terça-feira, 22 de maio de 2012
Proponente: Agência de Desenvolvimento de Novo Horizonte - ADENO
Projeto: Manutenção do Espaço Cultural Mercadão de Novo
Horizonte
TEATRO
Proponente:
Fabio Rodrigo Pereira
Projeto: Brinquedo Cantado – Brasileiro eu Sou
Proponente: J.I.M. Carvalho Produções Artísticas Ltda.
Projeto: Atormentada
Proponente: Eber Silva Rodrigues
Projeto: O Rouxinol e a Rosa
Proponente: Teatro do Riso Produções Artísticas e Culturais
Ltda.
Projeto: Bette Davis e Eu
Proponente: Cooperativa Paulista de Teatro / Mauricio
Santana
Projeto: Teatro para Bebês nas Creches Paulistanas
Proponente: Edson de Mello
Projeto: Na Mata do Timbó não tem Forrodobó
Proponente: Cooperativa Paulista de Teatro / Sandra J.
Vargas Erceg
Projeto: Difusão do Teatro para a Primeira Infância no
Interior do Estado
A CAP decidiu solicitar COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO
dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes seguimentos:
CINEMA
Proponente: Platéia Filmes ltda.
Projeto: Presídio Carandiru a Outra Versão
Proponente: Camisa Treze Cultural s/s Ltda.
Projeto: Quando eu era vivo
Proponente: Maia Mix Comunicaõ Ltda.
Projeto: A Escolha
Proponente: Aurora Filmes Ltda – Me.
Projeto: Cubatão, a Cidade Invisível
Proponente: Brazucah Produções Culturais Ltda. Me.
Projeto: Rede Brazucah de difusão do Cinema Brasileiro
– Circuito 2
Proponente: Mina Cultural Produções
Projeto: As Aventuras de João e Latão
Proponente: Write Produções Artísticas Ltda.
Projeto: 8º Princesa
Proponente: Centro Cultural São Sebastião Tem Alma
Projeto: VII Ecocine Festival Internacional de Cinema
Ambiental e Direitos Humanos
Proponente: Brazucah Produções Culturais Ltda. Me.
Projeto: Cine Solar
LITERATURA
Proponente: Instituto Rumo
Projeto: A história do Chá
Proponente: Instituto Rumo
Projeto: Rio Tietê-Uma História Paulista
MÚSICA
Proponente: Célia da Silva Nascimento
Projeto: Raizes
Proponente: Cely Lima Bueno de Camargo
Projeto: Musicando Poesias-Eduardo Santhana eTrio
Proponente: Canta Produções e Promoções Ltda
Projeto: “Para Ruth” –Poemas de Ives Granda Musicados
por Eduardo Santhana”
Proponente: BRKZ Produções Artisticas Ltda
Projeto: Brasil Plural II- Marcelo Bratke e Camerata Brasil
Proponente: Roberta Granchi
Projeto: CD- Mina Zen
Proponente: Antonio Carlos Moraes Dias Carrasqueira
Projeto: A Flauta Mágica de Toninho Carrasqueira
Proponente: Cléia Regina Belline Santos
Projeto: Musica, Poesia e Amigos 2
Proponente: Arte Rumo Produções Artisticas Ltda-ME
Projeto: 10Anos de Quarteto Pererê –CD Saci Armorial
Proponente: Flavio Corilow
Projeto: Caminhos Brasileiros
PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO
Proponente: Opera Prima Editorial e Cultural Ltda
Projeto: Maria José de Carvalho-Musa, Artista e Mestra
RADIO E TV
Proponente: Associação Eco Juréia
Projeto: Ilha do Cardoso- Biodiversidade Paulista Epsódio 2
PROJETOS ESPECIAIS
Proponente: Ilan Brenmam-ME
Projeto: Mar de História
Proponente: Grupo NHL Produções Culturais
Projeto: Ciranda Ecocultural
TEATRO
Proponente: Maria Gorda Produções Artísticas Ltda-ME
Projeto: BGA- O Bom Gigante Amigo de Roald Dahl
Proponente: APS –Produções Artísticas Ltda.
Projeto: Felizes 30!
Proponente: Marcos Pasquim Produções Artísticas Ltda
Projeto: Adão, Eva e mais uns caras
Proponente: Federação Prudentina de Teatro
Projeto: Fomento Artístico Prudentino
Proponente Celso Cesário de Abreu Ateliê –ME:
Projeto: OZ e a Corrente do Bem
Proponente: Pro Cultural Mark. Cultural Eventos e Comunicação Ltda
Projeto: Aha, Enfim te peguei chapeuzinho
Proponente: Patricia dos Santos
Projeto: Dengue o Fim da Picada
Proponente: Instituto Eco Ambiental e Social
Projeto: O Menino do Dedo Verde
A CAP decidiu APROVAR RECURSO do projeto no seguinte
segmento:
PROGRAMA de Rádio e TV
Proponente: Domitilia Gonzalez de Barros Freire
Projeto: Museu Sorocabano
Valor R$ 99.000,00
Atenção! A partir do primeiro dia útil após a publicação
desta Ata no Diário Oficial do Estado, poderão ser conhecidos os
pareceres da comissão quanto a REPROVAÇÃO ou SOLICITAÇÃO
DE COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES:
Proponentes residentes nos demais municípios do Estado
de São Paulo podem encaminhar solicitação, dirigida ao Núcleo
Administrativo do ProAC - ICMS, para envio de parecer técnico
da Comissão de Análise de Projetos - CAP, através do endereço
de correio eletrônico: proacicms@sp.gov.br
Atenção: Somente serão aceitas solicitações devidamente
identificadas com o nome do projeto e do proponente, enviadas
através de endereço de correio eletrônico cadastrado pelo proponente no Sistema web ProAC.
Nada mais a tratar, foi dada por encerrada a reunião.
Comunicado
Projetos: Macamã (nº 1334) e Retrato da Cidade e da Vila
(nº 4489).
Assunto: Autorização para transferência de valores de
apoio.
Autorização
Em atendimento ao Decreto de Regulamentação do PAC –
DECRETO 54.275, de 27/04/09, que em seu artigo 22 determina
que “O saldo eventualmente existente em conta corrente bancária, resultante da finalização ou do cancelamento de projeto
no âmbito do PAC – Incentivo Fiscal, deverá ser recolhido ou
transferido, por mecanismo bancário próprio, diretamente ao
Fundo Estadual de Cultura, no prazo máximo de 30 dias contados do respectivo evento. Parágrafo único – Por solicitação
escrita do proponente e obtida a prévia aprovação da empresa
patrocinadora, da CAP e do Secretario da Cultura, o saldo de
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que trata o “caput” deste artigo poderá ser transferido para a
conta corrente bancária vinculada a outro projeto já aprovado.
E, ainda, considerando a aprovação pela CAP aos 02-052012, bem como solicitação de Antonio Roberto da Silva (proponente), em correspondência recebida aos 30-01-2012, devidamente autorizada pela Usina Colombo S/A Açúcar e Álcool
(patrocinadora), em correspondência recebida aos 24-04-2012,
AUTORIZO a transferência de recursos, no valor de R$ 17.187,43,
de apoio inicialmente realizado ao projeto “Macamã” (nº 1334)
para o projeto “Retrato da Cidade e da Vila” (nº 4489).
Comunicado
Projetos: 18º Panorama Percussivo Mundial – Percpan (nº
3139) e Harmonizasom (nº 6223).
Assunto: Autorização para transferência de valores de
apoio.
Autorização
Em atendimento ao Decreto de Regulamentação do PAC –
Decreto 54.275, de 27/04/09, que em seu artigo 22 determina
que “O saldo eventualmente existente em conta corrente bancária, resultante da finalização ou do cancelamento de projeto
no âmbito do PAC – Incentivo Fiscal, deverá ser recolhido ou
transferido, por mecanismo bancário próprio, diretamente ao
Fundo Estadual de Cultura, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados do respectivo evento. Parágrafo único – Por solicitação
escrita do proponente e obtida a prévia aprovação da empresa
patrocinadora, da CAP e do Secretario da Cultura, o saldo de
que trata o “caput” deste artigo poderá ser transferido para a
conta corrente bancária vinculada a outro projeto já aprovado.
E, ainda, considerando a aprovação pela CAP aos 25-042012, bem como solicitação de Babel Produções Artísticas Ltda
(proponente), em correspondência recebida aos 17-04-2012,
devidamente autorizada pela Tim Celular S/A (patrocinadora),
em correspondência recebida aos 17-04-2012, AUTORIZO a
transferência de recursos, no valor de R$ 55.000,00, de apoio
inicialmente realizado ao projeto “18º Panorama Percussivo
Mundial – Percpan” (nº 3139) para o projeto “Harmonizasom”
(nº 6223).
Comunicado
Projetos: Cineco – O Cinema Ecológico (nº 3040) e Casinha
de Filmes (nº 4777).
Assunto: Autorização para transferência de valores de
apoio.
Autorização
Em atendimento ao Decreto de Regulamentação do PAC –
Decreto 54.275, de 27/04/09, que em seu artigo 22 determina
que “O saldo eventualmente existente em conta corrente bancária, resultante da finalização ou do cancelamento de projeto
no âmbito do PAC – Incentivo Fiscal, deverá ser recolhido ou
transferido, por mecanismo bancário próprio, diretamente ao
Fundo Estadual de Cultura, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados do respectivo evento. Parágrafo único – Por solicitação
escrita do proponente e obtida a prévia aprovação da empresa
patrocinadora, da CAP e do Secretario da Cultura, o saldo de
que trata o “caput” deste artigo poderá ser transferido para a
conta corrente bancária vinculada a outro projeto já aprovado.
E, ainda, considerando a aprovação pela CAP aos 25-042012, bem como solicitação de Kaline Vânia Barros da Rocha
(proponente), em correspondência recebida aos 09-03-2012,
devidamente autorizada pela Mann+Hummel Brasil Ltda (patrocinadora), em correspondência recebida aos 09-03-2012, AUTORIZO a transferência de recursos, no valor de R$ 24.082,73, de
apoio inicialmente realizado ao projeto “Cineco – O Cinema
Ecológico” (nº 3040) para o projeto “Casinha de Filmes” (nº
4777).
Comunicado
Projetos: Movimenta – Festival Nacional de Dança Contemporânea (nº 3342) e Movimenta – Festival Nacional de Dança
Contemporânea – Jundiaí 2012 (nº 5268).
Assunto: Autorização para transferência de valores de
apoio.
Autorização
Em atendimento ao Decreto de Regulamentação do PAC –
Decreto 54.275, de 27/04/09, que em seu artigo 22 determina
que “O saldo eventualmente existente em conta corrente bancária, resultante da finalização ou do cancelamento de projeto
no âmbito do PAC – Incentivo Fiscal, deverá ser recolhido ou
transferido, por mecanismo bancário próprio, diretamente ao
Fundo Estadual de Cultura, no prazo máximo de 30 dias contados do respectivo evento. Parágrafo único – Por solicitação
escrita do proponente e obtida a prévia aprovação da empresa
patrocinadora, da CAP e do Secretario da Cultura, o saldo de
que trata o “caput” deste artigo poderá ser transferido para a
conta corrente bancária vinculada a outro projeto já aprovado.
E, ainda, considerando a aprovação pela CAP aos 25-042012, bem como solicitação de Luana Domingues Espíndola
(proponente), em correspondência recebida aos 24-02-2012,
devidamente autorizada pela Astra S/A Ind. E Comércio (patrocinadora), em correspondência recebida aos 24-02-2012, Autorizo a transferência de recursos, no valor de R$ 39.207,78, de
apoio inicialmente realizado ao projeto “Movimenta – Festival
Nacional de Dança Contemporânea” (nº 3342) para o projeto
“Movimenta – Festival Nacional de Dança Contemporânea –
Jundiaí 2012” (nº 5268).
Comunicado
Projetos: 18º Panorama Percussivo Mundial – Percpan (nº
3139) e In Edit Brasil 2012 – 4º Festival Internacional do Documentário Musical (nº 4847).
Assunto: Autorização para transferência de valores de
apoio.
Autorização
Em atendimento ao Decreto de Regulamentação do PAC –
Decreto 54.275, de 27/04/09, que em seu artigo 22 determina
que “O saldo eventualmente existente em conta corrente bancária, resultante da finalização ou do cancelamento de projeto
no âmbito do PAC – Incentivo Fiscal, deverá ser recolhido ou
transferido, por mecanismo bancário próprio, diretamente ao
Fundo Estadual de Cultura, no prazo máximo de 30 dias contados do respectivo evento. Parágrafo único – Por solicitação
escrita do proponente e obtida a prévia aprovação da empresa
patrocinadora, da CAP e do Secretario da Cultura, o saldo de
que trata o “caput” deste artigo poderá ser transferido para a
conta corrente bancária vinculada a outro projeto já aprovado.
E, ainda, considerando a aprovação pela CAP aos 25-042012, bem como solicitação de Babel Produções Artísticas Ltda
(proponente), em correspondência recebida aos 17-04-2012,
devidamente autorizada pela Tim Celular S/A (patrocinadora), em correspondência recebida aos 17-04-2012, Autorizo a
transferência de recursos, no valor de R$ 240.000,00, de apoio
inicialmente realizado ao projeto “18º Panorama Percussivo
Mundial – Percpan” (nº 3139) para o projeto “In Edit Brasil 2012
– 4º Festival Internacional do Documentário Musical” (nº 4847).
Extrato de Contrato
Processo SC 28173/2011
Contrato 41/2012
1º - Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Estado da
Cultura.
2º - Gomes Machado Arquitetos Associados Ltda.
Objeto: Contratação de empresa especializada para o
desenvolvimento de Projeto Executivo de Engenharia e Arquitetura para Reforma do Edifício da Oficina da Palavra Casa Mário
de Andrade, situada a Rua Lopes Chaves, 546 - Barra Funda - São
Paulo/ SP, sob o regime de empreitada por
preços unitários.
Valor: R$ 257.188,16.
Prazo de execução: 90 dias corridos, contados a partir da
data da ordem de início dos serviços.

