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OBJETO: 9° Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão n °02/2011 com a SP
Leituras, Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura - Organização Social de Cultura
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos de tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões
que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no
Diário Oficial do Estado, caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, conforme o artigo 90 da Lei Complementar n ° 709, de 14
de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE BIBLIOTECAS E LEITURA
PROCESSO SC/20645/2011
C O N T R A TO D E G E S T Ã O N ° 2/2 0 1 1

NONO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE
GESTÃO

N º 2/2011

ESTADO

DE

SÃO

SECRETARIA

DE

QUE

PAULO,
ESTADO

ENTRE
POR
DA

SI

CELEBRAM

INTERMÉDIO

CULTURA,

E

A

O
DA
SP

LEITURAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E
LEITURA, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL
DE CULTURA,
CONTRATO,

OBJETIVANDO A

PRORROGAÇÃO DO

COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO

ANEXO TÉCNICO I - PLANO DE TRABALHO DO ANO DE
2015 E DO ANEXO TÉCNICO II - DO SISTEMA DE
PAGAMENTO.
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, Sr. MARCELO MATTOS ARAÚJO, brasileiro, portador
da cédula de identidade RG. n ° 6.455.951-8 e do CPF/MF n ° 028.721.728-07, doravante
denominada CONTRATANTE, e de outro lado a SP LEITURAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA
DE BIBLIOTECAS E LEITURA, com CNPJ/MF n ° 12.480.948/0001-70, tendo endereço nesta
Capital, na Rua Faustolo, 576, Água Branca, CEP 05041-000, neste ato representada por seu
Diretor Executivo, Sr. PIERRE ANDRÉ RUPRECHT, brasileiro, portador do RG. n ° 3.481.9551 e CPF/MF n º 668.783.308-15, doravante denominada CONTRATADA, RESOLVEM ADITA
o CONTRATO DE GESTÃO N º 2/2011, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Em razão do presente Termo de Aditamento fica prorrogado o presente Contrato de Gestão
até a data de 31 de dezembro de 2015, com consequentes alterações no Anexo Técnico I Plano de Trabalho do ano de 2015, parte integrante deste instrumento, e do Anexo Técnico II,
na forma que se segue.
CLÁUSULA SEGUNDA
Em razão do presente aditamento, a Cláusula Sétima do Contrato de Gestão n ° 2/2011
passará a ter a seguinte redação:
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"Pela prestação dos serviços especificados no "Anexo Técnico I - Plano de
Trabalho" e no "Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento'� a CONTRATANTE
repassará à CONTRATADA, nos prazos e condições constantes neste instrumento,
a

importância

global

de

R$

62.912.194,20

(sessenta

e

dois

milhões

novecentos e doze mil cento e noventa e quatro reais e vinte centavos),

para o desenvolvimento das metas previstas neste Contrato de Gestão."

CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente
aditamento e que não se revelem com o mesmo conflitantes.
São Paulo, 30 de março de 2015.

MARCELO MATTOS ARAUJO
Titular da Pasta �
SECRETARIA DE ESTADO DA

LTURA

,_
PIERRE ANDRÉ RUPRECHT
Diretor Executivo
SP LEITURAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA

Testemunhas:

RG:2 .049.120-7
CPF:099.841.668-13

CPF: 273.956. 738-32

Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 202, Luz, CEP 01028-900 - Tel. 3339.8156 - www.cultura.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE BIBLIOTECAS E LEITURA

ANEXO TÉCNICO I
PLANO DE TRABALHO 2015
1 APRESENTAÇÃO
Uma das metas prioritárias da Secretaria de Estado da Cultura é o acesso à
informação e o incentivo à leitura entre os cidadãos que vivem no Estado de São
Paulo. Nesse sentido é necessário estruturar um conjunto de ações e programas
com o objetivo de proporcionar esse acesso às crianças, jovens, adultos, idosos e
pessoas com deficiência. Essas atividades ganharam nova dimensão com a
criação da Unidade de Bibliotecas e Leitura em 14 de junho de 2010 (Decreto n °
55.913). Nesta mesma data o Sistema Estadual de Bibliotecas também teve seus
objetivos reformulados para refletir a realidade atual.
O presente contrato com a SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e
Leitura se insere nesse cenário de ampliação dos serviços de acesso à
informação, de disseminação da leitura, de valorização dos escritores,
capacitação dos profissionais que trabalham nas bibliotecas e divulgação e
estímulo para atrair os não leitores ao mundo da leitura e da literatura.
Por meio deste contrato teremos assegurado maior flexibilidade e agilidade na
administração e execução das ações propostas para atingir as metas
estabelecidas pela Secretaria da Cultura.
É importante esclarecer que este Plano de Trabalho foi construído levando em
conta restrições orçamentárias devidas a cortes no orçamento da Secretaria da
Cultura. Para manter o equilíbrio entre orçamento e plano de trabalho,
naturalmente há uma revisão de metas em vários dos parâmetros do Plano.
Lembramos que a prorrogação refere-se ao período de primeiro de abril a 31 de
dezembro.
Ação Direta
Considera-se a leitura em suas múltiplas dimensões, como: entretenimento,
informação de vida prática, informação científica, comunicação à distância,
percepção e compreensão de mensagens em linguagens diversas - música,
teatro, cinema, artes visuais, entre outras, mas pretende-se dar maior destaque
a leitura literária.

l

,_

Para isso, as bibliotecas devem contar com ambiente atraente, convidativo;
coleções relevantes e atualizadas; agenda de eventos diversificada �
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integradora; pessoal qualificado para aproximar-se da comunidade vizinha,
identificar suas características e atender suas necessidades no âmbito da leitura.
Como estratégia também se pode desenvolver uma rede de contatos com os
moradores dos bairros vizinhos das Bibliotecas de São Paulo (BSP) e do Parque
Villa Lobos (BVL); identificando suas demandas e promovendo ações para
atendê-las, sempre que possível, pela identificação do órgão público responsável
e encaminhamento de pedidos de solução.
Em termos de frequência a estes espaços públicos, serão incentivadas ações de
orientação para cursos de educação à distância que fortaleçam as possibilidades
de ascensão social dos usuários.
Ação Indireta
Há mais de 30 anos, a Secretaria de Estado da Cultura coordena o Sistema
Estadual de Bibliotecas Públicas, que congrega todas as bibliotecas municipais,
hoje presentes em 609 dos 645 municípios do Estado. Recentemente, o Decreto
n° 55. 914, de 14 de junho de 2010, atualizou e revisou os objetivos desse
sistema, entre os quais se destacam:

\.,_

►

Integração das bibliotecas existentes nos municípios;

►

Apoio ao desenvolvimento de coleções;

►

Desenvolvimento profissional das equipes;

►

Promoção da biblioteca junto à comunidade;

►

Promoção da leitura e literatura nos espaços das bibliotecas;

►

Orientações técnicas que visem ao aperfeiçoamento contínuo da gestão.

A proposta de elaborar e publicar, por meio impresso e eletrônico, manuais de
procedimentos rotineiros deverá reforçar as ações de aperfeiçoamento dos
profissionais que atuam nas bibliotecas públicas municipais, e são na verdade, os
interlocutores da Secretaria.
2 Objetivos
Assegurar eficiência e relevância à Biblioteca de São Paulo e à Biblioteca Parque
Villa Lobos, por meio de uma administração transparente e qualificada, em
parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, pela Unidade de Bibliotecas e
Leitura.

Rua Mauá, 51, 2° andar, sala 202, Luz, CEP 01028-900 - Tel. 3339.8156 - www.cultura.sp.gov.br

fÇ,

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE BIBLIOTECAS E LEITURA

Apoiar e fortalecer o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo.
Realizar programas e ações que promovam e incentivem o gosto pela leitura
entre os cidadãos que vivem no Estado de São Paulo.
Efetuar a produção do Prêmio São Paulo de Literatura.

3

Viabilização Financeira

São fontes de recursos para a viabilização financeira deste Plano de Trabalho:
►
Transferência de recursos da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo
à Organização Social de Cultura;
►

Receitas provenientes de: a) geração de receita por parte da Organização
Social por meio de serviços previamente autorizados pela Secretaria de
Estado da Cultura; b) exploração de serviços de estacionamento, livraria, loja,
café e afins em conformidade com o Termo de Permissão de Uso (Anexo V do
Contrato de Gestão); c) outras receitas auferidas pela cessão remunerada de
uso de seus espaços físicos, quando autorizada pela Secretaria; d) rendas
diversas, inclusive da venda ou cessão de seus produtos, tais como direitos
autorais e conexos; e) doações, legados e contribuições de entidades
nacionais e estrangeiras;

► Geração de recursos pela Organização Social por meio de captação advinda
de projetos aprovados em editais de fomento, de projetos incentivados pelas
leis de isenção fiscal e doações e contribuições não incentivadas;
►

Rendimentos de aplicações de ativos financeiros.

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.
Os projetos formulados para captação de recursos financeiros referentes a este
plano de metas deverão ser submetidos à Unidade de Bibliotecas e Leitura para
avaliação.
4

Operaciona I ização

De acordo com a política para a área de bibliotecas e leitura do Estado de São
Paulo, as finalidades que traduzem a razão de existir da Biblioteca de São Paulo,
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da Biblioteca Parque Villa Lobos e dos programas de incentivo à biblioteca e à
leitura são organizadas por meio de um conjunto de programas de trabalho, que
expressam as ações finalísticas a serem executadas e as atividades de gestão e
de áreas meio, para viabilizá-las. Para materializar o desenvolvimento desses
programas, a operacionalização deste Plano de Trabalho envolve a execução de
metas técnicas e administrativas, a realização de rotinas técnicas e o
cumprimento de obrigações contratuais e gerenciais.
Apresentamos, a seguir, as metas para a Biblioteca de São Paulo, Biblioteca do
Parque Villa Lobos e para os Programas de Leitura, quadro de rotinas e
obrigações que nortearão o cumprimento do objetivo geral e dos objetivos
específicos previstos no Contrato de Gestão e neste Plano de Trabalho.
O desenvolvimento e o registro das ações serão feitos de maneira a facilitar seu
acompanhamento e avaliação por parte da Secretaria de Estado da Cultura, dos
demais órgãos fiscalizadores do Estado de São Paulo e da sociedade em geral.
Será apresentado relatório trimestral das realizações, onde as metas não
atingidas deverão ser justificadas e onde as metas superadas deverão ser
comentadas, quando as variações forem superiores a +/-20% do previsto.
Todas as ações já definidas para o próximo ano-exercício deverão constar do
presente Plano de Trabalho (seja nas metas pactuadas, rotinas técnicas ou
metas condicionadas ao aporte de recursos adicionais). As programações
poderão ser detalhadas até o trimestre anterior à sua realização, para aprovação
da Secretaria. Outras programações que surjam no decorrer do trimestre e não
constem previamente do Plano de Trabalho deverão ser comunicadas à
Secretaria com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, sempre que
possível, ou logo que a agenda seja definida. Essa comunicação tem caráter
informativo para que a Unidade Gestora possa acompanhar tudo o que acontece
nas Bibliotecas e nos programas de leitura empreendidos pela OS. Caso a
Organização Social realize em equipamento do Estado sob sua gestão atividade
de programação que não esteja de acordo com a política aprovada pela
Secretaria, estará sujeita às penalidades cabíveis, incluindo notificação.
I.

ATIVIDADES-FIM

1.

GESTÃO DAS BIBLIOTECAS ESTADUAIS: BSP e BVL

A Biblioteca de São Paulo - BSP foi inaugurada em 8 de fevereiro de 2010 e
coloca a leitura ao lado de seus principais concorrentes, a música, os filmes, os
jogos eletrônicos, a internet para atrair principalmente o público não leitor.
Possui infraestrutura sofisticada, acervo atualizado e diversificado e oferece uma
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agenda de atividades para crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com
deficiência. Seguindo esse mesmo conceito inaugurou-se em 20 de dezembro de
2014 a Biblioteca Parque Villa Lobos. A BVL é uma biblioteca pública nos moldes
da BSP e, além disso, dá ênfase à temática de Meio Ambiente visto esse
equipamento ser fruto de uma parceria entre as Secretarias de Cultura e Meio
Ambiente do Estado de São Paulo.
Ambas as bibliotecas deverão contar com programação cultural contribuindo
para o repertório de seus frequentadores, sempre tendo como linha principal o
incentivo à leitura, a cidadania e a construção de conhecimento.
Objetivos das Bibliotecas
►

Acolher o público para oferecer uma experiência cultural;

►
Atender a comunidade buscando sempre a melhoria da qualidade dos
serviços prestados;
►
Promover agenda com atividades culturais diversificadas para atender
todos os públicos da biblioteca;
►

Consolidar os programas permanentes já existentes na biblioteca;

►

Atualizar e desenvolver as coleções da biblioteca;

►

Manter atualizado o parque tecnológico;

►

Conservar e preservar a edificação;

►

Realizar diálogos com os Parques onde as bibliotecas estão inseridas.

Durante os 5 (cinco) anos de existência da BSP, ela tem sido considerada uma
referência nacional de promoção e incentivo à leitura e tem recebido visitas de
profissionais da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, professores
universitários, gestores da área cultural, prefeitos municipais, secretários
estaduais de cultura e educação de diversos estados da Federação que desejam
conhecer o projeto e adaptá-lo às suas realidades. Assim, neste ano a BSP
deverá dar continuidade aos programas permanentes, possibilitando a fidelização
de seus diferentes públicos, sempre mantendo um canal de comunicação e de
avaliação com a comunidade. Da mesma forma, a BVL manterá os programas
existentes na BSP, adaptando-os se necessários à realidade da comunidade
frequentadora da biblioteca.
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Desde o ano de 2012 tem sido realizada avaliação externa, feita pelo Instituto
Fonte, a partir da qual se aprimora os instrumentos utilizados pela Biblioteca de
São Paulo, cuja matriz foi inspirada no Programa de Avaliação da
Qualidade/Sistema Integrado de Bibliotecas da USP - Universidade de São Paulo
(disponível pelo endereço http://www.scielo.br/pdf/ci/v33n 1/v33nlal 7 .pdf),
visando sempre monitorar a satisfação da comunidade com os serviços
prestados. Os resultados apresentados pela avaliação do Instituto Fonte
nortearam metas a serem alcançadas no ano de 2015, bem como integraram o
planejamento estratégico da biblioteca e da Organização Social como um todo.
Outra característica importante da BSP é que ela é a sede do Sistema Estadual,
portanto, tem a responsabilidade de irradiar suas práticas para as outras
bibliotecas existentes nos municípios paulistas. Assim, a cada ano há maior
estreitamento da BSP com as ações do SISEB.
Já a BVL tem à disposição da população infraestrutura sofisticada, acervo
atualizado e diversificado, e oferece uma agenda de atividades para crianças,
jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência. A programação cultural da
biblioteca proporciona uma abertura de repertório aos participantes tendo como
linha mestra o incentivo à leitura.
1.1 Atendimento ao público
O horário de atendimento da BSP é de terças a sextas-feiras das 9 às 21 horas;
sábados, domingos e feriados das 9 às 19 horas. A segunda-feira é destinada a
serviços internos.
O horário de atendimento da BVL é de terças a domingos das 10 às 19 horas. A
segunda-feira é destinada a serviços internos. O acesso às bibliotecas e aos seus
serviços é gratuito. Observe-se que, no futuro, num ambiente orçamentário
favorável, é desejável que o horário da BVL acompanhe o da BSP (respeitados
evidentemente os limites de horário do Parque no qual a biblioteca se insere).
Os serviços prestados aos usuários são basicamente:
►

Consulta local a todos os itens do acervo;

►

Empréstimo domiciliar somente para os livros;

►

Referência especializada;

►

Acesso aos catálogos;

►

Acesso à internet;
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►

Agenda cultural;

►
Programas permanentes: Hora do Conto, Jogos Sensoriais, Pintando o 7,
Brincando e Aprendendo, Bebelê, Luau, Clube da Leitura, Leitura do Cotidiano,
Leitura ao Pé do Ouvido, Tabuleiro de Jogos, Entretextos, Segundas Intenções e
Sarau;
►

Programas de extensão: BSP/BVL até Você e PRALER.

