais e melhoria da equipe de vendas e

atendimento;

c) envidar esforgos para viabilizagao de captagao adicional de recursos incentivados
e nao incentivados: a partir de mudanga de foco estratégico e estrutura

organizacional.

Estas iniciativas, além de trazer recursos financeiros e novos parceiros para a
instituigao, permitirao agregar oportunidades de realizagao de eventos e atividades
alinhadas a missile do Museu. Em Iinhas gerais, os recursos do contrato de gestéo e
a captagao de recursos ﬁnanceiros, por meio de bilheteria e da cessao de espagos,
financiarao a estrutura bésica do Museu; e, as atividades expositivas e a
programagao cultural estarao condicionadas a captagao adicional de recursos, seja
por meio de editais e leis de incentivo a cultura, seja por doagoes ou parcerias que
porventura sejam feitas. O IDBrasil continuara mantendo os esforgos para captagao
adicional de recursos.
Vale lembrar os principais resultados de 2018, que pretendem ser continuados em
2019: patroclnio para exposigoes itinerantes e temporarias; para a programagao
cultural e para o programa educativo. O foco da captagao permaneceré nesse perfil
geral de atividades, estando a gestao do IDBrasil atenta a flexibilizar sua

programagao para melhor atragao de parceiro.

Importante pontuar também que

foi dado inlcio, em 2018, a um Programa de
Compliance para o IDBrasil, de modo a instituir com mais transparéncia e clareza
procedimentos institucionais para publico interno e externo. Essas agoes terao
impacto positivo na imagem dos equipamentos geridos pelo IDBrasil.
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III)

Nl'JMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Total de 7 funciona’rios:

Diretor Executivo, Diretora Técnica e Diretora Administrativa e Financeira,
Coordenadora de Comunicagao e Desenvolvimento Institucional, Supervisora de
Desenvolvimento Institucional e Técnico de Desenvolvimento Institucional

IV)

pﬁsuco

ALVO:

Visitantes, publicos de relacionamento (parceiros e patrocinadores) e usua’rios em
geral.

z. PROGRAMA

DE ACERVO:

CONSERVAcRo, DOCUMENTAcho

E

PESQUISA

1) OBJETIVOS ESPECiFICOS:

Salvaguardar e desenvolver o patrimonio museolégico, arquivistico [quando for o
caso] e bibliogréfico [quando for o caso] dos museus da SEC, para que os mesmos
sejam preservados, va|orizados e disponibilizados no presente e para as geragoes
futuras;
Assegurar a conservagao e preservagao dos acervos museologico, arquivistico e
bibliogréfico, por meio de plano de conservagéo com agoes preventivas e corretivas.
Garantir recursos financeiros para as atividades de preservagao, pesquisa e
disponibilizagéo dos acervos (contratagao de servigos préprios e/ou de terceiros e
compra de materiais);
Prover recursos humanos especializados e capacitados para as atividades de
preservagao, pesquisa e disponibilizagao dos acervos;
Adotar critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestao
dos acervos e nas diretrizes construidas pela UPPM;
Manter inventério e todos os tipos de registros atualizados dos objetos sob guarda
permanente e/ou tempora’ria (empréstimos de curta ou longa duragéo);
Manter procedimentos e registros atualizados de movimentagao e uso dos objetos;
Promover higienizagao e agoes de conservagao dos acervos e/ou tratamento
adequado de itens digitais e suportes de patrimonio imaterial;
Garantir e ampliar a pesquisa e a disponibilizagéo de informagoes sobre os acervos
da instituigao;
Realizar estudos, pareceres e outras agoes para ampliagéo qualiﬁcada do acervo,
estabelecendo ajustes com o Poder Pﬂblico e a iniciativa privada para aquisigéo de
acervos relevantes para o patrimonio cultural do Estado;
Articular as agoes realizadas, constituindo um Centro de Pesquisa e Referéncia que
amplie as possibilidades de produgao e difusao de conhecimento, e de interagao do
pdblico com as tema’ticas do acervo, atento as quest6es da Museologia

contemporanea.

11) ESTRATEGIA DE
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Programa de Acervo concentra a atuagéo do Centro de Referéncia do Futebol
Brasileiro, setor do Museu responsével por pesquisa e gestao de acervos da
instituigao. Em 2018, destacaram-se a continuagéo das politicas de acervo e da
organizagao da memoria institucional iniciadas em 2017, além da renovagéo de
Iicengas de uso de acervos de terceiros para as exposigoes. A equipe também é
responsa’vel por criar e gerenciar conteﬁdos para as agoes de comunicagao do Museu
nas redes sociais e pesquisa para exposig6es tempora’rias, itinerantes e virtuais.

O

Como agoes de divulgagéo do acervo, continuou-se a publicagao de textos na
plataforma Medium, agao que sera mantida em 2019. Como outra estratégia de
produgao de conhecimento e divulgagao de informagoes a respeito do acervo, serao

submetidos artigos em periodicos de renome.

Serao organizados trés workshops de cara'ter técnico para abordagem de temas
pertinentes a constituigao de acervos museologicos de natureza digital, avangando
em discussoes que tangenciam o trabalho que vem sendo realizado pelo Museu do
Futebol, como, por exemplo, a digitalizacao de colecoes. Em 2019, prevé-se o
nL'lmero minimo de 1500 itens digitais coletados, mediante compartilhamento de
terceiros e/ou digitalizagao de documentos. O nﬂmero foi ampliado devido a
parcerias conﬁrmadas no primeiro semestre de 2019, como com a Plataforma Google
Arts&Culture e por meio da confirmagao da realizagao de uma mostra tempora’ria
sobre futebol feminino, patrocinada pelo Banco Ital]. Essa agao concentra esforgos
na obtencao de referéncias de acervo oriundas de colegoes pessoais.
meta estabelece a formalizagao de parceria com no minimo uma instituigao
relacionada ao tema esportivo, fortalecendo a rede de intercémbios de acervos sobre

A Cultima

o

tema.

Como metas condicionadas, apresenta-se o reforgo de catalogagao do acervo em
banco de dados, trabalho que requer equipes exclusivamente dedicadas para que
haja resultados de maior escala. A interface do Banco de Dados requer atengao
especial para uma atualizagao em sua programagao, especialmente para
responsividade a celulares e melhorias de divulgagéo das colecoes. Outra meta diz
respeito ao trabalho de edigao de material em video que se encontra de modo
“bruto” no acervo, em especial as entrevistas criadas nos projetos de Historia Oral
desenvolvidos ao Iongo dos anos de 2011 a 2016.

agoes de pesquisa, em especial a de mapeamento de referéncias sobre futebol e a
de Historia Oral, fazem parte da rotina da instituigéo, e seréo realizadas em 2019 na
medida em que houver oportunidades e recursos. A equipe do Centro de Referéncia
do Futebol Brasileiro dara’ continuidade, em 2019, ac atendimento ao pL’iblico na
sede do Museu e por meio remoto (email e telefone), a alimentagéo e manutengao
do Banco de Dados para gestéo do acervo e das referéncias de pesquisa, e a atuagao
na produgéo de conhecimento Iigada as exposigoes e agoes de programagéo cultural.
As

III)

NﬂMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
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Total de 6 funcionérios e 2 estagiérios:
Diretora Técnica, Coordenadora do Centro de Referéncia do Futebol Brasileiro,1
Bibliotecério, 2 Assistentes de Documentagao, 1 Assistente de Pesquisa e 2

estagiérios.

IV) PI'JBLICO ALVO:
Funcionérios, pesquisadores e usua’rios

exposmoes E PROGRAMAcio CULTURAL

3. PROGRAMA

DE

1) OBJETIVOS

especincos:

Ampliar a extroversao do acervo e da tema’tica de atuagao do museu, contribuindo
para a formagao de pUinco de museus e equipamentos culturais, por meio de
exposigoes, cursos, oﬁcinas, workshops, palestras e eventos que viabilizem, com
acessibilidade, o acesso qualificado da populagéo a cultura e a educagao.
Contribuir para o fortalecimento dos calenda’rios cultural e turistico do Estado e do
municipio, oferecendo a populagao programagao especial e qualiﬁcada nos seguintes
eventos: aniversario da cidade, Virada Cultural, Semana dos Museus (maio) Férias
no Museu (julho), Més da Consciéncia Negra (novembro) e Férias no Museu
(janeiro).
Estimular a produgao cultural na area tematica foco do museu, por meio de
premiagﬁes, projetos de residéncia artistica e bolsas de estudo para projetos com
qualidade artistico-cultural e contrapartida sociocultural (exposigoes, apresentagoes,
oﬁcinas etc.).
Contribuir para a integragao do museu na Rede de Museus da SEC, por meio de
ag6es articuladas com 05 demais museus da SEC, potencializando a visibilidade e
atratividade das agoes realizadas.
Ampliar o pt’Jblico visitante do museu e de suas atragoes e servigos, contribuindo
para o crescimento do pL’iblico previsto no Planejamento Plurianual do Estado.
Realizar pesquisas especiﬁcas de satisfagao do pUinco com as exposigoes e
programagao cultural para subsidiar a gestao na avaliagao da programagéo
realizada.

