GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência

Comissão de Avaliação das Organizações Sociais de Atendimento ou Promoção dos
Direitos da Pessoa com Deficiência
RELATÓRIO 2º SEMESTRE DE 2015
CONTRATO DE GESTÃO N° 25/2014 - MEMORIAL DA INCLUSÃO

Processo SEDPcD nº 138801/2013 e Processo SEDPcD nº 117047/2014
Vigência: 19/08/2014 à 19/02/2015
Termo Aditivo assinado em 10/06/2015 (vigência 06 meses)
Gestora pela SEDPcD: Elza Ambrósio
Contratada: Abaçaí Cultura e Arte

Atendendo ao disposto na legislação pertinente, em especial à Lei Complementar nº
846/1998, apresentamos relatório de acompanhamento da execução do Contrato de Gestão
em tela, cujo objeto trata da gestão de programas no âmbito do “Memorial da Inclusão: Os
Caminhos da Pessoa com Deficiência”, localizado nas dependências da Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo.
O período de análise refere-se aos meses do segundo semestre de 2015, trazendo uma visão
geral dos recursos utilizados, bem como das ações/atividades desenvolvidas, dentro do
previsto no Plano de Trabalho para o projeto.
A Gestora do contrato por parte da Pasta apresentou a esta Comissão seu relatório de
acompanhamento, este dividido em duas partes, separando as informações sobre o 3º e 4º
trimestres de 2015. As principais informações e questões são aqui pontuadas, conforme
segue.
Demonstração da Utilização dos Recursos Transferidos
Tendo em vista que a primeira vigência do contrato havia se extinguido em fevereiro/2015,
durante a tramitação para a assinatura do Termo Aditivo foram utilizados recursos
remanescentes encontrados na aplicação financeira para custear as atividades do projeto nos
meses de março, abril e maio do referido exercício.
Assim, o Termo Aditivo foi assinado em 10/06/2015, com vigência de 06 meses e valor de R$
1.758.408,87 (um milhão e setecentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e oito reais e
oitenta e sete centavos), abrangendo o segundo semestre de 2015 e trazendo adequação do
Plano de Trabalho, bem como revisão de metas.
Da mesma forma como no relatório anterior (sobre o 1º semestre/2015), foram apresentadas
tabelas com descrição dos recursos utilizados para o projeto em cada mês do 2º
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semestre/2015. Os gastos realizados foram pormenorizados, dividindo-os nos respectivos
eixos do projeto, quase sejam: Exposições; Ação Educativa; Estudos e Pesquisas; e Eventos.
Para o período em questão observou-se a seguinte variação de gastos mensais, conforme
gráfico 01.
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Gráfico 01. Despesas apresentadas pela contratada relativas ao 2º semestre de 2015.
Observa-se um gasto expressivamente maior no mês de dezembro/2015 (77% maior que a
média dos cinco meses anteriores), fato este justificado pelos recursos destinados à realização
da “6ª Virada Inclusiva”, que contabilizaram um valor de R$ 422.596,28 (quatrocentos e vinte
e dois mil e quinhentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), contemplando despesas
gerais de produção e serviços prestados por terceiros para a consecução de todas as suas
atividades.
O gráfico 02 demonstra a evolução dos valores para o 2º semestre/2015 no tocante apenas
ao Eixo Eventos.
Ao longo de todo o 2º semestre/2015, observou-se a utilização de recursos no montante de
R$ 1.080.103,90 (um milhão e oitenta mil e cento e três reais e noventa centavos).
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Gastos com programas/eventos
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Gráfico 02. Despesas apresentadas pela contratada relacionadas aos programas/eventos no
2º semestre de 2015.
Vale pontuar que a “6ª Virada Inclusiva”, realizada em 2015 nos dias 03, 05 e 06 de dezembro,
paralelamente às comemorações do “Dia Internacional da Pessoa com Deficiência”, teve,
como em suas edições anteriores, grande abrangência, tendo em vista a realização de
aproximadamente 1000 atividades em ruas, praças, parques, museus, teatros, centros
esportivos e bibliotecas, que reuniram, conforme dados coletados junto à contratada, cerca
de 50 mil pessoas. Desta forma, demonstra-se o uso de um montante maior de recursos para
o Eixo Eventos quando do mês de realização desta iniciativa.
Os documentos comprobatórios das despesas com serviços contratados e materiais no âmbito
dos programas/eventos encontram-se juntados ao processo SEDPcD nº 111777/2015.
Conforme constatado no período anterior, mais uma vez foram apresentados informações
sobre a aplicação financeira vinculada ao contrato, para onde são transferidos os recursos
residuais de cada mês (BB Renda Fixa 500, Banco do Brasil, Agência 9802-0, Conta Corrente
7202-8). O saldo demonstrado em dezembro/2015 era de R$ 726.570,80 (setecentos e vinte
e seis mil e quinhentos e setenta reais e oitenta centavos).
Além disso, os equipamentos adquiridos no 2º semestre/2015, foram listados e tiveram sua
aquisição justificada dentro escopo do projeto.
Recursos Humanos
Da análise do relatório da Gestora, observou-se que não houve alteração no quadro funcional
de colaboradores com relação ao semestre anterior, sendo que 07 profissionais encontravamse vinculados ao projeto: 01 Gerente; 03 Assistentes Operacionais IV; 01 Produtor Cultural III;