Objetivos
►

Estimular a frequência da população à Biblioteca;

►

Incentivar o gosto pela leitura e pela literatura;

►

Proporcionar uma atmosfera acolhedora que estimule a permanência e

fidelização dos usuários;
►

Manter canais de comunicação para que os usuários manifestem suas

opiniões sobre a pertinência e qualidade dos serviços prestados;
►

Manter canal para os internautas.
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1
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1
1
4
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1.1.2
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avaliação dos serviços
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(*) Inclui consultas e empréstimos a todos os itens de acervo.
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TOTAL

;

30.000
30.000
36.000
36.000
132.000
2.700
5.500
8.000
10.000
10.000
12.000
12.000
14.000
14.000
52.000
1
1
1
1
4

100%
100%
100%
100%
100%

Atualização e manutenção das coleções

O desenvolvimento de coleções é uma atividade complexa. De um lado, é preciso
lidar com o crescimento exponencial da informação em diversos suportes, o
custo das publicações, os diversos interesses dos usuários, a evidência de
múltiplas publicações de baixa qualidade, e de outro considerar os recursos para
manutenção dos acervos. É imperativo que haja política clara e explicitada sobre
o desenvolvimento da coleção, que deve refletir a missão da biblioteca. Também
se faz necessário o estabelecimento de canais para que os usuários possam
manifestar seus interesses particulares pela leitura ou por acesso de outros tipos
de materiais (CDs, DVDs, jogos eletrônicos) que devem ser atendidos em
consonância com a política estabelecida.
É necessária a realização de compras semanais de acervo mantendo as
bibliotecas sempre atualizadas com os lançamentos do mercado editorial. Esse é
um dos compromissos assumidos que as diferenciam das demais bibliotecas do
país. É importante monitorar constantemente o fluxo de aquisição buscando
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imprimir agilidade na aquisição dos materiais, pois esta impacta diretamente na
percepção da qualidade dos serviços prestados pelos usuários das bibliotecas.
Em 2015 deve-se dar continuidade à identificação e seleção de conteúdos
digitais, em especial livros eletrônicos, que possam ser adquiridos e oferecidos à
comunidade.
É importante destacar que a BSP e BVL deverão manter a Política de
Desenvolvimento de Coleções permanentemente atualizada e divulgada à
comunidade usuária.
Objetivos
►
Manter o acervo permanentemente atualizado e alinhado com a missão
das bibliotecas;
►
Oferecer materiais nos diversos suportes que permitam o acesso pleno às
coleções;
►

Oferecer conteúdos para acesso gratuito no site da Biblioteca.

1.2.1

0.

(/)

CC

1.2.2

1.2.3

>CC

...1

1.2.1

1.2.2

Manter política de
desenvolvimento de coleções
atualizado
Identificar e catalogar conteúdos
digitais em consonância com a
política da BSP

Adquirir itens do acervo geral em
consonância com a política de
desenvolvimento de coleções (*)

Manter política de
desenvolvimento de coleções
atualizado
Identificar e catalogar conteúdos
di itais em consonância com a

Política publicada
no site BSP e
portal Aprender
Sempre
Catalogação dos
itens
selecionados

2.700 Itens
adquiridos

Política publicada
no site BVL
Catalogação dos
itens

1 ° Trim.
2 ° Trim.
3 º Trim.
40 Trim.
TOTAL
1 ° Trim.
2 º Trim.
3 º Trim.
4 º Trim.
TOTAL
10 Trim.
2 ° Trim.
3 º Trim.
40 Trim.
TOTAL

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
500
850
850
500
2.700

10 Trim.
2 º Trim.
3 ° Trim.
40 Trim.
TOTAL
1º Trim.
2 ° Trim.

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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100%
30 Trim.
100%
40 Trim.
TOTAL
1000/o
1º Trim.
500
2º Trim.
850
Adquirir itens do acervo geral em
2700 Itens
1.2.3
3º Trim.
850
consonância com a política de
adquiridos
desenvolvimento de coleções (*)
40 Trim.
500
TOTAL
2.700
(*) A meta refere-se apenas à compra de material, sendo que a OS poderá
incrementar seu acervo com doações e/ou permutas de itens diversos.

política da BVL (ênfase no meio
ambiente)

1.3

selecionados

Tratamento técnico dos materiais

O tratamento técnico é o que permite a recuperação temática e circulação dos
materiais aos usuários. Dessa forma, a catalogação deverá obedecer aos padrões
internacionais (MARC 21), suportada por um sistema de gestão da informação
totalmente informatizado que atenda essas recomendações, permitindo o
intercâmbio de registros bibliográficos e o pleno funcionamento do
autoatendimento. Observe-se que a comunicação com as equipes de
atendimento das bibliotecas é importantíssima, de modo a garantir a informação
de quais temas/assuntos são solicitados pelos usuários, e de que forma são
solicitados. Assim, a indexação atenderá os requisitos de busca feitos por
aqueles que recorrem ao catálogo.
É importante ressaltar que no caso de incorporações em grandes quantidades de
acervo oriundas de doações ou aquisições fora do plano normal de compras
semanais, será realizado plano específico de trabalho para a catalogação desse
material com vistas à sua incorporação em prazo pactuado com a Unidade
Gestora.
Em sintonia com a agenda cultural que visa ampliar o repertório daqueles que
usam as bibliotecas, serão idealizadas sinalizações no acervo remetendo a outros
equipamentos culturais da cidade de São Paulo. A sinalização poderá ser feita
remetendo setores e/ou itens do acervo a equipamentos. Por exemplo: um livro
de arte cujo quadro encontra-se no acervo de um dos museus, ou uma escultura,
entre outros.
Pretende-se com isso instigar a curiosidade do público mostrando outras
oportunidades de acesso à cultura. Essa sinalização será atualizada ao longo do
ano, pois depende da relação do acervo incorporado e oferta de atrações nos
diversos equipamentos culturais.
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Objetivos
►
Efetuar o tratamento técnico dos materiais em até 48 horas da entrada
nas bibliotecas;
►
Permitir a consulta por assuntos pelo catálogo on-line ou diretamente nas
estantes das bibliotecas;
►
Preparar o material com os "chips" para o sistema de detecção antifurto e
para o sistema de autoatendimento;
►
Sinalizar os acervos com os
equipamentos culturais de São Paulo.
t'\10,< ; �:.:;.�#_:. ,.!!.!' "''"""
�,
�! tll-iB-tJ
'le<tl:....
,.
.·
•
;;••�·

a.

m

1.3.2

Inventariar as coleções por meios
automatizados

1.3.3

Manter sistema de identificadores
para fazer conexões dos itens de
acervo com equipamentos
culturais existentes no Estado de
São Paulo.

"'

1.3.1

>
m

,7.,

' 1:

8(

ti . ....,. :::•.:::!,-f";•,11'

-.�

1.3.3

apresentar
>

Tratar tecnicamente o material
bibliográfico, utilizando padrões
internacionais

Catalogação dos
itens incorporados
ao acervo

1°
2°
30
40

Trim.
Trim.
Trim.
Trim.

Coleção
inventariada
anualmente

1°
2º
30
40

Trim.
Trim.
Trim.
Trim.

Sinalização
efetuada no
acervo

1°
2º
30
4º

Trim.
Trim.
Trim.
Trim.

Inventariar as coleções por meios
automatizados
Manter sistema de identificadores
para fazer conexões dos itens de
acervo com equipamentos
culturais existentes no Estado de
São Paulo.

Catalogação dos
itens incorporados
ao acervo

outros

•• :1:..1111,r,fíl -l�r:l�

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1 ;lfíTirr.f.Tiit•J•:.l...,-�1:f l'L�:.Jll[t!:Ctl

�
1.3.2

para

,1�-r:i;,v. � l1T, ITiiF-T• r1111 :....-

Tratar tecnicamente o material
bibliográfico, utilizando padrões
internacionais

1.3.1

U>

"destaques"

1º

Trim.
2 ° Trim.
3 º Trim.
4º Trim.

TOTAL

Coleção
inventariada
anualmente

1°
2°
3º
4º

Trim.
Trim.
Trim.
Trim.

Sinalização
efetuada no
acervo

1°
20
30
40

Trim.
Trim.
Trim.
Trim.

TOTAL

TOTAL

100%
100%
100%
100%
100%

-

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

l:..r:.l,r.l

100%
100%
100%
100%
100%

-

-

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
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1.4 Promoção Cultural
Um dos objetivos das BSP e BVL é aproximar da leitura e da literatura cidadãos
excluídos do acesso aos bens culturais, e estimular o desenvolvimento da
capacidade de ressignificar as mensagens expressas em diversas linguagens,
como a escrita, a música, a dramaturgia entre outros.
Entretanto, naturalmente os leitores também têm seu espaço garantido nas
bibliotecas.
As atividades culturais devem oferecer oportunidades para os diversos públicos
das bibliotecas, como também instigar a formação de grupos de interesse em
determinadas temáticas. Devem promover a valorização das diferenças e apoiar
a formação crítica frente às expressões artísticas.

Para o ano de 2015 teremos

algumas

que

linhas

mestras e núcleos

temáticos

serão norteadores

da

programação, porém, novas temáticas podem ser incorporadas, buscando
apresentar

aos

frequentadores

das

bibliotecas

assuntos

que

porventura

emergirem da sociedade. As linhas temáticas são:
► Oficinas voltadas à leitura e à escrita: redação, crônica, conto, poesia,
cordel e edição de textos;
► Produção áudio visual: roteiro, fotografia, edição, animação e cine clube;
► Informática e mídias digitais;
► Ilustração: HQ, mangá, literatura infantojuvenil, entre outros;
► Cidadania: direitos humanos - enfoque no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e serviços públicos.
► Outras culturas, em especial da América Latina.
► No caso da BVL, também será explorado um eixo de cultura ambiental.
As bibliotecas devem manter os programas permanentes desenvolvidos pela
própria equipe: Hora do Conto, Pintando o 7, Brincando e Aprendendo, Bebelê,
Jogos Sensoriais, Clube de Leitura, Tabuleiro de Jogos, Luau, Leitura ao Pé do
Ouvido, Entretextos, Leitura do Cotidiano, Sarau, Segundas Intenções, assim
como os programas de extensão BSP/BVL até Você e PRALER.
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Em relação aos programas permanentes oferecidos deverá ser dada continuidade
à realização da

"ficha técnica"

quando dos aperfeiçoamentos e/ou início de

novos programas. Deverá constar o conteúdo de cada programa descrevendo os
objetivos, público a que se destina, atividades, recursos envolvidos para, após
aprovados com a UBL, serem divulgados no Portal Aprender Sempre junto com
suas marcas para que possam ser utilizados pelas bibliotecas integrantes do
SISEB.
Objetivos
►

Promover e fortalecer ações que tornem as bibliotecas espaços dinâmicos

com atrações para os diferentes públicos: crianças, jovens, adultos, idosos e
pessoas com deficiência;
►

Oferecer cursos voltados à competência informacional e digital;

►

Criar oportunidades de aproximação dos usuários com escritores, artistas,

estimulando a busca de novas informações sobre os temas abordados;
►
E no caso da BVL, estimular o diálogo entre a leitura e as temáticas
relativas ao meio ambiente.

1.4.1

Realizar cursos abertos ao
público(*)

Cursos realizados

1.4.2

Realizar oficinas para o público
(*)

Oficinas
realizadas

0.
a:I

1.4.3

Realizar eventos para os
diversos públicos

1.4.4

Oferecer os Programas
Permanentes: Hora do Conto,
Pintando o 7, Brincando e
Aprendendo, Bebelê, Jogos
Sensoriais, Clube de Leitura,
Tabuleiro de Jogos, Luau,
Leitura ao Pé do Ouvido,

Eventos
realizados

Programas
oferecidos às
crianças
Programas
oferecidos aos

1° Trim.
2º Trim.
3° Trim.
40 Trim.
TOTAL
1 ° Trim.
2 ° Trim.
30 Trim.
40 Trim.
TOTAL
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
40 Trim.
TOTAL
1° Trim.
2 ° Trim.
3º Trim.
40 Trim.
TOTAL
1° Trim.
2° Trim.
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jovens

4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1

30 Trim.
40 Trim.

TOTAL

Entretextos, Leitura do
Cotidiano, Sarau, Segundas
Intenções (**)

Programas
oferecidos aos
jovens, adultos e
idosos
Programas
oferecidos às
pessoas com
deficiência

,, ,.,..�ll""r

1.4.1

f,.-.r,T::.1:
Realizar cursos abertos ao
público (*)

fiT• rr.F.;T• r,Ttri0

1°
2º
30
4º

Trim.
Trim.
Trim.
Trim.

1º
2°
30
40

Trim.
Trim.
Trim.
Trim.

TOTAL

TOTAL

�::.là[Htíl]

1°
2º
3°
40

Trim.
Trim.
Trim.
Trim.

1º
2°
30
40

Trim.
Trim.
Trim.
Trim.

10
2º
30
40

Trim.
Trim.
Trim.
Trim.

Programas
oferecidos às
crianças

1°
2°
30
40

Trim.
Trim.
Trim.
Trim.

Programas
oferecidos aos
jovens

10
2º
3º
40

Trim.
Trim.
Trim.
Trim.

1°
2º
30
40

Trim.
Trim.
Trim.
Trim.

1°
2°
30
4º

Trim.
Trim.
Trim.
Trim.

Cursos realizados

i•I >J r::=i ír.l

TOTAL

1.4.2

Realizar oficinas para o público
(*)

Oficinas realizadas

TOTAL

1.4.3

Realizar eventos para os diversos
públicos

Eventos realizados

TOTAL

..J

>m
1.4.4

Oferecer os Programas
Permanentes: Hora do Conto,
Pintando o 7, Brincando e
Aprendendo, Bebelê, Jogos
Sensoriais, Clube de Leitura,
Tabuleiro de Jogos, Luau, Leitura
ao Pé do Ouvido, Entretextos,
Leitura do Cotidiano, Sarau,
Segundas Intenções (**)

Programas
oferecidos aos
jovens, adultos e
idosos
Programas
oferecidos às
pessoas com
deficiência

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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(*) Computa-se o número de eventos/cursos/oficinas e não o número de
sessões.
(**) O programa permanente expressa quantidade oferecida por público e não o
número de sessões realizadas.
1.5

Capacitação nas BSP e BVL
Será mantido o programa de estágio nas bibliotecas.

1.6

Programas de Extensão (BSP/BVL até você e PRALER)

Objetivos
Em sequência ao pactuado em 2014, os programas de extensão são mantidos
para que as ações desses equipamentos possam chegar às pessoas que por
alguma razão não podem frequentar as bibliotecas cotidianamente. Assim serão
mantidos os programas BSP e BVL até você, devendo para tanto definir as
comunidades a serem atendidas.

