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ANEXO TECNICO I - PLANO ESTRATEGICO DE ATUA•AO

APRESENTA•AO
Em cumprimento ao Contrato de Gest•o n o 08/2016, o IDBrasil apresenta o piano de
trabalho para a gest•o do Museu da Lingua Portuguesa no periodo de 1 de janeiro a 31
de dezembro de 2020. O equipamento encontra-se fechado ao p•blico desde o final de
dezembro de 2015, devido ao inc•ndio que atingiu a parte do seu edificio destinada •s
exposic•6es. A partir dessa ocorr•ncia, foi firmado, em 21 de janeiro de 2016, um
Conv•nio, entre o Governo do Estado de S•o Paulo, a Funda(•o Roberto Marinho e o
IDBrasil, visando • reconstruc•o do Museu.

Conforme OFICIO UPPM N° 500/2019, tendo em vista a conclus•o das obras de
recuperac•o e restauro do edificio da Esta(•o da Luz e a etapa final da implanta0•o da
museografia do Museu, est• previsto o encerramento do presente Contrato de Gest•o em
fevereiro deste ano, ressalvada a hip6tese de atraso na conclus•o do processo de
contratac•o da organiza(•o social para gerir o Museu da Lingua Portuguesa -

Convoca(•o P•blica, Resolu(•o SC N ° 2612019.

N•o obstante a classificac•o em primeiro lugar do IDBrasil no certame, com maior
pontua(•o, at• a presente data n•o h• an•ncio formal da Organiza(•o Social vencedora.
A isso se soma a excepcionalidade das restri•Ses impostas pela pandemia - corn
impactos em prazos e recursos - o que resulta no adiamento da implanta•o e
reabertura do Museu da Lingua Portuguesa, demandando por parte da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do Estado de S•o Paulo o aditamento do presente contrato.

Para esse novo periodo de contrato, em 2020 o IDBrasil se prop6e a manter a gest•o
predial do edificio (envolvendo a zeladoria, seguran(•a e seguro); manter• ativos e
atualizados o site institucional do Museu e os canais em redes sociais, mantendo as
ac•6es de rotina possiveis durante esse periodo.

Tais medidas se associam • participa(•o do IDBrasil no conv&nio firmada at• finaliza(•o
da obra e implanta(•o da museografia, bem como a seguran(•a da edifica(•o e zeladoria
dos espac•os e equipamentos.

Para elaborag•o da proposta orgament•ria levou-se em considerag•o a utilizac•o de
saldos de exercicios anteriores e fundos de reserva, e o acr•scimo de postos de trabalho
de seguranga, limpeza e manutencj•o necess•rias por conta da desmontagem do canteiro
de obras.
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OBJETIVO GERAL

Manter e preservar a parte do edificio da Estac]cfio da Luz ocupadas pelas instalac•6es do
Museu da Lfngua Portuguesa, bern como acompanhar as ac•6es e atividades necess•rias
implantac•o da exposic•o de Ionga durac•cfio, em parceria com a Secretaria de Cultura e
Economia Criativa e Estado de S•o Paulo, por meio da Unidade de Preservaq•o do
Patrim6nio Museol6gico, e corn a Fundac]•o Roberto Marinho, de acordo corn o
estabelecido no CONVISNIO.

VIABILIZA•AO FINANCEIRA

S•5o fontes de recursos para a viabilizaq•5o financeira desse Piano de Trabalho:

¯ Transfer•ncia de recursos da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de S•o
Paulo & Organiza(•o Social;

¯ Receitas provenientes de: a) gera¢•o de receita por parte da Organizac•cfio Social atrav•s
de servic•os previamente autorizados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do
Estado de Scfio Paulo; b) doac•6es, legados e contribuic]6es de pessoas ffsicas e de
entidades nacionais e estrangeiras (com prioridade de aloca•:fio • reconstruc•5o, conforme
CONVIt:NIO);

¯ Recursos provenientes da indeniza(•5o do seguro multirrisco, estritamente como o
estabelecido no CONVIt:NIO;

¯ Rendimentos de aplicac•Ses de ativos financeiros.

Todos os recursos integrantes da viabilizac•=fio do Piano de Trabalho sercfio devidamente
demonstrados na presta(•o de contas e os documentos fiscais correspondentes estar•o
disponfveis em qualquer tempo para fiscalizac•cfio dos 6rg•os pSblicos do Estado ou para
auditorias independentes contratadas.