Prazo de vigência: 270 dias, contados da assinatura do
contrato.
Data da Assinatura: 15-05-2012
Comunicado
Contrato de Gestão 02/2012
Processo SPDOC SC 33081/2012
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO
PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, e A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS,
QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA.
Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São
Paulo, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA,
com sede nesta cidade, na Rua Mauá, 51, neste ato representada pelo Titular da Pasta, Dr. Marcelo Mattos Araujo, brasileiro,
portador da cédula de identidade R.G. 6.455.951 e do CPF/MF
028.721.728-07 doravante denominada CONTRATANTE, e de
outro lado a a CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS, com CNPJ/MF 03.031.145/0001/48, tendo endereço à rua
Cunha Gago, 807, Pinheiros – CEP 05421-001- São Paulo- SP
e com estatuto registrado no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas de São Paulo - SP, neste ato representada
pela sua Diretora Presidente, Sra. Renata Cunha Bueno Mellão,
brasileira, portadora do RG 2.425.563-4, SSP/SP e do CPF/MF
524.062.108-04 e pela sua Diretora, Sra. Marta Villares Ribeiro
Matta, brasileira, portadora do RG 3.083.810-1-SSP/SP e CPF:
586.134.558-91, doravante denominada CONTRATADA, tendo
em vista o que dispõe a Lei Complementar 846, de 04/06/98,
e o Decreto 43.493, de 29/07/98 e considerando a declaração
de dispensa de licitação inserida nos autos do Processo SC
93786/2011, fundamentada no § 1º, do artigo 6º, da referida
Lei Complementar, combinado com o artigo 26, da Lei Federal
8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores, RESOLVEM celebrar
o presente CONTRATO DE GESTÃO referente ao gerenciamento
e execução de atividades e serviços a serem desenvolvidos
na a Casa Brasileira, 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 e a operacionalização da gestão e execução, pela
CONTRATADA, das atividades e serviços na área de Museologia
na a Casa Brasileira em conformidade com o “Anexo Técnico
I – Programa de Trabalho/Prestação de Serviços”, que integra
este instrumento.
2 – O objeto contratual executado deverá atingir o fim a
que se destina, com eficácia e qualidade requeridas.
3 – Fazem parte integrante deste CONTRATO:
a) “Anexo Técnico I – Programa de Trabalho/Prestação de
Serviços” (tipo e descrição dos serviços – memorial descritivo)”;
b) “Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento” (orçamento
e cronograma de desembolso)”;
c) “Anexo Técnico III – Sistema de Despesa com Pessoal”
(limites e critérios);
d) “Anexo IV – Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e
Imóveis”;
e) “Anexo V - Termo de Permissão de Uso”.
CLÁUSULA SEGUNDA
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Para o atendimento de suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações constantes das especificações técnicas
(Anexos I e II), bem como dos diplomas legais, federal e estadual, que regem a presente contratação, as seguintes:
1 – Executar os serviços descritos e caracterizados no
incluso “Anexo Técnico I – Programa de Trabalho/Prestação de
Serviços”, cumprindo as metas a serem atingidas, nos prazos
previstos, em consonância com as demais cláusulas e condições
estabelecidas neste CONTRATO DE GESTÃO;
2 – 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;
3 – Comunicar à Unidade Gestora todas as aquisições de
bens móveis que forem realizadas, bem como acervo adquirido
ou doado para ser patrimoniado pela Secretaria de Estado da
Cultura no prazo de 30 (trinta) dias após sua ocorrência;
4 – 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;
5 – Pôr à disposição do Estado para que sejam revertidos
ao seu patrimônio, nas hipóteses de desqualificação ou extinção
da entidade e de rescisão contratual, os bens permitidos ao
uso, bem como o saldo dos recursos financeiros repassados em
decorrência do CONTRATO DE GESTÃO;
6 – Contratar se necessário, pessoal para a execução das
atividades previstas neste CONTRATO DE GESTÃO, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do objeto desta avença, e
observando os limites e critérios para a despesa com a remuneração e vantagens de qualquer natureza de dirigentes e empregados, conforme estabelecido no “Anexo Técnico III – Sistema de
Despesa com Pessoal”;
7 – Publicar na imprensa diária e no Diário Oficial do
Estado, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da
assinatura deste contrato, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará nas aquisições de bens e contratações
de obras e serviços com recursos provenientes do Poder Público;
8 - A remuneração e vantagens de qualquer natureza a
serem percebidas pelos dirigentes e empregados das Organizações Sociais de Cultura não poderão exceder aos níveis de remuneração praticados na rede privada da cultura, baseando-se em
indicadores específicos divulgados por entidades especializadas
em pesquisa salarial existentes no mercado;
9 – Manter, durante a execução do contrato, todas as
condições exigidas para qualificação como Organização Social;
10 – Manter, em perfeitas condições de uso, os equipamentos e instrumentais necessários para a realização dos serviços
contratados;
11 – Submeter à aprovação prévia da Secretaria da Cultura
os projetos culturais que impliquem:
a) o uso de espaços internos dos bens imóveis, prédios
ou terrenos, objeto do CONTRATO DE GESTÃO, para empreendimentos diversos, tais como, eventos culturais, montagem de
restaurantes, lanchonetes, quiosques, livrarias e assemelhados;
b) 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;
c) a restauração de obras do acervo artístico, histórico e
cultural.
12 – Apresentar trimestralmente e anualmente até 31/01
do ano subseqüente, relatórios de atividades no período, para
verificação pela Comissão de Avaliação quanto ao cumprimento
das diretrizes e metas definidas do CONTRATO DE GESTÃO;
13 - Contratar seguro multirrisco para os bens do patrimônio histórico, artístico e cultural, quando se tratar de projetos
culturais que impliquem em empréstimo a organizações nacionais ou internacionais, para exibição em mostras, exposições e
outros eventos, em virtude de intercâmbio ou não;
14 – Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de
cultura cujo uso lhe fora permitido, seguido pelo nome designativo “Organização Social de Cultura”;
15 – 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

São Paulo, 122 (95) – 43
agentes, causado ao Estado, aos usuários (ou consumidores)
dos serviços ou a terceiros, sem prejuízo das demais cominações
legais e contratuais;
16 – 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;
17 – A responsabilidade de que trata o item anterior
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);
18 – Atender aos usuários (ou consumidores) dos serviços
com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário,
mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços e
observando-se a legislação especial de proteção ao idoso, à
criança, ao adolescente e ao portador de deficiência;
19 – Manter, em local visível ao público em geral, placa
indicativa do endereço em que os usuários (ou consumidores)
possam apresentar as reclamações relativas aos serviços, segundo modelo fornecido pela Secretaria;
20 – Apresentar mensalmente à Unidade Gestora, até o
10º (décimo) dia do mês subseqüente, os extratos bancários de
movimentação da conta na qual os recursos públicos são depositados bem como o fluxo de caixa, em modelo de formulário a
ser fornecido pela Secretaria de Estado da Cultura;
21 – Efetuar auditoria anual com empresa de auditoria
externa, aprovada pelo Conselho de Administração;
22 – A Organização Social sujeitar-se-á às normas arquivísticas do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo – SAESP,
conforme determina o parágrafo 1º do Artigo 1º do Decreto
48.897, de 27-08-2004.
CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Para a execução dos serviços objeto do presente Contrato, a
CONTRATANTE obriga-se a:
1 – Prover a CONTRATADA dos meios necessários à execução do objeto deste Contrato;
2 – Programar no orçamento do Estado, nos exercícios
subseqüentes ao da assinatura do presente Contrato, os recursos
necessários, nos elementos financeiros específicos para custear
a execução do objeto contratual, de acordo com o sistema de
pagamento previsto no “Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento”, que integra este instrumento;
3 – Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, mediante ato
do Secretário de Estado da Cultura e celebração dos correspondentes termos de permissão de uso;
4 – Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior
desta cláusula, anteriormente à formalização dos termos de
permissão de uso;
5 – Promover, observado o interesse público e as disposições legais pertinentes, o afastamento de servidores públicos
para terem exercício na Organização Social de Cultura;
6 - Aprovar o regulamento de que trata o Item 7 da Cláusula
Segunda, no prazo de 30 (trinta) dias da sua publicação no
Diário Oficial do Estado. Havendo impugnação total ou parcial,
assinalará prazo razoável para as correções pertinentes;
7 – Analisar, anualmente, a capacidade e as condições de
prestação de serviços comprovadas por ocasião da qualificação
da entidade como Organização Social de Cultura, para verificar
se a mesma ainda dispõe de suficiente nível técnico para a
execução do objeto contratual.
Parágrafo Único – O montante dos recursos destinados ao
cumprimento do item ‘2’, desta cláusula, será compatível com as
leis de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual.
CLÁUSULA QUARTA
DA AVALIAÇÃO
A Comissão de Avaliação constituída pela Secretaria de
Estado da Cultura, em conformidade com o disposto no artigo
6º do Decreto 43.493/98, procederá à verificação periódica
do desenvolvimento das atividades e do retorno obtido pela
Organização Social com a aplicação dos recursos sob sua gestão,
elaborando relatório circunstanciado, encaminhando cópia à
Assembléia Legislativa.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A verificação de que trata o “caput” desta cláusula, relativa
ao cumprimento das diretrizes e metas definidas para a CONTRATADA, restringir-se-á aos resultados obtidos em sua execução, através dos indicadores de desempenho estabelecidos, em
confronto com as metas pactuadas e com a economicidade no
desenvolvimento das respectivas atividades.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A Comissão de Avaliação referida nesta cláusula deverá
elaborar relatório anual conclusivo sobre a avaliação do desempenho da CONTRATADA, em conformidade com o pactuado
neste CONTRATO DE GESTÃO.
PARAGRAFO TERCEIRO
Os relatórios mencionados nesta cláusula deverão ser encaminhados pela Secretaria de Estado da Cultura ao Governador
do Estado, para subsidiar sua decisão acerca da manutenção
da qualificação da entidade como Organização Social na área
da Cultura.
CLÁUSULA QUINTA
DO ACOMPANHAMENTO
A execução do presente CONTRATO DE GESTÃO será acompanhada pela Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, da Secretaria, assim como pela Comissão de Avaliação,
conforme disposto neste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA
DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente Contrato será até 30-112016, tendo por termo inicial a data de sua assinatura, podendo
ser renovado, depois de demonstrada à consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Não obstante o prazo estipulado no “caput”, este Contrato
é pactuado com a cláusula resolutiva, cuja implementação darse-á no primeiro dia de janeiro de cada exercício abrangido, caso
não se verifique a suficiência de recursos orçamentários aprovados por lei aptos a suportar as despesas daquele exercício.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Ocorrendo a resolução do Contrato com base na condição
estipulada no parágrafo anterior, a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização.
CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, especificados no “Anexo Técnico I – Programa de Trabalho/Prestação de
Serviços”, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo
e condições constantes neste instrumento, bem como no “Anexo
Técnico II – Sistema de Pagamento”, a importância global estimada em R$ 31.660.000,00.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Do montante global mencionado no “caput” desta cláusula,
o valor de R$ 900.000,00 são provenientes do saldo remanescente da conta de captação própria do contrato de gestão
26/2008, administrado anteriormente pela Contratada e restituídos à conta da Secretaria na rubrica PT 13.391.1214.5734.0000,
destinado a custear o presente CONTRATO DE GESTÃO e R$
3.540.000,00 correspondem a recursos da dotação orçamentária
deste exercício financeiro, onerando a mesma rubrica para custear o presente Contrato de Gestão.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O valor restante correrá por conta dos recursos consignados
nas respectivas leis orçamentárias, dos exercícios subseqüentes.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Os recursos do “caput” desta cláusula poderão ser alterados a qualquer tempo, para acréscimo ou para supressão dos
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valores, conforme as disponibilidades financeiras dos recursos
alocados no orçamento;
PARÁGRAFO QUARTO
Os recursos repassados à CONTRATADA poderão ser por
estes aplicados no mercado financeiro, desde que os resultados
das aplicações revertam-se, exclusivamente, ao cumprimento
dos objetivos deste CONTRATO DE GESTÃO.
PARÁGRAFO QUINTO
A CONTRATADA deverá manter duas contas bancárias para
reserva de recursos. Uma conta será destinada à constituição de
um fundo e a outra será destinada a contingências conexas à
execução do programa de trabalho, na forma descrita, respectivamente, nas letras “a” e “b” abaixo:
a) Do total dos recursos repassados no primeiro ano de
vigência do presente contrato, 6% deverá ser depositado pela
Organização em conta corrente específica de sua titularidade, a
fim de constituir um fundo de reserva sob a tutela do Conselho
de Administração da Associação, que somente poderá ser utilizado na hipótese de atraso, por parte da CONTRATANTE, no repasse de recursos. A Liberação desses recursos ficará condicionada
a apresentação pela CONTRATADA do plano de restituição dos
respectivos valores ao fundo de reserva, bem como a aprovação
do Conselho de Administração da CONTRATADA.
b)
Nos termos da norma inserta no Decreto Estadual
54.340 de 15-05-2009, a CONTRATADA abrirá conta bancária
específica, na qual será depositada parte dos recursos financeiros repassados em decorrência do contrato de gestão, respeitada, para esse fim, porcentagem fixada pelo Secretário da
Cultura, de comum acordo com a Organização Social e de modo
compatível com a finalidade da conta;
b.1) a Organização Social poderá contribuir com recursos
próprios para a reserva de que trata esta alínea “b”;
b.2) os recursos financeiros depositados na conta bancária
a que se refere esta alínea “b” e subitens somente poderão ser
utilizados por deliberação de 3/4 (três quartos) de seus membros, e do Secretário da Cultura, a quem é facultado delegar o
exercício dessa competência;
b.3) ao final do contrato, o saldo financeiro remanescente
na reserva a que se refere esta alínea “b” será rateado entre o
Estado e a Organização Social, observada a mesma proporção
em que ela foi constituída;
b.4) o Estado suspenderá o repasse de recursos financeiros
à CONTRATADA se não submeter à aprovação prévia do CONTRATANTE os casos estipulados no Item 11 da Cláusula Segunda
deste contrato, bem como se a CONTRATADA não constituir
o fundo de contingência na forma prevista nesta alínea “b” e
conforme Decreto Estadual 53.340 de 15-05-2009.
PARÁGRAFO SEXTO
As fontes de recursos financeiros para a execução do objeto
do presente CONTRATO DE GESTÃO poderão ser:
1 – transferências provenientes do Poder Público;
2 - receitas auferidas pela prestação de serviços e pela
realização de atividades, tais como, bilheterias;
3 – receitas advindas da utilização de seus espaços físicos,
quando autorizado pela Secretaria;
4 - rendas diversas, inclusive da venda ou cessão de seus
produtos, tais como, direitos autorais e conexos;
5 - doações, legados e contribuições de entidades nacionais
e estrangeiras;
6 - rendimentos de aplicações de ativos financeiros;
7 – outros ingressos autorizados previamente pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SÉTIMO
A CONTRATADA deverá movimentar os recursos financeiros
que lhe forem repassados pela CONTRATANTE em conta corrente específica e exclusiva no Banco do Brasil, agência 6941-8,
conta corrente 11.000-0, a qual deverá fazer referência a esta
parceria, de modo a que não sejam confundidos com os recursos
próprios da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
No primeiro ano de vigência do presente contrato, o
somatório dos valores a serem repassados fica estimado em R$
4.440.000,00, sendo que a transferência à CONTRATADA será
efetivada mediante a liberação de 03 (três) parcelas, de acordo
com o “Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento”.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As parcelas serão transferidas à CONTRATADA, através
da conta mencionada no parágrafo sétimo da cláusula sétima,
supra.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Para o exercício de 2012, os pagamentos à CONTRATADA
dar-se-ão na seguinte conformidade:
1 – 90% do valor previsto no “caput” desta cláusula,
correspondente a R$ 3.996.000,00 (Três milhões, novecentos e
noventa e seis mil será repassado através de 03 (três) parcelas.
2 - 10% do valor previsto no “caput” desta cláusula,
correspondente a R$ 444.000,00 (Quatrocentos e quarenta e
quatro mil reais) será repassado através de 03 (três) parcelas,
cujos valores variáveis serão determinados em função da avaliação trimestral dos indicadores, conforme previsto no Anexo
I – Plano de Trabalho;
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 subseqüente,
dependendo do percentual de alcance dos indicadores.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A CONTRATANTE repassa nesta data à CONTRATADA o
valor de 900.000,00 (Novecentos mil reais referente ao saldo
remanescente das contas do Contrato de Gestão 26/2008
processo SPDOC 122204/2009, conforme ofício 98/2012, que
configura a primeira parcela do contrato de gestão.
CLÁUSULA NONA
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente CONTRATO DE GESTÃO poderá ser alterado a
qualquer tempo, parcial ou totalmente, mediante prévia justificativa por escrito, que conterá a declaração de interesse de
ambas as partes e deverá ser autorizado pelo Titular da Pasta
da Cultura.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
No caso de modificações financeiras há necessidade de
manifestação prévia dos recursos financeiros disponíveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As eventuais alterações pactuadas serão formalizadas por
intermédio de termo de aditamento ao presente Contrato de
Gestão.
CLÁUSULA DÉCIMA
DA DENÚNCIA E RESCISÃO
Este contrato poderá, a qualquer tempo e por qualquer das
partes ser denunciado, mediante notificação prévia com antecedência mínima de 06 (seis) meses e ser rescindido por infração
legal ou descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Verificada qualquer hipótese motivadora da rescisão contratual, a CONTRATANTE providenciará a imediata revogação da
permissão de uso de bens públicos, a cessação dos afastamentos
dos servidores públicos colocados à disposição da CONTRATADA, não lhe cabendo direito a qualquer indenização.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATANTE,
que não decorra de má gestão, culpa ou dolo da CONTRATADA,
o Estado arcará com os custos relativos à dispensa do pessoal
contratado pela Organização Social, bem como pelas dívidas
assumidas contratualmente pela CONTRATADA com fornecedores e prestadores de serviços para execução do objeto do
contrato.
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PARÁGRAFO TERCEIRO
Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte da
CONTRATADA, a mesma se obriga a continuar prestando os
serviços ora contratados, por um prazo mínimo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados a partir da denúncia ou rescisão.
PARÁGRAFO QUARTO
A CONTRATADA terá o prazo máximo de 90 (noventa)
dias, a contar da data da rescisão do Contrato, para quitar suas
obrigações e prestar contas de sua gestão à CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DAS PENALIDADES
A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste contrato e seus Anexos, ou de dever
originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará
a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada
caso, as sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei
federal 8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se, quando
for o caso, a Resolução SC-9, de 15/03/91.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A imposição das penalidades previstas nesta cláusula
dependerá da gravidade do fato que as motivar, considerada
sua avaliação na situação e circunstância objetivas em que ele
ocorreu, e dela será notificada a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Da decisão que determinar a aplicação das penalidades,
a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para interpor
recurso, dirigido ao Titular da Pasta da Cultura.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado
à CONTRATADA e o respectivo montante será descontado dos
pagamentos devidos em decorrência da execução do objeto
contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa.
PARÁGRAFO QUARTO
A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta
cláusula não elidirá o direito da CONTRATANTE exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade
acarretar para os órgãos gestores deste contrato, seus usuários
e terceiros, independentemente das responsabilidades criminal
e/ou ética do autor do fato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DISPOSIÇÕES FINAIS
1 – Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e
da normatividade suplementar exercida pela CONTRATANTE
sobre a execução dos serviços previstos no presente Contrato, 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
a CONTRATADA informação e documentações quando julgar
necessário esclarecimentos para o acompanhamento das atividades da Organização Social.
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.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DA PUBLICAÇÃO
O CONTRATO DE GESTÃO será publicado no Diário Oficial
do Estado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da data
de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO FORO
Fica eleito o foro da Capital, com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes.
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.
São Paulo, 02-05-2012.
________________________________________
MARCELO MATTOS ARAÚJO
Titular da Pasta
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
________________________________________
Renata Cunha Bueno Mellão
Diretora Presidente
A CASA – MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS
________________________________________
Marta Villares Ribeiro Matta
Diretora
A CASA – MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS
ANEXO TÉCNICO I
PLANO DE TRABALHO – MAIO A DEZEMBRO 2012 A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
Equipamento: Museu da Casa Brasileira
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APRESENTAÇÃO
A “A Casa – Museu de Artes e Artefatos Brasileiros”,
devidamente qualificada como Organização Social na área da
Cultura conforme publicação no Diário Oficial de 30-04-2008,
nos termos da Lei Complementar 846/98 de 04-06-1998 e
Decreto 43.493 de 29-07-1998, apresenta seu Plano de Trabalho
para o período de maio/2012 a dezembro/2012, nos moldes
determinados pela Convocação Pública para Gestão do Museu
da Casa Brasileira - Período 2012-2016, elaborada nos termos
da Resolução SC- 7, de 1º-3-2012 em atendimento ao artigo
6º da Lei 846/1998, e conforme publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo de 03-03-2012.
A Casa – Museu de Artes e Artefatos Brasileiros atua, desde
1997, com o objetivo contribuir para o reconhecimento, valorização e desenvolvimento da produção artesanal e do design,
incrementando a percepção consciente a respeito do produto
brasileiro bem como promovendo sua produção cultural. Como
mediador de processos culturais, incentiva a pesquisa e a troca
de informações entre diversas instituições.
Em sua atuação própria, se interessa pelo objeto de
gênese artesanal, semi-artesanal ou industrial, visto como uma
expressão cultural. Privilegia a produção brasileira, ou o foco no
e sobre o Brasil com um olhar que pode se estender a outros