As atividades poderão acontecer em locais

como: hospitais, orfanatos, abrigos, albergues, presídios, entre outros espaços.
Para o programa Praler, é importante buscar um vínculo com as instituições para
que as ações de mediação não sejam simplesmente eventos isolados, mas
deixem na instituição um aprendizado e uma prática duradoura de estímulo à
leitura.
Os locais e os tipos de intervenção deverão ser definidos em conformidade com
os objetivos do programa: dar acesso e estimular leitura entre seu público
direto; deixar na instituição atendida um aprendizado no uso da promoção da
leitura como ação de promoção social / cultural; constituir-se em laboratório
para modelação ou incubação de prática disseminável para o SISES.

É

importante selecionar espaços que contribuam com o incentivo à leitura. A
intervenção deve ser regular e sistemática criando um vínculo com o local, de
modo que as pessoas possam encontrar livros nos outros dias.
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No caso do BSP/BVL até Você o foco deverá ser as escolas das regiões para
aproximar o público visando trazer as famílias para serem frequentadoras das
bibliotecas, bem como a comunidade do entorno.
Na medida em que os programas forem sendo desenvolvidos a OS poderá buscar
novos locais para sediar as ações. No caso do Praler, programa em que são
adquiridos itens de acervo, a lista dos itens deverá fazer parte dos relatórios
trimestrais.
Objetivos:
►

Oferecer serviços extramuros proporcionando ampliar o acesso à leitura,

principalmente para os indivíduos que por alguma razão não podem frequentar
as bibliotecas cotidianamente;
►

Buscar

relacionamento

em

escolas

/

instituições

do

entorno

das

bibliotecas;
►

Experimentar, modelar e incubar práticas de extensão.

1.6.1

BSP Até Você/ Praler

..J

>
m
2

2.1

1 .6.1

BVL Até Você

11
1ºTrim.
_ rim_
_ _ . __1_0_--1
Quantidade de ações de 1--2-ºT
mediação realizadas
3ºTrim.
10
1------+-----t
(eventos)
40 Trim.
9
1-----+----------i
TOTAL
40

Quantidade de ações de
mediação realizadas
(eventos)

1 ° Trim.
2° Trim.
30 Trim.
40 Trim.
TOTAL

3
3
3
2
11

SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Contexto do SISEB

Em 2014 o SISEB completou 30 anos de existência. O SISEB é o primeiro e o
mais antigo Sistema da Secretaria da Cultura. Embora exista toda uma
formalização legal, entendemos que as pessoas são o maior ativo do Sistema.
Por

esse

motivo

estamos

sempre

reafirmando

a

importância
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comprometimento dos profissionais para mantermos um Sistema de acesso à
informação e à leitura forte e operante que atenda às demandas da comunidade.
Também é necessário promover as bibliotecas junto às suas administrações
municipais. Temos percebido falta de compreensão do conceito empreendido na
BSP - o conceito de "Biblioteca Viva" - por parte de alguns dos gestores dos
municípios. Essa visão, por vezes estreita, não consegue ver a biblioteca como
um agente de mudança da sociedade. Assim, visando dar conhecimento sobre o
conceito de Biblioteca Viva daremos continuidade nas ações de advocacy. No ano
de 2015 continuaremos com as ações voltadas para os dirigentes (secretários e
diretores de cultura e educação e prefeitos municipais). Continuaremos a enviar
a este público alvo newsletter contendo informações sobre o conceito de
biblioteca viva, sobre o que a biblioteca representa hoje, as possibilidades de
atuação da biblioteca, a contribuição que ela pode dar à própria administração,
e, também, testemunhos de pessoas que se beneficiaram com os serviços e
produtos oferecidos pelas bibliotecas, e que transcenderam muitas vezes o
acesso à leitura literária.
Objetivos:
►

Ampliar a visibilidade do Sistema entre as bibliotecas integrantes;

►

Fortalecer a rede de pessoas que compõem o SISEB;

►

Dar visibilidade das ações do Sistema para os municípios;

►
Estimular a realização de planos de advocacy entre as bibliotecas e com
suas comunidades.

2.1

Execução de plano de advocacy voltados
aos dirigentes culturais

Ações de
advocacy

1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
40 Trim.
TOTAL
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2.2

Apoio à atualização
municipais

dos

acervos

das

bibliotecas

públicas

Desde 2003 mantemos a ação de arrecadação de materiais para os acervos das
bibliotecas do SISES e de instituições que possuam salas de leituras. Essa ação é
extremamente importante, pois as bibliotecas não dispõem de verbas para
atualização de suas coleções.
No novo local, já instalado na sede da SP Leituras, deverá ser estimulada a
escolha por parte das bibliotecas de seus "kits" a partir do estoque do SISES.
Naturalmente quando não for possível à equipe da Biblioteca se deslocar, o
material a ser doado será selecionado pela OS.
Objetivo
►
Apoiar o desenvolvimento de coleções das bibliotecas do SISES e de
instituições do Estado de São Paulo.

2.2.1

Efetuar a arrecadação de materiais
para os acervos das bibliotecas e salas
de leitura

Quantidade de
itens
arrecadados

2.2.2

Realizar a distribuição de material
bibliográfico arrecadado por meio de
doações

Quantidade de
itens
distribuídos

1 ° Trim.
2 ° Trim.
30 Trim.
4º Trim.
TOTAL
1 ° Trim.
2 ° Trim.
30 Trim.
40 Trim.
TOTAL

15.000
25.000
25.000
15.000
80.000
15.000
25.000
25.000
15.000
80.000

2.3 Desenvolvimento Profissional das Equipes
Promover a capacitação dos profissionais das bibliotecas por meio de eventos,
workshops, palestras, cursos, oficinas, é uma das principais ações do SISES.
Somente se contarmos com equipes capacitadas é que poderemos aprimorar a
qualidade dos serviços prestados. Para uma melhor eficácia do programa de
capacitação as ações deverão atender o levantamento de necessidades realizado
pela Unidade de Bibliotecas e Leitura junto às bibliotecas do Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas - 2013 e os levantamentos feitos sistematicamente durante
as avaliações, além de incluir temas inovadores que venham sendo discutido em
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bibliotecas públicas no Brasil e exterior. É importante estimular as equipes a
buscar seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Para facilitar o acesso dos profissionais aos eventos promovidos, continuaremos
com a descentralização das ações. Além da capital deverão ser promovidas
atividades nos municípios do interior e litoral do Estado. Também deverá
continuar o oferecimento de cursos em plataforma EAD.
O portal de capacitação do SisEB deverá ser permanentemente atualizado com a
agenda de cursos oferecidos, além de oportunidades de capacitação, notícias
sobre eventos nacionais e internacionais, acesso a textos interessantes, entre
outros.
Neste ano ao invés de termos um grupo de estudos/difusão promoveremos
encontros regionais de modo a levar as informações sobre o SISEB e alinhar os
conceitos de "biblioteca viva" principalmente para os dirigentes das bibliotecas.

Objetivos
►

Propiciar a adequação do perfil das equipes existentes para atender a

demandas da comunidade por novos serviços;
►

Promover a melhoria da eficiência das equipes que atuam nas bibliotecas

integrantes do Sistema visando o aprimoramento da qualidade dos serviços
prestados e a satisfação da comunidade usuária;
►

Promover

a

·,

valorização

profissional,

estimulando

a

busca

pelo

autodesenvolvimento;
►

Fortalecer o SISEB visando a maior participação dos municípios.
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2.3.1

Realizar a operação do Portal de
Desenvolvimento de Equipes

Visitas ao portal

2.3.2

Promover a agenda de cursos,
oficinas, palestras e eventos
presenciais e/ou à distância

Quantidade de
sessões de
capacitação

1° Trim.
2º Trim.
30 Trim.
4º Trim.
TOTAL
1º Trim.
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.

5.000
7.000
12.000
10.000
34,000
9
11

11
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2.3.3

Promover as reuniões regionais
visando o fortalecimento do SISES

Reuniões
realizadas

40
1
2
2

TOTAL
1° Trim.
2º Trim.
30 Trim.
40 Trim.
TOTAL

2

7

2.4 VIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E
COMUNITÁRIAS
A construção de um Brasil - leitor é um trabalho conjunto que envolve governo e
sociedade civil. Neste contexto, destaca-se o papel preponderante das bibliotecas
públicas e comunitárias no incentivo e no acesso gratuito à leitura.
O Sistema Estadual de Bibliotecas (SisEB), abrange mais de 900 bibliotecas
públicas e comunitárias existentes em mais de 600 municípios do Estado.
O Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias é uma das mais
importantes ações de capacitação da UBL. Em 2015, chega à sua oitava edição.
Como nas edições anteriores, o Seminário Biblioteca Viva trará especialistas
nacionais e internacionais para discutir os temas atuais e mostrar as melhores
práticas da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação.
Pretendemos

reunir

novamente

em

São

Paulo,

profissionais

e

pessoas

interessadas no assunto que poderão acompanhar palestras de alto nível,
compartilhar experiências, dialogar com quem produz literatura, interagir com
novas ideias, integrar-se em novas ações e conhecer alternativas para preparar
as nossas bibliotecas para os desafios do futuro.

2.4.1

Realização do VIII Seminário
Internacional de Bibliotecas Públicas
e Comunitárias

1° Trim. 100%
2º Trim.
Hot site com conteúdos ,________--,
3º Trim.
retrospectivos
40 Trim.
TOTAL
100%
1º Trim.
2° Trim. 100%
Versão preliminar da
30 Trim.
agenda
40 Trim.
TOTAL
100%
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Abertura das inscrições

Abertura para
apresentação de
trabalhos

Seminário realizado

1º Trim.
2° Trim.
30 Trim.
40 Trim.
TOTAL
1° Trim.
2° Trim.
30 Trim.
4º Trim.
TOTAL
1° Trim.
20 Trim.
3º Trim.
40 Trim.
TOTAL

-

-

100%
1000/o

-

100%

-

1000/o

100%
1000/o

Dadas as restrições orçamentárias no período abrangido por este aditamento, a
estrutura e extensão da programação do Seminário sofrerão mudanças ( duração,
local de realização, número de palestrantes, entre outros). Essas alterações
serão acordadas previamente com a UBL.
3

PROMOÇÃO À BIBLIOTECA E À LEITURA

Promover atividades para divulgação da leitura, do livro e literatura, voltados a
todos os públicos: crianças, jovens, adultos e pessoa com deficiência.
Todos os programas devem contribuir para a meta principal: incentivar a leitura
entre os cidadãos que vivem no Estado de São Paulo.
3.1 Publicações
Em complementação às ações de promoção à leitura foi criado em 2011 o jornal
Espalhafatos que é destinado às crianças e jovens que frequentam as bibliotecas
integrantes do SISEB.

A publicação é muito apreciada pelas Bibliotecas

integrantes do sistema, e tem circulado 10 números por ano. Dadas as restrições
orçamentárias de 2015, o Espalhafatos terá neste ano apenas 5 edições. Para o
futuro pretende-se expandir o Espalhafatos tanto em sua periodicidade, quanto
em seu conteúdo editorial, buscando ampliar a participação da comunidade
frequentadora das bibliotecas. Durante este ano de 2015 buscaremos integrar�
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oficinas de conteúdos nas bibliotecas operadas pela SP Leituras ao jornal
Espalhafatos.
Pelas mesmas restrições orçamentárias, daremos continuidade ao Caderno Notas
de Bibliotecas, publicando apenas um dos dois cadernos inicialmente previstos
para 2015. O caderno Notas de Biblioteca é uma publicação dirigida ao Sistema
Estadual de Bibliotecas Públicas, mas com abrangência nacional, pois trata de
assuntos cotidianos da área de

Biblioteca,

Biblioteconomia e Ciência da

Informação. As temáticas do Caderno são acordadas com a Unidade Gestora.
As publicações são planejadas para o formato impresso, mas devem ser estar
disponíveis também em formato digital no Portal Aprender Sempre, salvo quando
de limitações impostas pelos autores.
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3.1.1

Publicar o Espalhafatos

3.1.2

Realizar a publicação do caderno Notas
de Bibliotecas

Indicadói;e!ikJ:�Ek:,�-.·, êialiiilil
2
1° Trim.
1
2° Trim.
Jornal impresso e
1
30 Trim.
disponível na web
1
40 Trim.
TOTAL
5
1º Trim.
2º Trim.
1
3º Trim.
Material publicado
40 Trim.
TOTAL
1

3.2 Prêmio São Paulo de Literatura
Criado em 2008, o Prêmio São Paulo de Literatura tem sido reconhecido como
umas

das

mais

importantes premiações

do

país.

Devido

às

restrições

orçamentárias de 2015, a 8ª edição do Prêmio será simplificada. O conteúdo do
Prêmio e sua consecução técnica serão totalmente preservados, mas os eventos
de preparação de público bem como o evento de premiação serão realizados de
modo simplificado com relação às edições anteriores. As modificações e datas
para os eventos serão previamente acordados entre a Unidade Gestora e OS.
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Objetivos
►

Promover a literatura nacional;

►

Destacar os novos escritores;

►

Incentivar a produção literária nacional;

►

Contribuir na qualificação da produção literária no país;

►
Promover a aproximação e interação dos escritores finalistas com o
público.

3.2.1

Manter o hot site em operação

Hot site
atualizado

3.2.3

Promover os encontros com os
escritores finalistas na BSP e na BVL

Quantidade de
encontros
realizados

3.2.4

Realizar a cerimônia de premiação

Evento realizado

1º Trim.
2° Trim.
3º Trim.
4º Trim.
TOTAL
1° Trim.
2° Trim.
30 Trim.
40 Trim.
TOTAL
1° Trim.
2° Trim.
30 Trim.
4º Trim.
TOTAL

100%
100%
100%
100%
1000/o

2
2

1
1

O calendário pressupõe o lançamento do Edital do Prêmio em março de 2015, e o
anúncio dos finalistas pelo menos 50 dias antes do dia da cerimônia de
premiação. Os encontros com escritores estão sujeitos à aceitação dos autores
em participar.

3.3 Viagem Literária
Programa iniciado em 2008 e que tem ótima acolhida nos municípios em que
acontece, o Viagem Literária tem como objetivo estimular a programação cultural
das Bibliotecas Públicas e promover o encontro de leitores com a literatura. O
programa busca incrementar a agenda cultural da biblioteca com a vinda de
contadores de histórias e de escritores. Pretende também contribuir para dar
protagonismo às bibliotecas locais como fomentadoras de ações culturais. Foi
criado um portal disponível pelo www.viagemliteraria.org.br que contém as
informações das edições passadas e o calendário da edição presente, tão logo

Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 202, Luz, CEP 01028-900 - Tel. 3339.8156 - www.cultura.sp.gov.br

\.,_

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE BIBLIOTECAS E LEITURA

seja fechado. Esse portal deverá ser mantido no ar com seu histórico e ser
atualizado no início das atividades do programa.
Devido às restrições orçamentárias sofridas, mas visando manter o atendimento
das 80 cidades do Estado, o Programa terá suas atividades reduzidas, com a
realização de apenas um módulo por cidade ( este número já foi de 5 e, mais
recentemente, era de 4 ).
Para a realização do programa fazem-se necessários a intensa participação e o
comprometimento das bibliotecas e dos municípios participantes.
As contrapartidas a serem efetuadas pelos municípios serão definidas em
conjunto com a Unidade de Bibliotecas e Leitura, bem como a seleção dos
municípios

contemplados.

Toda

programação

contida

nos

módulos

será

formatada em conjunto com a Secretaria de Estado da Cultura.
Objetivos

s?\

►

Apresentar a leitura de forma prazerosa;

►

Contribuir para o incentivo à leitura;

►

Aproximar escritores e artistas com seu público;

►

Fortalecer a imagem da biblioteca junto às suas comunidades;

►

Aprimorar os serviços prestados pelas bibliotecas participantes.