II)

ESTRATEGIA DE ACAO:

metas programadas para o ano de 2019 foram reduzidas, em razao da
manutengao do valor do repasse do ano anterior. Assim, taI como ocorreu em 2018,
o Programa de Exposigoes e Programagéo Cultural, tera’ todas as agoes de
extroversao do acervo, via exposigoes temporérias e programacao, condicionadas a
captagao adicional de recursos.
A medida foi tomada em razao da perda real de recursos advinda da manutengao do
valor do repasse. A renovagéo da parceria com 0 Banco Itau permitiu programar
uma exposigao temporaria para o primeiro semestre, mas cumpre informar que, no
momento de apresentacéo desse documento, nao ha nenhum acordo previamente
As
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firmado. Como principais metas condicionadas estao: realizagao de 40 eventos de
programagéo cultural, dirigido a publicos variados; 2 exposigoes temporérias;
continuidade do plano de renovagao da exposigao de Ionga duragao e melhorias na
sinalizagao interna e externa do Museu.
A unica meta que permaneceu dentro do custo do Contrato de Gestéo é a criagéo de
trés exposigoes virtuais na Plataforma do Google Arts & Culture. As exposigoes
versarao sobre os resultados da parceria firmada com 0 Google para a criagéo do

uma plataforma colaborativa em que o publico podera
documentos
a respeito do futebol praticado por mulheres no
enviar relatos, fotos e
periodo de proibigao (1941 a 1983). A parceria foi ﬁrmada no primeiro semestre de
2019. Desse modo, foi ampliada de 1 para 3 exposigoes virtuais em 2019, sem
onerar os recursos do contrato de gestao.
“Museu do Impedimento":

Nos documentos “Politica de Exposigoes e Programagao Cultural” e “Descritivo das
exposigoes e Programagao Cultural" estao detalhados os temas das mostras
temporarias e dos principais eventos programados para o ano de 2019.

Programa ainda concentra as agoes de rotina, dirigidas a manutengao tecnologica
e expograﬁca da exposigao de Ionga duragéo do Museu. Pelo caréter dessa
exposigao, ha’ demanda por constantes trocas de suportes que acabam sofrendo com
desgastes devido ao intenso fluxo de visitantes. Atualizagoes de conteudo dependem
de recursos extras para implantagéo.
O

III)

NOMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Total de 10 funciona’rios:
Diretora Técnica e Assessor Técnlco de Diretorla.

Coordenadora de Exposigoes e Programagao Cultural, Técnico em Produga'o.
Coordenador de Tecnologia, 2 Analistas de Suporte, 3 Auxiliares de Servigos Gerais
de Tecnologia.
IV) POBLICO ALVO:
Visitantes e usuarios em geral.

4. PROGRAMA EDUCATIVO

I) OBJETIVOS ESPECiFICOS:
Contribuir com a educagéo nao formal, possibilitando a acessibilidade e a construgéo
de conhecimentos (cognitivos, afetivos, senslveis, criticos, desenvolvimento de
habilidades etc.) a partir do patrimonio preservado e comunicado pelo museu por
meio de visitas educativas, produgao de materials e conteudos pedagogicos, oferta
de oficinas, além da estruturagao de programas e projetos especiﬁcos para
diferentes publlcos, promovldos por equipe ﬁxa e qualiﬁcada.
Rua Maua, 51
CEP:

-

01028-900

2° Andar

—

Luz

- Séo Paulo

—

SP

(11) 3339—8000
www.cultura.sp.gov.br
TEL:

12

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretario
Contribuir para a formagao de plﬁblico para museus por meio de parceria com as
redes ptﬁblica e privada de ensino, e implantar estratégias de manutengao do acesso
do publico escolar aos museus, a partir de agoes especiﬁcas desenvolvidas de acordo
com as especiﬁcidades e potencialidades da instituigao.
Realizar pesquisa de perfil e de satisfagao do pUinco escolar, para subsidiar a
avaliagéo e o aperfeigoamento dos servigos prestados.
Aperfeigoar e intensiﬁcar as parcerias com as redes estadual e municipal de
educagao, instituigaes de ensino superior e instituigoes néo escolares diversas, tais
como ONGs, Institutos, Associagoes, agéncias de turismo, dentre outros.
Desenvolver e executar projetos e ag6es que promovam a inclusao social, trazendo
para o museu ou Ievando o museu a Iocais onde se encontram grupos sociais
diversificados, marginalizados e com maior dificuldade no acesso a equipamentos
culturais (tais como pessoas com deﬁciéncia, idosos, pessoas em situagao de
vulnerabilidade social) ou que estejam no entorno do museu.
Apoiar a qualificagao dos principals responsaveis por visitas de grupos, por meio de
cursos e oﬁcinas de capacitaga'o para professores, educadores, guias de turismo e
outros.
11) ESTRATEGIA DE

A930:

0 Programa Educativo do

concentra as agﬁes dedicadas ao
mediacao entre o acervo e 05 visitantes. A
equipe é composta por coordenagéo, supervisores, educadores, orientadores de
pL'Jblico e um assistente administrative. A equipe atua de modo integrado, embora
haja atribuigaes diferentes entre seus membros. Aos educadores cabem as
atividades com estudantes, familias, turistas e demais ptiblicos que acessam o
Museu, de modo espontaneo ou agendado.

atendimento ao

Museu do Futebol

ptﬁblico, com foco na

principal atividade 550 as visitas educativas para grupos de até 20 pessoas, com
duragao média de 1h30 e com roteiros que se adequam ao perﬁl do grupo. Ha o
agendamento prévio desses grupos, realizado internamente pela equipe por um
assistente administrative, sempre com a antecedéncia de um més. Além de receber
a demanda por meio de atendimento telef6nico, o assistente também organiza os
dados do perﬁl do grupo, necessaries para que o educador prepare a visita, elabora
relatorios, controla a agenda — cobrindo eventuais cancelamentos e outras
ocorréncias. Para isso, ha’ 0 agendamento ativo, por meio do oferecimento de
hora’rios de visitas a instituigoes que constam da lista de contatos do Museu. As
visitas sao avaliadas por meio de formulérios estruturados aplicados a todos os
grupos. Além disso, ha semestralmente a pesquisa elaborada pela Secretaria de
Cultura para grupos escolares e professores.

A

Outras atividades desenvolvidas pelos educadores 550 visitas mediadas ao Esta’dio
do Pacaembu e a exposigéo, aos finais de semana, para visitantes esponténeos. Séo
atividades desenvolvidas de modo mais sistematico desde 2016 e que vem
demonstrando bons resultados. Aliado a essa estratégia esté o oferecimento de
jogos, atividades e oﬂcinas, sempre nos mesmos horérios aos finais de semana e
feriados. Somando o pﬂblico alcangado nesse conjunto de atividades, o NL'icIeo
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Educativo atende a cerca de 15°/o do publico total do Museu do Futebol.
Dentro do Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol — PAMF, esté prevista a
continuidade do premiado projeto Deﬁciente Residente, abordando o tema da
mobilidade reduzida, a partir de pessoas sem membros inferiores ou superiores
(amputados). O foco partira' de times de futebol formado com pessoas amputadas,
iniciativa de reintegragéo de pessoas que sofreram acidentes que resultaram na
perda dos membros e encontraram no futebol uma nova ocupagao. Almeja-se a
produgao de um roteiro de visitagéo proprio a esses pﬂblicos e um novo
jogo/atividade educativa. A equipe de educadores pretende a realizagao de quatro
agoes extramuros, em asilos, casas de repouso, orfanatos ou instituigoes afins, de
mode a compartilhar a experiéncia da convivéncia com idosos, pessoas corn
deficiéncia e publico em situagéo de vulnerabilidade.
Como agoes condicionadas, esté o oferecimento de transporte e Ianches a pl’iblicos
especiﬁcos (escolar ou nao), conforme parcerias a serem estabelecidas para o

Programa; melhorias nos recursos de acessibilidade, em especial em aparelhos para
video-Iibras; e renovagéo de pegas téteis.

III)

NﬂMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Total de 31 funcionérios, sendo:

Diretora Técnica, equipe do Nt'JcIeo Educativo, composta por 30 integrantes:
Coordenadora, Assistente de Coordenagao, 1 Assistente Administrative, 3
Supervisores, 11 Educadores, 9 Orientadores de Ptﬁblico (carga horaria 42 horas
semanais) e 4 Orientadores de Pﬁblico (carga horéria reduzida para ﬁnais de

semana).

IV) POBLlco ALVO:
Estudantes e grupos de visitantes.
5. PROGRAMA DE INTEGRACAO A0 SISEM-SP

I) OBJETIVOS ESPECfFICOS:
Integrar e participar ativamente do Sistema Estadual de Museus de 550 Paulo,
SISEM-SP.

Disseminar boas préticas e conhecimento técnico para o conjunto de museus do
Estado de 550 Paulo, por meio da colaboragao do seu corpo técnico na elaboragao e
execugao de agoes em municipios da Regiao Metropolitana de SP e do interior do
Estado.
Realizar agoes de articulagao, capacitagao, difuséo e apoio técnico em instituigoes
museologicas e culturais em municipios da RMSP e do interior do Estado, conforme
orientagao do Grupo Técnico de Coordenagao do SISEM-SP/UPPM/SEC.
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Participar das Redes Tematicas de Museus de 550 Paulo, atuando na articulagao,
Ievantamento de informagoes e realizacéo de agoes de apoio a area temética afim.
Propor novas acoes que se coadunem com as Iinhas estabelecidas, em diélogo com o
GTCSISEM-SP.
Ampliar a visibilidade institucional do museu na RMSP e no interior.
Ampliar o publico atendido pela Organizagao Social a partir de agoes desenvolvidas
na RMSP e no interior.

n)

Acio:

ESTRATEGIA DE

atuagao do Museu do Futebol no Programa de Integracao do SISEM—SP previa a
realizacao de 2 acoes no caso de recomposigao do repasse. No entanto, por nao
haver tempo ha'bll de planejar e executar a agéo com eﬁcécia, néo seréio incluidas
metas nesse aditivo, pactuando novas atividades para o ano de 2020.