O PE RACIO NALIZA•AO
De acordo com a polftica de museus do Estado de S•o Paulo, as finalidades que
traduzem a razcfio de existir dos museus s•o organizadas atrav•s de um conjunto de
programas de trabalho, que expressam as ac]6es finalfsticas a serem executadas (de
preservaq•5o, pesquisa e divulgac•o do patrim6nio museol6gico, visando contribuir para a
educa(•o, identidade, cidadania e fruic];•5o cultural) e as atividades de gest•o e de •reas-
meio, para viabiliz•-Ias. Para materializar o desenvolvimento desses programas, a
operacionalizaq•o deste Piano de Trabalho envolve a execuq•o de metas t•cnicas e
administrativas, a realiza(•o de rotinas t•cnicas e o cumprimento de obrigac•6es
contratuais e gerenciais.

MLP_PT 2020 CG008/2016_5o TAJ
Anexo T•cnico I f

ddt I 4



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio

A seguir s•o apresentadas as estratdgias que nortear•o o cumprimento do objetivo geral
e dos objetivos espec[ficos previstos no Contrato de Gest•o e neste Piano de Trabalho. O
desenvolvimento e o registro das a•6es ser•o feitos de maneira a facilitar seu
acompanhamento e avalia•o por parte da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do
Estado de S•o Paulo, dos demais 6rg•os fiscalizadores do Estado de S•o Paulo e da
sociedade em geral.

Devido ao contexto excepcional de reconstru•o do Museu e a situa•o de pandemia,
n•o est•o apresentados nesse Piano de Trabalho os anexos pertinentes • Politica de
Exposi•6es e Programa•o Cultural, assim como do Programa Educativo e SISEM.

Ser• apresentado relat6rio semestral e de encerramento do contrato, excluindo-se a
obriga•o de apresenta•o de relat6rios trimestrais atd seu encerramento.

i)

PROGRAMAS E ESTRATEGIAS DE ATUA(•AO

1. PROGRAMA DE GESTAO EXECUTIVA, TRANSPAR/=NCIA E GOVERNAN•A

OBJETIVOS ESPECiFICOS:

Administrar, supervisionar e gerenciar o museu corn qualidade, efici•ncia, efic•cia,
transpar•ncia e economicidade, garantindo a preserva•o e comunica•o de seus
acervos culturais em estreita conson•ncia com a politica museol6gica e com as
diretrizes da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de S•o Paulo.
Este Programa contempla a•6es em cinco eixos principais:

Eixo 1 - Piano museol6gico e Planejamento Estratbgico: estrutura•o de
planejamento estratdgico de a•6es vi•vel ao posicionamento efetivo da voca•o do
museu frente ao seu amplo e diversificado conjunto de atividades. O desenvolvimento ou
atualiza•o do Piano Museol6gico de acordo com as diretrizes estabelecidas pela SEC, e
corn o alinhamento • Politica de Acervo, documentos norteadores que produzem

defini•Ses que ultrapassam os limites de um Contrato de Gest•o, deve contemplar a
interlocu•o corn as diversas inst•ncias internas e externas • Organiza•o Social
(equipes e Conselhos de Administra•o, Conselhos de Orienta•o, UPPM/SEC, Comiss•o
de Avalia•o).

Eixo 2 - Gest•o administrativa e financeira: envolve a execu•o de uma sdrie de
a•6es relacionadas • gest•o e custeio de recursos humanos, servi•os e demais despesas
para o gerenciamento do museu (tais como •gua, luz, telefone, impostos e material de
consumo), bem como a realiza•o de compras e contrata•6es, de atividades
organizacionais, de presta•o de contas, manuten•o do equiHbrio financeiro e gest•o
arquivistica do museu.
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Eixo 3 - Financiamento e Fomento: prev• a elaborac•o e o desenvolvimento de
estrat•gias para arnplia(•o e diversifica(•o das fontes de recursos, sobretudo
financeiros, para as atividades do museu, incluindo elaborac•o e gest•o de projetos de
capta(•o de recursos incentivados e n•o incentivados, junto a pessoas fisicas e juridicas.
Este eixo deve estar aLrelado ao Programa de Comunica(•o e Desenvolvimento
Institutional para poLencializar as entradas de recursos oriundas das receitas previstas
no Contrato de Gest•o (tais corno cess•o onerosa de espac•o, bilheteria, cafes, Iojas e
afins e Comit6 de Patronos - a partir da reabertura) e outras receitas de capta(•o,
sempre visando ao menor custo para o usuArio final (p•blico do rnuseu) e ao incremento
dos recursos repassados pelo Estado, de rnodo a viabilizar mais e melhores servic•os
culturais para a populac•o. Neste eixo, • importante ressaltar o papel do Conselho de
Administra•o da Organiza(•o Social na forma(•o e manuten(•o de urea rede ativa de
relacionamenLos corporaLivos, visando aos bons resulLados de diversifica•o de fontes de
recursos, forma•o de parcerias e capta•o de patrocinio.