países, desde que haja uma pertinência para maior compreensão
da situação brasileira. Não se interessa apenas pelo objeto em si,
mas também pelo processo e contexto em que ele é criado, feito
e consumido. Está interessada também na rede de mediações
culturais que hoje potencializa e viabiliza a sociabilização das
produções culturais.
Inaugurada em maio de 1997, apresentou inicialmente
uma eclética programação que tinha como objetivo estabelecer
relações multidisciplinares e a integração de diversas expressões
brasileiras. Com a intenção de ampliar o conhecimento sobre
expressões culturais regionais ou temas de identidade brasileira,
passou a reunir, para cada programação bimestral, um conjunto
de atividades - palestras, encontros, cursos, oficinas, apresentações e exposições - como Mosaico Pernambucano, Lampião Vai
à A CASA e Ventre Repente, Brasil Oriente.
Visando a consolidação e potencialização desses mesmos
princípios, a partir de 2000, investe no desenvolvimento de sua
versão virtual. Nasce assim o Museu Virtual a CASA .
Visando tornar-se um centro de referência da produção
do objeto brasileiro, disponibiliza em sua versão virtual (www.
acasa.org.br) seu acervo de imagens, ações culturais, exposições
virtuais e bibliografias, além do guia do objeto brasileiro, um
grande catálogo online de profissionais e instituições envolvidos
nas áreas:
produção artesanal;
design brasileiro;
artesanato contemporâneo.
Entre 2001 – 2003, como museu e agente de mediação cultural, a CASA projetou uma inovação da sua função social para
tornar-se “museu de artes e artefatos brasileiros”.
Como mediador de processos culturais, incentiva a pesquisa
e a troca de informações entre diversas instituições através
de projetos que geram pesquisas, exposições, livros, coleta de
acervo, além do programa Encontros Design Artesanato, que
reúne periodicamente designers, produtores culturais, artesãos
e interessados, para apresentar estudos de caso e relatos de
experiências sobre a relação do mundo da produção artesanal
e do design.
A partir de 2004, firma-se como casa-museu do objeto
brasileiro atuando em diversas frentes e realizando ações em
parceria com outras entidades. Com o intuito de ampliar suas
atividades, deu início ao seu núcleo de pesquisa de cultura popular brasileira desenvolvendo parceria com o Museu do Folclore
Edison Carneiro do Rio de Janeiro.
Mantém ainda a Exposição Casa Brasilis, que apresenta
ao público um panorama de suas realizações, através de uma
seleção dos objetos representativos do programa “encontros”.
Desde então, promove ações que geram exposições físicas
e virtuais, projetos editoriais, aquisição de acervo e cursos
avançados. Todas estas várias iniciativas alimentam também o
Museu Virtual a CASA.
Além da atividade própria a Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros qualificou-se como Organização Social de Cultura
em abril/2008 e assinou com Governo do Estado de São Paulo,
por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, contrato para
gestão do Museu da Casa Brasileira no período de maio/2008
a abril/2012.
A experiência adquirida em mais de dez anos de atuação
própria, aliada à afinidade de missões das duas instituições,
propiciou resultados muito favoráveis na execução do contrato
assinado. Sempre em acordo com as diretrizes estabelecidas
pela Secretaria de Estado da Cultura para o Museu da Casa
Brasileira, a Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros cumpriu
todas as metas estabelecidas nos Planos de Trabalho vinculados
ao contrato sendo que, em muitas delas, apresentou resultados
excepcionais, com ampla superação dos indicadores estabelecidos. Os resultados desta gestão podem ser conferidos nos
relatórios trimestrais e anuais apresentados no período.
No decorrer de seu contrato, a Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros consolidou e qualificou equipe para a gestão do
museu e estabeleceu rotinas e controles administrativo-financeiros que possibilitam o adequado atendimento às demandas de
gerenciamento interno e das instâncias de controle, com extremo rigor ao cumprimento da legislação prevista e de normas
fixadas e prazos estabelecidos.
Durante estes primeiros 4 anos de sua gestão, os orçamentos aprovados para a execução dos Planos de Trabalho
garantiram à Organização Social a cobertura dos custos fixos
para gestão do MCB, a realização do Prêmio Design e de poucos
eventos pontuais (Virada Cultural e Consciência Negra). Coube,
assim, à gestora, o estabelecimento de parcerias ou a obtenção
de patrocínios para construção de sua agenda cultural. Este
objetivo foi plenamente cumprido, com a construção de uma
agenda cultural diversificada e pertinente às áreas de vocação
do MCB, bem recebida tanto pelo público como pela mídia, e
que permitiu a manutenção de adequados e crescentes patamares de público. Foram realizadas parcerias e intercâmbios dentro
e fora do país, reforçando o caráter e as vocações do MCB junto
a instituições representativas da mesma linha temática. Durante
a gestão realizada pela a Casa Museu de Artes e Artefatos
Brasileiros, embora não houvesse no orçamento vinculado ao
contrato de gestão previsão para este fim, o número de eventos
realizados na agenda cultural do MCB cresceu anualmente. O
mesmo resultado pode ser verificado com o público recebido
e o número de atendimentos realizados às várias naturezas de
público pelo Serviço Educativo. Estes resultados decorrem do
estabelecimento de uma ampla rede de parceiros e colaboradores, que viabilizaram não só execução da agenda cultural do
museu, mas também a sua divulgação, e dos bem sucedidos
esforços de captação de recursos próprios. Os relatórios da
UPPM sobre a gestão feita neste período salientam os excepcionais resultados obtidos por esta Organização Social na execução
das “metas condicionadas” (ou seja: aquelas para às quais não
há previsão orçamentária) de seus planos anuais de trabalho.
Para garantir que esta agenda cultural apresentasse unicamente eventos que se enquadrassem rigorosamente nas
áreas de vocação do museu, a Casa Museu de Artes e Artefatos
Brasileiros instituiu um Comitê de Programação, formado por
renomados profissionais, a quem cabe a prévia aprovação de
todos os eventos apresentados. A positiva atuação deste comitê
garantiu uma agenda cultural em completa sintonia com a
missão do MCB e a crescente percepção, pelo público visitante e
pela midia, da vocação da instituição.
Durante sua gestão a Casa Museu de Artes e Artefatos
Brasileiros dedicou especial atenção à requalificação do Prêmio
Design Museu da Casa Brasileira no sentido de garantir a continuidade do prestígio conferido à premiação. Através de debates
realizados com os vários atores envolvidos na realização
(membros do conselho da organização social, diretores e funcionários do museu, membros das comissões julgadoras de anos
anteriores, designers e especialistas) identificou oportunidades
de intervenção e implementou as mudanças necessárias. Assim,
foi informatizado todo o processo de inscrição e avaliação e
foram alterados o escopo da premiação do cartaz, a estrutura
de categorias da premiação de produto e trabalhos escritos e
a composição e forma de trabalho das comissões julgadoras.
Foram estabelecidas novas parcerias que permitiram ampliar a
divulgação da premiação e torná-la mais atrativa. Os resultados
obtidos foram excelentes, com excepcional crescimento, durante
esta gestão, nos patamares de inscrição de ambos os concursos
(ambos com número de inscritos superior a 850 em sua última
edição).
Esta gestão empreendeu ainda grandes esforços na construção e manutenção de adequada catalogação e controle do
acervo entregue à sua gestão, em completa sintonia com o
banco de dados implantado pela SEC para este fim, assim como
na implantação de rigorosas rotinas de higienização e manu-
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tenção das peças. Através do trabalho conjunto com o Comitê
de Orientação Cultural designado pelo Governo do Estado, esta
gestão estabeleceu política de acervo para o MCB e o direcionamento de linhas de pesquisa, preparando as bases para as ações
previstas para os próximos anos, conforme metas especificadas
para os planos de trabalho na publicação da convocação.
Além das ações rotineiras de manutenção, durante o período de sua gestão a Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros
pode iniciar uma série de ações no sentido de requalificar a
edificação sede do museu. Ação fundamental neste sentido foi
a execução da primeira etapa da readequação das instalações
elétricas, essencial para garantia da segurança da edificação,
acervo e público; estão elaborados também os projetos para a
segunda etapa desta readequação, assim como para a readequação das instalações hidráulicas, contemplando os necessários aspectos de respeito ao meio ambiente e sustentabilidade
da edificação. Foi iniciado ainda o processo de regularização
da edificação do museu, através da contratação de empresa
especializada para este fim.
A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros, além de seu
histórico de mais de 10 anos em atuação própria, empreendeu
grandes esforços em seus 4 anos de gestão do Museu da Casa
Brasileira na construção, em parceria com a Secretaria de
Estado da Cultura, de uma estrutura capaz não só de atender
às necessidades cotidianas do museu mas também de, paralelamente, preparar as bases para sua expansão futura. É profunda
conhecedora da instituição, possui equipe de funcionários e
fornecedores qualificados e forte rede de relacionamento com
parceiros vinculados às áreas de vocação do museu, garantindo
a realização de agenda cultural não coberta pelo orçamento
de repasse do Estado. Em completa afinidade com o direcionamento da instituição para os qual apontam as metas definidas
pela Secretaria de Estado da Cultura para os próximos anos,
publicadas na convocação pública, sente-se qualificada e desafiada à execução do novo contrato e, para este fim, apresenta a
proposta que segue.
O Plano de Trabalho para 2012 que apresentamos a seguir,
assim como os orçamentos para o período de 2012 a 2016,
atendem às metas especificadas na publicação da convocação
e apresenta, através das “metas condicionadas”, a perspectiva
de manutenção dos resultados já apresentados na execução da
agenda cultural do museu através de captação própria ou de
estabelecimento de parcerias para este fim.
A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros privilegia
em seus Planos de Trabalho, desde o início de sua gestão em
2008, as ações que propiciem diversidade na agenda cultural
capaz de atender o público leigo e o especializado, priorizando
a acessibilidade e inclusão aos vários segmentos da sociedade
e a formação de público às suas áreas especificas de vocação.
Atende assim, prioritariamente, à função pública da instituição.
Para o Plano de Trabalho 2012:
- No Programa de Edificações: Conservação, Manutenção
e Segurança, implementa a formalização das ações de manutenção preventiva da edificação e equipamentos de segurança.
- No Programa de Acervo Documentação e Pesquisa: além
da continuidade das ações que já vem desenvolvendo na manutenção de rigorosa catalogação das peças em sintonia com o
Banco de Dados desenvolvido pela SEC, e de higienização e
conservação das peças sob sua gestão, conclui pesquisa, projeto
e execução da montagem da exposição do Acervo Fundação
Crespi Prado, entregue em comodato ao Estado para apresentação no Museu da Casa Brasileira, com abertura da exposição à
visitação no exercício de 2012.
- No Programa de Exposições e Programação Cultural, além
dos eventos já tradicionalmente realizados com recursos de
repasse do Estado, como os dois concursos do Prêmio Design,
Semanas dos Museus, Virada Cultural e Consciência Negra, inclui
7 apresentações musicais, a serem realizadas mensalmente de
maio a dezembro e uma exposição temporária com temática
vinculada ao acervo da instituição.
- No Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais, dá
prosseguimento ao projeto já iniciado nos primeiros meses de
ano que propiciará, para 2012, incremento de 35% em relação
à meta estabelecida para 2011 no número de atendimentos das
visitas agendadas, em todos os segmentos atendidos.
- No Programa de Apoio ao SISEM-SP, mantém sua participação anual, com a realização da itinerância de 3 exposições, e
amplia o número de oficinas e visitas técnicas oferecidas.
- No Programa de Comunicação, mantém ativa e crescente
a rotina de divulgação do grande número de eventos da agenda
cultural do MCB, através da utilização de vários canais de comunicação (relacionamento com a imprensa, atualização do site,
redes sociais, folder imprenso, boletim e convites eletrônicos,
“flyers”, etc.). Mantém ainda rede de parceiros qualificados e
vinculados às áreas de vocação do MCB (Vitruvius, Arq!Bacana,
Living Design, Editora Abril, Leo Burnett, entre outros) através
dos quais é possível ampliar, sem custos, as possibilidades de
divulgação do MCB.
- No Programa de Gestão Administrativa, dá continuidade à
manutenção e implementação de controles e rotinas, que permitem o cumprimento da legislação, normas e prazos, com o rigor
e transparência que sempre caracterizou esta gestão.
- Nas Metas Condicionadas está relacionada a maior parte
dos eventos da agenda cultural do MCB. Embora não tenham
sua realização garantida, visto que são metas não previstas no
orçamento vinculado ao contrato de gestão, estando, portanto,
condicionadas à captação própria adicional e/ou ao estabelecimento de parcerias específicas para este fim, a atuação da a
Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros em gestão do MCB
em anos anteriores já demonstrou sua capacidade em viabilizar
a maior parte destes eventos, ou eventualmente todos eles, em
alguns casos até excedendo o indicador estabelecido, através de
sua sólida rede de parcerias nas áreas de vocação da instituição.
OBJETIVOS
- Gerenciar - em parceria com a Secretaria de Estado da
Cultura por meio da Unidade de Preservação do Patrimônio
Museológico o Museu da Casa Brasileira, garantindo a preservação, pesquisa e divulgação de seus acervos culturais materiais
e imateriais, bem como a sua participação e apoio ao Sistema
Estadual de Museus de São Paulo – SISEM, em estreita consonância com a política estadual de cultura e com as diretrizes
do Estado estabelecidas por meio da Unidade de Preservação
do Patrimônio Museológico da Secretaria de Estado da Cultura.
VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA
A viabilização financeira deste Plano de Trabalho ocorrerá
por meio de:
- Repasse de recursos da Secretaria de Estado da Cultura de
São Paulo à Organização Social;
- Geração de receita por parte da Organização Social através de bilheteria, estacionamento, livraria, loja, café, locação de
espaço para eventos e outros serviços previamente autorizados
pela Secretaria de Estado da Cultura;
- Captação de recursos pela Organização Social por meio de
captação de recursos advindos de projetos aprovados em editais
de fomento, de projetos incentivados pelas leis de isenção fiscal
e doações e contribuições não incentivadas.
Todos os recursos integrantes da viabilização do Plano
de Trabalho serão devidamente demonstrados na prestação
de contas, com os documentos fiscais correspondentes e que
estarão disponíveis em qualquer tempo para fiscalização dos
órgãos públicos do Estado ou para auditorias independentes
contratadas.
Cabe informar que a sigla ICM significa – Índice de Cumprimento da Meta.
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES
Este Plano de Trabalho se subdividirá em atividades técnicas
e atividades – administrativas.
- ATIVIDADES TÉCNICAS -
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PROGRAMA DE EDIFICAÇÕES: CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