A

6. PROGRAMA

DE

CDMUNICAcio

E

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

I) OBJETIVOS EspEciFlcos:
Divulgar amplamente as exposigoes, a programagéo cultural, as acoes de pesquisa e
05 services prestados pelo museu, contribuindo para a ampliagao do conhecimento e
da valorizagéo do patrimonio museologico por parte do piliblico em geral, e para o
crescimento do numero de visitantes e participantes das atividades desenvolvidas.
Prestar informacoes atualizadas sobre a programagéo e servigos do museu.
Elaborar publicacoes diversas, com enfoque educativo, historico, artistico, técnico
e/ou cientiﬁco-tecnologico, contribuindo para a ampliagao do conhecimento geral e
especiﬁco acerca das Iinhas de atuagao e dos principais temas afetos ao museu.
produzir a comunicagéo visual e
interna,
Atuar com a comunicagao

implantar/requaliﬁcar a sinalizacao interna e externa do museu.
Realizar acoes de relacionamento com publicos-alvo, buscar potenciais parceiros e,
em conjunto com o Programa de Gestao Executiva, Transparéncia e Governanga,
estruturar programas de apoio ao museu.
Fortalecer a presenca do museu nos meios de comunicagao como equipamento
cultural do Governo do Estado de SP de alta qualidade e interesse social.

n)

ESTRATEGIA DE

Acio:

de Comunicagéo e Desenvolvimento Institucional
mantém as principais Iinhas planejadas quando da pactuagao do Contrato de gestao
virtual (site e redes
n. 04/2016, que almejam tanto o monitoramento do publico
sociais) quanto da insercéo do Museu do Futebol nos veiculos de imprensa.

As

metas previstas para

o Plano

principais estratégias de agao do Programa, para a gestao de metas e rotinas,
séo:

As

Gestéo do site museudofutebol.org.br, incluindo:
com o
1. Manutengao do servidor de hospedagem e rotina de backup (acao conjunta
Nucleo de Tecnologia)
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2. Manutengao dos dominios dos sites, com renovagao anual (agao conjunta com o
Nacleo de Tecnologia)
3. Atualizagéo de conteudo de todas as sessGes do site, com especial atengéo a
agenda de programagao, atualizagao de releases, horarios de abertura que, no caso
do Museu do Futebol sofre variagao conforme calendério de jogos no Estédio do
Pacaembu, e area de transparéncia institucional, com a publicacao de relatérios de
prestagéo de contas, planos de trabalho, balangos patrimoniais, manuais do IDBrasiI
e outros documentos exigidos pela Secretaria da Cultura.
4. Monitoramento das estatisticas de acesso ao site, por meio da ferramenta do
Google Analytics;

Gestéo das midias sociais
Museu do Futebol tem perﬁs ativos em 6 plataformas, a saber: Facebook (desde
2010), Twitter (desde 2010), Instagram (desde 2014), Youtube (desde 2014),
Spotify (desde abril de 2017) e Medium (desde junho de 2017).

O

Agoes realizadas:
1. Criagao dia'ria de conteudo especiﬁco a cada midia social, seguindo padroes

contemporaneos de utilizagéo dessas midias por equipamentos culturais;
2. Monitoramento do desempenho da atuagao de cada perﬁl, a partir de: numero
total de seguidores, acréscimo/decréscimo de seguidores (medido semanalmente);
impressoes de posts; visualizagoes de posts; alcance (numero de pessoas);
engajamento.
3. Elaboragao de relatorio mensal de desempenho, com discussao interna e entre as
diferentes equipes sobre estratégias, pautas e criagao de conteudo.
4. Relacionamento com o publico: respostas as mensagens fechadas, agoes de
engajamento com comentérios abertos, acompanhamento de uso das “Hashtags”,
pesquisa de posts realizados pelo publico para repostagem, dentre outros.
Relacionamento com a imprensa
Museu do Futebol contou com assessoria de imprensa terceirizada, a Approach, de
janeiro de 2009 a agosto de 2015. Com a redugéo orgamenta’ria ocorrida a partir
daquele ano, o servigo fol cancelado e o atendimento a imprensa passou a ser
realizado pela equipe interna, em conjunto com a Coordenadoria de Comunicagao da
Secretaria de Cultura. Contudo, 0 staff dessa unidade nao atende a demanda de
acompanhamento local dos orgaos de imprensa que cobrem os equipamentos, sendo
fundamental a existéncia de pelo menos um funcionario dedicado a esse tipo de
relacionamento nos museus.

O

do
Compreende-se que o atendimento a imprensa é estratégico para a divulgagao
equipamento, néo sendo suficiente, para tanto, a emissao de releases. 0
acompanhamento personalizado é, muitas vezes, o que garante que a reportagem
Ha’ um
realizada no local (ou por telefone) atinja a mensagem que o Museu deseja.
risco grande de imagem em caso do nao acompanhamento adequado, devido a naoexisténcia de um profissional treinado, de um veiculo de imprensa.

modo a evitar esse risco e néo perder o potencial dos equipamentos no que se
refere a insergéo em midia, o IDBrasiI, a partir de 2016, reorganizou suas equipes

De
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internas de forma a contar com um proﬁssional mais dedicado a essa ﬁnalidade. Sem
aumentar o seu contingente de funciona’rios, ha' atualmente na equipe um assistente
de comunicagéo que realiza, dentre outras atividades, o relacionamento com
jornalistas, via email, telefone e acompanhamento local.

0

Museu do Futebol, desde sua inauguragéo, apresenta alto indice de insergao

esponténea (nao paga) em midia. Esse nﬂmero se deve, sobretudo, ao tempo
dedicado a esse atendimento no local. Especialmente quando ha 0 Iangamento de
um novo projeto, como exposigao temporéria, ou em datas comemorativas (como
Dia das Criangas, Dia dos Pais, etc.), 0 Museu do Futebol recebe um grande nL'Jmero
de jornalistas, e somente uma equipe dedicada e treinada pode atender de modo

eficaz.

Criagé'o de campanhas/andncios institucionais

criagéo das pegas para campanhas institucionais e aprovagao junto aos orgéos
competentes;
- gestéo das entregas (diferentes calenda’rios, formatos, etc);
- gestéo dos contratos de parcerias corn veiculos de midia, todas vigentes até 0 final
de 2018, e que poderéo ser renovadas em 2019:
- Revista Piaui (1/4 de pég em cada edigao)
- UOL (impressoes de banner no portal)
-

Parceiras pontuais:
SPTrans
Site 0 Torcedor
Revista Brasileiros (digital)
Revista Ta’xi
Gestéo de mailing + News/etter
- Insergéo de novos contatos na Iista de mailing; segmentagao dos contatos;
atualizacéo de contatos de determinados segmentos (autoridades, VIPs, formadores
de opiniéo, etc.);
- Criagao de newsletter mensal, com destaques da programagao cultural;
- Disparo de newsletter, convites e outras pegas, por meio de e-mail marketing,
utilizando ferramenta que controla e monitora o nﬁmero de e-mails recebidos e
visualizados.

III)

NOMERo

E

PERFIL DOS FUNCIONARIOS

Total de 7 funcionarios e

1

oo

PROGRAMA:

estagia’rio:

Diretor Executivo, Diretora Técnlca, Assessor Técnico de Diretoria.
Coordenadora de Comunicacéo e Desenvolvimento Institucional, Assessor de
Comunicagéo e Marketing, 2 Assistentes de comunicagao (1 deles com foco em
design de pegas gréﬂcas) e 1 estagiario.
IV)

pasuco ALVO:

Imprensa, visitantes, patrocinadores, instituigoes parceiras e usuarios em geral
17
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7. PROGRAMA DE EDIFICACDES: MANUTENCAO PREDIAL, CONSERVACAO
PREVENTIVA E SEGURANCA

1) OBJETIVOS ESPECiFICOS:

Assegurar a manutengao ﬁsica e a conservagéo preventiva das ediﬁcagoes,
instalagoes e equipamentos de infraestrutura predial, investindo, no minimo, [4°/o]
do repasse do Contrato de Gestao em agoes de operagao e em sua manutengéo
preventiva e corretiva.
Garantir a seguranga da ediﬁcagao, do acervo e das instalagoes, bem como dos
usuérios (visitantes, pesquisadores, participantes de eventos) e funciona’rios.
Criar condigoes para a acessibi|idade fisica as areas expositivas, de trabalho e de uso
comum.
Ampliar a sustentabilidade ambiental dos museus.

n)

ESTRATEGIA DE

A950:

o ano de 2019 mantém a previsao de realizagao de todas
as agoes de rotina e a renovagao do AVCB e do Alvaré de Funcionamento de Local de
Reuniéo. Os aprimoramentos ﬁcam sujeitos a recursos adicionais, tais como projetos
de automagéo, adequagao de a'reas administrativas e de trabalho das equipes
internas, e melhorias nos equipamentos de prevengao e combate a incéndio.

0 plano de trabalho para

destaque de 2018, que seré mantido em 2019, é a obtengao de AVCB em todas
as exposigées tempora'rias e itinerantes (estas quando 0 local que recebe jé possui o
Um

proprio AVCB regularizado). Esse custo é parte do total dos projetos, e o processo é
Iiderado pelas equipes de manutengao predial e 05 responsaveis pelos projetos na
area ﬂm.

érea desempenharé as atividades com economicidade, buscando novas tecnologias
em materiais, méquinas e ferramentas e realizando a atualizagao dos planos de
modo a contemplar leis e normas vigentes.

A

Como agoes pactuadas a partir da recomposigéo do repasse orgamenta’rio estéo: a) o

conserto de duas das maquinas de ar condicionado da Sala Jogo de Corpo que estao
danificadas prejudicando a visitas ao Museu. A instalagao seré feita no primeiro
trimestre de 2020, mas a selegao do fornecedor sera feita em 2019; b) a instalagao
de cortinas de ar nas saidas de 3 salas expositivas, visando a maior eﬁciéncia no
condicionamento de ar; c) a instalagéo de novos pontos de cameras no CFTV; d) a
interligagao da bomba de égua a Iinha de sprinklers, aumentando a seguranga de
combate a incéndio; e) implantagao de sistema de Tag Out para aumentar seguranga
durante manutengao elétrica; e f) aquisigao de 5 extintores de incéndio com maior
autonomia e movimentagao sobre rodas.
18
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III)

NOMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS D0 PROGRAMA:

Total de 08 funciona’rios do NL'JcIeo de Operagoes e Infraestrutura, sendo:

Coordenador, 2 Assistentes de Coordenagao; 2 Assistentes
Operacionais; 3 Auxiliares de Servigos de Manutengao.