3.3.1

Manter o hot site atualizado

\.,._
3.3.2

Realizar intervenções de promoção e
mediação de leitura (1 módulo com
mm1mo
de
1
por
intervenção
município)

Hot Site atualizado

Municípios
atendidos

Quantidade de
eventos realizados

1 º Trim.
2° Trim.
30 Trim.
40 Trim.
TOTAL
1° Trim.
2° Trim.
30 Trim.
4°. Trim.
TOTAL
1° Trim.
2° Trim.
30 Trim.
4°. Trim.
TOTAL

100%
100%
100%
100%
100%

Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 202, Luz, CEP 01028-900 - Tel. 3339.8156 - www.cultura.sp.gov.br

80
80
80
80

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE BIBLIOTECAS E LEITURA

4

PESQUISA DE AVALIAÇÃO

Monitorar o índice de satisfação dos usuários e dos profissionais com relação aos
projetos, programas e equipamentos, por amostragem. Monitorar a formação do
leitor

e

o

aprendizado

das

capacitações,

por

avaliação

qualitativa.

Os

instrumentos da avaliação deverão ser apresentados à Unidade Gestora.

Objetivos
►

Identificar o índice de satisfação dos serviços prestados;

►

As metodologias a serem aplicadas e a empresa que irá desenvolvê-la

deverão ser aprovadas em conjunto com a Unidade de Bibliotecas e Leitura.

4.1

II.

Aplicação da pesquisa de qualidade em
todos os programas

Pesquisa
Realizada

1º Trim.
2° Trim.
30 Trim.
40 Trim.
TOTAL

100%
100%
100%
100%
100%

ATIVIDADES MEIO

QUADRO DE ROTINAS TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Em cumprimento às obrigações contratuais previstas na Cláusula Segunda do
Contrato de Gestão e em seus anexos, bem como às demais exigências legais e
gerenciais que regulam a parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, além
do Quadro de Metas previsto neste Plano de Trabalho, a Organização Social
cumprirá as rotinas técnicas, obrigações e responsabilidades a seguir descritas e
cuja comprovação, sempre que se traduzir em documentação enviada à Unidade
Gestora, será assinado pela diretoria da Organização Social e, conforme o caso,
pelo profissional técnico responsável.
As rotinas técnicas referem-se às ações especializadas realizadas de maneira
sistemática e continuada durante toda a vigência do Contrato de Gestão, sendo
aperfeiçoadas conforme a necessidade e a disponibilidade de recursos e de novas
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metodologias e tecnologias, sempre a partir de prévio entendimento com a
Unidade Gestora.
ROTINAS TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

•

Desenvolver Plano de Comunicação Institucional que fortaleça a presença
das Bibliotecas e dos Programas de Leitura junto aos diversos públicos de
interesse

(estudantes,

professores,

apoiadores,

pesquisadores,

patrocinadores, doadores, imprensa e formadores de opinião), firmando-os
como equipamento cultural e programas do Governo do Estado vinculados
à Secretaria da Cultura. Submeter anualmente para aprovação da SEC,
juntamente com a proposta do Plano de Trabalho do exercício seguinte, a
atualização do Plano de Comunicação.
•

Promover as Bibliotecas e os Programas de Leitura na internet e nas redes
sociais, seguindo as diretrizes do Plano de Comunicação Institucional e
respeitando as orientações do Sistema de Comunicação da Cultura
SICOM.

•

Manter os sites das Bibliotecas, Programas de leitura e da OS atualizados e
adequados, divulgando dados institucionais,

históricos e de agenda

atualizados regularmente. Especificamente no site da OS manter os
documentos institucionais (estatuto; qualificação como OS; relação de
conselheiros e mandatos, diretoria e contatos; relatórios anuais; prestação
de contas); links para ouvidoria/SEC, para o site da SEC.
•

Enviar à Assessoria de Comunicação da SEC, por e-mail, com cópia para a
Unidade Gestora, toda proposta de material de divulgação a ser produzido
(folhetos, convites, catálogos, etc.), informando layout e tiragem.

•

Aplicar corretamente o Manual de Logomarcas da SEC / Governo do
Estado.
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•

Participar das campanhas de comunicação e esforços de divulgação
promovidos pela SEC sempre que haja previsão orçamentária para tal
quando tal atividade incorrer em custos.

•

Seguir as orientações da Política de Comunicação e a Política de Porta
Vozes da SEC. Enviar Relatório Trimestral de Destaques da Biblioteca e
dos Programas de Leitura.

•
ROTINAS

E

OBRIGAÇÕES

DO

PROGRAMA

DE

EDIFICAÇÕES:

CONSERVAÇÃO,

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

Objetivos
•

Manter atualizado e executar periodicamente o Plano de Manutenção e
Conservação Preventiva das Edificações, Instalações, Infraestrutura Predial
(incluindo ar condicionado e elevadores) e Áreas Externas. Entregar
trimestralmente a Planilha de Acompanhamento dos Serviços Manutenção e
Conservação Preventiva das Edificações.

•

Promover a regularização cadastral das edificações, com elaboração de
todos os projetos e laudos técnicos solicitados pelos órgãos públicos para
obtenção e manutenção do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião
junto

à

prefeitura

do

município.

Entregar

cópia

do

Alvará

de

Funcionamento de Local de Reunião a cada renovação ou informar no
Relatório Trimestral do Programa de Edificações registro descritivo das
ações realizadas no período visando à obtenção do mesmo. No caso da
Biblioteca de São Paulo, estando o processo de obtenção de Alvará de
Funcionamento

da

mesma

incluído

no

processo

de

Alvará

de

Funcionamento do Parque da Juventude, afeto à Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo, a OS se compromete a desenvolver
gestões e cooperar por todos os meios a seu alcance com o Parque na
obtenção do alvará, que é responsabilidade deste último.
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•

Obter e renovar o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) no prazo
concedido pelo Corpo de Bombeiros, atualizando sempre que necessário o
projeto de bombeiros. Realizar a manutenção periódica dos equipamentos
de segurança e prevenção de incêndios (hidrantes, extintores em suas
diversas classes, etc.), garantindo boas condições de uso e prazo de
validade vigente. Manter atualizado e dentro do prazo de validade o
treinamento da Brigada de Incêndio da Biblioteca de São Paulo e da
Biblioteca Parque Villa-Lobos. Entregar AVCB quando da obtenção ou
renovação.

Entregar Relatório Trimestral do Programa de Edificações

contendo descritivo com imagens e registros das ações realizadas,
declarando se houve laudos técnicos emitidos por empresa prestadoras dos
serviços ou "comunique-se" do Corpo de Bombeiros e quais as providências
tomadas no período. No caso da Biblioteca de São Paulo, por estar, a
mesma, localizada no Parque da Juventude, afeto à Secretaria de Estado
do Meio Ambiente, a cabine primária de energia elétrica da Biblioteca é
gerida diretamente pelo Parque. A obtenção e renovação do AVCB
dependem, naturalmente, da situação da cabine primária. Estando a
mesma sob a gestão do Parque, a concessão do AVCB depende de ações do
próprio Parque.
•

Utilizar e atualizar sempre que necessário o Manual de Normas e
Procedimentos de Segurança e o Plano de Salvaguarda e Contingência,
com realização de treinamento periódico de todos os funcionários. Entregar
Relatório Trimestral do Programa de Edificações contendo descritivo das
ações de segurança, salvaguarda e contingência realizadas.

•

Renovar anualmente, dentro do prazo de validade, os seguros contra
incêndio, danos patrimoniais e responsabilidade civil, com coberturas em
valores compatíveis com a edificação e uso. Entregar cópia das apólices de
seguros a cada contratação, renovação ou alteração das condições de
cobertura.
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•

Manter e promover condições de acessibilidade física para pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida.

•

Zelar

pela

sustentabilidade

ambiental

contemplando

ações

para

minimização de gastos com água, energia elétrica, materiais técnicos e de
consumo e implantar coleta seletiva. Entregar Relatório Trimestral do
Programa

de

Edificações

contendo

descritivo

semestral

das

ações

realizadas.

•

ROTINAS E OBRIGAÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

As atividades administrativas envolvem o custeio de: recursos humanos próprios
e operacionais, de trasladas e demais despesas para a execução deste Contrato
de Gestão (tais como água, luz, telefone, segurança, impostos e material de
consumo), bem como a atualização do relatório de bens ativos, e a realização de
atividades organizacionais, de manutenção do equilíbrio financeiro e de captação
de recursos.
Objetivos
•

Administrar, supervisionar e gerenciar a Biblioteca de São Paulo e os
Programas de incentivo à Biblioteca e à Leitura com qualidade, eficiência,
eficácia, transparência e economicidade.

•

Manter vigentes todas as condições de qualificação, celebração e avaliação
do Contrato de Gestão. Enviar lista de Conselheiros e diretores atualizada,
certidões negativas e demais comprovações e demonstrativos previstos na
legislação.

•

Manter atualizados e adequados o Manual de Recursos Humanos e o
Regulamento de Compras e Contratações, submetendo à prévia aprovação
do Conselho da OS e da SEC, propostas de alteração e atualização.
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•

Elaborar relatórios dos gastos mensais com utilidades públicas, impostos e
taxas (com indicativo de pagamento no prazo).

•

Manter gastos com pessoal e com diretoria até os limites estabelecidos no
Anexo III do Contrato de Gestão. Apresentar informação trimestral dos
índices atingidos no período e relação de cargos, salários e benefícios
pagos aos recursos humanos custeados com o Contrato de Gestão.

•

Manter atualizada a relação de bens patrimoniais, conforme a legislação
vigente (Anexo IV-B do contrato de gestão).

•

Entregar semestralmente a relação de Convênios e Parcerias firmadas /
vigentes no período.

•

Entregar Relatório de Captação de Recursos Adicionais, discriminando
projeto, patrocinador, valor aprovado, valor captado, valor aplicado e
saldo. Deverão ser devidamente diferenciados os recursos captados para
projetos específicos e aqueles livres para aplicação no Contrato de Gestão.

•

Entregar

relação

anual

de

contratos

com

terceiros

(indicando:

contrato/descrição do serviço/mês/ano) e relação anual de Contratos de
Segurança e Limpeza (indicando: n ° postos/descrição do serviço/posto;

�

observações).
•

Manter um Sistema de Gestão Interno dotado de estrutura organizacional,
sistemas administrativos e operacionais, recursos humanos, controle de

\_

patrimônio, controladoria, comunicação, regulamento de compras, plano
de cargos e salários e controle de custos.
•

Manter o equilíbrio econômico-financeiro durante toda a vigência do
Contrato de Gestão. Manter a capacidade de Liquidação das Dívidas de
Curto Prazo. Controlar a capacidade de pagamento das despesas (receitas
totais x despesas totais). Apresentar demonstrativo dos índices e cálculo
trimestralmente (para acompanhamento) e anualmente (para avaliação).
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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
O modelo de orçamento da SEC (em anexo) é a base do plano de contas do
Contrato de Gestão. Elaborado em regime de competência, o Relatório de
Orçamento Previsto x Realizado deve refletir o balancete contábil do período.
Ao apresentar o orçamento para a UGE, a Organização Social deve estar
preparada para esclarecer as premissas orçamentárias, indicando as unidades,
quantidades, séries históricas e parâmetros de mercado que referenciam os
valores previstos.
No

decorrer

da

execução

orçamentária,

a

OS

poderá

proceder

aos

remanejamentos e movimentações entre as rubricas que forem necessárias e
convenientes para a mais eficiente gestão dos recursos no cumprimento do
contrato de gestão, observados os dispositivos previstos em seu Estatuto Social,
respeitados os índices contratuais firmados e assegurado o integral cumprimento
das metas pactuadas.
Essa flexibilidade é importante, pois, de acordo com o modelo de gestão típico
das Organizações Sociais, o orçamento aprovado pela Secretaria deve seguir
como referência para a busca e aferição da economicidade e eficiência, porém
sem desconsiderar que o foco fundamental é o cumprimento das
acordadas.
Não se pode pretender uma vinculação rígida por parte da OS à proposta
orçamentária,

porque a execução orçamentária é dinâmica e,

uma

vez

preservados os indicadores econômicos e respeitados os regulamentos de
compras e contratações, bem como a autorização do Conselho de Administração
nos termos previstos no Estatuto, cabe à Organização Social definir a melhor
estratégia de gestão e zelar pelo uso responsável dos recursos, com a
flexibilidade e transparência que lhe devem ser características. Dessa forma,
torna-se possível contemplar eventuais intercorrências, buscando a melhor
aplicação dos recursos para atingir aos objetivos e metas do contrato.

Rua Mauá, 51, 2° andar, sala 202, Luz, CEP 01028-900 - Tel. 3339.8156 - www.cultura.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE BIBLIOTECAS E LEITURA

Assim, dotando a necessária flexibilidade da também necessária transparência,
no relatório anual, a OS deverá apresentar as justificativas para as rubricas que
apresentarem alterações expressivas (com variação superior a 30% do estimado
inicialmente).
EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Ações
Acompanhar e administrar rigorosamente os recursos empregados em despesas
da Organização, otimizando a utilização dos mesmos de maneira irracional e
transparente.

Indice de liquidez seca (Ativo circulante/ Passivo
Circulante
Índice Receitas totais/ Despesas Totais
Relação Despesas com recursos humanos da área meio
/ Des esas com recursos humanos da área fim

Igual ou maior que 1
ao final do ano fiscal
Igual ou maior que 1
ao final do ano fiscal
Menor ou igual a0,3

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DOS RESULTADOS

Não cumprimento das metas para os Programas de Incentivo à
Leitura
Não cum rimento das metas do Sistema Estadual de Bibliotecas
rimento das metas da Biblioteca de São Paulo
Não cum rimento da Manuten ão Predial
TOTAL
1-

20%
20%
20%
0
2 %
20%
100%

Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2 , parágrafo

2 0
2 11. Sua aplicação se dará sob o
2 ° , clausula 8ª do Contrato de Gestão n° /
percentual de 10% do valor do repasse anual se, após a avaliação das
justificativas apresentadas pela Organização Social de Cultura, a Unidade
Gestora concluir que houve o descumprimento dos itens indicados.
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2-

Caso a Organização Social não apresente junto com os relatórios

trimestrais justificativas para o não cumprimento das metas pactuadas, a
Unidade Gestora poderá efetuar a aplicação da tabela sem prévia análise das
justificativas, cabendo a Organização Social, se for o caso, reunir argumentos
consistentes para viabilizar o aporte retido no próximo trimestre.
AVALIAÇÃO DAS ROTINAS TÉCNICAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

1. Descumprir as rotinas e obrigações contratuais previstas no Plano de
Trabalho e demais responsabilidades previstas na Cláusula Segunda do
Contrato de Gestão
2. Descum rir o manual de com ras e contrata ões da OS
3. Não manter a relação de documentos atualizada (lista de conselheiros com
mandato em vigor; atas de reunião assinadas; estatuto atualizado e
re istrado

1-

A Organização Social que deixar de cumprir as obrigações ou metas

relacionadas acima deverá ser formalmente interpelado 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 não sendo consideradas
suficientemente fundamentadas será aplicada uma advertência por escrito ou
outra penalidade dentre as previstas no artigo 87 da Lei Federal n º 8.666/93,
considerando-se a natureza e a gravidade da infração e danos que dela
provierem para o serviço público.
3-

Na ocorrência de 3 (três) Advertências num mesmo ano ou de 5 (cinco) ao

longo do Contrato de Gestão a Secretaria de Estado da Cultura poderá rescindi-lo
unilateralmente devendo ser aplicadas todas as demais sanções previstas no
Contrato.
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O PERÍODO DE 1 DE ABRIL A 31 DE
DEZEMBRO DE 2015
SP LEITURAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA/
UNIDADE DE BIBLIOTECAS E LEITURA
CONTRATO DE GESTÃO Nº 2/2011
ORÇAMENTO - PLANO DE TRABALHO 2015
ITEM

PROGRAMAS

1.
1.1

Unid

BIBLIOTECA DE SÃO PAULO
Pessoal

1.1.1

Folha + Encargos + Benefícios

1.2

Custeio

2.900.469,12
2.900.469,12

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18

Telefones
Aaua
Enerqia
Internet
Emoresa hiaiene/limoeza
Emoresa sequranca
Empresa portaria
Material de escritório
Locação de sistema de paqers/copiadora
Licenca de uso de sistema de aerenciamento de acervo
Material de copa / hiaiene e limoeza
Uniformes funcionários
Seaurança do trabalho
Gastos com associado - lacres sacolas e cartões
Condução fretes e carretos/ Estacionamento/ Correio/ Cópias e Impressos
Assessoria e consultoria
Seauro Imóvel
Taxas Municioais Estaduais e Federais

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

Manutencão Predial
Manutenção Parque Tecnolóqico/Garantia Estendida
Programação
Acervo
BSP e Você/Praler (intervenções) / Programas de Extensão

141

Moveis eletronicos softwares

1.3

1.315.160.57

14.377 57
O 00
220.800 00
38.000 00
265.000 00
422.770 00
218.764 00
15.145 00
7.217 00
14.850 00
21.421 00
5.000,00
4.000 00
36.437 00
12.388 00
4.000 00
14.741 00
250 00

594.795.30

Ac6• - Plano de Trabalho

166.425 80
23.200 00
274.910 50
91.000 00
39.259,00

10.727,61

Investimento

1.4

.

