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 1º 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

Trata-se de Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência (SEDPcD) e a Organização Social Abaçaí, visando a gestão de programas no
âmbito do “Memorial da Inclusão: Os caminhos da pessoa com deficiência”, localizado nas
dependências desta Pasta.
Esta Comissão solicitou à Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do
Contrato de Gestão os relatórios referentes aos dois primeiros trimestres de 2015, buscando
dar subsídios para a análise e observações acerca dos gastos apresentados pela Entidade e,
principalmente, sobre as atividades desenvolvidas ao longo do período em questão.
Com relação aos gastos realizados pela Entidade, foram apresentadas tabelas contendo
descrição dos tipos de despesas e respectivos valores, separados por mês. No gráfico 01
encontra-se o comparativo dos gastos durante o 1º semestre de projeto.
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Gráf. 01. Despesas do projeto no 1º semestre de 2015.
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Nota-se um valor de gasto em janeiro expressivamente superior aos demais meses.
Analisando o relatório da Gestora, bem como os respectivos processos, depreende-se que
este valor maior deve-se ao pagamento de serviços gerais de produção e outras despesas
relativas à viabilização da Virada Inclusiva (maior evento dentro das ações empreendidas pelo
Memorial da Inclusão), que abrangeu 700 atividades na capital e interior.
A Virada Inclusiva foi realizada nos dias 03, 06 e 07 de dezembro de 2014, no âmbito das
comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
No gráfico 02 podem ser observados os gastos específicos com programas/eventos para os
meses de janeiro a junho de 2015.
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Gráf. 02. Despesas do projeto relacionadas aos programas/eventos no 1º semestre de 2015.
As cópias das notas fiscais, comprovantes de pagamento de encargos trabalhistas e sociais e
de serviços diversos, Demonstrações de Origens e Aplicações dos Recursos Recebidos,
relatórios de RH, bem como extratos da conta corrente e aplicação financeira vinculada ao
projeto foram juntados ao processo de pagamento (SEDPcD nº 111777/2015).
Os relatórios trimestrais apresentados continham também tabelas com a atualização do
montante na aplicação financeira, demonstrando o histórico dos saldos remanescentes e sua
contabilização para o mês subsequente.
Quanto aos Recursos Humanos contratados exclusivamente para o Contrato de Gestão, tinhase cinco funcionários até fevereiro, com os respectivos cargos: um Gerente, três Assistentes
Operacionais IV e um Produtor Cultural III. Em março houve a contratação de um Assistente
Operacional III e em abril foi admitido um Assistente Operacional II, perfazendo-se, assim, sete
colaboradores.
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Gastos com RH
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Gráf. 03. Despesas com RH no 1º semestre de 2015.
No âmbito das visitas à Exposição Permanente e Temporária do Memoria da Inclusão,
observou-se o seguinte fluxo, demonstrado no gráfico 04 (pontua-se que os valores
apresentados referem-se a soma das visitas espontâneas, visitantes estrangeiros e visitas
agendadas (grupos fechados, escolas e outras instituições do Estado de São Paulo).

Nº visitas - exposição permamente e temporária)
2.281

2.500
2.000
1.566
1.500
923

1.000
500

283

173

324

0
Nº visitas (exposição permanente e temporária)
jan/15

fev/15

mar/15

abr/15

mai/15

jun/15

Gráf. 04. Visitantes da Exposição Permanente e Temporária entre janeiro e junho de 2015.
Verifica-se um expressivo aumento no número de visitas nos meses de abril, maio e junho. De
acordo com os registros e relatórios apresentados, esse incremento foi devido ao grande
número de agendamentos realizados por escolas estaduais, diretorias regionais, unidades do
Sesc e Senai, bem como outras instituições relacionadas ao ensino.
Pontua-se que nos relatórios recebidos da contratada constam registros fotográficos das
visitas, das oficinas realizadas juntamente com as exposições temporárias, listas dos grupos
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atendidos, bem como material relacionado à divulgação na Imprensa das ações do Memorial
da Inclusão.
Ademais, constatou-se que vem sendo realizada, mensalmente, Pesquisa de Público com os
visitantes das Exposições Temporária e Permanente, trazendo questionário para traçar o perfil
dessas pessoas, bem como mensurar o grau de satisfação demonstrado com o serviço
oferecido.
Também foi mensurado o número de visualizações da Exposição Virtual do Memorial da
Inclusão, realizada com o acesso ao site www.memorialdainclusao.sp.gov.br. Segue gráfico 05
com os resultados obtidos.
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Gráf. 05. Números de visitas à Exposição Virtual (site).
Com relação ao acompanhamento das atividades previstas, foi apontado pela Gestora que as
metas de agosto de 2014 a fevereiro de 2015 foram definidas para serem contabilizadas
trimestralmente. As metas começaram a ser analisadas a partir da assinatura do contrato, na
segunda quinzena de agosto de 2014.
Foi apontado nos relatórios de acompanhamento que as limitações impostas pela legislação
ao período eleitoral, o qual ocorreu no último trimestre de 2014 (outubro), tiveram grande
impacto nos números obtidos para os três eixos do projeto: Exposições, Ação Educativa e
Estudos e Pesquisas. Tal fato é justificado pela restrição à divulgação de ações do Governo do
Estado, que refletiu na articulação e organização junto às escolas e demais instituições
educativas e de ensino. O reflexo desse fato foi percebido até meados de fevereiro de 2015,
sendo que nesse período os números previstos para as ações dos eixos “Ação Educativa” e
“Estudos e Pesquisas” não conseguiram ser atingidos, porém houve a realização de atividades
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nesses escopos, demonstradas e justificadas, bem como os recursos não utilizados foram
pontuados e aplicados para rendimento e uso posterior.
A partir de março de 2015 as atividades começaram a apresentar números consoantes com o
previsto, sendo que a divulgação das ações pôde ser intensificada. As tabelas a seguir
demonstram os resultados alcançados para os meses de março a junho de 2015.
Ação
a.