1

de

Servigos

IV) PL'JBLICO ALVO:
Visitantes e usua’rios em geral.
PREMISSAS DA PROPOSTA ORCAMENTARIA 2019 - MUSEU DO FUTEBOL
Para 0 exercicio de 2019, o valor referencial de repasse estabelecido pela Secretaria
da Cultura foi o mesmo de 2018, ocasionando uma perda real no orgamento — cerca
de 15°/o, acumulada em trés anos, considerando-se os aumentos nos custos fixos do
equipamento devido a inflagao, dissidios e reajustes contratuais. Essa redugao
implicou na revisao do custeio das atividades dos diversos programas, inclusive dos
ﬁnalisticos, bem como das estratégias para a arrecadagao de receitas. Para os
primeiros, como apontado na apresentagéo desse Plano, houve a diminuigao de
metas, condicionando as principais atividades a captagao de recursos adicionais.

Jé em relagao a captagao de receitas, para equacionar o orgamento minimo
necessario ao funcionamento ordina’rio do Museu, havera o aumento do valor do
ingresso. A medida visa ampliar a receita orlunda da Bilheteria, tendo em vista a
série histérica de visitagao abaixo, o detalhamento das principais agoes mantidas,
reduzidas e ou alteradas, que embasaram a proposta orgamentéria.

Preservagao

da maioria dos programas e agoes deﬁnidos no ambito dos museus da
priorizando: a) agées de atendimento ao pdblico, especialmente via
agendamento (manutengao da capacidade prevista na assinatura do contrato); b)
manutengao das agoes de rotina relacionadas ao acervo, exposigoes, educativo e
ediﬁcagoes, especialmente o atendimento de pesquisadores no Centro de Referéncia
do Futebol Brasileiro, mas com redugao na capacidade de gerar conteiﬁido e novos
produtos a partir da redugao do quadro total de funcionérios do setor, que desde
2016 opera com menor nﬂmero de pessoas; c) manutengao do parque tecnologico
da exposigao de longa duragao e a manutengao da edificagao; d) manutengao dos
canais de comunicagao do Museu (site, redes sociais e atendimento a imprensa), que
é realizada por equipe interna e néo por assessorias especializadas, salvo haja
UPPM/SEC,

patrocinio a projetos que permitam esse direcionamento de recursos; e) agoes de
gestao do equipamento, especialmente a inscrigao de projetos em leis de incentivo
(a cultura e ao esporte), vital para a sustentabilidade ﬁnanceira da instituigao; e, f)
renovagao dos Iicenciamentos de direitos autorais e de imagens.

Redugao de metas:
-

de pt'Jinco visitante, pela mudanga desta meta de objetivo para meta minima,
19
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sendo deseja'vel a sua superagao;
- de eventos de Programagao Cultural, com todos os eventos condicionados a
captagao, como ocorrido em 2018;
projeto de renovagéo de parte da exposigéo de Ionga duragao do Museu do Futebol,
que estara’ submetido a recursos adicionais, bem como realizagao de exposigoes
temporarias e itinerantes.
-

Renegociagéo com fornecedores e repactuagao de contratos, com redugao de posto
de seguranga, renegociagao de contratos de telefonia, redugéo materiais de
consumo, dentre outros. Abertura de novos processos de compras.
Para os ca’Icqus das receitas e despesas, foram considerados:

Parametros de mercado
Reajustes de contratos de servigos: 4,5% a.a. previsao de inflagao baseada no
relatorio FOCUS do Banco Central de 21 de setembro de 2018.
Reajuste contratos de servigos de méo de obra terceirizada: 5,0% (reajuste atrelado
ao dissidio das categorias)
Dissidio funcionarios: 5,0°/o

Taxa Bésica de juros: 7,25% a.a. com base no relatorio FOCUS do Banco Central
de 21 de setembro de 2018). Remuneragao dos recursos aplicados = 75% da taxa
basica de juros.

Premissas das Receitas Operacionais
Bilheteria: prego do ingresso = R$ 15,00 e gratuidade as tergas-feiras até 14 de
outubro. A partir de 15 de outubro o ingresso passa a R$20,00 e 0 dia gratuito para
todos os visitantes retornaré a partir da assinatura do Termo Aditivo com a
recomposigao do valor do repasse.
Para que o reajuste do prego do ingresso a partir de 15 de outubro néo venha a

impactar economicamente as categorias de visitantes mais expressivas criamos
possibilidades de valores diferenciados com custo menor: Para familias a partir de 4
integrantes e grupos a partir de 10 pessoas, o valor individual é de R$ 15,00 inteira
e R$ 7,50 a meia.
considerada para apuragéo da receita com bilheteria a meta de pﬂblico assumida
(250 mil visitantes no ano) e 05 parametros de 2018 da distribuigao das vendas de
ingressos pelos diversos dias da semana, bem como as proporgoes de ingressos com
prego integral, meia entrada e gratuidades concedidas usualmente.
Foi

Outras Fontes de Receitas Operacionais: Cessao onerosa de espagos para bar,

Ioja, e para eventos corporativos. Foram considerados os valores contratuais de
cessao onerosa do Bar e da Loja e o crescimento de 30% na receita orgada para
2018 com cessao onerosa de espago para eventos corporativos, com base nas agoes
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de melhoria implantadas pela equipe do IDBrasil ao longo do exercicio de 2017 e
2018.

Premissas de Quadro de Funcionarios
Quadro de funcionérios dimensionado para atender a operagéo bésica do Museu e
suas metas pactuadas. Agoes que venham a ser viabllizadas com recursos adicionais
captados — metas condicionadas- demandarao contratagéo adicional e pontual de
profissionais.
remunerag'a‘o e vantagens de qualquer natureza para 05 dirigentes nesse Plano de
Trabalho nao ultrapassarao 15% do orgamento total do exercicio. Os Custos com
05 demais funcionérios, na'o ultrapassar'éo 70% do orgamento total.

A

Premissas de gastos com edificagées
Com a recomposigao do valor do repasse, a verba do Programa de Edificagoes foi
ajustado o percentual minimo de 4,5°/o do valor do repasse para 5,3°/o, incluindo a
realizagao de agoes anteriormente condicionadas e novas melhorias para 05 sistema

de seguranga e combate a incéndio.

Premissas para 05 principais itens de despesas de custeio
Vigilancia, Portaria e Limpeza
Redugao de um posto de portaria, considerando a possibilidade de fechar e
automatizar uma das portarias de acesso de funcionérios.

Energia elétrica
Para projegao do custo de energia elétrica foi adotado reajuste da tarifa média para
2019 = inflagao, a partir da tarifa observada em agosto/2018, ja reajustada acima
da inflagao, com consumo médio dos dltimos 3 anos.

Verbas oriundas de recursos de captagao no exercicio de 2018 serao aportadas
para custeio do plano de trabalho e:

para aumento do Fundo de Contingéncia,
valor adicional de R$ 87.300,00, visando dar mais seguranga administrativa e ﬁnanceira
a gestéo do equipamento;

para reserva de recurso destinado a despesas tributarias com 155
21
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destinagéo de valor de R$ 369.784,00, a ser reservado
155 sobre o valor do repasse — conforme artigo 11° da
artigo 3° da Lei 16.127/2015, que isentava esse tributo
for conﬁrmada a isengéo, esse recurso sera’ revertido
contingéncia.

para o possivel recolhimento de
Lei 16.757/2017, que alterou o
sobre os repasses. Se no futuro
para constituigéo do fundo de

22
Rua Maua’, 51 2° Andar
CEP: 01028—900
—

—

Luz

—

Séo Paulo - SP

(11) 3339-8000
www.cu|tura.sp.gov.br
TEL:

\

ii

i,”

GOVERNO Do ESTADO DE

sﬂo

PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secreta’rio

ANEXO

Tl’scmco

n

IDBRASIL CULTURA, EDUCACRO

E

ESPORTE

ORGANIZACKO SOCIAL DE CULTURA
CONTRATO DE GESTAO N°
ANO:

4/2016

2019

UGE: UNIDADE DE PRESERVAcAo Do PATRIMGNIO
MUSEOLOGICO

CONTRATO DE GESTAO No

4/2016

Referente ao Museu do Futebol
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METAS TéCNICAS E CONDICIONADAS- MUSEU D0 FUTEBOL
PROGRAle DE GESTRO EX__§CUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANCA
A 633
Previsio
Atributo d:
"0
Mensuragio
Pacguadas
mcnsuracio
Trimestral
'

No
1

(PGTG) Inscrigao de
projetos/planos em Leis
de Incentivo e editais

1.1

Dado Extra

Quantidade de
Projetos
inscritos

(Eixo 3)
2

3

4

META ANUAL 3

(PGTG) Captagéo de

recursos financeiros
(bilheteria/cesséo de
espagos/patrocinios/doac
ﬁes) e etc. (Eixo 3)

2.1

(PGTG) Pesquisa de
Publico - indices de
satisfagéo do pi'Jinco
geral de acordo com 05
dados obtidos a partir do

3.1

(PGTG) Atualizagéo do
Plano Museolégico:

4.1

TOTEM

1° Trim
2° Trim
3° Trim 2
4° Trim 1

Meta-Resultado

Meta-Resultado

Valor minimo

de 26,61% de
captagéo em
relacﬁo ao
repasse
indice de
satisfagéo
(> ou = 80%)

1° Trim 530.000
2° Trim 602.000
3° Trim 620.000
4° Trim 687.000
META ANUAL

2439000

1° Trim 80%
2° Trim 80%
3° Trim 80%
4° Trim 80%
META ANUAL

eletrénico

contratagéo de empresa
especializada

Meta-Produto

Empresa
contratada

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

CEP:

—

01028-900

2° Andar -

Luz

—

$50 Paulo - SP

1

META ANUAL 1

2
Rua Maué, 51

80%

(11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

TEL:

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

Ga binete do Secreté rio
PROGRAMA DE GESTRO EXECUTIVA, TRANSPARENCIA E GOVERNANQ

N°
5

Acaes
condlclonadas

(PGTG) RealizacSo de

Pesquisa de Pt’Jblico
(qualitativa)