Eixo 4 - Mobiliza(•o e/ou diversificaG•o e/ou fideliza(•o de p•blico: Elabora(•o
de pesquisas e anAlises para verificar a capacidade maxima de atendimento do museu e
desenvolver estrat•gias envolvendo todas as Areas t•cnicas
e adminisLrativas para viabilizar a ampliacj•o e/ou diversificac•o e/ou fidelizac•o do
p•blico da Institui(•o.

Eixo 5 - Monitoramento e Avalia•o de Resultados: Indica•o de estrat•gias
internas para monitoramento de suas realizac•es e da implantac•o do Piano Museol6gico
e demais documentos norteadores, bern como para a avalia(•o dos resultados
alcanc•ados, incluindo a realizac•o de pesquisas que apontem o perfil e a satisfa•o do
pOblico corn as exposic36es, programa(•o cultural e educativa e servi(•os oferecidos pelo
museu, alum de indicar novos possiveis caminhos de ac•o.
IZ) ESTRATI•GIA DE A(•AO:

No Programa de Gest•o, Transparbncia e Governan•a, considerando-se a
particularidade de encerramento do contrato, as a•6es estar•o voltadas para o Eixo 2 -

Gest•o administrativa e financeira: corn gest•o e custeio de recursos hurnanos,
servi•os e demais despesas para atendirnento das ac•6es de rotinas, ern especial as de
comunicac•o e as prediais, resguardando as ac•es para os processos de compras e
contrata•6es, gest•o e custeio de recursos humanos, servic:os e demais despesas, tais
como •gua, luz, telefone, impostos e material de consumo. Destacando-se nessa etapa a
presta(•o de contas de encerramento do contrato e a transi(•o entre contratos sem
interrupc•o de alguns servi(•os essenciais para o primeiro dia do pr6ximo contrato de
gest•o, tais como fornecimento de energia el•trica, acesso ao site do Museu.

III) NI•IMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:
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Total de 9 funcion•rios:

Diretor Executivo, Diretora Administrativa e Financeira e duas Assessoras T•cnicas de
Diretoria, Coordenadorias do IDBrasil, especialmente: Administrativo e Financeiro,
Tecnologia, Operac•;6es e Infraestrutura, Gest•o de Recursos Humanos e Assessor de
Comunicac•o e Marketing.

IV) PI•IBLICO ALVO:

P•blicos de relacionamento, especialmente equipe da UPPM e da Fundac•o Roberto
Marinho.

2. PROGRAMA DE ACERVO: CONSERVA•AO, DOCUMENTA•AO E PESQUISA

1. Objetivo especifico do programa: salvaguardar e desenvolver o patrim6nio
museol6gico, arquivistico [quando for o caso] e bibliogr•fico [quando for o caso] dos
museus da SEC, para que os mesmos sejam preservados, valorizados e disponibilizados
no presente e para as gerac•6es futuras.

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:

I,

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

Garantir recursos financeiros para as atividades de preservac•o, pesquisa e
disponibilizac•o dos acervos (contratac•o de servic•os pr6prios e/ou de terceiros e
compra de materiais);
Assegurar o desempenho das atividades de preservac•o, pesquisa e disponibilizac•o dos
acervos;
Prover recursos humanos para as atividades de preservac•o, pesquisa e disponibilizac•o
dos acervos;
Adotar crit•rios e procedimentos baseados em normas internacionais para gest•o dos
acervos;
Manter registros atualizados dos acervos;
Promover higienizac•o e a•6es de conserva•o dos acervos e/ou tratamento adequado
de itens digitals e suportes de patrim6nio imaterial;
Garantir a disponibilizac•o de informac•6es sobre o acervo da instituic•o e apoiar
pesquisas a ele relacionadas.

II) ESTRATEGIA DE A(•AO:

Para este programa ser•o garantidas as ac•6es de rotina de manutenc•o do backup do
acervo original do Museu. Ser•o efetuados pagarnentos de direitos autorais, do •mbito
do Conv•nio, com recursos reservados de exercicios anteriores ou eventuais economias,
sem prejuizo ao acordado.
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III) NIJMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Total de 2 funcion•rios:

Coordenador e Analista do N•cleo de Tecnologia.