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01 Assistente Operacional III e 01 Assistente Operacional II, estes dois últimos contratados
respectivamente em março/2015 e abril/2015.
O gráfico 03 demonstra a evolução dos gastos com recursos humanos ao longo do 2º semestre
de 2015.
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Gráfico 03. Despesas com RH apresentadas pela contratada ao longo do 2º semestre/2015.
Os maiores valores para gastos com Recursos Humanos encontrados em novembro e
dezembro são justificados pelo pagamento da 1ª e 2ª parcelas do 13º salário aos funcionários.
O valor total dos recursos utilizados para salários, encargos trabalhistas e sociais e demais
benefícios, contabilizando-se todo o 2º semestre de 2015, foi de R$ 336.753,85 (trezentos e
trinta e seis mil e setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos).
Comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas, bem como dos encargos sociais e
demais benefícios, relativos aos profissionais contratados exclusivamente para o projeto
encontram-se juntados ao processo SEDPcD nº 117047/2014.
Acompanhamento da execução – Metas
Para o projeto foram definidos 04 eixos de atuação, para os quais foram definidas ações com
suas respectivas metas. Os eixos são: Exposições; Ação Educativa; Estudos e Pesquisas; e
Eventos.
3º Trimestre/2015
Para os meses de julho a setembro/2015, observou-se que as metas determinadas para os
todas as ações previstas foram atingidas e/ou superadas. Pontua-se que o Eixo Eventos não
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contava com ações previstas para este trimestre, visto que abrangia atividades relacionadas à
‘Virada Inclusiva”, que foi realizada em dezembro/2015.
Destacaram-se neste trimestre as visitas à exposição permanente e o número de visualizações
da página do Memorial da Inclusão, que ultrapassaram o dobro da meta definida no Plano de
Trabalho, considerando-se que foram definidas metas trimestrais.
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Gráfico 04. Visitantes da Exposição Permanente entre julho e setembro de 2015 – comparação
meta prevista X resultado observado.
Constatou-se que é juntado ao processo registros das visitas realizadas à exposição
permanente, com fotos, datas e relação das instituições visitantes.
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Gráfico 05. Número de visitantes da do site do Memorial da Inclusão entre julho e
setembro/2015 – comparação metas previstas X resultado observado.
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Para o eixo Ações Educativas, observou-se continuidade na realização de visitas mediadas para
grupos de instituições de ensino, órgão públicos e entidades do terceiro setor. Tal ação
ultrapassou o triplo da meta prevista (de 550 para 1624). As visitas mediadas para público
espontâneo também obtiveram este mesmo resultado quando comparado a meta.
Algumas ações do eixo Ações Educativas são sazonais, não havendo meta prevista nestes
casos. Para o trimestre em questão, todas as metas definidas foram cumpridas, constando do
processo evidências e registros das visitas mediadas (tanto espontâneas quanto de
instituições de ensino), com fotos e listas descritivas de origem dos visitantes.
Quanto ao eixo Estudos e Pesquisas, as duas ações previstas para o 3º trimestre de 2015
também tiveram suas metas cumpridas. Tais ações dizem respeito a realizar incorporação de
coleções ao acervo documental do Memorial da Inclusão; e participação em programas
temáticos. As informações referentes a estas duas ações estão juntadas ao processo de
prestação de contas.
4º Trimestre/2015
Para o eixo Exposições, as metas previstas para todas as ações foram cumpridas, com
destaque, novamente, para a exposição permanente e o número de visualizações da página
do Memorial da Inclusão, que ultrapassaram expressivamente suas metas.
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Gráfico 06. Visitantes da Exposição Permanente entre outubro e dezembro de 2015 –
comparação meta prevista X resultado observado.
Constatou-se, novamente, juntado ao processo, registros das visitas realizadas à exposição
permanente, com fotos, datas e relação das instituições visitantes.
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Gráfico 07. Número de visitantes da do site do Memorial da Inclusão entre outubro e
dezembro/2015 – comparação metas previstas X resultado observado.
No caso do eixo Ações Educativas, três ações tinham metas previstas para o 4º trimestre de
2015, quais sejam: visitas mediadas para grupos de escolas, órgãos públicos e terceiro setor;
visitas mediadas para público espontâneo; e visitas mediadas em Inglês para público
estrangeiro. Para estas, as metas previstas foram atendidas.
Para Estudos e Pesquisas, também observou-se o cumprimento das metas para as ações:
incorporação de coleções; participação de programas temáticos; e apresentação do Memorial
da Inclusão em eventos museais.
Por último, para o eixo Eventos, este ligado à realização da 6ª edição da ‘Virada Inclusiva”,
demonstrou-se que para as três ações abrangidas houve o cumprimento das metas, sendo
que duas tiveram resultados superiores ao previsto, conforme segue.
AÇÕES
Nº DE MUNICÍPOS PARTICIPANTES
Nº DE PARCEIROS DO 2º E 3º SETOR
Nº ATIVIDADES OFERECIDAS