6

Atrlbuto da

N°

(PGTG) Elaboragao de
Plano de

mensura

Meta-Produto

5.1

6.1

Meta-Produto

8

(PGTG) Elaboracao de
estudo para otimizagéo de
fluxo de informagoes na
area administrativa
(PGTG) Contratagéo de

"ensuring-lo
Pesquisa
realizada

Meta-Produto

7.1

PrevlsSo
Trlmestral
1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1
META ANUAL 1

Plano

Entregue

Desenvolvimento de
Pessoal

7

'

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1

META ANUAL 1

Plano

Entregue

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1

META ANUAL 1

8.1

Meta—Produto

empresa para
Implantagao de sistema
estruturado para
manutengao e avaliagéo
de cadastro de
fornecedores

Empresa
Contratada

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1

META ANUAL

1

3
Rua Maué, 51
CEP:

—

01028-900

2° Andar

—

Luz

—

Séo Paulo

—

SP

3339~8000
www.cultura.sp.gov.br

TEL: (1 1)

6

W

l”

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

Gabinete do Secretério

"0
9

PROGRAMA DEACERVO
"
37'Ati-lbﬁtoda‘fl'if
~
N°*
"°";‘.‘.".°9‘°

A980:

»

-

"unmade

Pactuadas
(PA) Realizagéo de
workshops (oficinas)
técnicos

Prcvlslo

'

‘

9.1

Trimestral

'

;

Meta-Produto

Quantidade de
encontros
realizados

1° Trim

2° Trim
3° Trim
4° Trim

1
1

1

META ANUAL 3

9.2

Meta-Resultado

Ni’imero
minimo de

1° Trim
2° Trim 10
3° Trim 10
4° Trim 10
META ANUAL 30

de
artigos
produzidos

1° Trim 2
2° Trim 2
3° Trim 2
4° Trim 2

profissionais
atendidos
10

(PA) Produgéo de artigos
no site do Museu

10.1

Meta-Produto

Ni’Jmero

META ANUAL 8
11

(PA) Submisséo de
artigos sobre o trabalho
do CRFB e sobre o acervo
‘a
publicagéo em sites de
terceiros e/ou publicagoes
(cientiﬁcas e néo

11.1

(PA) Coleta e
digitalizagéo de fotos e
documentos para
ampliagéo do acervo

12.1

(PA) Estabelecimento de
parcerias com clubes de

13.1

Ndmero de
artigos
submetidos
publicagéo

Meta-Produto

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 1

33

META ANUAL

1

cienti'ﬁcas)

12

Meta-Produto

itens
digitalizados

digital

13

I4

META ANUAL 1

N°

condlclonadas

(PA) Documentagéo da
pesquisa do acervo

‘

1

l4.|

“Atrlbutq is???

M350
Meta-Produto

:-

»'

»,.

Prevlsio

Men'iuragﬁo
,;

'

»

N° de itens
documentados

/registrados

no banco de
dados do

vTrImestral

1° Trim 250

2° Trim 250
3° Trim 250
4° Trim 250
META ANUAL 1.000

acervo
Rua Maué, 51 - 2° Andar
CEP: 01028—900

—

Luz

- Séo

1.400

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 1

parcerias
estabelecidas

PRQGRAMA DE ACERiLg

A96“

META ANUAL

Ni’imero de

Meta-Produto

futebol e instituicoes de
memoria do esporte para
intercémbio de acervos
(minimo de 1 nova
parceria/ano)

N°

1° Trim
2° Trim 1.200
3° Trim 200
4° Trim

Ni’Jmero

minimo de

Paulo

—

SP

(11) 3339—8000
www.cultura.sp.gov.br

TEL:

GOVERNO DO ESTADO DE 550 PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secreta’rio
15

(PA) Edigéo e publicagéo

Meta-Produto

15.1

de entrevistas em video
do acervo de Historia Oral
16

(PA) Publicagao digital
sobre as pesquisas do
CRFB e o acervo do MF

Numero de

1° Trim
2° Trim 25
3° Trim
4° Trim 25

entrevistas
editadas e
pubiicadas

META ANUAL SO

Meta-Produto

16.1

Numero de
publicagoes
editadas e
disponiveis ao

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

17

(PA) Realizagao do I
Encontro do
“Observatorio do

17.1

Meta—Resultado

Numero
minimo de
participantes
do evento

(PA) Renovagéo da
interface de consulta do
Banco de Dados
(responsividade e
dinamicidade de exibigao
de conteudo)
(PA) Aquisigao de storage
de 40th para ampliagao
da capacidade
salvaguarda do acervo
multimidia do Museu

18.1

Meta-Produto

Interface
renovada

Torcedor”

18

19

A

1

1° Trim
2° Trim
3° Trim 100
4° Trim
META ANUAL 100
1° Trim
2° Trim
3° Trim 1
4° Trim
META ANUAL 1

19.1

Meta-Produto

Sistema
implantado

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1

META ANUAL

PROGRAMA DE EXPOSIQéES E-PROGRAMAQAO CULTURAL

6es

1

META ANUAL

Di’JbIlco

No

Paczuagas

"0

20

(PEPC) Exposigao virtual
na Plataforma Google
Cultural Institute

20.1

Atributo’da

.

'

'

"

i

‘

Prevlsio

Mchtﬁrlcié'

l."99’!f@§‘°

Trlmestral

Meta-Produto

Quantidade de
exposigoes

1° Trim
2° Trim
3° Trim 3
4° Trim

A

.

1

META ANUAL 3

21

(PEPC) Recebimento de

visitantes
presencialmente no

21.1

Meta-Resultado

Museu do Futebol

Rua Maua, 51
CEP:

-—

01028-900

2° Andar

—

Luz

—

S50 Paulo

—

SP

Numero
minimo de
visitantes
recebidos

1° Trim 53.300
2° Trim 65.800
3° Trim 69.200
4° Trim 61.700
META ANUAL 250.000

3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

TEL: (1 1)

(5K

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretério
PROGRAMA DE
N°
22

A963:
condlclonadas

(PEPC) Realizagéo de

Eventos da Programagao

exposrgbes e pnoemmgjio cumuuu.
Atrlbuto' da’
measuraggo

N°

Meta-Produto

22.1

Cultural

'

"shinny-So
Namero de
eventos
realizados

PrevisSo
Trlmestral

1° Trim 10
2° Trim 10
3° Trim 10
4° Trim 10

META ANUAL 40

23

Meta-Produto

23.1

(PEPC) Realizagao de
Exposigﬁes tempora’rias

Quantidade de
exposigoes

1° Trim

2° Trim

3° Trim
4° Trim

1
1

META ANUAL 2

24

25

26

27

de
ambientes
renovados

Ni’imero

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

(PEPC) Renovagao da
sinalizagao interna e
externa do Museu do
Futebol

25.1

(PEPC) Aquisigéo de

26.1

Meta-Produto

de
ambientes

NL'imero

com a

Nobreak trifésico de
10kva com banco de
bateria, para redundancia

Meta-Produto

sinalizagao
renovada
Nobreak
adquirido

1° Trim
2° Trim
3° Trim 2
4° Trim 2

META ANUAL 4

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 1
META ANUAL 1

(PEPC) Reformulagéo do
aplicativo do Museu, com
novas funcionalidade e
publicagao nas Iojas

27.1

(PEPC) Criagéo de um
sistema de Fichério dos

28.1

Meta-Produto

Aplicativo

publicado

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

Meta-Produto

Fichério

impiantado

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

—

01028-900

2° Andar

—

Luz

-

$50 Paulo

1

META ANUAL 1

6
CEP:

1

META ANUAL 1

ciubes, interativo, para
substituigéo do ﬁchario
ﬁsico da exposigao de
Ionga duracéo.

Rua Maué, 51

1
1

META ANUAL 2

online.

28

Meta-Resultado

24.1

(PEPC) Renovagéo da
Exposigé‘io de Ionga
duragéo do Museu do
Futebol

-

SP

3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

TEL: (1 1)

a

GOVERNO D0 ESTADO DE

silo

PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretério

Acbes

N0

29

30

Pactuadas
para estudantes de
escoias publicas e
privadas (ensino infantil,
fundamental, médio,
técnico e universitério)
(PE) Visitas educativas
ptﬁiblico

"

’

(PE) Visitas educativas

para

PROGRAM EDUCAT] V0
Atﬂbﬁtoﬂlfﬁ
No
-’.‘°'!°“!’°93°
Mehml‘icior
'

.

especiﬁco

29.1

Meta-Resultado

Numero

minimo de

estudantes

atendidos em
Visitas

educativas
30.1

Meta-Resultado

Nliimero
minimo de
pL'iinco

especifico
atendido em

Prevlsio

Trimestral
1° Trim 1.100
2° Trim 5.500
3° Trim 5.500
4° Trim 2.500

META ANUAL

14.600

1° Trim 2.600
2° Trim 3.100
3° Trim 3.100
4° Trim 1.800

META ANUAL

Visitas

10.600

educativas
(minimo de
44% da
capacidade de
atendimento
de 24.128
vagas)
31

(PE) Projeto Deficiente
Residente — 2a

31.1

Meta-Produto

temporada:

Futebol de amputados

(membros inferiores
superiores)

32

/

(PE) Agoes educativas

extramuros (casas de
repouso, orfanatos,
escolas, ONGs, outros
museus, etc.)