PROGRAMA DE EXPOSIÇÕES E PROGRAMAÇÃO CULTURAL

1) Objetivos

2º Trim.

1

1) Objetivos
I- Implantar e manter exposição de longa duração com base no acervo e na temática do
museu, a partir de projeto museológico e curadoria consistente, e que seja acessível e
atrativa para diversos públicos.
II- Criar condições para a acessibilidade às exposições e às atividades desenvolvidas.
III- Propiciar agenda cultural que viabilize o acesso qualificado da população à cultura e à
educação, contribuindo para a formação de público de museus e equipamentos culturais e
realizando ações que propiciem a produção, o intercâmbio e a fruição na área de
patrimônio cultural, voltadas a profissionais, estudantes e entidades, conciliando parcerias
entre Poder Público, terceiro setor e iniciativa privada
IV- Desenvolver atividades especiais para participação nas ações comemorativas a
seguir: Virada Cultural, Semana dos Museus (maio) e Mês da Consciência Negra
(novembro).
V- Manter o museu aberto ao público de terça-feira a domingo, nos meses de maio a
dezembro de 2012 e de janeiro a dezembro nos demais anos de contrato.

Entrega de 1 relatório por trimestre, sendo que no 3º Trim.
4º trimestre será entregue o relatório conclusivo
4º Trim.
anual

1

2) Público Alvo: Visitantes e usuários em geral

I- Assegurar a manutenção física e a conservação preventiva das edificações, instalações
e equipamentos de infraestrutura predial.
II- Garantir a segurança da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos
usuários (visitantes, pesquisadores, participantes de eventos) e funcionários.
III- Ampliar a sustentabilidade ambiental dos museus.
2) Público Alvo: Funcionários e usuários
nº

Ações

Indicadores de Resultados

Período

Meta
mai-dez

1º Trim.

1

Execução do plano de
conservação e
manutenção preventiva
das edificações

1

ANUAL

3

ICM %

100%

1º Trim.

2

Executar programação
periódica de combate a
pragas: descupinização,
desratização e
desinsetização

Manter os equipamentos
de combate a incêndio
em boas condições e
dentro dos prazos de
validade

nº

Ações

Realizar a manutenção
13 da exposição de longa
duração

Indicadores de Resultados

Entrega de 2 relatórios semestrais descritivo das
ações realizadas

2º Trim.
1 Renovação 4º Trim. de contrato com empresa
especializada para este fim

3º Trim.
4º Trim.

1

ANUAL

1

ICM %

100%

1º Trim.

3

São Paulo, 122 (95) – 45

2º Trim.
Manutenção executada: entrega de 2 relatórios
semestrais descritivos

1

3º Trim.
4º Trim.

14

Realizar evento
temáticos: Semana de
Museus, Virada Cultural
e Consciência Negra

Participar com 1 evento de programação própria
dentro de cada uma das temáticas propostas

Realizar Concurso do
Cartaz para escolha da
peça gráfica central e
15
Concurso realizado
linguagem gráfica que
será usada na divulgação
do 26º Prêmio Design

1

ANUAL

2

ICM %

100%

Realizar concurso 26º
16 Prêmio Design Museu da
Casa Brasileira

Finalização das inscrições em agosto, trabalhos da
comissão julgadora em set/out, divulgação dos
vencedores em novembro

Realizar cerimônia onde
serão entregues os
17 prêmios referentes ao
Concurso do Cartaz e ao
26º Prêmio Design

Realização de uma cerimônia de premiação

Realizar exposição
temporária com os
premiados e
18
selecionados no
Concurso do Cartaz e no
26º Prêmio Design

1 exposição realizada

1º Trim.

4

5

Acompanhar contrato e
processo de
regularização cadastral
do imóvel

Renovar seguro predial
multirrisco / com
coberturas contra
incêndio, danos
patrimoniais e
responsabilidade civil

2º Trim.
Entrega de 2 relatórios semestrais sobre o
andamento do processo de regularização

1

3º Trim.
4º Trim.

1

ANUAL

2

ICM %

100%

1º Trim.
2º Trim.
1 entrega da apólice dos seguros renovada

3º Trim.

1

4º Trim.
ANUAL

1

ICM %

100%

19

Realizar 1 exposição
temporária do acervo

1 exposição realizada

20

Realizar apresentações
musicais

7 apresentações realizadas

1º Trim.

6

Executar Plano de
Manutenção de
Segurança

2º Trim.
Entrega de 1 relatório por trimestre, sendo que no 3º Trim.
4º trimestre será entregue o relatório conclusivo
4º Trim.
anual
ANUAL
ICM %

1
1
2
100%

PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
1) Objetivos
I- Assegurar a conservação e preservação dos acervos museológico/expositivo, arquivístico e
bibliográfico, por meio de plano de conservação com ações preventivas e corretivas.
II- Documentar todos os acervos de acordo com normas técnicas contemporâneas e com as
diretrizes da UPPM, e manter atualizada a relação dos acervos da SEC.
III- Realizar estudos, pareceres e outras ações para ampliação qualificada do acervo, estabelecendo
ajustes com o Poder Público e a iniciativa privada para aquisição de obras de arte, livros e outros
bens culturais relevantes para o patrimônio cultural do Estado.
IV- Ampliar a realização de pesquisas sobre conteúdos relacionados ao acervo e à temática do
museu.
V- 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.
VI- Integrar a Rede de Pesquisa sobre a História de São Paulo, por meio de ações e projetos
articulados com as demais instituições que compõem a Rede, sob coordenação da UPPM/SEC.

21 Manter o Museu da Casa
Brasileira aberto ao
público de maio a
dezembro de 2012
Realizar abertura
noturna até 22h00
quinzenalmente, com
22
oferta de atendimento a
grupos agendados, nos
meses de maio a

23

Ações

Indicadores de Resultados

Período

Meta
mai-dez

Entrega de 1 relatório anual

8

11

Entregar inventário de
acervo bibliográfico

2º Trim.

3
9
100%

1

1

ANUAL

2

ICM %

100%

4º Trim.

1

ANUAL

1

ICM %

100%

Trim.
Trim.
Trim.
Trim.

1

Indicadores de Resultados

Propiciar visitas
educativas a estudantes
de escolas da rede
24
estadual de educação
vinculada à parceria
com a FDE.

1
1
100%

4
3
7
100%
53
79
77
209
100%
4
6
2
12
100%
18.910
25.480
24.260
68.650
100%

Propiciar visitas
educativas a estudantes
de escolas públicas e
25 privadas,
compreendendo toda a
educação formal (da
educação infantil ao
ensino superior)

Propiciar visitas
educativas a grupos alvo
(terceiro setor, público
27
com deficiência, público
em vulnerabilidade
social)

2º Trim.
1

4º Trim.
ANUAL

1

ICM %

100%

Meta
mai-dez

Número de estudantes da rede estadual de
educação / FDE atendidos em visitas educativas

2º Trim.

2.560

3º Trim.

2.560

4º Trim.

1.665

ANUAL

6.785

ICM %

100%

1º Trim.
Número de estudantes da educação formal,
pública ou privada, atendidos em visitas
educativas/orientadas

2º Trim.

1.410

3º Trim.

1.540

4º Trim.

960

ANUAL

3.910

ICM %

100%

1º Trim.

Relatórios trimestrais comprovando a inserção

2º Trim.

1

3º Trim.

1

4º Trim.

1

ANUAL

3

ICM %

100%

1º Trim.
Número de pessoas atendidas em visitas
educativas

2º Trim.

440

3º Trim.

970

4º Trim.

890

ANUAL

2.300

ICM %

100%

1º Trim.

2
100%

Período
1º Trim.

1

1º Trim.
3º Trim.

Ações

Disponibilizar conteúdo
atualizado sobre os
26
temas e exposições do
museu no site

3º Trim.

1º
2º
3º
4º

nº

3

4º Trim.

ICM %

Exposição Montada e aberta à visitação

1
1
100%

2) Público Alvo: Estudantes e grupos de visitantes

3

3º Trim.

ANUAL

Elaborar pesquisa e
projeto e executar
montagem de exposição
do acervo Fundação
12
Crespi Prado, entregue
em comodato ao Estado
para apresentação no
MCB

1
1
100%

IV- Oferecer cursos e oficinas de capacitação para professores e educadores em geral.

2º Trim.

2 entregas semestrais

1
1
2
100%

1

1º Trim.

1 Entrega anual

1
100%

100%

1

1º Trim.

Entregar inventário do
acervo museológico,
10
gerado a partir do Banco
de dados da Secretaria

1

ICM %

ICM %

9

1
3
100%

ANUAL

4º Trim.

2º Trim.
Peças higienizadas:reserva técnica e 2 salas
contendo os acervos do MCB e da Fundação Crespi 3º Trim.
Prado (aguardando cessão por comodato); envio
4º Trim.
de tres fotos por trimestre demonstrando a
condição das peças.
ANUAL

Revisar e atualizar dados
textuais e imagens no
Entrega de 2 relatórios semestrais descritivos
Banco de Dados da
Secretaria

2

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

3º Trim.

1º Trim.
Higienizar peças em
exposição de longa
duração e na reserva
técnica semanalmente

1
2
100%

II- Contribuir com a educação formal por meio de parceria com as redes pública e privada
de ensino, viabilizando o melhor aproveitamento dos conteúdos museológicos para a
educação escolar.

2º Trim.
7

68.650 Visitantes recebidos

1

1) Objetivos
I- Oferecer serviço educativo para grupos de visitantes, preferencialmente mediante
agendamento, a fim de ampliar as possibilidades de aproveitamento das exposições para
estudantes, turistas, idosos, grupos de profissionais e outros.

1º Trim.
Executar Plano de
Conservação do Acervo
Museológico

12 dias abertos até as 22h00

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

Meta
mai-dez

PROGRAMA DE SERVIÇO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS

2) Público Alvo: Funcionários, pesquisadores e usuários
nº

Receber visitantes
presencialmente no
museu (público total do
museu)

209 Dias abertos (fechará ao público às segundas
feiras e no dia 25/12).

Período

28

Executar pesquisa de
satisfação das visitas
agendadas pelo Serviço
Educativo

Um relatório trimestral com tabulação dos
resultados demonstrado índice de satisfação com
as visitas maior ou igual a 70%

Executar projeto para
públicos-alvo: - Seu
Museu – funcionários e
29 prestadores de serviço:
6 encontros previstos
Encontros com o objetivo
de criar um espaço para
reflexão e debate sobre
os temas do Museu e

2º Trim.

1

3º Trim.

1

4º Trim.

1

ANUAL

3

ICM %

100%

1º Trim.
2º Trim.

3

3º Trim.

3

4º Trim.
ANUAL

6

ICM %

100%

46 – São Paulo, 122 (95)
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PROGRAMA DE APOIO AO SISEM - SP
1) Objetivos
I- Integrar e participar ativamente do Sistema Estadual de Museus de São Paulo, SISEMSP, por meio da organização, operacionalização e apoio a projetos e atividades em geral,
inclusive da prestação de serviços de apoio técnico a outras instituições culturais ou a
municípios da grande São Paulo e do interior do Estado, conforme orientação do Grupo
Técnico do SISEM-SP / UPPM / SEC.
II- Ampliar o público atendido pelo museu a partir de ações desenvolvidas na periferia e
interior.

terça-feira, 22 de maio de 2012

Captar recursos por meio
de geração de receita de
bilheteria, locação de
44 espaços, contratos de
Recursos captados no ano = R$ 450.000,00
restaurante, café, loja,
livraria, estacionamento,
i
d
Submeter projetos para
aprovação por meio das
45 leis de incentivo à
2 Projetos submetidos e/ou em captação
cultura (Rouanet / ProAC
/ municipal)

2) Público Alvo: Museus e municípios do interior e grande SP e seu público
nº

Ações

Produtos

Período

Meta
mai-dez

1º Trim.
2º Trim.
30 Exposições Itinerantes

3 itinerâncias em municípios do interior e/ou
espaços culturais da região metropolitana de São
Paulo previamente determinados pela equipe do
SISEM

46

3º Trim.

1

4º Trim.

1

ANUAL

3

ICM %

100%

Realizar manutenção da
tabela de temporalidade
e do Plano de
47
Classificação, conforme
Decreto 48.897 e
Decreto nº 51.286,

48

2º Trim.
2 oficina e/ou estágio técnico oferecido no Museu
da Casa Brasileira

3º Trim.

1

4º Trim.

1

ANUAL

2

ICM %

100%

1º Trim.
2º Trim.
32 Visitas técnicas

Realizar 2 visitas técnicas em museus do interior

3º Trim.

1

4º Trim.

1

ANUAL

2

ICM %

100%

Realizar manutenção da
organização e adequação
dos termos documentais,
49
conforme Classificação e
Tabela de
Temporalidade,
Realizar e seleção e
elaboração da relação de
documentos para
50
eliminação, conforme
instruções e cronograma
a serem definidos pela

Entrega de ordenação e registro das séries
documentais

Entrega da relação de documentos poara
eliminação

2) Público Alvo: Visitantes e usuários em geral
Período

Meta
mai-dez

n°

Ações

Indicadores de Resultados

3 relatórios trimestrais de número de acessos

3

ANUAL

5

ANUAL

8

ICM %

100%

ICM %

100%

1º Trim.

Realizar exposições
51
temporárias

5 exposições temporárias realizadas

3º Trim.

1

52

Realizar cursos e/ou
oficinas para o público

2 Atividades

4º Trim.
ANUAL

2

ICM %

100%

2º Trim.

1

3º Trim.

1

4º Trim.

1

ANUAL

3

ICM %

100%

1

3º Trim.
4º Trim.