10 727 61

4.821.152,60

Subtotal - 1

PROGRAMAS

ITEM
2.
2.1

BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS
Pessoal

2.1.1

Folha + Encargos + Benefícios

2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11

Custeio

VALOR TOTAL
(R$) Abra Dez
2015

Telefones
Áqua
Enerqia
Internet
Emoresa hiaiene/limoeza
Empresa sequranc;a
Empresa portaria
Material de escritório
Locacão de sistema de oaaers/cooiadora
Data Center oara sistema de acervo
Material de copa/hiqiene e limpeza

Unid
2.465.974,12
2.465.974,12

1.228.003.78

13.454,00
0,00
150.000,00
38.000 00
265.000 00
422.270 00
198.840 00
14.145 00
7.286 40
27.033 97
20.000 00
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2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18

Uniforme de Funcionários
Seouranca do trabalho
Gastos com associado-lacres sacolas e cartões
Condução, fretes e carretos/ Correio/ Cópias e impressos
Assessoria e consultoria
Seguro Imóvel
Taxas Municipais Estaduais e Federais

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
235

Manutenção e Zeladoria
Manutencão Paroue Tecnolóoico
Prooramacão
Acervo
p
d E t

2.3

3.000,00
3.000,00
38.263 00
7.000,00
3.000 00
17.461 41
250 00

548.473.27

AcéSes - Plano de Trabalho

140.800
30.374
266.299
91.000
18 000

4.240.451,17

Subtotal - 2
3.
3.1

SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Pessoal

3.2

Custeio

3.1.1

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Folha

+

Encaroos

+

Benefícios

AcéSes - Plano de Trabalho

3.4

Investimento

341

4.2

'

,,,

.,,

Notas de Bibliotecas n ° 10
Publicação jornal Espalhafatos nos. 33 a 35
Prêmio São Paulo de Literatura
Viaqem Literária

Adies - Plano de Trabalho

Investimento

.

6.2

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.2.10
6.2.11
6.2.12
6.2.13
6.2.14
6.2.15

Folha

+

Custeio

Encaroos

+

"

'"

'

809.105,44

79.653.91
79.653 91

359.96
359 96

417.364.09

,,

'"

Moveis eletronicos softwares

Subtotal - 4
ADMINISTRAÇÃO
5.
61
Pessoal
6.1.1

-

'"
,,

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

441

3.459,01

PROGRAMAS DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E LEITURA

Copiadora/Cartorio/Correios

4.4

171.584,98
23.610 29
209.040 20
3 459 01

4.2.1

4.3

00
15
60
30

404.235,47

"

Custeio

301.992.91
86.670
3.828
5.286
3.633

Moveis eletronicos softwares

Folha

301.992.91
99.418.05

Cursos oficinas palestras e eventos presenciais e à distância
Proqrama de Difusão
VIII Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias

Subtotal - 3
4.
4.1
Pessoal

4.1.1

"

Aluguel
IPTU
Conducão fretes e carretos
Locação Copiadora

3.3

3.3.1
3.3.2
3.3.3

00
00
27
00
00

__,

49.582
73.495
48.894
245.390

84
91
78
56

2.�38.75
2 938 75

500.316,71

Benefícios
"

,,

Aluguel + IPTU
Telefones
Aoua
Energia
Internet
Contabilidade
Fundo de Contingência (O 5%)
Auditoria
Material escritório
Sistemas de Contabilidade /Finanças
Locação de copiadora
Material de copa/limpeza
Condução fretes e carretos
Gerais: Correios/Chaveiro/Estacionamento/Jorna 1/
Manutencão Predial/TI

'

.

1 587 303,.,29
1.587.303 29

458.893.48
90.498
16.000
2.340
4.725
6.435
62.020
62.544
60.000
13.500
1.416
3.500
15.000
11.652
8.904
9.826
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6.2.16
6.2.17
6.2.18
6.2.19
6.2.20
6.2.21
6.2.22
6.2.23
6.2.24
6.2.25

Cooias e imoressos
Cartório
Jurídico
Sequranca do trabalho
Sequro oredial / sistema de alarme
Tarifas Bancárias
Publicacão no Diário Oficial
Taxas Municioais Estaduais e Federais Certidões
Taxa associativa
Cursos e caoacitacão oara funcionários

6.3.1
6.3.2

Pesquisa de qualidade
Comunicação

6.3

6.4

1.000 00
5.000 00
54.000 00
1.000 00
4.808 00
8.775 00
9.000 00
1.000 00
4.950 00
2.000 00

Ac6es - .Plano de Trabalho

77.255.00

77.255 00

.

6 4 1

Moveis eletronicos softwares

7.1

Captação de Recursos (3% do repasse anual)

A

Subtotal - 5
TOTAL
7.
CAPTAÇÃO

TOTAL CONTRATO DE GESTÃO+ CAPTAÇÃO

Investimento

13.836,02

13 836 02

2.137.287,77
12.508.313,68
375.249,41
12.883.563,09
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ANEXO TÉCNICO II
SISTEMA DE PAGAMENTO
(Orçamento e Cronograma de Desembolso)
A Secretaria de Estado da Cultura se obriga, por esse contrato, a repassar à SP
LEITURAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA o valor de
R$ 62.912.194,20 (sessenta e dois milhões, novecentos e doze mil,
cento e noventa e quatro reais e vinte centavos) para o desenvolvimento
das metas previstas neste contrato de gestão (descrito no Anexo Técnico I), para
o período de 2011/2015.
2015 - (2 º trim./3 º trim./4 ° trim.)
No ano de 2015 (2° trim/3 ° trim/4°trim), de acordo com o parágrafo segundo da
Cláusula Oitava, será repassado à SP LEITURAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
BIBLIOTECAS E LEITURA o valor de

R$12.508.313,68

(doze milhões,

quinhentos e oito mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito
centavos), da seguinte forma:
- O valor de R$ 11.257.482,31 (onze milhões, duzentos e cinquenta e sete
mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos),
correspondentes a 90% (noventa por cento) do valor previsto no caput desta
cláusula será repassado conforme o cronograma abaixo:
1 ª Parcela

2 ª Parcela

Até 25 de abril

Até 25 de julho

R$3.752.494,ll

R$3. 752.494,10

3 ª Parcela
Até 25 de
outubro
R$3. 752.494,10

TOTAL
R$ 11.257.482,31

- O valor de R$1.250.831,37 (hum milhão, duzentos e cinquenta mil,
oitocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos) correspondentes a
10% do valor do caput, será pago conforme cronograma abaixo, tendo seus
valores confirmados sempre em função da avaliação trimestral dos indicadores
conforme previsto no Anexo I - Plano de Trabalho.
1 ª Parcela

2 ª Parcela

Até 25 de abril

Até 25 de julho

R$ 416.943,79

R$ 416.943,79

3 ª Parcela
Até 25 de
outubro
R$ 416.943,79

TOTAL

R$1.250.831,37
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SP

Organização Social de Cultura

São Paulo, 6 de março de 2015.

Ao
limo. Sr.
Marcelo Mattos Araújo
Secretario de Estado da Cultura
C/c Sr. Adriana Cybele Ferrari
Coordenadora da Unidade de Bibliotecas e Leitura
Ref.: Apresentação da Proposta do Plano de Trabalho e Orçamento (2 ºtrim/3°trim/4°trim - 2015)

Prezado Senhor Secretario de Estado da Cultura,

Em resposta ao Ofício GS/SEC n°183/2015, datado de 05/03/2015, em atendimento ao
documento encaminhado para o Presidente do Conselho da SP Leituras, sr. Marino
Lobello, encaminhamos a proposta referente ao Plano de Trabalho e Orçamento
(2ºtrim/3 °trim/4 ºtrim - 2015), apreciada pelo Conselho de Administração.
O documento deverá ser aprovado formalmente em reunião extraordinária agendada para
o próximo dia 13.3.2015, na sede da SP Leituras.

/

Atenciosamente,

r"'I>-

1 RECEBI DO'
SEC-UBL
SP,

Pierre André Ruprecht

Visto:

Diretor Executivo
SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

O 6 MAR. 2015

/4, •',/,

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
Gabinete do Secretário
Ofício GS/SEC nº183/2015
São Paulo, 05 de março de 2015.

Ao
Sr . Marino Lobello
DO. Presidente do Conselho de Administração da
SP - Leituras Organização Social de Cultura
C/C: Pierre André Ruprecht - Diretor Executivo - SP Leituras
C/C: Adriana Cybele Ferrari - Coordenadora da UBL

REF.: Prorrogação do Plano de Trabalho 2015 do Contrato de Gestão nº 02/2011

Prezado Presidente do Conselho de Administração,

Vimos pelo presente solicitar ao Conselho de Administração da SP Leituras - Organização
Social de Cultura, com a qual esta Secretaria mantém o Contrato de Gestão nº 02/2011,
referente a gestão e execuçãc das atividades e serviços na área de promoção e incentivo à
leitura, difusão da literatura e administração da Biblioteca de São Paulo e Biblioteca Parque
Villa Lobos, a prorrogação do contrato até 31 de dezembro de 2015. A referida solicitação
se justifica para darmos continuidade na realização das atividades. Salientamos que a
proposição do plano de trabalho para os nove meses subseqüentes, deverá levar em
consideração o cenário que é de significativa contenção da disponibilidade orçamentária,
face ao desaquecimento da economia brasileira neste ano.
Destacamos que temos envidados todos os esforços, e assim prosseguiremos, visando
reverter esse quadro e assegurar integralmente os programas previstos no contrato. No
entanto, diante do expressivo contingenciamento orçamentário da Pasta, motivado pelo
contexto macroeconômico, cabe-nos perseguir os rearranjos possíveis para garantir a
continuidade das realizações culturais prioritárias, a bem do interesse público e com toda a
responsabilidade fiscal.
Assim, em cumprimento das atribuições e responsabilidades da Secretaria da Cultura, com
fundamento no artigo 100 do Decreto nº 50.941/2006 e no artigo 12 do Decreto-Lei nº 233,
de 28 de abril de 1970, e sob o amparo da cláusula 7ª. Parágrafo 3° do Contrato de Gestão
nº 02/2011, informamos que o valor para a prorrogação do contrato será de R$
12.508.313,68 (doze milhões, quinhentos e oito mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito
centavos).
Cientes do impacto dessa medida para este ano, tanto quanto do fato de que
compartilhamos o mesmo objetivo norteador de garantir a máxima realização cultural ante
os recursos disponíveis, solicitamos que a formulação do Plano de Trabalho leve em conta
Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo, SP
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os recursos disponíveis, solicitamos que a formulação do Plano de Trabalho leve em conta
as possíveis redução de despesas de área meio e renegociação de contratos com
fornecedores, e a otimização dos recursos em geral, visando preservar o máximo possível
de resultados previstos. Especialmente importante, neste período também fortemente
marcado pela crise hídrica e energética, é que sejam aplicadas medidas de minimização de
consumo, combate ao desperdício e reaproveitamento de materiais. Na mesma direção,
serão muito importantes os esforços em prol da ampliação de captação de recursos,
geração de receitas e estabelecimento de parcerias que contribuam para qualificar e
maximizar os resultados sem incorrer em novas despesas.
Agradeceríamos receber para análise uma proposta do plano para prorrogação do contrato
até o dia 06 de março próximo, que deverá ser encaminhada à UBL.
Com a expectativa de contar com sua valorosa colaboração para que possamos, juntos,
atravessar e superar a conjuntura de crise que se apresenta, reafirmamos nossa confiança
no compromisso público e na qualidade de gestão desta Organização Social, renovando
nossa disposição incansável de avançar, com foco nos resultados, equilíbrio e
responsabilidade fiscal, rumo à execução das ações indispensáveis ao pleno
desenvolvimento da área cultural de São Paulo.
Reiteramos, por firr1, nossa elevada consideração e peímanecemos à disposição.
Atenciosamente,

Marcelo Matt s Araujo
Secretário da Cultura

Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo, SP
CEP: 01028-000
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Sem título
_ SIAFEM2015-EXEORC,CONSULTAS,CONNE ( CONSULTA NOTA DE EMPENHO) _____
USUARIO NOELMA
CONSULTA EM 04/01/2016 AS 14:58
DATA EMISSAO
31DEZ2015
* NE SIAFEM
* NUMERO
2015NE00080
31DEZ2015
DATA LANCAMENTO
UNIDADE DE BIBLIOTECAS E LEITURAS
120113
UNIDADE GESTORA
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
00001
GESTAO
CGC/CPF/UG CREDOR 12480948000170 - ASSOC.PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA
GESTAO CREDOR
EMPENHO DA DESPESA
400091
EVENTO
NATUREZA
PLANO
FONTE
PROGRAMA DE
DESPESA
INTERNO
UGO
RECURSO
TRABALHO
UO
PTRES
120176 12001 13392121660990000 001001001 33903975 120010 000.000.0100
MODALIDADE
1 - ORDINARIO
ACORDO
LICITACAO
: 5 - DISPENSA LICIT.
REFERENCIA LEGAL 8666/93 E 6544/89
20645/11
ORIGEM MATERIAL
NUMERO PROCESSO
EMPENHO ORIGINAL
1-SERVIC0/2-MATERIAL
NUMERO OFERTA COMPRA
NUMERO CONTRATO
IDENTIFICADOR OBRA
C.E. :
VALOR
1.535.487,92
EM 31DEZ2015
LOCAL DE ENTREGA: RUA MAUA, 51 - 2.ANDAR - LUZ
TIPO DE EMPENHO: 9 - DESPESA NORMAL
EM 04JAN2016 AS 14:53
LANCADO POR: NOELMA VERAS MARIN
_ SIAFEM2015-EXEORC,CONSULTAS,CONNE ( CONSULTA NOTA DE EMPENHO)
CONSULTA EM 04/01/2016 AS 14:58
USUARIO NOELMA
NUMERO : 2015NE00080
DATA EMISSAO: 31DEZ2015
CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DA DESPESA
--MES-12

--VALOR-1.535.487,92

_ SIAFEM2015-EXEORC,CONSULTAS,CONNE ( CONSULTA NOTA DE EMPENHO)
USUARIO: NOELMA
UNIDADE GESTORA 120113 - UNIDADE DE BIBLIOTECAS E LEITURAS
GESTAO 1.__
00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
NUMERO "'-.
2015NE00080
ITEM
QTD.
UNID.MEDIDA
PRECO UNITARIO
PRECO TOTAL
\

001
CONT
0001
DESCRICAO
PARA ATENDER DESPESAS COM
CONTRATO DE GESTAO Nº 02/
2011, PROGRAMA DE LEITURA
DO ESTADO E DA BIBLIOTECA
DE SAO PAULO A SER CELE
BRADO COM A ASSOCIACAO PA
ULISTA DE BIBLIOTECAS E
LEITURA - 9ºT.A.CONF.AUTO
RIZO EM ANEXOS.