33

(PE) Pesquisa de perﬁl e
de satisfacéo de pdblico
escolar modelo SEC
(professor e estudante) e
monitoramento de indices

de satisfacéo

32.1

Meta-Produto

de
novas
atividades/
roteiros
criados

NL‘imero

Quantidade de
acoes
extramuros
realizadas

1° Trim

2° Trim
3° Trim
4° Trim

3
META ANUAL 3

1° Trim
2° Trim 2
3° Trim
4° Trim 2
META ANUAL 4

33.1

Meta-Produto

Nﬁmero de

pesquisas
realizadas

1° Trim

2° Trim

3° Trim
4° Trim

CEP:

—

01028-900

2° Andar

—

Luz

33.2

—

1

META ANUAL 2

Meta-Resultado

,

Indice de
satisfagao
(> ou = 80%)

1° Trim
2° Trim 80%
3° Trim
4° Trim 80%
META ANUAL

Rua Maué, 51

1

Séo Paulo

-

SP

80%

3339-8000
www.cu|tura.sp.gov.br

TEL: (1 1)

6,

“i

GOVERNO D0 ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretério

'

Ac6es

No

34

PROGRAMA EDUCATIVO
'

Atﬁbiiid”dif'*’i “

Pactuadas

No

tumbling“

(PE) Visitas conjugadas
ac Estédio do Pacaembu

34.1

Meta—Produto

,-

'

"

‘

Mensuraclo
.

Nﬁmero de
Visitas

oferecidas

Previsio

Trlmestral
1° Trim 25
2° Trim 25
3° Trim 25
4° Trim 25
META ANUAL

34.2

Meta-Resultado

Numero

minimo de

visitantes

1° Trim 300
2° Trim 300
3° Trim 300
4° Trim 300

1.200

META ANUAL

35

(PE) Atividades,
dinémicas e jogos para
pt’Jinco esponténeo

35.1

Meta-Produto

o

Quantidade de
atividades
oferecidas

100

1° Trim 30

2° Trim 30
3° Trim 30

4° Trim 30

META ANUAL 120

35.2

Meta-Resultado

Nﬂmero
minimo de

visitantes
atendidos nas
atividades
oferecidas
36

(PE) Visitas mediadas
para familias aos finais de
semana e feriados

36.1

Meta-Produto

Namero

minimo de

visitas

1° Trim 520
2° Trim 520
3° Trim 520
4° Trim 520

2.080

META ANUAL

1° Trim 24
2° Trim 24
3° Trim 24
4° Trim 24

META ANUAL 96

Meta-Resultado

36.2

Numero
minimo de
pﬂblico

atendido

1° Trim 144

2° Trim 144
3° Trim 144
4° Trim 144
META ANUAL

37

(PE) Encontros para

formagéo de
professores/educadores/p
roﬁssionais de turismo

Meta-Produto

37.1

Ndmero de
encontros
(4h/cada)

576

1° Trim 2
2° Trim
3° Trim
4° Trim
META ANUAL 2

Meta-Resultado

37.2

Nﬂmero

minimo de
piiiblico

presencial
alcangado

1° Trim 20
2° Trim
3° Trim
4° Trim
META ANUAL 20

8
Rua Maua’, 51
CEP:

—

01028-900

2° Andar -

Luz

-

Séo Paulo

—

SP

(11) 3339-8000
www.cuitura.sp.gov.br

TEL:

r

T

i
,,’

9

u/

‘\

GOVERNO DO ESTADO DE SRO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretério

N°
38

39

PROGRAMA

A965

N°

condlclonadas

(PE) Criacéo de material

educative para
exposigées temporérias
(PE) Oferecimento de

6nibus e Ianche para
pdblico especial
agendado para visitas
educativas

38.1

39.1

Agaes
condlclonadas
paiestra

‘

.

Meta-Produto

,

Numero de
materiais
criados
Ndmero de
6nibus
oferecidos

Previsio

Trlmestrai
1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1
1

META ANUAL 2

1° Trim 15
2° Trim 10
3° Trim 10
4° Trim 15
50

META ANUAL

»

(PSISEM) Realizagéo de

,

Mensuragao

Meta-Produto

PROGRAMA DE‘INT! RA

N°
40

EDUQWM

Atrlbuto damensuragio.

T

40.1

,-

{Atrlbuto

__

O'AO SISEM

div;

me‘nsuraggo
Meta-Produto

- SP

Menauracio
Palestra
realizada

»

Previsio

Trimestral
1° Trim

2° Trim
3° Trim

4° Trim
41

42

(PSISEM) Realizagao de
oficina

41.1

Meta-Produto

43

Estégio
reaiizado

(PSISEM) Exposigéo
itinerante “Museu do
Futebol Na Area” em

43.1

Meta—Resultado

Namero de
municipios
atendidos

(PSISEM) Concepgao e

44.1

o Museu do Futebol

Meta-resultado

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

Numero de
municipios
atendidos

1

1

META ANUAL

Meta-Produto

realizagao de nova
exposigao itinerante para

L

realizada

42.1

duas cidades

44

Oficina

(PSISEM) Realizagao de
esta’gio técnico em

exposigées

1

META ANUAL

1

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 1

META ANUAL

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1

1
1

META ANUAL 2

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1

META ANUAL 1

9
Rua Maua, 51
CEP:

—

01028-900

2° Andar

—

Luz

—

$50 Paulo - SP

3339-8000
www.cuitura.sp.gov.br

TEL: (1 1)

if

GOVERNO DO ESTADO DE SRO PAULO
SECR ETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secreta’rio

PROGRAMA DE COMUN;CA§_AO E‘VDESENVOLVIMENIO INSTITUCIONAL

Agdes

N°
45

46

N°

Pactuadas

(PCDI) Parcerias com
veiculos de comunicagéo

(PCDI) Insergées na
midia

45.1

46.1

Atrium ﬁdg

memuraoio

Meta-Produto

Meta-Produto

‘

Mdn
-

Prevlsio

sun 950

Trimastral

Nﬂmero de
parcerias
ﬁrmadas
(novos
veiculos e/ou
renovagéo)
Namero
minimo de
insergﬁes

1° Trim

2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL 4

1° Trim 500
2° Trim 700
3° Trim 500
4° Trim 500

(TV/Rédio/WE

47

(PCDI) Canais de
comunicagéo com 05

47.1

Meta-Resultado

diversos segmentos de

2.200
50.000
50.000
60.000
50.000
META ANUAL 210.000
1° Trim 4.000
2° Trim 4.500
3° Trim 4.500
4° Trim 4.000
META ANUAL 17.000

B/Impressos)

META ANUAL

Ni’imero
minimo de

1°
2°
3°
4°

visitantes
virtuais

publico

47.2

Meta—Resultado

2
2

Namero
minimo de
novos
seguidores
nas redes
sociais
(Facebook,

Trim
Trim
Trim
Trim

Twitter,

Instagram,
Youtube e

Spotify)

PROGRAMA DE COMUNICA

Again
condlclonadas

N°
48

no

i

(PCDI) Criagéo de novo
o Museu do
Futebol

website para

OEDESENVOLVIMEANTO INSTITUCIONAL

“Ambujtéqu?f Minimira'ﬁl'd'
:'
menturag" ‘o'

48.1

Meta-Produto

Web site
publicado

‘

.

"Prévlsao
Trimestral
1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 1

META ANUAL 1

10
Rua Maué, 51
CEP:

—

01028-900

2° Andar

—

Luz

- 550 Paulo - SP

(11) 3339-8000
www.cu|tura.sp.gov.br

TEL:

Q.)

GOVERNO D0 ESTADO DE SAC PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Ga binete do Secretério

",
49

PROG RAMA DE

Agses

Pactuadas
(PED) Obtengéo Cu
Renovagéo do AVCB

somugbss

Atrlbuto do

,

"°

murmur-do

"°"'“"‘9’°

49.1

Dado Extra

AVCB

'

renovado

Prevlsio

Trimestral
1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1

META ANUAL

50

51

(PED) Obtengao OU
Renovagao do Alvara' de
Funcionamento de Local
de Reuniao

50.1

(PED) Renovagao de

51.1

Seguros

52

53

54

55

56

57

(PED) Aquisicao de pegas

para reparo em duas
méquinas de ar
condicionado na Sala
Jogo de Corpo
(PED) Instalagéo de
cortinas de ar
condicionado em saidas
de sala expositivas (3
saidas)
(PED) Aprimoramento do
sistema de seguranga e
combate a incéndio:
interligacao da bomba de
a’gua a Iinha de sprinklers
(PED) Sistema de TagOut
nos quadros elétricos

(PED) Aprimoramento do

Sistema de seguranga e
combate a incéndio:
aquisigéo de 05
extintores com maior
autonomia e
movimentagao sobre
rodas
(PED) Troca do DVR's do

Dado Extra

Alvaré

renovado

52.1

Seguro
Patrimonial
renovado
Aquisicao de

53.1

Meta produto

03 méquinas
instaladas

54.1

Meta produto

01 service

Meta produto

01 Sistema

Meta produto

05 extintores
adquiridos

56.1

1

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1

1

META ANUAL 1

Meta produto

pegas

55.1

1° Trim

2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL

Dado Extra

1

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 1

META ANUAL 1

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 3
META ANUAL 3

executado

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 1
META ANUAL 1

implantado

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 1

META ANUAL

1

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 5

META ANUAL 5

57.1

CFTV

Meta-Produto

Namero de
DVR’s

trocados

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 2
META ANUAL 2

11
Rua Maua’, 51
CEP:

- 2° Andar

01028-900

—

Luz

—

$50 Paulo - SP

(11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

TEL:

,

GOVERNO DO ESTADO DE SRO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secreta’rio
PR_O_¢_5_RAMA

N°
58

Aqﬁes

N°

(PED) Projeto para
aprimoramento da

58.1

condlclonadas

DE EDIHCAQGES

Atrlhuto'daf
mensura o
Meta-Produto

protegao e combate a
incéndio: rede de
chuveiros autométicos
(sprinklers) / fluido de
protegao para CRFB
59

60

61

62

63

64

65

66

(PED) Implantagao de

agaes de melhoria
propostas no projeto de
aprimoramento de
protegao e combate a
incéndio
(PED) Instalar dreno de
final de linha na rede de
sprinkler
(PED) Aprimoramento da

seguranca patrimonial:
automagao de portas,
com instalagéo de
alarmes
(PED) Elaboracao de
projeto para
aprimoramento do
sistema de CFTV:
renovagéo de
equipamentos.
(PED) Implantagéo de
aprimoramentos do
sistema de CFTV:
renovagao de
equipamentos.
(PED) Aquisigao de
software para
monitoramento remoto
(local externo) de
alarmes
(PED) Instalagao de Porta
de vidro com controle
automatizado para
acesso a portaria 5:
entrada ao elevador
Oeste e Ni'icleo Educativo
(PED) Automagao do
sistema de iluminagao

f

1

_.