1

ANUAL

2

ICM %

100%

II- Realizar as ações orientadas pela Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo,
CADA da SEC, garantindo que a documentação arquivística da gestão do museu seja
devidamente tratada como documento público, conforme a legislação vigente.
III- Gerir ou terceirizar espaços, mediante prévia aprovação, seguindo as normas de
procedimentos da SEC e de acordo com a legislação vigente, para venda de produtos
relacionados aos objetivos e projetos dos equipamentos, bem como explorar ou
terceirizar cafés, bares, estacionamentos e afins para atendimento do público do museu,
revertendo os recursos gerados para o cumprimento das ações do plano de trabalho.
IV- Elaborar projetos para editais e leis de incentivo e realizar outras ações de
desenvolvimento institucional e captação de recursos, visando ampliar as parcerias e
recursos para o sucesso no cumprimento integral das metas previstas.
2) Público Alvo: Funcionários, fornecedores, patrocinadores e usuários em geral

Entrega de relatórios trimestrais

Controlar a capacidade
38 de Liquidação das
Dívidas de Curto Prazo

Entrega de demonstrativos trimestrais atestando
índice de liquidez seca satisfatório = ou maior que
1

39

Controlar a capacidade
de pagamento das
despesas (receitas totais
x despesas totais)

Entrega de demonstrativos trimestrais atestando
índice de cobertura das despesas satisfatório = ou
maior que 1

Controlar as despesas de
pessoal por área
Entrega de demonstrativos trimestrais atestando
40 (funcionários da área
índice satisfatório (até 0,7).
meio x funcionários da
área fim)

41

Manter gastos com
pessoal até o limite
estabelecido no contrato
de gestão

Manter gastos com
42 diretoria até o limite do
contrato de gestão

43

Manter atualizada a
relação de bens
patrimoniais (Anexo IV
do contrato de gestão)

Entrega de demonstrativos trimestrais atestando
índice satisfatório (= até 65%)

Entrega de demonstrativos trimestrais atestando
índice satisfatório (= até 25%)

1 entrega da relação atualizada

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

4º Trim.

Meta
mai-dez
1
1
1
3
100%
1
1
1
3
100%
1
1
1
3
100%
1
1
1
3
100%
1
1
1
3
100%
1
1
1
3
100%

1
1
100%

3º Trim.

2

4º Trim.
ANUAL

2

ICM %

100%

1º Trim.
2º Trim.
Realizar palestras /
53 mesas-redondas para o
público

7 Palestras / mesas redondas realizadas

7

3º Trim.
4º Trim.
ANUAL

7

ICM %

100%

1º Trim.
2º Trim.
Realizar lançamentos de
54
livro para o público

7 lançamentos de livro realizados

3º Trim.

7

4º Trim.
ANUAL

7

ICM %

100%

1º Trim.
Realizar eventos
temáticos: Festa Junina
55
e Dia/Semana das
Crianças

Período

3º Trim.

2º Trim.
1

2º Trim.
2 Eventos temáticos realizado

I- Administrar, supervisionar e gerenciar o museu com eficiência, eficácia, transparência e
economicidade, garantindo a preservação e divulgação de seus acervos culturais em
estreita consonância com a política museológica e com as diretrizes da SEC.

Elaborar relatórios dos
gastos mensais com
37 utilidades públicas (com
indicativo de pagamento
no prazo)

5

3

1) Objetivos

Indicadores de Resultados

Meta
mai-dez

4º Trim.

PROGRAMA DE GESTÃO OPERACIONAL - ADMINISTRATIVA

Ações

Período

3º Trim.

- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -

n°

1
1
100%

2º Trim.

2º Trim.
2 relatórios semestrais dos materiais produzidos

1
1
100%

2

1º Trim.
Produzir materiais
36 impressos para
divulgação institucional

1
100%

1º Trim.

1º Trim.

Monitorar número de
35
acessos ao site

1

2º Trim.

2º Trim.
Apresentar plano no 2º trimestre e entregar no 3º
Trimestre

1
1
100%

OBS: As metas abaixo descritas somente serão realizadas mediante aporte de
recursos adicionais.

1º Trim.
Manter atualizado e
executar Plano de
34 Comunicação
Institucional de acordo
com as diretrizes da SEC

2
100%

I- Ampliar as realizações no escopo dos programas e objetivos descritos neste plano de
trabalho, mediante captação de recursos incentivados ou diretos pela OS e outros aportes
de recursos, para além do percentual previsto no Plano de trabalho dodo contrato de
gestão.

1º Trim.
Entregar atualizações
Atualizações mensais entregues até o dia 5 de
33 mensais da programação
cada mês
cultural

1
1

1) Objetivos

III- Prestar informações atualizadas sobre a programação cultural do museu.

Indicadores de Resultados

Tabela e Manual entregues

1
1
2
100%

METAS CONDICIONADAS

1) Objetivos
I- Elaborar Plano de Comunicação institucional que fortaleça a presença do museu nos
veículos de comunicação como equipamento cultural do Governo do Estado de alta
qualidade e interesse cultural e que divulguem o museu de acordo com as orientações e
diretrizes da Secretaria.
II- Assegurar um canal de comunicação eficiente e ágil com os públicos do museu por
meio da internet.

Ações

Apresentar tabela de
preços de locação de
espaço e manual de uso
do espaço

Entrega da tabela atualizada

100.000
150.000
200.000
450.000
100%

- METAS CONDICIONADAS -

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO

n°

2 relatórios entregues

1

1º Trim.

Oferecer oficinas e/ou
31
estágios técnicos

Entregar relatório
quadrimestral de
despesas e receitas
conforme LDO

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

3º Trim.

2

4º Trim.
ANUAL

2

ICM %

100%

1º Trim.
2º Trim.
Realizar apresentações
56 musicais do Projeto
Música no MCB

27 Apresentações musicais realizadas

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

3º Trim.

27

4º Trim.
ANUAL

27

ICM %

100%

%
30
20
20
10
10
10
100 %

1- Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, parágrafo 2º, clausula 8º do Contrato de Gestão 02 /2012. Sua
aplicação se dará sob o percentual de 10% do valor do repasse se, após a avaliação das justificativas apresentadas pela OS, a UGE
concluir que houve o descumprimento dos itens indicados.
2- Caso a OS não apresente junto com os relatórios trimestrais justificativas para o não cumprimento das metas pactuadas,
a UGE poderá efetuar a aplicação da tabela sem prévia análise das justificativas, cabendo a OS se for o caso, reunir argumentos
consistentes para viabilizar o aporte retido no próximo trimestre.
AVALIAÇÃO DAS METAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
ITEM DE PONTUAÇÃO
1. Descumprir as metas do programa de gestão administrativa
2. Descumprir o manual de compras e contratações da OS
3. Não manter a relação de documentos atualizada (lista de conselheiros com mandato em vigor; atas de reunião assinadas;
estatuto atualizado)
4. Descumprir os prazos de entrega de documentos e relatórios
5. Descumprir as obrigações e responsabilidades da contratada previstas na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão
1- A Organização Social que deixar de cumprir as obrigações ou metas relacionadas acima deverá ser formalmente interpelada
pela Coordenadoria a respeito da ocorrência.
2- Na eventualidade de serem apresentadas as razões que justifiquem o seu não cumprimento estas serão devidamente apreciadas e, caso não sejam consideradas suficientemente fundamentadas, será aplicada uma advertência por escrito, segundo os princípios previstos na Lei 10.177, de 30-12-1998, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.
Na ocorrência de 3 (três) advertências num mesmo ano ou de 5 (cinco) ao longa do contrato de gestão, a Secretaria de Estado
da Cultura poderá rescindi-lo unilateralmente devendo ser aplicadas todas as demais sanções previstas no Contrato, respeitado o
devido processo administrativo.
ANEXO TÉCNICO II
SISTEMA DE PAGAMENTO
(Cronograma de Desembolso e Orçamento)
Valor total do contrato R$ 31.660.000,00
Cronograma de Desembolso
Exercício 2012
A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social R$ 4.440.000,00 (Quatro milhões,
quatrocentos e quarenta mil reais) para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato de gestão (descrito no Anexo I), para
o ano de 2012 obedecendo ao Cronograma de Desembolso a seguir:
a) Na data da assinatura: R$ 900.000,00
* Trata-se de saldo remanescente das contas do contrato de gestão 26 /2008 que está sendo transferido para o novo contrato
de gestão, conforme informado no parágrafo primeiro da cláusula 7ª e parágrafo terceiro da cláusula 8ª do contrato de gestão.

terça-feira, 22 de maio de 2012
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*1ª Parcela:

2º Parcela

3º Parcela

Até 20/06/2012

Até 20/09/2012

R$ 1.593.000,00

R$ 1.593.000,00

No ato
Maio/2012
90%

R$ 810.000,00

10%

R$ 90.000,00

Total da Parcela

R$ 900.000,00

Total

R$ 3.996.000,00

R$ 177.000,00

R$ 177.000,00

R$ 444.000,00

R$ 1.770.000,00

R$ 1.770.000,00

R$4.440.000,00

Cronograma de Desembolso 2013: R$ 6.250.000,00
Cronograma de Desembolso 2014: R$ 6.500.000,00
Cronograma de Desembolso 2015: R$ 7.000.000,00
Cronograma de Desembolso 2016: R$ 7.470.000,00
A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros - MCB - Orçamento 2012

Receitas
Repasse Contrato de Gestão 2012 previsto pela Sec para mai a dez
Saldo de captação própria contrato anterior que será devolvido e
reincorporado ao orçamento 2012 de mai a dez
Total do repasse Contrato de Gestão 2012
Captação de Recursos (operacional - bilheteria locação de espaço
etc)
Captação de Recursos (patrocínio, leis de incentivo, convênios etc)
Receita Financeira
Outras Receitas

Orç mai-dez 2012
3.540.000,00
900.000,00
4.440.000,00
450.000,00

Saldo Exercício
Total

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.2.2
1.1.1.3

Gestão Operacional
Salários, encargos e benefícios
Diretoria
Área Meio
Área Fim
Demais Funcionários
Área Meio
Área Fim
Estagiários

1.1.1.3.1 Área Meio
1.1.1.3.2 Área Fim
Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas
1.2
Jurídicas)
1.2.1
Limpeza
1.2.2
Vigilância / portaria / segurança
1.2.3
Jurídica
1.2.4
Informática
1.2.5
Administrativa / RH
1.2.6
Contábil
1.2.7
Auditoria
1.2.8

Demais

2

Custos Administrativos

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Locação de imóveis
Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás e etc...)
Uniformes e EPIs
Viagens e Estadias
Material de consumo, escritório e limpeza
Despesas tributárias e financeiras
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy e etc...)

2.8

Investimentos
Programa de Edificações: Conservação, Manutenção e
Segurança

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Conservação e manutanção da(s) edificações (reparos, pinturas,
limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB
Equipamentos / Implementos
Adequação das áreas de trabalho
Projetos de arquitetura e engenharia
Seguros (predial, incêndio e etc...)
Outras despesas

3.8

Investimentos

4.890.000,00

3.040.000,00
2.550.000,00
699.000,00
151.000,00
548.000,00
1.840.000,00
440.000,00
1.400.000,00
11.000,00
11.000,00
490.000,00
112.000,00
246.000,00
39.000,00
24.000,00
39.000,00
30.000,00
-

257.000,00
105.000,00
4.000,00
9.000,00
30.000,00
4.000,00
80.000,00
25.000,00

110.000,00
100.000,00
10.000,00
-

40.000,00

4

Programa de Acervo: Conservação, Documentação e Pesquisa

4.1
4.2
4.3

Aquisição de acervo
Armazenamento de acervo em reserva técnica externa
Transporte de acervo

4.4

Conservação e restauro

4.5

Outras despesas - Exposição Crespi Prado

4.6

Investimentos

5

Programa de Exposições e Programação Cultural

5.1

Exposições Temporárias

606.600,00

5.2

Programação Cultural

135.000,00

5.3

Elaboração de planos e projetos museológicos e museográficos

5.4

Implantação de projeto museográfico

5.5

Outras despesas

5.6

Investimentos

6

Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais

6.1

Serviço educativo e projetos especiais

40.000,00

-

741.600,00

95.000,00

São Paulo, 122 (95) – 47

95.000,00
-

6.2
6.3

Pesquisas de Públicos e Qualidade
Outras despesas

6.4

Investimentos

7

Programa de Ações de Apoio ao SISEM-SP

7.1

Exposições Itinerantes e outras ações de apoio ao SISEM-SP

8

Programa de Comunicação

8.1
8.2

Plano de Comunicação e site
Projetos gráficos e materiais de comunicação

8.3

Assessoria de imprensa e custos de publicidade

9

Fundos

9.1

Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de
vigência do contrato)

266.400,00

9.2

Fundo de Contingência

160.000,00

Total Plano de Trabalho 2012

4.890.000,00

50.000,00
50.000,00

130.000,00
35.000,00
70.000,00
25.000,00

426.400,00

ANEXO TÉCNICO III – SISTEMA DE DESPESA COM PESSOAL
(limites e critérios)
A CONTRATADA gastará no máximo 65% do seu repasse anual com despesas na remuneração e vantagens de qualquer
natureza a serem percebidas pelos seus dirigentes e empregados, no exercício de suas funções no ano de 2012 e demais anos do
contrato de gestão.
A remuneração dos dirigentes da diretoria não ultrapassará o valor anual de 25%, do orçamento com despesas da remuneração
da Associação (65%).
A CONTRATADA desenvolverá plano de cargos e salários para o seu quadro de funcionários.
A CONTRATADA propiciará aos seus dirigentes e empregados, benefícios competitivos com as atividades correlatas desenvolvidas no mercado, relacionadas às suas atividades.
Para a contratação de pessoal, a CONTRATADA deverá adotar procedimento seletivo próprio, utilizando regras uniformes e isentas, de forma a possibilitar acesso ao público interessado, observando os requisitos e experiências requeridas para as suas atividades.
ANEXO TÉCNICO IV
BENS MÓVEIS E ACERVO
A.1) Bens móveis do Museu da Casa Brasileira
Cód.
Discriminação
Chapa
1196 Estante c/5 divisões
SC21305
1208 Extintor de incêndio
SC21316

1209
1210
1236
1237
1282
1331
1352
1388
1391
1423
1466
1467
1468
1512
1513
1543
1555
1560
1583
1584
1594
1599
1601
1611
1613
1614
1636
1638

Extintor de incêndio
Extintor de incêndio
Aquecedor elétrico
Aquecedor elétrico
Extintor de incêndio
Extintor de incêndio
Cadeira giratória
Arquivo c/4 gavetas
Motor Monofásico da bomba
Roupeiro com 6 portas
Mesa de máquina de escrever
Arquivo c/4 gavetas
Extintor de incêndio
Extintor de incêndio
Roupeiro com 6 portas
Extintor de incêndio
Extintor de incêndio
Extintor de incêndio
Motobomba
Motobomba
Carrinho p/ aterro
Escada c/5 degraus
Extintor de incêndio
Máquina IBM
Aquecedor
Aquecedor
Mesa freijó
Cadeira giratória
Máquina de escrever

SC21317
SC21318
SC21337
SC21338
SC21372
SC21401
SC21418
SC21439
SC21440
SC21453
SC21487
SC21488
SC21489
SC21513
SC21514
SC21538
SC21550
SC21551
SC21564
SC21565
SC17901
SC21569
SC21570
SC21579
SC21581
SC21582
SC17835
SC17841
SC10829

Empilhadeira

SC40701

Marca, Modelo
Aço duplo

Com água
Com água

Com braço

Aço

DF-7
DF-7
Madeira
Mod.72
Quartzo Arno
Quartzo Arno
MM 160 - G 3
P Presto
ET - 112 Eletron
Tempo