1. 535 . 487,92
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1. 535. 487, 92
(FIM)
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Sem título
SIAFEM2015-EXEORC,CONSULTAS,CONNE ( CONSULTA NOTA DE EMPENHO )
USUARIO
TALHA
CONSULTA EM 11/12/2015 AS 13:55
2015NE00075
* NUMERO
* NE SIAFEM
DATA EMISSAO
11DEZ2015
11DEZ2015
DATA LANCAMENTO
UNIDADE DE BIBLIOTECAS E LEITURAS
120113
UNIDADE GESTORA
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
00001
GESTAO
12480948000170
- ASSOC.PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA
CGC/CPF/UG CREDOR
GESTAO CREDOR
EMPENHO DA DESPESA
400091
EVENTO
PLANO
FONTE
NATUREZA
PROGRAMA DE
UGO
INTERNO
RECURSO
DESPESA
TRABALHO
uo
PTRES
120010 000.000.0100
120176 12001
13392121660990000
001001001
33903975
3 - ESTIMATIVO
MODALIDADE
ACORDO
REFERENCIA LEGAL
8666/93 E 6544/89
: 5 - DISPENSA LICIT.
LICITACAO
NUMERO PROCESSO
20645/11
ORIGEM MATERIAL
EMPENHO ORIGINAL
1-SERVIC0/2-MATERIAL
NUMERO CONTRATO
NUMERO OFERTA COMPRA
C. E. :
IDENTIFICADOR OBRA
VALOR
576.000,00
LOCAL DE ENTREGA: RUA MAUA, 51 -2º ANDAR LUZ
EM 11DEZ2015
TIPO DE EMPENHO : 9 - DESPESA NORMAL
EM
11DEZ2015 AS 13:34
LANCADO POR : NOELMA VERAS MARIN
_ SIAFEM2015-EXEORC,CONSULTAS,CONNE ( CONSULTA NOTA DE EMPENHO)
CONSULTA EM 11/12/2015 AS 13:55
USUARIO
TALITA
NUMERO : 2015NE00075
DATA EMISSAO: 11DEZ2015
CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DA DESPESA
--MES-12

--VALOR-576.000,00

_ SIAFEM2015-EXEORC,CONSULTAS,CONNE ( CONSULTA NOTA DE EMPENHO)
USUARIO: TALITA
120113 - UNIDADE DE BIBLIOTECAS E LEITURAS
UNIDADE GESTORA
GESTAO
00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
NUMERO
2015NE00075
ITEM
UNID.MEDIDA
QTD.
PRECO UNITARIO
PRECO TOTAL
ÇÃOT
001
0000
0,00
DESCRICAO
PARA ATENDER DESPESAS COM ÇÃO DA SR�COORDENADORA EM
CONTRATO DE GESTÃO NQ02/ ANEXO.
2011 PROGRAMA DE LEITURA OBS:NOS TERMOS DO DECRETO
DO ESTADO E DA BIBLIOTECA NQ61.061/2015
DE SÃO PAULO A SER CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO PA
E
ULISTA DE BIBLIOTECAS
LEITURA - COMPLEMENTAÇÃ03ªPARCELA DO 92TERMO DE A
DITAMENTO CONF. AUTORIZA-
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576.000,00
(FIM)

terça-feira, 3 1 de março dP 20 1 5
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dr 1iilude de a 1Cfl0 na SPA·O',J,280, kl1"7• 700, mun1np10 de
.
S�o íl('lr]UP, 1nclu mri('I ;i cl;iho1 ;iç,1 0 rio pro1e1r1 ,•xrcuu�o. Ed1t,1l 0342/72 - P ov1so ri;i: 91.l - ObJeto: Prorrog,1çao do prazo cootra·
São Pau lo, 30 03 2015
d l 1v1d,ule'> de ge�t.io f' de d red'> 11 1 e1 0, pdrd v1<1ll1l ild J<1.,, f'd 1 <1
llMI · AHin,1tura: 27-03-201 'i · Mmpoi to Mílriha.
í/NAl 1111\ílf Fnmramen 10 do Contrato 18.633
1 1 91 1 } TP
materi;il w1 1 o {1e,s('nvolv1 men tn desse� pmqr,1mas, a ripl.'t,1C10
Ter mo 3• • Contra to ACOM/ 1 051\ 1 - Contrat antr OAESP MARCHO MATTIJS ARAUJO
8, h rm.1rfo rm ) 1 . 1 . 1 l - AUTOR1ZAÇAO E APROVAÇAO dn
nal 11açilo deste Pla no de lrabalho envolve a ex('(uçao dr mrtil\
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De-muri�lr,ltlvo ,1 li 1 7 d.i PR RS J4 Jlb,';J · (.,ARAMTIA. RS tu,11 · A'>)llliltu,;i 27·03·2015 - Aernporto M,mha
Apre�<'fl!ílffiOS. ,l seguir, a� met;i� r,a1,l ,1 81bl1oll'<,l Ot' S;10
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U ric,senvol\1 H"IC1nto ,:, o registro d.i, ,l�Ol'S w ,10 IE 1l0\ (!,
Te 11110 3• Curl!rcltu ACOU/0':,7/1 1 - Cu1,t 1 Jtante DAESI' TestE'munha;
1pr1Uu }" r,•t 1µr!K�nw11tt> J.JIPn,1 itt>r dl I' u evu�wrl qu1t.1ç 11;, Pm
1 mr nP1r,, ;i f,1c 1l 1n1 Sl'U ;icompan h,1mento e i!Vc1l i i ç.10 µur p,trtt'
2
lont rc11,1do Awl Lin h.l� At.-re.:r.; Orao1lp11;,s SA PtOC!')\0 1
,
rrl c1ç.io íl qu;i1 squr, d11 r1tos r obrrgaçórs onundas do ah1d1do
da Set 1 etana de ht.idu ú.i Cvltuta dos demc11) urgav� f1}lJli7d
NumP Adnan.i lybele ft>1r11r1 Nome S1lm,11a Oahaz,1 Nuvv
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RG 28 049 120 7
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ANEXO TECNICO I
Contratado Alui l 1nhas Ae1eas R1c1slleiras S.A Proce5so
m,µtJrl,illll,I> quP 11,., >P1,,m ,.-d.iu,.id<1$. 11,1� p.5fpr,h llV1 I 1111.,u
PLANO DE lHAliALHO }0 1 ':o
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ri•\flt'l\1�ao cnntrillu,,l l"IU 11'{1,11, \•'1-' ria (nor,:iuri.i
lutld> d� d��s Jd defm 1JdS par.i u IJIÓXllllU dllU-OerU{IU
llm,l ri;r. m('l;i\ prumtMl,1S da Secrclarl,l dr (\tiltfo da
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DIRETORIA DE OPERAÇÕES
6%,72- P1 ov,sor 1a 145- Obieto P1 01 1ogaçao do p1atocon1 1a os cidadãos que v1vE'm n o Es1ado de Sào Paulo. Nesse sentido e rac1uari,1s. mtm,l\ tern irns ou mrtas con d1nnn,1díl\ ilO ;iportr
!uai Assi na t ura 77-03-70 1 5 - Aeroporto Pre�,dente Pruden1e. ne<PS\<1r10 ,rnutur.1 1 um conjunto de J(Õe> e progr.iin a� tom o de 1ixu 1sos ,1d1, 1on<M). As prog,;imações porlerao !ter d, 't.ilh,1
DIVISÃO REGIONAL DE CAMPINAS
Terrno 3" Comr.ito ACOM/0601 1 1 - Co 1t1 Jtante; DAESP oll1et1vo de proµorc1onJr e'>se dce�\O ;1} rn,mç,H, 1oven), ,1du! to�. da� ate u t11 me�tre ,mtPrior ,1 �Ud reahz<1ção, p,u,1 ,1 pruv,1ç,io
Contr,i tado. Azul Lmhds Aerecl) Sr,1s1le11cl) S.A ProcP�\ú idoso-; e pP\SOíl\ mm rkfa 1ênc1a, Essas at1v1d;irir, g11 nh,1,am I da Seoetdfld. Ou t fd� prug r,und,oe\ que \ urtill1l nu dernritor
Exll<1to ele Te rmo Ad it i vo e Modif1tat 1 vo
IAM 0&01 1 '1 Contrdtu 1S.9M·t1/DR 1 ,'201<1, f'reg,1 EIPtr o 096172 - Prrw 1sori,1 1 46- Oh1etn: Prorrogacan rio pr;izn Cl'lf'ltr,1- nova d1mC1nsao com a <•iaçào da Unidade de B1bl1otrcas r do trimest rr e n.'io constem pi ev1 amente rio P'ia no de lr;ib.ilho
nico OdS,COA 1 / 1 4, Procc so hotator ,o 001S-l4/0R.1/2014, l ivro h1ill Assin;i11 u,1 27·03·2015 • Ar1opo to: Prrs1drntr Prurlrntr. Lei tura em 1 '1 06·20 1 0 (Decreto S5 913). Nesta mevna data devrr<10 wr (omumradas à 5eoetaria rom pdo menns 15 (qwn•
Tei mo 2" Con1rato ACOM/076/12 - Contr,uan \(' OMSP o S1) tem., E,t.iúuJI tl e B1l.11 1otecc1s lclmllem tevt> �eu) ol>wt1VO\ ZI') dias dr ,1ntNrtX'n< 1a, mnprr qur r,o�wl'I, ou ltXJn flllt' ,1
4-l FI\ 1 3"1 " 1 4 1 Conlr.1t�,1n1,-, OER. Contr1t,1d,1 S.C SPl'JIÇO�
ayend,1 �PJíl d11/1n1da. fssíl comumCílção tem cc1r,1ter 1nlorrn.1t1vo
(ont,<1!ado EPCCO - Engenha11a de Pro1etos. Coosuhona e reformulíld(l) pi11d refti>t11 ,1 1ec1htl,1dr íl!U<il.
Gera,\ Ter�e,n:;idO!, ltda MF CNPJ 05.<10S.0981000 1 80 ObteO f)leSf'nte rontr.ito ,om a SP te1tur,1s . Assonaçc'm P,111 h\li1 pa,.i que •• Umtlad(' Ges1orc1 po'i\a acomp.:inhar ludo o que
TO' Cnntt,11,l(,lC\ d-� rm1)1"Sil jldr.i [11Psli!Ç,ln dr SC'r�l(CK (Ontinun Cun�tru�oe\ Ltda PrCKe�)O 0 1 6/1 2 - Pro-.-1so1 1.i 00':> - ObJe to.
i.lP Cuntrol" Op,.r,iuu P F1\cíll:1.i(rlo li,> Pi.:-11,llld\ f' Ed1!1c10�. Prurroq,1 ç.io du prazo wntratual ., Ahl'lil�rlu n� Cldu)ul,1 Sroa de 81bhotcus e LMu,a sr 1n�ere ncs5c crnano dr ampliação acon tece nas B1bho1ecas e no� p,og1amas de le11u,a empreendi
com !um('(1mrn10 dr m.io de, oh•a par,. as drpcnrirnc,as da - clm valnres P r,ar1;im,•n !o\. lll'm 6.2 " na n,u,ul;i Orc1m,1 dos servtÇO) d,:, ..cesso a 1nforn1açao, de d1ssemmaç;io da le1 1ura. dos pela OS. Ca�o a O,gamzação 5ooal ,ealue em eqmpamcn 10
OR 1 V.1Jor l n,(0,1 1 RS 1 dU.000, 00 fm,ll tl.1dt'" Acrl•sc1 mn an - rin� pr.-1:M. 1trm 10.2 cio cootrato. • A,,1 nat1 11,1: 30·01-20l'"i de valUft?ik,,lu úo� e�rntoie'>. cap.X1ta\ao dO} p1of1�s1onJ1� que dn Es t,1do ,ob sua 9rstao a11v1ri;irl11 rie p109iam,1ç,io qur n;m
trallalh.im nílS l,1 bl1otPCJ� p d1vulgc1çc10 t- e'>t1mulo p,urt atr,m u� l'\ll'líl d.-, acordo tom ,1 pol i 1 c,1 ap10vad,1 prla Sc,<: N,lri ,1, t'\!at ,1
Al'ropor10 RrCJimo
uli1etv lOíllJJ!Udl dE'(Ulfelll� de ff'dJ U>II' tun1ratu<1I 1 0 pt!r tu<lo
SU)Pllil ,lS pl'nalidadt"S (,llJ 1VPIS, 111du 111du 1 101 1l1l<1Ç.lU,
Te1r110 2" Cont ríllO A(OM/0561 1 J - (01111c1tante DAESP nao lr 1 t01e� ao mundo d,1 le 1luri1 e ria litr 1 ,1tur,1.
íle01,t;120 1 -1J 3 1 12 2014 e pro11ogJçJo íloob1e1o pelo p•íl<O
1. AIIVIDAOLS f IM
Por mC11 0 drstc cont i ato leremos as segurado ma101 flex 1·
(on1 1atado Azul Lmlid� Aerec1� Br.i�1le1ra� S.A P 1 0Lesso.
Jt' 1 5 t\"lht>'> nu pi•r1udu iJ., 1 5-02- 1 0 1 5 ,, 1 -l•O'> itllS, µu1
1. GESlÃO OAS BIBLIOTECAS ESTADUAIS BSP <' RVL
Provi�oi1,1 1 2 - O\J1eto: Piorroq,1\fo do p1.:izo b1hdatle e ,)Çphdade na adm, n,wa�ao e eKt•<ução das a�oes
mutuo o1co1ílo ent re .is p.ines ti.d 1 çôe\ e M odof,tdçoes o valor 0006/1 3
A B1bliotr(,1 rir <i,10 Paulo · BSP trn 1n,1 ugur,1clil rm R rir
rio 1 1'!111,rln TA.M 1 111poru rm R11 1 'lfi. liR7,nn n v,1l nr 101,11 do cun1,.11u;il .- Alrtr.iç,i,1 no C;impo 10 dn cun1 1íllo. A,\1n,1 1u 1 ,1 propostas para at111g1r a� mt!Tc1s estabele< 1das pi."ia Seuet.J 11a
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Promoção rl.i lr11ur;i r liter,,w ra nn\ C'�fl.1{0\ d,H h1hh n
na, !C'lla prln l n>t ituTo Fontr, íl partn ria qu;il w ,i pnrnot.l
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I
�riE'nta çóes tecmca� que vi sem ao aperfei(oamento coo• 1 o� in�trumento� l1 t1 hz,1do� r,rl,1 B1hl1otrca dr SMl P,1 ulo, rn1, 1
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;; ;0���1�:� r=)� �:r:;(:\��!::d:t�� �:;urtil!!t:�r�
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r���i���,� : ,�::o�:s��;:�.��� d; ��r:���;
Estado d,1 Culturc1, µel.i U 1 11d,1 de de t1 11J11 otecu� t> Le1 tur,1
,u.is l)!,\lica\ p,i r,i ,\� O\/lril'> billhote,c;i� exi�tPn tP\ nu) mu mci
p ' ; :��'.,ilecer o Si}tem,l btatlual de B illli ull'Cas Pulih
1)10� p<1 ul1�1.:is A\"111, ,1 tc1da ano h,1 ma1or e)tre1tc1merito Ôtl BSP
cas d: ;!� J
com il\ açoes do SISFB
Reah�a, p,ogramas l' 3ÇO('S que pe omov.im e incrn tivcm
ld a BVL lem a d1Spo<,1�do d,:1 populc1çc10 ,nlr;ieslrntur.i
� ��:� �1.1 lei\Uf<I entre os cidadaos que vivem r1,() Fsiado de \OI S l(il J ,l(l"IVn Jlu,1hz
It d.
,1rlo I' ri1vr1\1!1r,1f"'ln, e olrll'f(' 11111.J
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Efrtuar .i µ1odoc;io Jo P 1t>m10 S;1u Paulu dP 1 11., r.1 \ur,1
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1 �· � 1
�::� �:\1��:�;t �
1 Vi;ihi liz,;ç,t('I Fio.inr/11 !,l
µropurtlUllcl lJn d Jbenurd (lp ti>µ� r1u11 u dU> )lJIIIClfld!l!t>\ tl.'rH!o
rccu ,sos p,1ra a v1c1 b1l 1 ,:açao ! 1nantc,1 1a drste
como l i nha me� tr.i o incrn11 vo a le11 u1 a
?lan�cid:
1 ,1 Alrndim('!' !O ,ln fll ibhrn
[ran�fert.'nu..i dt> relursus dt1 Secretar1 .i de [�t,1 do 1IJ Cu hu
O hl"l r;irin rlP t1h•ndmwnto da llSP r rli• ti• rÇ,I\ <1 \c•xt,,� !i•U,l\
r.l dr S,1 0 P,1 ulu d U 1 q,1ni1,1ç;w Suc 1t1I dr Cultur,1:
d,1� 9 ,h l.1 ho 1,r�. �,lbndos, dummgo� e f111 1aUCI'> d,h lJ , 1, 1 �
i::�1 1,:s�r�n;:n;t;: �e a)i�:;�il� �11 r::� �: �•1;1r l iOrJ�. A �l'l,jUOdd f,ma t' de�ti nt1d;i a serVI\O\ in!er no,;.
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O hor;ino de alend,mPnto da RVl é de terças .l dom , ngo�
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b( 1n
srrvt(� d(' r�l:( :n;�eo:o :1 a1 a 101<1 c�;:·e at�te1 ��;�fo
�
·1
midade com o T�mo de Per�11:�a� de Uso AneAO� do (�ntrat�
::::�� •:;:: �(�\1�:1
::0�;� 1!�ç:;��t1 t:/1
dr G<>st ilo\ <) outr,1:. r,·\t' lt,l) c1ulr1 1tla'> fJPl.i tP>�••O rrmuuPr.id,1 ravel. e de'>i.'jJVel qut> 0 hu,.im, da BVt ui.omp,inhi O u.., B SP
11
I
u rf
íl
1 ���� �:�::1�;;,;;P O\ 1-m ites de horMio do Pa rque no
;,��i���t;� :��� �:;���: 1 ����:-,v� �: v::�'.t�:: r::\�� �:��:;\
.
1
s
1
1
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1
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,isi im nt '
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�
����; ���,,:!�v� r; � {
f����� � ;��tr�l�1�tõe� �� :� t:�a��: �a�1i�:,:�::s1��n ge���� ��n:l:�����t:t.�';::;s•;\ l
GPr, 1�:iu df' IPlW>o) pl'l ,1 0 1 q.lt11lil\:ÍU Suc 1 ,1I pur rTlf'IO dr
ErnprPs t,mo durnic i ho1r ,umPnlt' µ,1,,1 0� Jiv ro\,
e
lo
d;,
capl,,�ilo advinda dP p11 1r�1us aprn,wkJ\ t-m ed 1 !ah
m nlo.
Referi>nu.i e}peut1lilcxld,
IH' prn111to� mcrn11vado� pela> IM de ise>nç.lo li�c.ll (' do,i(ót'\ r
Acesso aos ca1alogos;
con11 1bu1�óe) n,10 1ncrn 11vadas,
Acesso a mternrt
Rendimentos de aplicações de ativos fmaoce,ros
Agend,l rultur,11
Todo� 0) re<u1so\ integ1Jnte> da viabihZa\jiJ do Plano
P109ram;is pr,rn,1ornlr\· Hor,1 do (onlo, Jngm S,•n\rHl,ll\,
de Tr;iba lho St"lilO dt-v1 d;,m.-n!P d;,moos11atlos n;i prP!,t<.1çílo P inta ndo o 7, Bnnc,,ndo p Apirotltndu, Bebi.'IP, Lu,lu, Club,· d,1
de rontJ�, rom os ri'lrnm('ntos l"c;i1s ror11:•\pnnrlrnlf'\ r qur Le i tu1a, lei turc1 du (otidt<1uo, Lei tur<1 .io l'e do Ouvitlu, 1abule11 0
es1a 1 ão d_1 �pon lve1\ cm qualquer tempo paia hscahzaçào do� 1 de Jogos, En tr('lek\OS, Scgur1das l n tl'nçoes e �a,au,
orgãos publ i cas do b\ddo ou para aud 1 101 1 as mdependen te5
Prog 1 ,1mas rtr exlensao B'iPIBVL atl' Voei.' � PRAtER
wntrJ!ad dS.
ObJct1vos
O� pr0/"10� formul1do� µ.-i,,1 capt,1çao d� recur�o� finanC1'1
bt11nul,i .t fr.,quenc,a U,1 populaç,iu a B1Ul 1utt>to1
rm rl'l!!rrntl'<o ,l e�t11 pl ,1 nr, rir ml'!as rlev1>r,10 w suhmN1 rins ,1
hiltonlivar u 'JO)IO pt>lcl lei1urJ e pela l itt>rd!ur,1,
llmdar:lp dr B1hl1otrr;i� r LMur;i p;i1,1 ílv,1l 1<1ç;io
Proporc1011.i1 i..rna a tmo�fera acolhedora que emmule
d
4 Operac1onah,a(dO
permaneoc1a e hdelitaçao dos usudi ios
M,1n1r, (;inn,s ri<' comumraç,10 p,ua q1 1" o\ 11\1 1,l!IO\
De .:i<01du LOfll a �oi liCJ p,1ra a area tle b1bl1ote<.i� e leitura
do Estado tl1> S.10 r,1ulo, ,1 \ fm;il1díl(/E's qur trdciuzPm .i r,1z;io m amlrs lr·m \Ui!\ or,1mo<>S \oh,r ,l r,t•rtinilnc1,1 r qu,1l1dad1 ' rir,\
rir 1?�1st1 1 d,1 B1hh011'<,l r:lr S<'KJ P,,ulo, d,1 81bliot(• c .1 F-,1 1ri1K' V11I� !tl'rviços p1 t>�l,1dos,
M.1n ter can;il pilril O) ullemJu\,H
Lnlms r do� prog ,1ma\ dr 1nrrn1 1vn ,1 h1hl inteca r ti lritwa s�o
evenlos d1 vrr�1 hc.ida r 1n 1rgradorc1, pcs�oa l qualif,,ado para
apro� 1 ma r·se da comuni dade vlllnhc1, 1den t 1 f1car suas carocterí�
lllaS e <ltE'tidt!! sua� lll.'t l'�S•datles no jmlJito da leiturJ
v 1
et t
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(ont�r:�0� � :��;�:�;�0!tt:�:, :�;�:� �:1� ;;�;1��;c�:
de São Paulo (85P) e do Pa 1que V1lla Lobos (BVL). 1drn11 hcanrio
suas demandas e promovendo acues pa,a a tende-las. sempre
qut' pos�ivi>I pPld idemrfrca�jo do orgão 1,1ullli(o ll')J)U'l)Jvel P
e ncammhamPnto dP p1>d1do\ de \Olução
Em tl'fmO\ rir f1 rqufoc1a íl em,� esr,,lÇo� publirn\. sei,lo
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Sao Paulo, 12 5 (oOI - 51