IV) PtJBLICO ALVO:

Funcion•rios, parceiros e pesquisadores.

3. PROGRAMA DE COMUNICA•AO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

I) OBJETIVOS ESPECiFICOS:

¯ Prestar informac•6es atualizadas sobre a reconstruc•o do museu e a programac•o dos
parceiros, assinadas pelo museu, • Assessoria de Comunicac•o da SEC.

¯ Elaborar publica•6es diversas, com enfoque educativo, hist6rico, artistico, t•cnico e/ou
cientffico-tecnol6gico, contribuindo para a ampliac•o do conhecimento geral e espec[fico
acerca das linhas de atuac•o e dos principais temas afetos ao museu, pelo site e redes
sociais.

¯ Realizar ac•6es de relacionamento com p•blicos-alvo, buscar potenciais parceiros e, em
conjunto com o Programa de Gest•o Executiva, Transpar•ncia e Governanc•a, estruturar
programas de apoio ao museu.

TT) ESTRATF:GZA DE A(•AO:

O foco principal do Programa de Comunicac•o e Desenvolvimento Institucional nesse
periodo de contrato ser• a gest•o de conte•dos para o site e redes sociais, mantendo a
conex•o do p•blico com o Museu e com temas ligados • Ifngua portuguesa, com a marca
do MLP. Para isso, o IDBrasil utilizar• como canais corn o pt•blico o site institucional e os
perfis do Museu nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e Spotify.

O Programa de Comunicac•o manter• o p6blico informado sobre a reabertura do Museu,
replicando contet•dos pertinentes ou criando conte6dos pr6prios.

III) NOMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Total de 4 funcion•rios:

Duas Assessoras T@cnicas de
analista de TI

/
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IV) Pt)BLICO ALVO:

Visitantes virtuais e parceiros.

5. PROGRAMA DE EDIFICA•OES: MANUTEN•AO PREDIAL, CONSERVA•AO
PREVENTIVA E SEGURAN•A

I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:

¯ Assegurar a manutenc•o fisica e a conservac]•o preventiva de instalac•6es e
equipamentos de infraestrutura predial da Edifica(]•o conforme •rea descrita no Termo
de Permiss•o de Uso, investindo, no minimo, 10,5% do repasse do Contrato de Gest•o
em ac•Ses de operac•o e em sua manuten(•o preventiva e corretiva.

¯ GaranUr a seguranc];a da edificac•o e das instalac•6es bem como dos funcion•rios
conforme •rea descrita no Termo de Permiss•o de Uso.

TT) ESTRATF:GZA DE A•:AO:
O Programa pauta-se na definic•o de manuten(•o predial como uma combinac•o de
a•Ses t•cnicas e administrativas, incluindo as de supervis•o, destinadas a manter ou
recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma fun(•o requerida (Cf.
NBR 5462/92 da ABNT).

Seguindo as normas t•cnicas, as atividades desse Programa podem ser classificadas em
preditivas, preventivas, corretivas e detectivas.

¯ Manutenc•o Preditiva: • a atividade que visa ao estudo de sistemas e equipamentos corn
an•lises de seus comportamentos em uso, a fim de predizer e apontar eventuais
anomalias, alum de direcionar e programar os procedimentos de manutenc•o preventiva.

¯ Manuten•o Preventiva: • a atividade que atua antecipadamente para que n•o haja a
reparac•o. S•o atividades programadas em datas preestabelecidas obedecendo,
portanto, a crit•rios t•cnicos e administrativos baseados em dados estatisticos ou do
pr6prio hist6rico da manutenc•o realizada.

¯ Manutenc•o Corretiva: • a atividade que visa • reparac•o, caracterizada por servic•os
planejados ou n•o, a fim de corrigir as falhas. Implica, necessariamente, a paralisa(•o de
um sistema. Pode consistir em uma interven•o de Iongo prazo ou n•o.

¯ Manutenc•o Detectiva: • a atividade que visa apurar a causa de problemas e falhas para
a sua an•lise, auxiliando nos pianos de manutenc•o. I• a Engenharia de Manuten•o ou
Manuten(•o Pr6- ativa.