Localização
Sótão
Hall de entrada
Museu
Expo permanente
Expo permanente
Reserva técnica
Reserva técnica
Reserva técnica
Guarita
Depósito
Reserva técnica
Reserva técnica
Guarita
Guarita
Reserva técnica
Reserva técnica
Reserva técnica
Guarita
Hall de entrada
Hall de entrada
Hall do restaurante
Reserva técnica
Reserva técnica
Depósito
Depósito
Hall do restaurante
Sótão
Depósito
Depósito
Sótão
Depósito
Sótão

Obs:
sem plaquinha
sem plaquinha
sem plaquinha

sem plaquinha
sem plaquinha

sem plaquinha

sem plaquinha
sem plaquinha
sem plaquinha
sem plaquinha
sem plaquinha
sem plaquinha

sem plaquinha

Depósito

A.2) Bens móveis doados pela Associação de Amigos do Museu da Casa Brasileira à Secretaria de Estado da Cultura – Processo
SC-1685/2007 – Publicado D.O. 19-03-2008
Quant. Discriminação

Marca, Modelo:

Localização

5

Telas solar screen

1

Roller

Corredor acervo

1

Serra circular

MARN 1548 -3A3 110v

Oficina

1

Micro computador S1661B

Supreme Evolution

Sótão

1

Micro computador S1661B

Supreme Evolution

Sótão

1

Micro computador S1661B

Supreme Evolution

CEDOC

1

Furadeira PAR Imp BAT 12V DW 924K2 2VE BIV

De Walt

Oficina

1

Furadeira imp 1/2 - DW 502 110V VVR

De Walt

Ofícina

1

Lixadeira Orbital RTS -1 220v

De Walt

Ofícina

1

Micro computador S1661B

Supreme Evolution

Sala de produção

1

Micro computador S1661B

Supreme Evolution

Sala de produção

1

Monitor 17 LG

Foguel

Educativo

1

Lavadora de alta pressão Pratica 220v

Karcher HD 655

Oficina

1

Multifuncional Photosmart

HP 3180

Administração

1

Câmera fotográfica digital 7.2mp DSW35 zoom

Sony

Administração

2

Monitor LCD 17" Preto

LG - L1753T

Diretoria

1

Bebedouro Master Stille CZ Compl.FM 127V

Begel

Recepção

4

Rodízios de borracha (andaimes)

Metax

Oficina

10

Painel PR10A 1X1 (andaimes)

Metax

Oficina

2

Diagonal PRAA 1X1

Metax

Oficina

Corredor acervo

48 – São Paulo, 122 (95)
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Acervo Museu da Casa Brasileira

Total de peças geral

Total de peças por tipo/função

Mobiliário
Objetos
Quadros

162
147
9

Total

318

Mobiliário
MD
MG
MR
MU

79
32
15
36
1621

Em tombamento

16

Objetos

Início

03

OC

2

Pesquisa

10

OD

42

Espólio Bco. Santos

03

OU

91

Maquetes

12
1472

Outros acervos
Lote Drecoll
Total Geral

Quadros

9

733
4074

1

A alteração no nº total de peças ocorreu porque houve uma adequação na classificação dos objetos.
Idem
3
O lote Drecoll para efeito de um maior controle os 38 conjuntos de peças foi desmembrado, totalizando 73
unidades.
4
A alteração no total de peças de 404 para 407 peças ocorreu porque o Conjunto de Chá (0000_03) foi
desmembrado, formando 4 peças e não apenas 1 (uma), como antes.
2

Legenda de classificação:
MD: Móvel de descanso
MR: Móvel de repouso

OD: Objeto de decoração
OU: Objeto de utilidade

MG: Móvel de guarda Q: Quadro
MU: Móvel de utilidade
D: Lote Drecoll (Deposito Legal)
OC: Objeto de culto
1) A alteração no nº total de peças ocorreu porque houve uma adequação na classificação dos objetos.
2) Idem
3) O lote Drecoll para efeito de um maior controle os 38 conjuntos de peças foi desmembrado, totalizando 73 unidades.
4) A alteração no total de peças de 404 para 407 peças ocorreu porque o Conjunto de Chá (0000_03) foi desmembrado, formando 4 peças e não apenas 1 (uma), como antes.
Acervo MCB

0001
0003
0007
0008
0010
0014
0016
0018
0020
0023
0025
0026
0027
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0041
0042
0043
0045
0048
0053
0056a
0056b
0056c
0056d
0056e
0056f
0056g
0056h
0056i
0056j
0056k
0056l

MR
MG
MD
MD
MR
MU
MD
MU
MU
OU
OD
OD
OD
OD
OD
MD
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MU
MG
MG
MD
MU
OD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

Marquesa larga com dois gavetões
Canastra de madeira com pés móveis
Cadeira sanitária (tipo retrete)
Cadeira redonda de escritório
Cama rústica com cabeceira
Penteadeira com espelho
Banco tosco encavilhado - pequeno
Mesa de almoço com abas
Mesa de cozinha de cavalete
Pilão - Almofariz com mão
Vaso de cerâmica africano
Estátua "Europa"
Estátua "América"
Ornamento de jardim em calcário
Chafariz de pedra entalhada
Arca - Banco
Cômoda - papeleira D. José I
Cômoda - papeleira
Oratório entalhado D.João V
Caixa-cofre de madeira e ferro
Cômoda de jacarandá D. João V
Cômoda marchetada D.José I
Meia-cômoda marchetada
Mesa de refeições
Armário pintado
Caixa-cofre (forte) de ferro
Poltrona D. João V
Mesa de encostar D. Maria I
Par de estribos prateados
Cadeira Beranger
Cadeira Beranger
Cadeira Beranger
Cadeira Beranger
Cadeira Beranger
Cadeira Beranger
Cadeira Beranger
Cadeira Beranger
Cadeira Beranger
Cadeira Beranger
Poltrona Beranger
Poltrona Beranger
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0056m
0056n
0056o
0057
0062
0063
0064
0066
0067
0068
0070
0073
0076
0077
0078
0080
0081a
0081b
0081c
0082
0084
0086
0088
0100
0105
0109
0112
0113
0116
0117
0124
0132
0135a
0135b
0135c
0137
0138
0143a
0143b
0146
0152
0173
0204

MU
MU
MD
OD
MG
MG
MG
MU
MG
MU
MU
MU
MU
MD
MU
MD
MD
MD
MD
OU
MU
MU
MD
MD
OU
Q
MD
Q
MR
MD
MR
MU
OU
OU
OU
OC
MR
MU
MU
MU
MR
OU
MU

Aparador Beranger
Aparador Beranger
Canapé Beranger
Estátua "Renata Crespi"
Meia - cômoda com pernas de valete
Cômoda rústica pintada
Cômoda-arcaz
Mesa manuelina ou de "bolacha"
Arca ou caixa rústica policromada
Mesa campesina
Mesa facetada de aba e cancela
Mesa redonda Império com mármore
Espelho de pé
Cadeira híbrida
Mesa de cavalete
Cadeira de sola dobradiça ou de campanha
Cadeira para bordar
Cadeira Sheraton Brasileira
Cadeira de palhinha
Batedeira de manteiga
Mesa redonda de aba e cancela
Mesa de centro recortada
Poltrona Thonet
Poltrona Império
Moinho de café
Nu artístico
Poltrona de couro com pregaria
Retrato da Princesa Isabel
Cama com baldaquim
Sofá Aparador
Rede lavrada de algodão
Rádio Vitrola
Frasco
Frasco
Frasco
Imagem de São Vicente de Paula
Cama de casal
Porta vasos
Porta vasos
Mesa de cozinha
Cama rústica D. João V
Licoreira com cálices
Mesa de refeições

0205
0209
0212
0213
0214
0216
0226
0228
0234
0235
0239
0240
0242
0243
0245
0248
0249
0252
0253
0254
0255
0261
0263
0287
0288
0289a
0289b
0290
0291a
0291b
0292
0293
0300
0301
0306
0308
0309
0344
0348
0351
0353
0356
0357

MG
MG
MD
MD
MG
MD
MR
MR
MR
MR
MD
MD
MG
MD
MD
MD
MR
Q
Q
Q
Q
Q
Q
MU
MU
MD
MD
MU
MD
MD
MU
MD
MD
MG
MD
MU
MG
MU
MU
MD
MG
OD
OD

Aparador etagère
Oratório com a Santa Ceia
Banco com encosto
Cadeira de balanço de palhinha
Guarda roupa
Cadeira Windsor
Preguiceiro
Cama rococó
Cama com cartela central
Cama de bilros
Escabelo
Cadeira tipo renascentista
Papeleira rústica
Cadeira de couro D. José I
Cadeira dobradiça D. José I
Tamborete raso
Cama Império
Gravura "Vue de Rio de Janeiro"
Gravura "La chaine des orgues
Gravura "Pics du Corcovado"
Gravura "Zweikaempfe der Botucudos"
Gravura "Retrato - D.Pedro I"
Gravura "Retrato Ramalho Ortigão"
Mesa giratória
Mesa eclética de canto
Cadeira eclética
Cadeira eclética
Piano inglês tipo espineta
Poltrona Art Déco
Cadeira Art Déco
Porta chapéus Art Déco
Cadeira americana
Canapé Sheraton Brasileiro
Oratório D.Maria I
Poltrona Art-Déco
Rádio Capelinha
Armário português de carvalho
Escada de bilbioteca (do Solar Fabio Prado)
Piano americano
Canapé Império
Cômoda com puxadores de madeira
Jarro cloissonné sobre bronze
Jarro cloissonné sobre bronze
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1
2

0364
0366
0372
0376
0377
0379
0380
0381
0384
0398
0399
0400
0401
0402
0403
0405
0406
0409
0412
0413
0416
0417
0418
0421
0422
0423
0425
0429
0432
0433
0434
0435
0436
0438
0439
0440
0443
0444
0448
0452
0454
0455
0456

OU
OU
OD
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU

Vasilha de cobre
Bilha de faiança francesa
Boião de faiança
Ancorote de latão
Chaleira de cobre com tampo e corrente
Vasilha de latão com tampa
Chaleira de cobre com tampa
Castiçal com manga de cristal
Castiçal com manga de cristal
Tacho de cobre
Chaleira de latão com tampa
Vasilha de latão com tampa
Chaleira com tampa
Saladeira de faiança francesa
Moinho de café francês
Vasilha de latão com tampa
Passadeira de latão
Tacho de cobre sem tampa
Caldeirão de cobre sem tampa
Vasilha de cobre com tampa
Vasilha de latão sem tampa
Vasilha de cobre sem tampa
Vasilha de estanho com tampa
Sopeira de faiança
Leiteira de faiança francesa
Vasilha de latão com tampa
Braseiro de latão
Vasilha policrômica francesa
Castiçal com manga de cristal
Aquecedor para leite
Vasilha de latão
Tacho de cobre
Vasilha de latão
Vasilha de latão
Vasilha de cobre
Vasilha de latão
Chaleira de latão
Vasilha de latão
Bule de metal branco com tampa
Bule de estanho com tampa
Vasilha de estanho com tampa
Vasilha de estanho
Chaleira de latão

0458
0460
0463
0464
0466
0484
0486
0487
0488
0490
0493
0495
0496
0498
0509
0880
0907
0908
0913
0914
0926
0931
0935
0936
0940
0943
0944
0945
0974
0975
0977
0979
0983
0984
0985
0986
0987
0988
0991
0992

OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OD
MR
OD
OD
Q
OU
MD
OU
OU
OU
MD
MD
MU
MD
MU
MU
MR
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MR
MR
MU

Candeeiro de latão com quatro bicos
Vasilha de latão com tampa
Vasilha de latão com tampa
Chaleira de latão com tampa
Vasilha de cobre e latão
Caldeirão de latão
Bule de estanho com tampa
Caldeirão de latão com tampa
Tacho de latão com tampa
Tacho de latão
Tacho de latão
Bule de latão
Candeeiro de latão com quatro bicos
Vasilha de estanho
Figura de músico (estatueta)
Catre
Vaso trifacetado de cristal (marca Legras)
Vaso em forma de canudo (marca Daun)
Figura feminina
Sopeira branca de porcelana inglesa com tampa
Cadeira Renascença
Cafeteira de latão profissional
Jarro de porcelana inglesa
Bacia de porcelana inglesa
Cadeira São Paulo
Banco Ressaquinha
Mesa Ubá
Cadeira de balanço Gaivota
Porta Bandeira I1
Porta Bandeira II2
Móvel de múltiplas utilidades
Cadeira Prosa Nossa
Cadeira Logos
Cadeira Peg Lev
Cadeira Cimo
Poltrona John Graz
Poltrona de embalo
Cama patente
Cama trabalhada
Toalete ou lavatório

Alteração nomenclatura, suprimido a palavra “Conjunto”.
Alteração nomenclatura, suprimido a palavra “Conjunto”.
5) Alteração nomenclatura, suprimido a palavra “Conjunto”.
6) Alteração nomenclatura, suprimido a palavra “Conjunto”.
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0999
1000
1001a
1001b
1001c
1001d
1001e
1003
1004
1010
1014
1015
1016
1017a
1017b
1020
1022
1023
1024
1025
1029
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1040a
1040b
1042
1044
1046a
1046b
1047
1051
1053a
1053b
1060a
1060b

MG
OD
OD
OD
OD
OD
OD
MU
MU
MD
MU
MG
OU
OU
OU
MD
MG
MG
MG
MD
MD
MD
MU
MD
OU
OU
OD
OU
OU
OU
OU
OU
OU
OD
OD
OU
OU
OD
OD
OD
OD

1063

OU

1064
1065
1068
1069
1070
1071
1072

OU
OU
OD
OD
OD
OD
OD

1073
1074

OD
OD

1075
1076
1077
1078
1079
1080
1082
1083
1084

OU
OU
OD
OD
OD
OD
OC
OD
OD

1088
1089
1090
1091
1092a
1092b
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107

OD
MD
OD
MD
MD
MD
OD
MU
MD
MD
MD
MD
OU
MD
--------

São Paulo, 122 (95) – 49

Armário
Fruteira grande
Fruteira
Fruteira
Fruteira
Fruteira
Fruteira
Mesa de encostar
Mesa de encostar
Poltrona Medalhão
Relógio
Caixa-cofre de madeira
Lanterna
Lanterna
Lanterna
Cadeira Neorococó
Armário com porta de vidro
Roupeiro
Cômoda D. João VI
Cadeira de couro com pregaria
Banco Bandeirante
Cadeirinhas
Mesa marchetada
Poltrona estofada
Castiçais - par maior
Castiçais - par menor
Tamanco de prata
Espevitadeira
Punhal de prata
Copo de prata
Copo de prata
Licoreira de prata
Tinteiro
Caixinha de rapé
Caixinhas de pó de arroz
Punhal de prata
Vasilha de prata
Vaso vermelho
Vaso vermelho
Potiche
Potiche
Paliteiro de prata antiga portuguesa com folhagem e pomba encimando o
centro
Paliteiro de prata antiga portuguesa encimado por esfera, tendo sob ela
figura de amor ou anjinho
Copo de prata antiga com pé
Vaso "Tifany" com guarnição de metal dourado
Vasinho "Tifany"
Vaso médio de "Gallé" cinza claro com cachos de glicínias lilás
Vaso médio de "Lègras" triangular paisagem de inverno
Vaso ovalado de "Daum Nancy" com paisagens de traços pretos
Vaso "Daum Nancy" cinza com folhas amarelas, base bojuda, gargalo
finíssimo e alto
Vasinho de "Daum Nancy" amarelo com desenhos em traços ao todo
Prato triangular "Daum Nancy" alaranjado com folhas em relevo, frutas e
flores avermelhadas
Espelho de cabo "lalique"
Pássaro "lalique"
Conjunto de 5 vidrinhos de perfume "lalique"
Um vaso "lalique" redondo com peixes em relevo
Um vaso de A. Hunebelle cilíndrico com folhagens em relevo
Santa medieval de bronze, mãos postas e rosto de marfim
Par de castiçais de prata
Luminária "Tifany" pequena
Vasilha redonda de prata portuguesa, em gomos, decorado com figuras
geométricas e pé de garras
Cadeira Preguiça
Bowl Gotas
Banco Indígena Trumai em formato de “Anta”
Poltrona Mole
Poltrona Diz
Vaso Lua
Carrinho de chá Nômade
Poltrona Paulistano
Poltrona Pelicano
Poltrona Pelicano
Namoradeira Tapirapá
Recipiente para torrefação de café
Cadeira Girafa
Maquete Miniatura de Ambientes - Oca
Maquete Miniatura de Ambientes - Capitania Hereditária
Maquete Miniatura de Ambientes - Bandeirantes
Maquete Miniatura de Ambientes - Barroco Mineiro
Maquete Miniatura de Ambientes - Estilos Portugueses
Maquete Miniatura de Ambientes - Primeira Metade do sec. XIX
Maquete Miniatura de Ambientes - Pop Art (Anos 70 e 80)