Diário Oficial Poder [xecut1vo • Secao 1
Iº
2º
Numero dr1 Frequenc1a
J_º
de usuários
40
Acolher os
usuanos eia
b1lll1otecc1

l.1.1

o.

(,/)
CC
1.1.2

1. l 1

Mo111torar o
sistema para
avahaçao do!.
StíVIÇOS
prestados pPrc�pçao dos
50(105

Trim.
Trim .
Tnm.
Tnm.

TOTAL

l º Tnm.
2º Tnm.
3º Tnm.
40 Tnm.

Número de SÓCIOS
ativos

1°
20
30
4º

Quantidade de itens
circulados ( · )

TOTAL

lº Tnm.
2º Trnn.
30 Tnm.
40 Trun.

ApresPntaçao de
relatóno de avaliação

Manter o Portal
da BSP operanle
(bilingue e
acessível)

Tnm.
Tnm.
Tnm.
Tnm.

TOTAL

TOTAL

1° Trirn.
2º Trim.
3� Trun.
40_ írnn.

·1õr-;;r�-:

Número da ,--1º Tnm.
30 Tnm.
Freriuênc1a de
usuários
4º T1 1m.

TOTAL

1.1.1

>

1.1.3

Trm,.
Tnm.
Trim.
Tnm.

TOTAL

1° Tnm.
Quant1dac1e de 2° Trirn.
3º Trim.
itens
c i rculados ( · ) �o Trirn.
1---TOTAL
� Trnn.
Apresentaçao �. lrim.
dt> relatório de 3°. Tnm.
avalraçào
t-4°. Tnm.

ca

1.1.2

lº
2°
3º
4º

NUmero de
o;óc,os ativos

....1

Monitorar o sistema para
aval1açdo dos serviços
percepcão dos socms
Manll't o Portal da BSP
oµerante (bilingue e
acess1vel)

Portal
Operante

4

1 00%
100%
t00%
L00%
T�!AL_ - �00%

Portal Operanlf'

Acolher os usujnos da
b,bhoreca

73.000
75. 000
75.000
75. 000
298.000
34.000
35, 500
36.500
37.500
143.500
78. 000
30.000
J 0 . 000
30.000
118.000
1

1° Tnm.
2o. Tnm.
3°. Tnrn.
4º. Tnm .

TOTAL

-

TOTAL
�

30�ÜÕO
30.000
36.000
36.000
132.000
2. 700
5.500
8.000
1 0.000
26. 200
1 2.000
1 2.000
1 4 . 000
1 4.000
52.000
1
4
100%
100 °/i,
LOO(l/u
100%
100%

1 • 1111.hu w11�u1t.,, ,. ('mµre,t1111u� ,l tuJo\ os 1\1•11s dP .ic�rvo
l l ,\tu,11,1,l�dO t' m,111ufont;in 1fa\ roll'(l'lt'\
O ilr'srnvolv,mrmo àP colP�O<'\ t' 11m-l o11o�1d,1dr complr.(.J. � um l,1do " p1N1SO ltd.11 com o Cl"!><tmento r�po11C'nc,,1I d,1 ,nlor·
m.1�,1< �11; dwt1r,1•� "lf'\o/1P·, 1 ru·.ro ,l.1· p,tl�i<,t<u..,. O'> d,ve1,� mlt>r'°�w•. Um U'>U.JIIO\ " t'�UJPnri,1 (ip muh1pl.1\ 1111lil1r,1çrlt', 1J..
b11,a qu.sl1áJd<', t' dr outro com,dt'1,11 O\ r«u•� para manu\l'ílC.JO do\ acrivos. E 1mp('r3h\'0 que ha1 a poli11<d dõrJ <' cipl1t1t<ICl,J
,,t,1••11,f, ·,•11.,,l.,,!T' nt.· l.i r. l,ç,1 ! lt d••,, ,,.H..i , ,1 mrs,,mo� h,! h111, rn l<1mh•·m • e 1,1c nNe}'><lf111 ,, ,,-.i�l�·l"<nnl1llu 1k: con..1\
p1,.1 que O' 1.,su3•101 po\\am mJml('STM sru ·ntc1e\�rs part,cula1r� pl'lil lt'1tur.J ou por .Jrc�so dr 01.,ho•, 1,po\ dr ma1e11a1� ((llo;.
DVlh /0110'> 1·lt'!/ll! l(ll\' qut· dt•tt·lt �•·r >1lrrn1,d,1, 1'1\1 ((11l'l()l1J11t1<1 llltll ,1 1111l111t,1 !•\l,1hl'IPud,1
f nece1s,1r1,1 a re,1h,açao de compr3s 11>m,1n31� de acer�o mantendo a1 b1bl1otecJs s1>mp1P ,Hualirada\ com O\ l,1nç,1mPnto� do
1111'1l,uht ,•,t,t11t1,1I f'>)<' ,• un1 d(I', 1.1111,prr,1111\,lt\ ,1,�wnidn) que ,h d1ft-r< 11(1,1111 d,1, 11••11\dl\ !11hhntec,1, cio pn11. � 1111p1111,1r1tr lllrJ/HIO
'"' cor1',tM1t.-mtcnte e:, flu,o dt' c1qu1\1(JO htr, c,1r1do 1mp11m" agil1dJd,: nJ Jqlw,1çc10 do\ rnatt<r1.:i1t po1� �ta 1mpartc1 dordamt'nte n.s
IJ•'r.• vi.,,u 11.i 4u h,J,,,J,, Uo� )1·1v1w) µrnl,1dv1 J.ll·lu, u�u,1110� d,1� b1bl,01•·\,I)
frn )111'i d;o�,.,1.. rt;i1 rnntinwrt,vi� l 1rl�nt,!1(,t(,lO i' vl;><;,10 <IP rnr11•11tin1 iil'J' Td<\. �m ,><p..-<1,11 l,vrn1 t'l1111õmrn•. qut> r,011.111
, , r .JOquu,do1 e of<',ec1d:is .i comun,d,IOf'
E ,mpurl<10IP 1toS\!,1r,1, •l •lt' ,i !ISI'� B1/l ,1,,,.,.1,1,, m1ntt'1 ,i l'ul.1,,,. ,1,. O•- ... nv,�v,mt'nln (1,. (oli'(oo-, p.-rm<1n11n!Pm"fll1> ,1tu,;hzil(l,1
r d,vulqada a comum•fade u1l)Jh1
llhl"I'�
MJnh:1 o J{('r,o ps>m13nentemrntr JtuJl,1.ido s> a!,11hado <om .1 m,n,10 d�s b1bl,01ecas
Ol••lf'l<·r ni,11,, r,,1i1 ,u,, ,h,,,v1, \l1p11Ttr\ quf' 1wrrm1,m1 o il{<'\<,Q l'l<>t1n ,1\ colri,nr�
1 .2. 1

o.