b.

Visitação a Exposição
Permanente

Exposições Temporárias

c.

Exposição Virtual

Indicador

Período

Meta Prevista

Realizado

mar/15

300

324

abr/15

600

1566

mai/15

700

923

jun/15

2700

2281

mar/15

1

1

abr/15

1

1

Nº de visitantes

Nº de visitantes

mai/15

1

1

jun/15

1

1

mar/15

5000

7692

abr/15

5000

9635

mai/15

5000

9854

jun/15

5000

8406

Visualizações do
site

Tabela 01. Ações do eixo “Exposições” – Previsto versus Realizado.
Percebe-se da tabela 01 que todas as metas definidas foram atingidas ou superadas. Pontuase que em junho/2015 estava previsto a realização de exposição itinerante em três municípios
do Estado de São Paulo, meta que foi atingida conforme relatório e evidências apresentadas
pela Gestora.
Ação
Propiciar visitas mediadas para grupos de
escolas (públicas e privadas), órgãos
públicos, entidades do Terceiro Setor e
outras organizações

a.

Propiciar visitas mediadas para
público espontâneo

Indicador

Nº de visitantes

Nº de pessoas
atendidas

Período

Meta Prevista

Realizado

mar/15

100

129

abr/15

995

1131

mai/15

130

650

jun/15

2400

1913

mar/15

190

195

abr/15

250

428

mai/15

250

268

jun/15

150

353

5
Este documento foi assinado digitalmente por Cid Torquato Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/ e utilize o código 1742-E764-2DF1-9558.

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

b.

c.

Propiciar visitas mediadas em Inglês
para público estrangeiro

Disponibilizar vagas para grupos de
estudantes do ensino público ações educativas

Nº de
estrangeiros
atendidos

mar/15

5

8

abr/15

5

7

mai/15

5

5

jun/15

10

15

995

1026

2400

1677

abr/15

1

1

mai/15

1

1

jun/15

1

1

abr/15

20

35

mai/15

20

33

jun/15

20

20

mar/15
Número de
estudantes
inscritos

abr/15
mai/15
jun/15

d.

e.

Realização de oficinas relativas à
Exposição Temporária

Disponibilização de vagas para as
oficinas relacionada à Exposição
Temporária

mar/15
Nº de oficinas

mar/15
Nº de inscritos

Tabela 02. Ações do eixo “Ação Educativa” – Previsto versus Realizado.
Da tabela 02 constata-se que a maioria das metas previstas no âmbito do eixo “Ação
Educativa” foram atingidas ou superadas, sendo que em apenas dois casos o valor prédefinido não foi atingido. As ações c), d) e e) não tiveram atividades programadas para todos
os meses em questão, conforme observa-se na tabela.
No âmbito do eixo “Estudos e Pesquisas”, registraram-se atividades em janeiro/fevereiro,
relativas à inclusão de entrevistas e documentários ao acervo do Memorial da Inclusão e
participação em dois eventos no âmbito dos “Estudos sobre a Deficiência”. Em junho também
foram relatadas atividades nesse eixo, referentes a uma participação em programa temático
e apresentação do Memorial da Inclusão em evento museal.
Com o aditamento do Contrato de Gestão em junho/2015, de acordo com a Gestora, houve
adequação do Plano de Trabalho, bem como revisão dos indicadores e de algumas atividades
propostas anteriormente. Seus reflexos serão analisados nos relatórios posteriores.
Levando-se em conta o material apresentado a esta Comissão pela Gestora em seus relatórios
de acompanhamento, os gastos demonstrados ao longo do período e, especialmente, as
atividades desenvolvidas e as justificativas apresentadas, consideramos que a execução do
projeto aqui abordado está em consonância com o esperado.
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Por fim, alertamos que na prestação de contas do próximo período deverá, obrigatoriamente,
ser apresentado: (i) publicação do Regimento de Compras e Contratações; (ii) Publicação dos
salários das integrantes do projeto; (iii) publicação no site das metas/indicadores e evolução
das ações; e (iv) publicação no DOE e site dos materiais e equipamentos adquiridos.

São Paulo, 16 de dezembro de 2015.

(Assinado digitalmente conforme dados abaixo)
Cid Torquato
Coordenador da Comissão de Avaliação das Organizações Sociais de
Atendimento ou Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência
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