50 – São Paulo, 122 (95)

1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134

-----MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
OU
OU
OU
OU
MG
MG
MG
MG
MG
MG
OU
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Maquete Miniatura de Ambientes - Segunda Metade do séc. XIX
Maquete Miniatura de Ambientes - Modernismo (Anos 20 e 30)
Maquete Miniatura de Ambientes - Anos 50 e 60
Maquete Miniatura de Ambientes - Art Noveau
Maquete Miniatura de Ambientes - Contemporânea
Poltrona MF5 (Branco & Preto)
Banco Tosco
Banco Tosco
Banco Tosco Pequeno
Banco Tosco Grande
Banco em X (Grande)
Banco Pequeno
Banco em X (Pequeno)
Banco “Cachorro”
Tamborete Redondo
Tamborete Mocho
Pilão Horizontal [Nordestino]
Pilão Horizontal [Nordestino]
Pilão Almofariz e Mão
Pilão
Baú
Baú
Baú
Baú
Baú
Armário
Roca de fiar

Código

Drecoll 014 I

OU

Copo para vinho na cor verde, com motivo Art Nouveau Burilado

Drecoll 014 J

OU

Copo para vinho na cor verde, com motivo Art Nouveau Burilado

Drecoll 015 A OU

Taça para champagne branca, com motivos Art Nouveau

Drecoll 015 B OU

Taça para champagne branca, com motivos Art Nouveau

Drecoll 015 C OU

Taça para champagne branca, com motivos Art Nouveau

Drecoll 015 D OU

Taça para champagne branca, com motivos Art Nouveau

Drecoll 015 E OU

Taça para champagne branca, com motivos Art Nouveau

Drecoll 015 F OU

Taça para champagne branca, com motivos Art Nouveau

Drecoll 015 G OU

Taça para champagne branca, com motivos Art Nouveau

Drecoll 015 H OU

Taça para champagne branca, com motivos Art Nouveau

Drecoll 016 A OU

Copos para água, tipo St. Louis, decorados com guirlandas (3)

Drecoll 016 B OU

Copos para água, tipo St. Louis, decorados com guirlandas

Drecoll 016 C OU

Copos para água, tipo St. Louis, decorados com guirlandas

1

Drecoll 017

Coleção Joseph Schmuck Drecoll
O lote “Drecoll” está sob a custódia do MCB desde 1989. É fruto de disposição testamentária feita pelo imigrante alemão
Joseph Schmuck Drecoll. O lote possuía originalmente 193, composto originalmente por louças, objetos, esculturas, móveis, quadros
e livros. Dessas, 131 peças foram transferidas e 62 ficaram no Museu. Porém, no levantamento que realizamos neste ano de 2007,
encontramos apenas 38 conjuntos de peças, que desmembradas dentro de seus tombos perfazem o numero de 73 peças, dentre
elas nenhum livro ou móvel.
Pelo MCB ser apenas o fiel depositário do acervo estas peças nunca foram tombadas. Porém, para controle interno receberam
a sigla “D” seguidas de um numeral seqüencial.
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OU

Copos para vinho, tipo St. Louis, decorados com guirlandas (3).

Drecoll 0182 A OU

Cálice, tipo St. Louis, decorados com guirlandas.

Drecoll 018 B OU

Cálice, tipo St. Louis, decorados com guirlandas.

Drecoll 018 C OU

Cálice, tipo St. Louis, decorados com guirlandas.

Drecoll 018 D OU

Cálice, tipo St. Louis, decorados com guirlandas.

Drecoll 019

OU

Drecoll 020

OU

Drecoll 021

OU

Prato azul e branco com motivo floral, borda recortada
Marca: W° Giorgio 1946 Messen 13047
Prato azul e branco com borda recortada
Marca: W° Giorgio 21088 Delf 1946
Prato azul e branco com motivo floral
Marca: Delf

Discriminação

Drecoll 001 A OD

Vaso de porcelana oriental, com suporte de madeira

Drecoll 001 B OD

Vaso de porcelana oriental, com suporte de madeira

Drecoll 002

OD

Drecoll 003

OU

Drecoll 004

OD

Drecoll 005

OD

Drecoll 006

OD

Drecoll 007

OD

Drecoll 008

OU

Drecoll 009

OU

Drecoll 010

OU

Drecoll 011

OU

Drecoll 012

OU

Drecoll 013

OU

Vaso de pasta de vidro, decorado com uvas nas cores cinza e vinho
Marca: Gallé
Vaso azul e branco, com bojo redondo afílando em direção à borda
decorado com rosas Marca: Losoware/Cavendish
"Nu feminino sentado", escultura em mármore branco
Autoria: Ferri
"Nu feminino em pé", escultura em mármore branco
Autoria: Ferri
"Figura feminina", escultura em bronze, tronco curvado
Autoria: Ferri
"Figura feminina", escultura em bronze
Autoria: Ferri
Bandeja retangular de metal branco com borda trabalhada com folhas em
relevo s/ autoria
Leiteira em metal branco
Marca: Fracalanza
Bule de metal branco
Marca: Fracalanza
Jarrinha para creme em metal branco
Marca: Cristofle
Bule em metal branco
Marca: Mappin Webs
Açucareiro em metal branco com monogramas
Marca: Gerdoff

1
2

Obs. Eram 3 copos, encontramos somente (1)
Obs. Eram 5 cálices, no entanto encontramos somente (4).

7) Obs. Eram 3 copos, encontramos somente (1)
8) Obs. Eram 5 cálices, no entanto encontramos somente (4).

Drecoll 022

OU

Prato nas cores azul e branco, decorado com paisagem oriental
Marca: Shan Tung Wood & Sons England

Drecoll 0231 A OU

Copos altos decoração em coqueiros.

Drecoll 023 B OU

Copos altos decoração em coqueiros.

2

Drecoll 024 A OU

Copos azuis p/ vinho Art Nouveau Burilado (8).

Drecoll 024 B OU

Copos azuis p/ vinho Art Nouveau Burilado.

Drecoll 024 C OU

Copos azuis p/ vinho Art Nouveau Burilado.

Drecoll 024 D OU

Copos azuis p/ vinho Art Nouveau Burilado.

Drecoll 014 A OU

Copo para vinho na cor verde, com motivo Art Nouveau Burilado

Drecoll 014 B OU

Copo para vinho na cor verde, com motivo Art Nouveau Burilado

Drecoll 024 E OU

Copos azuis p/ vinho Art Nouveau Burilado.

Drecoll 014 C OU

Copo para vinho na cor verde, com motivo Art Nouveau Burilado

Drecoll 024 F OU

Copos azuis p/ vinho Art Nouveau Burilado.

Drecoll 014 D OU

Copo para vinho na cor verde, com motivo Art Nouveau Burilado

Drecoll 024 G OU

Copos azuis p/ vinho Art Nouveau Burilado.

Drecoll 014 E OU

Copo para vinho na cor verde, com motivo Art Nouveau Burilado

Drecoll 025

Fruteira em alpaca, com borda recortada e vazada

Drecoll 014 F OU

Copo para vinho na cor verde, com motivo Art Nouveau Burilado

Drecoll 026 A OU

Castiçal, em ferro, para cinco velas
Obs: apresentam ferrugem

Drecoll 014 G OU

Copo para vinho na cor verde, com motivo Art Nouveau Burilado

Drecoll 026 B OU

Castiçal, em ferro, para cinco velas

Drecoll 014 H OU

Copo para vinho na cor verde, com motivo Art Nouveau Burilado

Drecoll 027

OU

Compoteira com tampa, em cristal, tipo St. Louis

Drecoll 028

OU

Licoreira em cristal, com alça tipo jarra, tendo o corpo e o bojo decorado
com guirlandas. Tampa parece não parecer de licoreira

Drecoll 029

OU

Um suporte para livros em mármore rosa c/ figura do centauro c/ lança

Drecoll 030

Q

Drecoll 031

Q

Drecoll 032

Q

Drecoll 033

Q

Drecoll 034

OD

Ouvidoria
Exercite sua cidadania

OU

Tela c/ moldura "Paisagem", óleo sobre tela
Autoria: Frederich Van Moucheron (1633-1686)
Tela c/ moldura "Paisagem alpina", óleo sobre tela
Autoria: Eduard Boch
Tela c/ moldura "Paisagem com bois", óleo sobre tela
Autoria: Neogrady Haszlo Obs: moldura danificada
Tela atribuída à Palma e Vecchio, óleo sob madeira
Obs: verniz oxidado e madeira c/ rachaduras
Vaso de vidro acidado, com bojo na cor verde, com “brincos de princesa”
na cor roxo amarronzado.

A Imprensa Oficial, em sua
constante busca por qualidade
total e transparência, com um
canal direto de comunicação
com a sociedade.
www. imprensaoﬁcial.com.br

1

ouvidoria
ouvidoria@imprensaoﬁcial.com.br
Rua da Mooca, 1921
Cep: 03103 - 902 São Paulo

2

Obs. Eram 5 copos, no entanto encontramos somente (2)
Obs. Eram 8 copos, no entanto encontramos somente (7)

9) Obs. Eram 5 copos, no entanto encontramos somente (2)
10) Obs. Eram 8 copos, no entanto encontramos somente (7)
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Drecoll 035

Q

Tela c/ moldura “Paisagem Adriática”, óleo sobre tela
Autoria: Teodor Gurlitt

Drecoll 036

OD

Prato de parede em prata, como rosas entre medalhões

Drecoll 037

OU

Copo em formato de cone, com pés altos e frisos e guirlandas no bojo.
Obs. Apenas um apresenta borda lascada, ao contrário do que informa
lista Drecoll Geral

Drecoll 037 A OU

Copo em formato de cone, com pés altos e frisos e guirlandas no bojo.

Drecoll 037 B OU

Copo em formato de cone, com pés altos e frisos e guirlandas no bojo.

Drecoll 037 C OU

Copo em formato de cone, com pés altos e frisos e guirlandas no bojo.

Drecoll 037 D OU

Copo em formato de cone, com pés altos e frisos e guirlandas no bojo.

Drecoll 037 E OU

Copo em formato de cone, com pés altos e frisos e guirlandas no bojo.

Drecoll 038

Tela c/ moldura “Colheita de Feno”
Autoria: D. Thomassin

Q

Processo de pesquisa e tombamento
Há 03 peças recentemente incorporada e que estão em processo de tombamento, sendo:
Em início de processo (03):
CT01
MD
Cadeira Lúcio
JF02
MD
Cadeira curva com varetas (Joaquim Tenreiro)
KC03
MD
Cadeira (Zanine Caldas)

Em pesquisa (10):
0000_01
MU Bar 10-8/Zanine (doação João Pedrosa)
0000_02
OD Vaso de Mário Seguso (doação João Pedrosa)
0000_03.1 OU Conjunto de chá (Bule de Chá) (doação Maria do Carmo Queiroz)
0000_03.2 OU Conjunto de chá (Bule de Café) (doação Maria do Carmo Queiroz)
0000_03.3 OU Conjunto de chá (Bule de Leite) (doação Maria do Carmo Queiroz)
0000_03.4 OU Conjunto de chá (Açucareiro) (doação Maria do Carmo Queiroz)
0000_04
MU Mesa de centro (doação Janete Costa)
0000_05.1 OD Micro-houses (doação British Council de São Paulo)
0000_05.2 OD Micro-houses (doação British Council de São Paulo)
11) A sigla CT significa Casas Taiguara, doadora da peça.
12) A sigla JF significa João Ferraz, doador da peça.
13) A sigla KC significa Kesley Caliguere, doadora da peça.
0000_06
OD
Escultura em Ferro Dobrado (Franz Weissman)
Espólio Banco Santos (03)
0000_07
OD
Pássaro Roca (Banco Santos)
0000_08
OD
Escultura (Banco Santos)
0000_09
OD
Prensa Tipográfica (Banco Santos)

UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS
UNIDADE DE FOMENTO E DIFUSÃO DA
PRODUÇÃO CULTURAL
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
Processo SC 108072/2011
Contrato SC 0109/2011
Contratante: Estado de São Paulo; por sua Secretaria da
Cultura
Contratado: Marcio Parma
Projeto: “E O PALHAÇO, o QUE É?”
Objeto: Prorrogação da Cláusula Terceira – Da Vigência e
Prorrogação. Conforme previsto no Parágrafo Único da Cláusula
Terceira – Da Vigência e prorrogação, fica prorrogado o prazo
de vigência do contrato por um período de 90 (noventa) dias.
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições
contratuais não alteradas pelo presente aditamento e que não
se revelem com o mesmo conflitante.
Data da assinatura: 26-04-2012.
Não publicado em época oportuna.
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
Processo SC 10678/2011
Contrato SC 0718/2011
Contratante: Estado de São Paulo; por sua Secretaria da
Cultura
Contratado: Tania Moreira Pescarini
Projeto: “A GENTE, QUE COMEMOS CORPOS”
Objeto: Prorrogação da Cláusula Terceira – Da Vigência e
Prorrogação. Conforme previsto no Parágrafo Único da Cláusula
Terceira – Da Vigência e prorrogação, fica prorrogado o prazo
de vigência do contrato por um período de 90 (noventa) dias.
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições
contratuais não alteradas pelo presente aditamento e que não
se revelem com o mesmo conflitante.
Data da assinatura: 07-05-2012.
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
Processo SC 101692/2011
Contrato SC 045/2011
Contratante: Estado de São Paulo; por sua Secretaria da
Cultura
Contratado: George Victor Schall
Projeto: “SABOR BRASILIS”
Objeto: Prorrogação da Cláusula Terceira – Da Vigência e
Prorrogação. Conforme previsto no Parágrafo Único da Cláusula
Terceira – Da Vigência e prorrogação, fica prorrogado o prazo de
vigência do contrato por um período de 90 dias.
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições
contratuais não alteradas pelo presente aditamento e que não
se revelem com o mesmo conflitante.
Data da assinatura: 10-05-2012.
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
Processo SC 101676/2011
Contrato SC 046/2011
Contratante: Estado de São Paulo; por sua Secretaria da
Cultura
Contratado: Celso Iazzetti D’elia
Projeto: “ZÚ KINKAJÚ”
Objeto: Prorrogação da Cláusula Terceira – Da Vigência e
Prorrogação. Conforme previsto no Parágrafo Único da Cláusula
Terceira – Da Vigência e prorrogação, fica prorrogado o prazo de
vigência do contrato por um período de 90 dias.
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições
contratuais não alteradas pelo presente aditamento e que não
se revelem com o mesmo conflitante.
Data da assinatura: 16-05-2012.
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
Processo SC 101298/2011
Contrato SC 043/2011
Contratante: Estado de São Paulo; por sua Secretaria da
Cultura
Contratado: Pablo Hagenbeck Carranza
Projeto: “ SE A VIDA FOSSE COMO A INTERNET”
Objeto: Prorrogação da Cláusula Terceira – Da Vigência e
Prorrogação. Conforme previsto no Parágrafo Único da Cláusula
Terceira – Da Vigência e prorrogação, fica prorrogado o prazo de
vigência do contrato por um período de 90 dias.
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições
contratuais não alteradas pelo presente aditamento e que não
se revelem com o mesmo conflitante.
Data da assinatura: 03-05-2012.