"ensures-So
Projeto
entregue

Prevlslo

Trlmestral

1° Trim
2° Trim
3° Trim 2
4° Trim

META ANUAL

59.1

Meta-Produto

de
agaes
implantadas
Ni’imero

1

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 2
META ANUAL 2

60.1

Meta Produto

Drenos
Implantados

61.1

Meta-Produto

Numero de
itens
instalados

62.1

Meta-Produto

Projeto
elaborado

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1

META ANUAL

META ANUAL

63.1

Meta-Produto

Projeto
implantado

1

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim 22
META ANUAL 22
1° Trim
2° Trim
3° Trim 1
4° Trim
1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1

1

META ANUAL 1

Meta-Produto

64.1

Software
adquirido e
implantado

META ANUAL

65.1

Meta-Produto

Porta
instalada

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1

META ANUAL

Meta-Produto

66.1

Sistema
implantado

1

1

1° Trim

2° Trim
3° Trim

4° Trim

1
META ANUAL 1

12
Rua Maué, 51
CEP:

—

01028-900

2° Andar -

Luz

- sac

Paulo

-

SP

3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

TEL: (1 1)

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

Gabinete do Secretério
67

68

(PED) Automagao do
Sistema de ar climatizado

(PED) Novo projeto de
iluminagao para a

67.1

Meta-Produto

68.1

(PED) Melhoria de a’reas

elaborado

internas: criagéo de
mezanino para
armazenagem

70

(PED) Contratagao de

projeto executivo de
adaptacéo de areas
administrativas

71

(PED) Execugéo do

projeto de adaptagao de
a'reas administrativas

72
73

(PED) Renovagéo de
mobiliério administrative:

69.1

implantado

Meta-Produto

71.1

cadeira eievatéria para o
ti'mei (acesso a
cadeirantes)

73.1

1

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1

META ANUAL

Material

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

1

META ANUAL

Meta-Produto
adquirida

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

13
CEP:

—

01028-900

2° Andar

-

Luz

- $50 Paulo

—

SP

1

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

TEL: (1 1)

1

1

META ANUAL

Rua Maua’, 51

1

1
META ANUAL 1

comprado

poltronas, estagﬁes de
trabaiho
(PED) Aquisigéo de

e|aborado

executado

Meta-Produto

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL 1

Meta-Produto

72.1

1

META ANUAL

Meta-Produto

70.1

1° Trim
2° Trim
3° Trim
4° Trim

META ANUAL 1

Meta-Produto

fachada

69

Sistema
implantado

1

GOVERNO Do ESTADO DE

sio PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secreta’rio

ANEXO TECNICO IV
IDBRASIL - IDBRASIL CULTURA, EDUCAcAo

E

ESPORTE

ORGANIZAcAo SOCIAL DE CULTURA

4/2016
pERioDo: 01/07/2016 - 31/12/2020
CONTRATO DE GESTAD N°
ANO:

2019

UGE: UPPM - UNIDADE DE PRE§ERVAC§O DO PATRIM6N10
MUSEOLOGICO

Referente ao(s) MFUTEBOL

—

MUSEU DO FUTEBOL

GOVERNO DO ESTADO DE
SECRETARIA DE CULTURA E

550

PAULO
ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretario
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Secretaria de Cultura e Economia Criativa se obriga por esse contrato a repassar a
Organizagéo Social IDBrasiI Cultura, Educagao e Esporte, o montante de R$ 41.118.095,24
para o desenvolvimento das metas e obrigag6es previstas neste contrato de gestSo, entre o
periodo de 2016 e 2020, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

A

Ano
2020

Total Ano (Rs)
10.161.105,00

Programa Trabalho

git"?

Fonte

Data

lelte

Parcela

33903975

52253;

20/12/2020

12

846.758,75

13391121457320000

33903975

225;

20/11/2020

11

846.758,75

13391121457320000

33903975

846.758.75

13391121457320000

33903975

13391121457320000
13391121457320000

20/10/2020
20/09/2020

9

846.758,75

33903975

2223;
2253;
$225;

10

20/08/2020

8

846.758,75

33903975

2223)

20/07/2020

7

846.758,7S

1339112 1457320000

33903975

2253; '

20/06/2020

6

846.758,75

13391121457320000

33903975

20/05/2020

5

846.758,7S

13391121457320000

33903975

13391121457320000

20/04/2020

4

846.758,75

33903975

2223;
2233;
228er

20/03/2020

3

846,758,75

13391121457320000

33903975

52253;

20/02/2020

2

846.758,75

13391121457320000

33903975

2231;

20/01/2020

1

846.758,75

TOTAL GERAL:

Ano

2019

1.036,”
s.744.e17,0o

Programs Trabalho

gm

Fonte

Data

lelte

Parcela

T°:;I$A)"°

2018

8.744.617,00

10.151.105,oo
Tota(l

55mg“

31/12/2019

7

240.472,00

33903975

$225;
2255;

20/12/2019

6

41055525

13391121457320000

33903975

22:32“

20/11/2019

5

410.556,00

13391121457320000

33903975

22332“

20/10/2019

4

410.556,00

13391121457320000

33903975

$2233“

20/08/2019

3

2.424.159,25

13391121457320000

33903975

522231

‘

20/05/2019

2

2.424.159,25

13391121457320000

33903975

$225;

20/02/2019

1

2.424.159,25

13391121457320000

33903975

13391121457320000

TOTAL GERAL:

Ano

T°t°:::;°°|a

13391121457320000

Program: Trabalho

ﬁzz:

339039

'

13.391.1214.5732.0000

339°”

“

13.391.1214.5732.0000

339039 ‘

13.391.1214.5732.0000

13.391.1214.5732.0000

13391121457320000
13.391.1214.5732.0000

339°” '
339°” ‘
32'90'39

”

Fonts

Data

lelte

Parcels

8.744.617,00

Tota(l:$a)rcela

522535)"

20/12/2018

8

677.008,62

2223:
$225;

20/10/2018

7

2.119.000,00

20/08/2018

5

1.150.0oo,oo

$2253};

20/07/2018

5

40000000

$325"?

20/06/2018

4

153860838

52253;

20/05/2018

3

700~000.00

N

GOVERNO DO ESTADO DE SAD PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretério
13.391.1214.s732.0ooo
13.391.1214.s732.0000

33.90.39

-

33.90.39

—

75

Fonte

1

Fonte

1

Tesoum

-

Tesoum

75

20/03/2018

2

20/02/2018

1

TOTAL GERAL:

Ano
2017

Total Ano

(R9

8.634.777,00

Program: Trabalho

Naturoza

Despesa

33.90.39

-

13.391.1214.5732.0000

75

13.391.1214.s732.0000

33.90.39 -

13.391.1214.5732.0000
13.391.1214.5732.0000
13.391.1214.5732.0000
13.391.1214.5732.0000
13.391.1214.5732.oooo

75

33.90.39 -

75

33.90.39
7s
33.90.39 -

—

75

33.90.39

-

33.90.39

—

75

75

13.391.1214.5732.0000

3390.39 -

13.391.1214.5732.0000

33.90.39 -

75

75

Fonte

Data

Fonte

1

Fonte

1

Fonte

1 -

Fonte

1 -

Fonte

1

Fonte

1

Fonte

1 -

Fonte

1

Fonte

1 -

20/12/2017

9

500.000,00

20/11/2017

8

1.000.000,00

20/10/2017

7

1.634.777,00

20/07/2017

6

200000000

20/06/2017

5

500.000,00

20/05/2017

4

1.000.000,00

20/03/2017

3

500.000,00

20/02/2017

2

500.000.00

10/01/2017

1

Tesoum
-

Tesoum
Tesouro
-

Tesouro
Tesoum

TOTAL GERAL:

Ano

Total Ano
(RS)

2016

4.832.979,24

Program: Trabalho

Naturezl
D oS

ta

Data

Fonte

13391121457320000

33903975

2253?

13391121457320000

33903975

Tesoum

13391121457320000

33903975

Fonte

1

2253;

Total Parcela
(R5)

-

Tesoum

Tesoum

Parcel;

1.000.ooo,00
8.744.617.00

-

Tesoum
Tesoum

lelte

1.1eo.000,0o

lelte

Parcela

1.000.000,00
8.634.777,00

Total Parcela

(Rs)

20/10/2016

2

2.000.000,00

-

20/07/2016

1

2.331.177,00

‘

27/06/2016

0

501,802,24

TOTAL GERAL:

4.832.979,24

2019

Exercicio:
Organizagéo Social:

IDBRASIL

Contrato de Gestéo:

4/2016

UPPM

UGE:

Objeto Cultural:
Aditamento:

MFuteboI
49

Plano Orgamentario Previsto do Contrato 4/2016 - Relacionamento: MFUTEBOL
valores em R$

Nome

Conta
I - REPASSES

E

2019

OUTROS RECURSOS VINCULADOS A0 CONTRATO

DE

GESTAO

A0 CONTRATO DE GESTAO
Recursos Liquidos para o Contrato de Gestao
Repasse Contrato de Gestao
Movimentacao de Recursos Reservados
RECURSOS VINCULADOS

1

1.1
1.2
1.2.1

Constituigéo Recursos de Reserva

1.2.2

Reverséo de Recursos de Reservas

1.2.3

Constituicéo Recursos de Contingéncia
Reverséo de Recursos de Contingéncias

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
3.2

Constituigéo Recursos Reserva

-

8.896.532
8,744,617

457.085

-87.300

Outros (destinados a despesas tributérias com

155)

-369.785

Reverséo de Recursos Reservados (Outros)

609.000

Outros Receitas

609.000

Saldos anteriores para utilizagéo no exercicio
Outros saldos
Recursos de Investimento do Contrato de Gestéo
Investimento do