META PREVISTA
75
285
850

RESULTADO OBSERVADO
80
300
850

Tabela 01. Ações do Eixo Eventos (6ª Virada Inclusiva) no 4º trimestre de 2015 – metas
previstas X resultados observados.
Ratifica-se que a grande abrangência da iniciativa ‘Virada Inclusiva” corrobora o gasto mensal
expressivamente maior observado em dezembro/2015 quando comparado à média dos
meses anteriores (julho a novembro/2015).
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Conclusão
As informações apresentadas pela gestora em seus relatórios relativos ao 2º semestre de 2015
permitiram demonstrar o uso dos recursos transferidos à contratada, sendo que os gastos
foram apresentados de forma sistemática. O processo de prestação de contas vem sendo
atualizado periodicamente com os comprovantes de pagamentos de serviços de terceiros,
compra de materiais de consumo e equipamentos, bem como documentos relacionados às
despesas com Recursos Humanos.
Mais importante, as ações previstas para cada período tiveram seus resultados comparados
com suas respectivas metas, para cada eixo definido no projeto, permitindo averiguar,
pontualmente, a eficácia na execução do Contrato de Gestão, sendo que eventuais
justificativas, quando necessárias, foram apresentadas. Assim, pode-se concluir que a
execução do objeto do Contrato de Gestão nº 24/2014, durante o 2º semestre de 2015, foi
satisfatória.
Ademais, pontuamos a necessidade de que cópia deste relatório, complementarmente com
cópia do relatório desta Comissão sobre o 1º semestre de 2015, sejam encaminhados
juntamente com a lista de documentos a ser enviada para o Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo referente ao exercício de 2015, atendendo, assim, ao disposto na Instrução
Normativa nº 01/2008, artigo 40, em específico, o seu inciso XX (SEÇÃO VI – Dos Contratos de
Gestão celebrados com Organizações Sociais).

São Paulo, 11 de março de 2016.

(Assinado digitalmente conforme dados abaixo)
Cid Torquato
Coordenador

Comissão de Avaliação das Organizações Sociais de Atendimento ou
Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência
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