As intervenc•6es s•o classificadas como:
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CONSERVA•,O, que • uma atividade rotineira, realizada diariamente ou com pequenos
intervalos de tempo, relacionada com a opera•o e limpeza dos edificios.
REPARA•AO • a atividade preventiva ou corretiva, antes de se atingir o nfvel de
qualidade minimo aceit•vel.
RESTAURA•AO • a atividade corretiva, ap6s ser atingido nivel inferior • qualidade
minima aceit•vel, ou seja, h• perda significativa de performance, desempenho, podendo
interferir na seguran•a do usu•rio.
MODERNIZA•,O • a atividade preventiva e corretiva, visando que a recupera•o de
qualidade ULTRAPASSE o nivel inicialmente construido e projetado, fixando um novo
patamar de qualidade e desempenho para a edifica•o e seus sistemas.

O planejamento dos servi•os de manuten•o requer a elabora•o de uma previs•o
detalhada dos m•todos de trabalho, ferramentas e equipamentos necess•rios, condi•6es
especiais de acesso, cronograma de realiza•o e dura•o dos servi•os de manuten•o,
consoante recomenda•6es da norma de Manuten•o de Edifica•6es - NBR- 5674/99 da
ABNT.

O funcionamento da edifica•o sem piano de manuten•o • prec•rio e temer•rio.
Prec•rio, pois a disponibilidade de uso costuma ser comprometida pelas constantes
paralisa•6es de equipamentos (elevadores, bombas, interfones, etc), redu•o do
desempenho condominial (falta de •gua e luz, etc.) e desconfortos (entupimentos,
sujidades em paredes, etc).
Muitos consideram como despesa qualquer atividade de manuten•o, principalmente
aquelas preventivas, desconhecendo que a aus•ncia ou falha de manuten•o redunda,
invariavelmente, em desvaloriza•o e redu•o da vida •til da edifica•o.

Pilares da Estrat•gia de a•o:
Manter atualizado o Piano de Gest•o e Manuten•o.
AIoca•o de recursos financeiros de forma mais eficiente.
Buscar novas tecnologias em m•todos de execu•o de servi•os, ferramentas, m•quinas e
materiais.
Buscar racionalizar/otimizar a utiliza•o de recursos financeiros, materiais e humanos.
Equipe de trabalho, motivada, capacitada e proativa, disciplinada na execu•o das
ta refa s.
Atender as legisla•6es vigentes.

Nesse periodo do contrato, ser•o resguardadas as a•6es de manuten•o e seguran•a
patrimonial, dentro das rotinas possiveis. A equipe de seguran•a e limpeza foi
aumentada desde o encerramento da obra, quando em dezembro de 2019 foram
retirados os tapumes do canteiro de obras, que tamb•m protegiam a fachada do edificio.
Foi tamb•m ampliada a •rea de atua•o dos vigilantes, com rondas estendidas para a ala
leste; tamb•m implantado um posto de bombeiro noturno, passando a ter cobertura de
um bombeiro civil por 24 horas.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secret•rio

A partir da libera(•o do sistema de CFTV em 25/03/2020 entrou em opera(•5o posto de
trabalho corn monitoramento 24 horas.

Abaixo, o quadro resumo da amplia(•c5o dos postos de trabalho, implantada desde
dezembro de 2019.

.o. o °..e°,en, an e!o°, ,on .ev,..o L Oa,a l o'o'e s al al Postos Revis•o 2020
1 3 4 -2 28/05/20 2Aux ar de Limpeza ...................

Porteiro Diurno Diurno 2 0 2 2

Bombeiro civil Diurno Diurno 1 0 1 1

Lfder Noturno Noturno 1 i 0 1 1
....

Vigiia nteBrig adistaNoturno
....

i•oturno '

1 i ..............

:1
.............................

0
.............................................................................................6

......

Bombeiro civil Noturno Noturno 0 1 1 1

Vigilantes desarmados Noturno 0 2 2 2
Noturno
L[der Diurno Diurno 0 1 1 1

.............................................................................................................................................................. t ....................... t ...............................................................................................................................................................................

V g antes desarmados D urno D urno 0 2 2 2

Auxiliar 24 hs 0 0 O 1 25/03/20 1
Monitoramento CFTV 24 hs

Os postos de limpeza foram ampliados para quatro (4) no periodo conseguinte & entrega

da obra, tendo sido reduzidos a dois (2) postos a partir de 28/05/2020.

III) NI•IMERO E PERFIL DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA:

Total de 4 funcion•rios

1 Coordenador; 1 Assistente de Coordena(•o (corn posto de trabalho no edificio do
Museu); 1 Assistente de Servi(;os Operacionais; 1 Auxiliar de Serviqos de Manutenq•o.

IV) PIJBLICO ALVO:

Usu•rios.
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