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 Conclusivo – Exercício 2014
Contrato de Gestão n° 25/2014
Gestão de Programas no âmbito do Memorial da Inclusão
Atendimento à Instrução Normativa nº 01 / TCE-SP – artigo 40, inciso XX

Processo SEDPcD nº 138801/2013
Processo SEDPcD nº 117047/2014

O Contrato de Gestão entre esta Pasta e a Abaçaí Cultura e Arte foi firmado em 19/08/2014
(com vigência até 19/02/2015) e o projeto referente a tal termo iniciou-se em agosto/2014.
Seu objeto visa a gestão dos programas e projetos desta Pasta especificamente no âmbito do
Memorial da Inclusão. As atividades previstas no Plano de Trabalho são relativas e três eixos,
conforme segue:





Exposições – permanentes, itinerantes, temporárias e mídia social;
Ação Educativa e Educação à Distância;
Estudos e Pesquisas; e
Eventos.

Para o conjunto de ações/atividades previstas no Plano de Trabalho foram realizadas
contratações de colaboradores com dedicação exclusiva ao escopo do projeto, os quais
seguem.

O acompanhamento do devido pagamento e recolhimento dos encargos trabalhistas e sociais
foi realizado pelo Gestor responsável, visando constatar os respectivos gastos com Recursos
Humanos.
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No exercício de 2014, meses de agosto a dezembro, pode-se constatar que todas as atividades
previstas no Plano de Trabalho foram desenvolvidas, sendo que os resultados quantitativos
obtidos com cada atividade e subatividades foram apresentados.
Na avaliação de todas as atividades buscou-se, com base nos relatórios apresentados,
especificar cada subitem relevante (destaca-se o item “Exposição”, com dados sobre visitantes
espontâneos, grupos agendados, etc) de forma a trazer uma visão mais ampla da demanda
apresentada. Também compilou-se os dados para trazer informações sobre que tipo de
instituição buscou os serviços oferecidos pelo Memorial da Inclusão (escolas, colégios,
Entidades do Terceiro Setor, órgão públicos), trazendo uma visão mais ampla dos
atendimentos.
Além do cumprimento das principais metas pré-definidas, demonstrou-se nos relatórios,
também, a constante divulgação das atividades para o público externo, imprescindível para o
alcance dos objetivos definidos em um projeto dessa característica, o que pode ser observado
pelos dados relativos às visualizações de conteúdo on-line do projeto e números referentes a
redes sociais do Memorial da Inclusão, respeitando-se os limites estabelecidos pela legislação
quanto ao período eleitoral ocorrido no ano de 2014.
Registraram-se atividades/ações no âmbito de estudos e pesquisas, que já vinha sendo
realizado pelo Memorial da Inclusão no contexto dos ‘Estudos sobre a Deficiência – Disabilities
Studies”, com trabalhos de atualização de pesquisa histórica (documental).
Ressalta-se no eixo Eventos a realização da “Virada Inclusiva” edição 2014, nos dias 03, 06 e
07 de dezembro, evento esse já estabelecido na agenda desta Pasta e que depende da
articulação entre municípios e instituições parceiras. Pelos dados levantados e apresentados
na prestação de contas, as ações desse evento atingiram seus objetivos, com a viabilização de
mais de 700 atividades na capital e interior.
Levando-se em conta os relatórios analisados, assim como os processos pertinentes ao
Contrato de Gestão em pauta, denota-se que os critérios de controle e avaliação ora previstos
no contrato e na legislação foram atendidos, permitindo-se acompanhar os gastos efetuados
dentro do escopo do projeto (sejam com Recursos Humanos, material ou outros que se
fizeram necessários).
Por fim, da análise dos relatórios relativos ao exercício de 2014, do material encartado aos
autos (registros fotográficos e documentais das atividades empreendidas) e da avaliação dos
pareceres do Gestor, que acompanha in loco as atividades desenvolvidas junto ao Memorial
da Inclusão, denota-se a devida execução do projeto segundo as diretrizes do Plano de
Trabalho.
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Obs.: O resumo dos valores repassados à Entidade no exercício de 2014 podem ser
observados no Parece Conclusivo elaborado pela gestora responsável, também encaminhado
a esse Tribunal.

(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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