Desenvolvimento
Econômico, Ciência e
Tecnologia
GABINETE DO SECRETÁRIO
Extrato de Protocolo de Intenções
Protocolo de Intenções n° 004/2012
Partícipes: Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria
do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia-SDECT - e
SEBRAE-SP
Objeto: Oferta dos cursos listados no anexo I, disponibilizados gratuitamente pelo SEBRAE-SP, aos empreendedores que
solicitarem sua inscrição por meio do Portal Via Rápida Empresa
da SDECT
Valor e dos Recursos: O presente termo não contempla
repasse de recursos financeiros entre partícipes.
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo será de 24
meses a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado
por termo aditivo, mediante demonstração de interesse dos partícipes e autorização expressa do Secretário de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia
Data da assinatura: 17/05/2012

COORDENADORIA DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E
TERRITORIAL
Despacho do Secretário, de 21-5-2012
Processo: SDECT-693/2011
Interessado: Unidade Gestora do Programa – UGP
À vista dos elementos informativos constantes do presente
processo, em especial a manifestação da Unidade Gestora do
Programa – UGP, e considerando que foram atendidas as devidas recomendações da Douta Consultoria Jurídica, constantes
do Parecer CJ/SDECT n° 019/2012, RATIFICO, nos termos do
parágrafo 5° , do artigo 42, da Lei Federal n° 8.666/93, a adoção
do processo seletivo para contratação de Consultor Individual
para a Gerência Geral da Unidade Gestora do Programa – UGP,
na forma prevista nos itens 5.1 e 5.2 das Políticas para Seleção
e Contratação de Consultores pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, tornando sem efeito os despachos
datados de 12/03/2012, publicado no D.O.E. em 14/03/2012, e
08/05/2012, publicado no D.O.E. em 11/05/2012

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Extrato de Termo de Aditamento
Processo n.º A-09/303
Contrato FAPESP n.º 010/2010
1.º Termo de Aditamento
Termo de Aditamento FAPESP n.º 017/2012
Assinatura: 18.05.2012
Parecer Jurídico n.º 135/2012
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo – FAPESP
Contratada: Remarca Registro de Marcas e Patentes Ltda. CNPJ: 50.616.960/0001-59
Objeto: prestação de serviços, abrangendo depósito da
marca mista “SCIELO” e acompanhamento dos respectivos
depósitos perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
– INPI, bem como, preparo, elaboração e peças administrativas
extraordinárias, previamente comunicados e autorizados pela
FAPESP, tais como oposições a pedidos de registros, manifestações contra indeferimentos, recursos, petições de esclarecimentos, entre outras.
Valor Total Estimado: R$ 4.170,00 (quatro mil, cento e
setenta reais)
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se a partir da
data da assinatura.
Modalidade: Dispensa de Licitação.

São Paulo, 122 (95) – 51

Esporte, Lazer e
Juventude

Habitação

GABINETE DO SECRETÁRIO

Retificação do D.O. de 18-05-2012
No Extrato de Convênio, Município de ELIAS FAUSTO Proc.
SH168/05/2012, Onde se lê: 11.975,82m², Leia-se 11.975,28m².
Extrato de Prorrogação
Em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 1º da Cláusula
Décima, do Decreto 47.924, de 04-07-2003, ficam prorrogados
os convênios referentes aos Municípios abaixo discriminados.
PORANGABA PROC.SH-564/05/2008 prorrogado até 17-11-2012.
SOROCABA PROC.SH-1187/05/2008 prorrogado até 27-11-2012.
CARDOSO PROC.SH-296/05/2007 prorrogado até 16-11-2012.
FLORÍNEA PROC.SH-548/05/2007 prorrogado até 21-11-2012.
FLORÍNEA PROC.SH-642/05/2007 prorrogado até 22-11-2012.
CANAS PROC.SH-399/05/2007 prorrogado até 19-11-2012.
ITAJOBI PROC.SH-476/05/2008 prorrogado até 11-11-2012.
TERRA ROXA PROC.SH-1152/05/2008 prorrogado até 27-11-2012.
UBIRAJARA PROC.SH-633/05/2007 prorrogado até 21-11-2012.
BRAGANÇA PAULISTA PROC.SH-456/05/2007 prorrogado até 19-11-2012.
BRAGANÇA PAULISTA PROC.SH-455/05/2007 prorrogado até 19-11-2012.
BRAGANÇA PAULISTA PROC.SH-454/05/2007 prorrogado até 19-11-2012.
LUCÉLIA PROC.SH-574/05/2007 prorrogado até 21-11-2012.
ARAÇATUBA PROC.SH-525/05/2007 prorrogado até 21-11-2012.
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA PROC.SH-315/05/2007 prorrogado até 13-112012.
ORLÂNDIA PROC.SH-530/05/2008 prorrogado até 14-11-2012.

Resolução SELJ - 09, de 10-05-2012
Altera dispositivos de Resolução que designa
Administrador Setorial e Operadores da Pasta no
Cadin Estadual e dá outras providências
O Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude,
com fulcro nas prescrições contidas na Lei 12.799/08, Decreto
53.455/08, Resolução SF – 44, de 19/09/08 e Portaria CAF/G –
36, de 03/10/08, Resolve:
Artigo 1º. – Alterar a composição dos Operadores Setoriais
Nível II, designados no Anexo II da Resolução SELJ – 16, de
22-06-2011, para a conformidade que segue:
ANEXO II
Operador Setorial Nível II
Nome
RG
Cláudio da Rosa Lopes
19.419.041-9
Fabrício Vegi
44.014.405-X
Helder Burle dos Santos
33.370.030-2
Ivanice Pereira Duarte
16.235.042-9
Anderson Maximiano Luna
30.850.560-8
Ricardo Seiko Afuso
15.441.278-8
Rosemeire Nascimento de Souza
9.673.330-5
Sueli Aparecida Maraschin
6.245.475-4
Artigo 2º. – Ficam mantidas todas as demais disposições
estabelecidas na aludida Resolução SELJ – 16, de 22-06-2011.
Artigo 3º. – Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Comunicado
Considerando as disposições do artigo 5º da Lei Federal
8.666/93 atualizada pela Lei Federal 8.883/94, indicamos a
seguir os pagamentos necessários ao desenvolvimento das
Unidades Gestoras da Pasta que devem ser providenciados de
imediato, visando assegurar condições para realização dos programas desta Pasta bem como o apoio administrativo, cujo não
cumprimento implicará prejuízos de ordem interna e externa.
PDS a serem pagas
410001
Data: 21/5/2012
UG Liquidante
Número da Pd
Valor
410101
2012PD00568
7.801,70
410101
2012PD00603
11.580,00
Total
19.381,70
UG Liquidante
Número da Pd
Valor
410103
2012PD00798
2.773,28
410103
2012PD00878
3.770,46
410103
2012PD00879
663,84
Total
7.207,58
Total Geral
26.589,28
Resumos de Convênios
Parte Convenentes: Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude
e a Prefeitura Municipal de Cosmorama
Objeto: Transferência de recursos financeiros destinados à
execução de obra “Construção de Vestiário, Banheiros, Quiosque, Iluminação do Mini Campo e Fechamento com Alambrado”
Valor: R$ 152.701,61 sendo R$ 140.000,00 de responsabilidade do Estado e R$ 12.701,61 de responsabilidade da
CONVENIADA.
Vigência: O presente convênio tem o prazo de vigência de
730 dias, contados desde a data de sua assinatura.
§ 1º – Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes,
o presente convênio poderá ter seu prazo de execução prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização do Secretário
de Esporte, Lazer e Juventude, observado o limite máximo de 5
(cinco) anos de vigência.
§ 2º – a mora na liberação nos recursos, quando devidamente comprovada nos autos, ensejará a prorrogação deste
convênio, desde que autorizada pelo Titular da Pasta, pelo
mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação, independentemente de termo aditivo.
Data de Assinatura: 25-04-2012
Convênio: 50/2012
Gestor Técnico: Marcelo Hamano Tsuchiya
Processo SELJ 1083/11
Parte Convenentes: Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude
e a Prefeitura Municipal de Meridiano
Objeto: Transferência de recursos financeiros destinados
à execução de obra “Construção de Vestiários e Campo de
Futebol”
Valor: R$ 143.500,00 sendo R$ 140.000,00 de responsabilidade do Estado e R$ 3.500,00 de responsabilidade da
CONVENIADA.
Vigência: O presente convênio tem o prazo de vigência de
730 dias, contados desde a data de sua assinatura.
§ 1º – Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes,
o presente convênio poderá ter seu prazo de execução prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização do Secretário
de Esporte, Lazer e Juventude, observado o limite máximo de 5
(cinco) anos de vigência.
§ 2º – a mora na liberação nos recursos, quando devidamente comprovada nos autos, ensejará a prorrogação deste
convênio, desde que autorizada pelo Titular da Pasta, pelo
mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação, independentemente de termo aditivo.
Data de Assinatura: 25-04-2012
Convênio: 48/2012
Gestor Técnico: Marcelo Hamano Tsuchiya
Processo SELT 0566/10
Parte Convenentes: Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude
e a Prefeitura Municipal de Tabatinga
Objeto: Transferência de recursos financeiros destinados à
execução de obra “Construção de Campo de Bocha”
Valor: R$ 162.845,29 sendo R$ 140.873,84 de responsabilidade do Estado e R$ 21.971,45 de responsabilidade da
CONVENIADA.
Vigência: O presente convênio tem o prazo de vigência de
730 dias, contados desde a data de sua assinatura.
§ 1º – Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes,
o presente convênio poderá ter seu prazo de execução prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização do Secretário
de Esporte, Lazer e Juventude, observado o limite máximo de 5
(cinco) anos de vigência.
§ 2º – a mora na liberação nos recursos, quando devidamente comprovada nos autos, ensejará a prorrogação deste
convênio, desde que autorizada pelo Titular da Pasta, pelo
mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação, independentemente de termo aditivo.
Data de Assinatura: 27-04-2012
Convênio: 57/2012
Gestor Técnico: Marcelo Hamano Tsuchiya
Processo SELJ 0981/11

COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
Retificação do D.O. de 19-05-2012
Portaria G.CEL 40/2012 Convocação de funcionários e servidores para prestação de serviços Final da II Copa de Basquetebol
do Estado de São Paulo, a ser realizado no município de Araçatuba, no período de 21 a 27 de maio de 2.012.
Onde se lê: De 23 a 27 de maio: Adilson Gemignani Santos ...
Leia-se: De 21 a 27 de maio: Adilson Gemignani Santos...

GABINETE DO SECRETÁRIO

Meio Ambiente
GABINETE DO SECRETÁRIO
Despacho do Chefe de Gabinete, de 21-05-2012
Autorizando, nos termos do artigo 8º, da Resolução SMA
20, de 24-03-2010, o uso da área especificada nos autos deste
processo pela Bossa Nova Films Criações e Produções Ltda, entre
às 08:00 e 12h, do dia 22-05-2012, a título precário e oneroso,
com cobrança do valor estipulado na alínea “a”, do inciso II,
do artigo 4º, e, se necessário, combinada com os §§ 1º e 2º do
mesmo artigo, da referida Resolução, a ser pago com depósito
no Fundo Especial de Despesa do Gabinete, com vencimento de
até 5 (cinco) dias após a realização do trabalho. Ressaltando
que, caso não seja possível realizar a filmagem em virtude de
condições climáticas adversas, é facultado ao Administrador
do Parque Villa-Lobos marcar nova data para o serviço, a teor
do disposto no § 1° do artigo 7°, da Resolução SMA 20, de
24-03-2010, observando-se o § 1° do artigo 5° dessa Resolução.
(Processo SMA 4.025/2011)

Procuradoria Geral do
Estado
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO
ESTADO
Despacho do Procurador Geral do Estado, de 18-052012
No proc. GDOC 18575- 415509/2012 – PGE - "Tendo em
vista a manifestação favorável do Conselho da PGE (Deliberação
CPGE 043/05/2012), autorizo o afastamento do Procurador do
Estado de São Paulo Marcelo Gomes Sodré para, sem prejuízo
dos vencimentos e demais vantagens do cargo, participar do
“XI Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor”, promovido
pelo Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor, a ser realizado
pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, no
período de 22 a 25-05-2012, em Natal/RN.
No proc. GDOC 17040 - 411851/2012 – PGE - "Tendo em
vista a manifestação favorável do Conselho da PGE (Deliberação
CPGE 044/05/2012), autorizo o afastamento dos Procuradores
do Estado de São Paulo Marcus Vinicius Armani Alves, Liliane
Kiomi Ito Ishikawa, Marilda Watanabe de Mendonça, Liliane
Sanches Germano e Plinio Back Silva (além dos suplentes
Fabrizio Lungarzo O’Connor, Igor Volpato Bedone, Caio Cesar
Guzzardi da Silva e José Carlos Menk) para, sem prejuízo dos
vencimentos e demais vantagens do cargo, participarem do “X
Simpósio Nacional de Direito Constitucional – Constituição e as
Novas Codificações”, promovido pela Academia Brasileira de
Direito Constitucional, a ser realizado no período de 24 a 26-052012, em Curitiba/PR.
No proc. GDOC 18575-429378/2012 – PGE - "Tendo em
vista a manifestação favorável do Conselho da PGE (Deliberação
CPGE 045/05/2012), autorizo o afastamento do Procurador do
Estado São Paulo Luiz Duarte de Oliveira para, sem prejuízo dos
vencimentos e demais vantagens do cargo, participar do “Seminário de Direito Sanitário”, na Procuradoria Geral do Estado do
Rio de Janeiro, a ser realizado no período de 24 a 25-05-2012,
no Rio de Janeiro/RJ.
No proc. GDOC 18575-426449/2012 – PGE - "Tendo em
vista a manifestação favorável do Conselho da PGE (Deliberação
CPGE 046/05/2012), autorizo o afastamento do Procurador do
Estado São Paulo Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer para,
sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do cargo,
participar do “XI Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor”, promovido pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito do
Consumidor - BRASILCON”, a ser realizado no período de 22 a
25-05-2012, em Natal/RN.
Retificação do D.O. de 17-05-2012
No Despacho publicado no DO de 17-05-2012, onde se lê:
No proc. GDOC 17040 - 368169/2012-PGE - "Tendo em vista a
manifestação favorável do Conselho da PGE (Deliberação CPGE
042/05/2012), autorizo o afastamento dos Procuradores do
Estado Eduardo Canizella Junior, Miriam Regina Cabral Aurélio,
Anna Candida Alves Pinto Serrano, João Cesar Barbieri Bedran
de Castro, Alexandre Aboud e Frederico Bendzius, e dos Suplentes Nilton Carlos de Almeida Coutinho, Cristina Mendes Hang, Ji
na Park, Carmen Magali Cervantes Ghiselli e Marcos Prado Leme
Ferreira; - Leia –se: No proc. GDOC 17040 - 368169/2012-PGE "Tendo em vista a manifestação favorável do Conselho da PGE
(Deliberação CPGE 042/05/2012), autorizo o afastamento dos
Procuradores do Estado Eduardo Canizella Junior, Bruno Cunha
Costa, Celso Luiz Bini Fernandes, Miriam Regina Cabral Aurélio,
Anna Candida Alves Pinto Serrano, João Cesar Barbieri Bedran
de Castro, Alexandre Aboud e Frederico Bendzius, e dos Suplentes Nilton Carlos de Almeida Coutinho, Cristina Mendes Hang,
Ji na Park, Carmen Magali Cervantes Ghiselli e Marcos Prado
Leme Ferreira, para participarem do “XII Congresso Brasileiro de
Direito do Estado”, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito
Público - IBDP, no período de 23 a 25-05-2012, a ser realizado
em Salvador/Bahia.
Despachos do Procurador Geral do Estado, de 26-042012
Referência: GDOC n. 16847-1015702/2011
Precatório: Alimentar EP 3271/00 (OC 879/01)
Processo: 787/1992 – 1ª Vara da Fazenda Pública – Comarca
da Capital