CG

2.475.750

Recursos de Captacao
Recursos de Captagao voltados

a

2.475.750

Custeio

Captaqéo de Recursos Operacuonals (bllheteria, cessao onerosa de espaqo, Ioja, café,
doagoes estacionamento. etc)

Captagéo de Recursos Incentivados
Trabalho Voluntério e Parcerias
Recursos de Captagéo voltados a Investimentos

2439000
-

36.750
-

II - DEMONSTRACAO DE RESULTADO
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS

4

Receita de Repasse Apropriada

4.2

Receita de Captaqéo Apropriada

4.2.2

CONTRATO DE GESTAO

11.441.761

Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho

4.1

42.1

A0

Captagéo de Recursos Operaciona|s (bllheterla, cessao onerosa de espago,
doacoes. estacionimento. etc)

Captacéo de Recursos Incentivados

8,896,532
2.475.750
lOJa,

cafe,

2439000
-

Exercicio:
Organizacéo Social:

2019

UGE:

IDBRASIL

Contrato de Gestao:

4/2016

UPPM

Objeto Cultural:
Aditamento:

MFuteboI
49

Plano Orgamentario Previsto do Contrato 4/2016 - Relacionamento: MFUTEBOL
valores em R$

Conta
4.2.3
4.3
5

5.1

Nome

2019

Trabalho Voluntério e Parcerias
Total das Receitas Financeiras

36.750
69.479

Total de Receitas para realizaqéo de metas condicionadas
Receitas para realizagao de metas condicionadas

5.000.000
5,000.000

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTAO
6
6.1.1
6.1.1.1

Total de Despesas
Recursos Humanos

-11.441.761
-

Salérios, encargos e beneficios

-7.649.271
-896.616

Diretoria

6.1111 Area Meio

-44S.673

6.1.1.1.2 Area Fim

—4SO.943

Demais Funcionérios
6.1.1.2.1 Area Meio
6.1.1.2

-6.594.266
-1.226.060

6.1.1.2.2 Area Fim

-5.368.206

6.1.1.3

Estagiérios
61131 Area Meio
6.1.1.3.2 Area Fim

-92.008
-22.194
-69.814

6.1.1.4

Aprendizes
6.1.1.4.1 Area Meio
6.1.1.4.2 Area Fim
6.1.2

-66.381
-22.99o

43.391

Prestadores de servigos - area meio (ConsuItorias/Assessorias/Pessoas Juridicas)

-1.703.351

6.1.2.1

Limpeza

6.1.2.2

Vigiléncia

6.1.2.3

Juridica

-98.000

6.1.2.4

Informética

-36.420

6.1.2.5

Administrative

6.1.2.6

Contébil

6.1.2.7

Auditoria
Outras Despesas (Prestadores diversos coleta de
Iocacéo impressoras, consultorias diversas, etc.)

6.1.2.8

—421.552

/

portaria

/

-945.000

seguranqa

/ RH

-30.216
-72.657
:

2-4

-20.000
Iixo,

transporte de valores,

-79.506

2019

Exercicio:
Organizacéo Social:

IDBRASIL

Contrato de Gestéo:

4/2016

UGE:

UPPM

Objeto Cultural:
Aditamento:

Plano Orgamentario Previsto do Contrato 4/2016

—

MFuteboI
49

Relacionamento: MFUTEBOL

valores em R$

Conta
6.1.3
6.1.3.1

Nome

2019

Custos Administrativos e Institucionais
Locacao de iméveis

-948.051
_

Utilidades publicas
Agua
6.1.3.2.1
6.1.3.2

-544_110
_

6.1.3.2.2

Energia Elétrica

6.1.3.2.3

Gés

6.1.3.2.4

Internet

-20.000

6.1325
6.1326

Telefonia

-30.000

6.1.3.3

-594.110
_

Outros (especificar)
Uniformes e EPIs

_

-10.500

6.1.3.5

Viagens e Estadas
Material de consumo, escritério e Iimpeza

-60,000

613.6

Despesas tributérias, ﬁnanceiras e tarifas com canéo de crédito/débito

-63.441

6.1.3.7

Saejzzza‘scglxzircs’ai221:I:thzzg6);32;OClacoes

6.1.3.8

Treinamento de funcionérios

6.1.3.9

Outras Despesas

6.1.3.4

-20.000

ABRAOSC, ICOM

taxl, confecqao de mgressos,

-15.000

6.1.3.10 Renovaqéo estaqées de trabalho e atualizacéo de software
6.1.3.11 Manutengéo Telefonia / Radios / Nobreak
6.1.4

Programa de Edificaqées: Conservagéo, Manutenqéo e Seguranqa

6.1.4.1

Conservagéo e manutencéo de edificaqées (reparos, pinturas, Iimpeza de caixa
,
de agua,
Ilmpeza de calhas, etc.)

6.1.4.2

Sistema de Monitoramento de Seguranga e

6.1.4.3

Equipamentos

6.1.4.4

Seguros (predial, incéndio, etc.)

6.1.4.5

Outras Despesas

6.1.5

.

/

AVCB

Implementos

—20.000

463.954
—413.SO4

-10.450

40000
-

Programas de Trabalho da Area Fim

-677.134

456.101

Programa de Acervo
6.1.5.1.1 Acées do CRFB

-20.900

6.1512 Banco de Dados (manutencao atualizagéo)
Direitos Autorais (renovagéo

—25.000

-

6.1.5.1

6.1.5.1.3

-90.000

/ novas

-10.450

Iicengas/ECAD)

-66.701

3-4
.:\/.

2019

Exercicio:
Organizacﬁo Social:

UGE:

Objeto Cultural:
Aditamento:

IDBRASIL

Contrato de Gestao:

UPPM

4/2016

Plano Orgamentario Previsto do Contrato 4/2016

—

MFutebol
49

Relacionamento: MFUTEBOL

valores em R$

Conta

Nome

/

Conservagao de Acervo
Programa de Exposiqoes e Programaqéo Cultural

6.1.5.1.4 Agoes de Preservaqao
6.1.5.2

2019
-58.050

476.000

6.1.5.2.1

Exposigoes Temporérias e Itinerantes

6.1.5.2,2

Manutenqao

6.1.5.2.3

Programaqao Cultural
Programa Educativo

-53.050

Projeto Museu Amigo do Idoso
6.1.5.3.2 Projeto Deﬁciente Residente

—17.765

6.1.5.3

/

-

atualizacéo exposicao de Ionga duracéo (tecnologia

/

-176,000

cenograﬂa)

-

6.1.5.3.1
6.1.5.3.3

LAIE-Laboratorio

de Acessibilidade

61534

10905 Atividades Materiais Educativos

6.1.5.3.5

Agéo de formagao, participagéo eventos

6.1.5.3.6 PAMF (manutengéo
6.1.5.3.7
6.1.5.4
6.1.5.4.1

-

-

-16.250

/

seminério

-2.613

de maquetes, agoes diversas)

-16_422

Despesas Diversas

_

Programa Apoio ao SISEM
Intercémbio Educativo

6.1.5.4.2 Agoes para

_

professores / Educadores

-

6.1.5.4.3 Agoes para Memoria e Esporte

-

Programa de Comunicaqéo e Desenvolvimento Institucional
6.1.5.5.1 Site - Manutengao / Publicaqées Virtuais

-66.882
41,332

6.1.5.5

Pecas Graﬁcas

-20.000

6.1553 Aplicativo / Audioguias

-5.500

6.1.5.5.2
6.1.5.5.4
6.1.5.6

Produgao de Pegas de Comunicaqao (vinhetas, spots etc)
Programa de Gestéo Executiva Transparéncia e Governanqa

-

-225.101

Plano Museologico / Estratégico
6.1.5.6.2 Pesquisa de Publico

-120.000

6.1.5.6.1

6.1.5.6.3

-5.651
-60.000

Compliance
6.1.5.6.4 Outras - (Projeto Conviver)

6.1.5.6.5

7

I

-2_700

Servigos Voluntérios

-36.750

Superévit/Déﬁcit do exercicio

-

/

/,
Q“

1,9
//

GOVERNO DO ESTADO DE SﬂO PAULO
SECRETARIA DE CUlzTURA E ECONQMIA CRIATIVA
UNIDADE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO MUSEOLOGICO
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO
CONTRATO DE

‘oontratante‘ 4:
Contratada

'

’

'

Gesriio

SECRETARIA DA CULTURA
lDBrasiI Cullura, Educaqao e Esporte
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TFElb A'juéié ha Origem
Objeto

04/2016

‘

Fomento,

da gestéo e a execuqéo,
operacionalizagéo
pela
das atividades na area cultural referentes ao Museu do

CONTRATADA.

Futebol
‘

AdvrgandoTslmA—
’Facultativo. Indicar quando

‘

ja’

constituido.

de Contratante e Contratada, respectivamente. do Termo acima identiﬁcado, e, cienles do
seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrugao e julgamento,
damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitagao proceSSual,
até julgamento ﬁnal e sua publicagao e, se for o caso e de nosso interesse. para, nos prazos e nas
formas Iegais e regimentais, exercer o direito da defesa. interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisées que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo. serao publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislative, parle do Tribunal de Contas do Estado de 820 Paulo, de conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de
mensagem
eletronica aos interessados.
Na qualidade

sao PauiozC de 73223“ 6 “0

LOCAL e DATA:

de 2019

0116110 Pg BLICO CONTRATANTE
Nome e cargo: Sérgio sa Leitao — Secretario da Secretaria de Cultura
Email: sergio.saleitao@sp.govibr
shslf@mac.c

ORGANIZAQAO SOCIAL CONTRATADA
Nome e cargo: Eric Alexander Klug — Diretor Executiva
E-mail institucional: eric.k|ug@idbr.org.br
Assmatura:

‘,

[5411

Rua MEI-5, "sf—“Luz
CEP: 01028-900

-

///M

sac; Paulo/SP

—

lDBrasiI Cultura, Educagao e Esporte

250?

PABX: (11) 3339-8135

www.cultura.sp.gov.br