(,/)
CC

\ .2 . 2
1 . 7.1

..J

>

CC

Manter politica de
desenvolvimento de coleçoes
atualizado

ldent1f1car e C'atc1loqar conteúdos
d1g1tc11c; em consonância com a
rolit,ca na BSP
Adqumr itens do acervo geral
em consonanc1a com a polít1Ca
r1e dt>senvolv1mento de coleçoes
(')

! .2.3

Catalogaçáo
dos itens
selecionados

7

ldPnt1f1cM ., r::ataloqar conteudos
dtg1t;i1s em consonânc1a com a
po!1t1ca d a BVL (ênfase no meio
ambiente)

AdqlJlnr itens do acervo geral em
co11sonânc1.:1 com a politica d e
oese11volv1n1ento de coleções ( · )

100%
100%
100%
TOTAL
100%
l� Tnm.
100%
2 º Tnm.
100%
30 Tmn. ' 100% 1
40 Tnm.
100"/o
100%
TOTAL
1° Tnm.
500
2° Tnm.
850
3º Tnm.
850
40 Tnm.
500
TOTAL 1 2.700

100%
2º Tnrn
Polit1ca
100%
publicada
no 3º Tnrn.
100%
site BVL
4 ° Tnrn. 1 100°1;- ·
TOTAL 1 00% 1
100%
1 o Tnrn .
100% 1
Catalogaçao 1 20 Tnm.
dos itens
30 Tnm.
100%
�
selec1on(ldos
40 Tnm. 4--100%
TOTAL j 100% 1
J o Trun.
500
1
20 Tnrn.
850
2700 ltPns
3 0 1 nn,.
850
adquiridos
40 Tnm.
TOTAL • 2.700

Í0 Tn;n·.�

j

�

• I, ll11.'1J ,.-,!crl'-'•í' •pl'nJ\ 1 C!'"'f• 1 i rt.· m,,\('11.11. wndo qur .J OS pol'iPM 1n((('O'\{'fll.11 �r•• Jcer...o (Qm dDJÇOC\ l' ou pcrmutJS
1l,• 11Pn, ,l,,.,.,1.1,\
1 l 11�tdm('nto tNmco dos m,1l('r1,1"
í) 1,�1.1111Pl11(1 T,-c 111111 1 (J q11•· 1wr111,Tp ., ll� \lpí"lc!<.�U trr11<1IU,; ;• 1 11(111<1<;.m Uo� 111-,)P!lill\ "º' ( ,11..110�. llr1,,1 f.,nllrl ,l l <1T<1
loga1;ao dt>�Plil obt>decpr �os p3droQ1 1ntern:ic1ona1s (MAR( 70. .upo1t;ida por um s1;t('m,l dr gHlJo da mformai;ao totalml.'nt<'
111f1,1111,111z,<d1, qw· il1rn1I� l'"d' "'(ftll•l'11d.•1or� fK'm,11111(]0 n iotrrt,in,11111 ri•• l•'':)1\lr,,., b,bh00Jr,ifi1.u1 t• n pl,•nu lun,,on,1111,·nto du
aulo.Jtl'nd,mento Ob1<'•vr ·.r tl!ll' ,1 rom,1111(,'l(,10 com .i� equipe> dr Jtrnd1m�nto d.J•. b1bl1ote<a1 e 1mportantis�1ma, de modo .1

r!(loorn"•,tç.
"�',j'l,1dsi
•,qd d H> 111,

o.

(,/)
CC

J .3.2

J .3.3

Manter sistema de
1dent1f1cadores para fazer
conexões dos itens de acervo
com equ1parnentos culturais
ex:1stentes no Estado de São
Paulo.
Tratar tecnicamente o
material b1bl109ráf1co ,
ut1l1zando padrões
1nternac1ona1s

1 .3. l

>

CC

t .3 . 2

1.3.3

Coleção
inventariada
anualmente

Inventariar as coleções por
rne1os automatilaclos

�

..J

'

Catalogaçao dos
itens
incorporados dO
acervo

Tratar tecnicamente o
matenal b1bhograf1co ,
utilizando padrôes
1nternac1ona1s

1 .). 1

S1nal1zaçao
efetuada no
acervo
j-/ . ,

Catalogação dos
itens
1nc.orporados ao
acervo
Coleçáo
inventariada
a n ualmente

Inventariar as coleções por
meios automatizados

Manter sistema de
1dent1f1cadores para fazer
conexões dos ,tens de acPrvo
com equipamentos culturais
existentes no Estado de São
Paulo.

S1nal 1zação
efetuada no
acervo

1°
2°
3°
40

10
20
�o
40

, ,.
Trim.
Trim.
Tnm.
Trtm.

.
100% .j
100%
100%
1 000/ii 1
100%

Trim.
Tnm.
Tnm.
Tnm.

1'00%
100%
100%
100%
10011/n �
100%

Tnm.
1 nm.
Trim.
Tnm.

TOTAL

lº
2º
3o
40

TOTAL

TOTAL

100%
1 00%
lOQU/o

2º Trim.
30 Tnm.
ao rnm.

100%
100%

l º Tnm.
?º Tnm.
30 Trirn.
40 Tnm.

100%
100%
1Q0V/o
1 00°1....
100%
100%

TOTAL

l º Trim .
2º Trnn.
30 T n m .
40 Tnm.

TOTAL

TOTAL

100%

1
1

100%

1.ol P111rno(;.in Cultural
llm rtn<. (lhll'liVll\ ri,JI B5f' f' RVt t" ílfllOXtmar Ih l1>11ur,1 I' ri,1 litf'ríl!Ur.l riri,1ri.-m� P�rl1111fo<. rln MP<.\ll íln\ hP!l\ r11l111r,111, r ...,,1
mui.ir o de1t'nvolv1mcn10 da capacidade d<' rrss,9n1f1car ,;1 mer1�39eo1 l'(p1C'1s,1� cm d1vl.'r�a� linguagens, como a l.'ICIIIJ, 3 musiu.
a Urama!UHJldl"!ilr••OU1Jl!I.
Entrt'IJnlc,, naturalmPnle o� l!'1tor!'\ tamht'm t+'m lt'U P\p�ço qarant1rto n,l, h1hhn1.,r,11
.As at1v1da(l('S culturais devpm oferecei oporiun1dades p;1ra os di�er1os publicas das b1bhotl'C.JI. como tambC'm mst1931 a loim.J•
ç.io dr !JIUIKl'I dr 1111rr('\\f em rl1'1l"rrlllll<1dt1'1 trru,111(,t\ DrvP!rl pmrnovrr ,t ,,;ilu11z11çdn 11,1<. d1fr11•t1�il\ P i¼pfli�r ti ftHMltl\dll Ulll(d
lr!'nt" as P�fl'!'S�OI'\ �rll\llfdl. f'.ua o ano d1- 101'i t.,r,,mos alquma\ Jmh.1<. ITlPSlrJs e nurlt'o1 ll'f11<1t1co\ q11P wr.lo norte,ldort'I cl.1
prog1amaçao. porem. novJS 11.'ll'l.}hCil'ó podem srr mco,porada1, busundo aprrsl'nla1 aos frcq(J('ntadores di11 h1bl1o!Nas ,mun101
(ILI•' porveoturd 1•mC1'y111•111 ll,1 �uu,•d,1,ll'. A·, l,nh,.,. t1·mc1t (d) ��.,
Ofmn,l\ vnlr.1c!;i, ,1 lo>!llJlil r a 1>�r11t.1 r<>O.J\.10, rr<imr,1, <nnto. pn,.�,.,. rnrrl,� ., Pd1Ç,l('I ti1• \P�(I\,
?roduçáo ,\ud10 v1\ual rotr110, fo1091.1fi.1. c.'d1<do. animaçao I.' cinr dubr
lnfo1m-it11.il e n111tia,d1g1tilis;
1111�11,l\ilO ltQ, m.inqil, 11T1'r, 1t111J mf�nl('lllWPn1I PntrP llU(ll'II,
CtdadJnia d11ri10•. humano1 · enloq11c no Estittuto da C11ança r do Ado!cs<rntc ((lA) r ser�iços públicos
01111,1'> 1ultmil-, 1·111 r,p,>11...1 di! A111r11(,1 l.,!T1r1�
No c.:iso d.J flVL, t,wl bl'm Sl'fa explo1ado um t'IXO de cultura amb,en1al
As b1bl101ccas de�t'in mame, os prog,amas permarenl('S drsenvolv1do1 pela propoa equipe. Ho1a do (onto, P1n1.1ndo o 7.
Bru11,11Hh1 " Apll'lidrnrlu. Brlleli>. Jo!,1('} '.:iL•n1u11,i1\. Clul�1 dr Leiturd, T.ib11lr11u ck• JO.J"'>, l1Mu Lr11u1,1 "º Pr do 011viclu, [n1tl'tl'Xlo•.
Ltnur.-i do Cot1d1ano, Sa1a1.. Segllnd.l; lnttn�ats. ,m,m como os proq,ama� d� ellensJo RSr'BVL 311' Voe� ., rRALER
Em reJ3ç,10 aos prog1c1ll'lilS pcro1311rnte\ oler{'(1á� dl'i,;l'IJ ser dada co111mu,d,1dl.' .l reali1a(<10 dJ ficha INnica q�1ndo dos
<11}1'11•'1\"rllll/'1110\ ('/()U m1m1 1le íl<JYI"> JKCllJ!<1lll<1' Dl'W!t! , Ull\l�I 1t IOnlC'udo ele C<1rli1 Jlrt)(_Jr,1r11i1 drs1 rt•vrndu O\ nhJl"l•�u\, puhl11 u "
que ,,e deshn.J. .Jhvid.Jdt·,, recursos Pnvol�1dos pc11,1. <1po; ilprovados com a URL. strtm d1�ul9ados no f'ortc1I Ap11>nd1>1 S1>mpre 1unto
<0m sua\ m,1rcas p,11.1 qu<' poss;,m sPr utilizados prt.1s b1bhO!l'C,U m1r9r;mtrs do \t\EI!
OIJj<>t!VO\
f"romove1 e fo,talecer acoe� que to111em .JS bibl iotecas e;p�(.OS dm,1m1Co; corn ,l!raçoes para os diferentes pllbhco; cn,1nças,
1ovrns, ,1dullos, 1dosos r pesso.1s com drlinrnn1,
OfNrl PI e 11r�n\ �t11!11ri,1� ., , rnnprlf'!lt l<'l 111fornlrl111111,11 t' rhq1t11I,
(r1,u oportomdad,\ de 3pro�1maç30 dos U\U.J11os com e�critorM. ;irt1sl.i1. emmulando a busca de nov.J\ ,nform,1,0,� �obre
o� temas .:ibordados.
E no t.l\O d<:1 BVL. f>\t1mul<11 o d1al()(10 L'º'"' .! lt•1twt1 1' d' lt'md!ll<1\ !f>l,11JV,t\ ilO !Tl(•1u,1mh1,,n1<'

�

J .4. 1

l

2. 700 Itens
adquiridos

1 Manter polit1ca de
1 .2. 1 desenvolv1rnento de coleçbes
atualizado
\ .2 . 2

20 Tnm.
30 Tmn.
4° Tnm.

publicada 110
site BSP e
portal Aprender
Sempre

tJillilnhr ,, 111hu111,1�,JO d•• qu,11, 1••111<1�/""untm '"" wl1rn,nlu� 111:IIJ� u,u,u�>�. t• 1ll' 11 �1' lom1,1 \,111 ,olK1t,ulu-.. A,�1111, ,1 1nilr�<1l,HI
dh•nd;or,1 o•. rPqlll\HM ri+' hu\r,l fP1tos por ,lq111'I+'\ QllP IMO!lt"m ao r at.'110!'}0
E impo11antl' TC'�s.iha, que, no caso de incorporacoc� cm grande<. quan!,dad� de, ,lCl'!vO 011und,1\ dr doaçór� ou aqu1s1çors lo1a
dn pl,-mu nnrm,11 dp ,rnnpra, sl'milrrn1�. �errl r('dhZildO pl,1n1i t'\flrl1fito dr t1<1l1dlhn 11dlil " t,1tt1log;Kdr1 dn�I' 1n.1tcr1<1I �om v1s!<1\ <1
s11!l1nror[)<'lrilCaO Pmpr,17o pactuado rom a lJnidad1> (iP\I01i1.
�m sintonia com a agenda cuhural CIUC' visa ampliar o rcpcrtór,o daqul'lc� qur usam ,:is bibliotecas, srrao 1dl'aliMdas sin.ililil·
�OI", no ..t<Cr.'11 '"l!ll'll'Jldi,; ,1 DUff� equiprtrfl{'fl!(h rnltur,m d,1 tul,u!r de Sdu Pd(�o.A \!n�lilt1\,IU 1i111.!1•rt1 \{'[ lt·llrl remrf(•ndo \1•1mr,
,:/ou 11ens do a<t'NO .i equipamt'nloi.. Por e\emplo· um I vro de arte CUJO quadro t'11(Ml1J•St' no acer...o de um dos mus-t'U\. ou uma
e¼uhura. t>n!lt'OUlros.
Prt•tentk'• ',(' u.111'1 1\\0 1mh9,ir .. w1111�idade 1k1 pul,l1w mo�tr,mdo uu11.., Of)Ortunul,,d� ck> ,ttl'\¼I ,1 wlhud. h\� \ln,.hza�..o
wra atuah1ad;1 ao lonqo do ano. pois dependt.' da rt'lil<áo do JC,:1vo u,corpo•ado t' ote11;1 dt' ,m a�ol'� 110� cl1\er\os equ•pJmP!llOS
cultur<11s
0h1PT1vu,
Efl'tuar o rratamt'íllo 1écn1co dos matt%J1s em ate '18 horas dJ entrada ria\ b1bho1Pcas;
f>r1m1tir ,1 consult ,1 por ;issun1os prlo c,11.1logo on l1nrou d11r1,1mrnlP 11,H rstan1ri d,1 1 b1blio1rc,1�.
f>1r11,nM o rn�ti•rial mm o� ·1 11111�· pi11<1 11 \Í\t,.rn� rk dl·1n��o ant1lurtu ., p;11,1 o \1�trm� dr au111�h'nd1111i:11to
'..in.ih;ar os acprvo1 com os "de1tclques· p.:,r.:, .:,pre�t'n!.ir 01.mos equ1pJmen10� Cllhur31s de S.Jo f"3ulo

J .4.2

1 .4.3

e.

U)

C0

1 .4.4

.

•

Realizar c u rsos abertos ao
publKO( ' )

Cursos
realizados

Realizar oficinas para o
plJbhco ( • )

Oficinas
realizadas

Realizar eventos para os
diversos publicas

Eventos
realizados

Oferecer os Programas
Permanentes: Hora do Conto,
Pmtando o 7, Brmcando e
Aprendendo, Bebelê, Jogos
Sensona1s, Clube de leitura,
Tabule1rn de Jogos, L li a u ,
Leitura ao P é c t o Ouvido ,
Entretextos, Leitura do
Cot1d1ano, Sarau, Segundas
l ntençoes ( � • )

PrograrniJs
oferecidos às
crianças
Prog ramas
oferecidos aos
Jovens

Programas
oferecidos aos
Jovens, adultos
e idosos
fProgramas
oferecidos às
pec;c;o;:ic; com
deficiência

A IMPR[NSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenl1c1dade deste documen1o
Quando v1suahzado diretamente no portal www unprensaoficial com br
terça-felfa 31 de março de 201 5 as 02 24 1 O

10 Tnm.
2 º Tnm.
3 º Tnm.
4 º Trnn.

TOTAL

1 ° Trun.
2º Tnm.
3 0 Tnm.
40 Trim.

TOTAL

1°
2°
30
4º

Tnm.
Tnrn.
Tnm.
Tnm.

TOTAL

l º Tnm.
2º Tnm.
3º Trirn.
4º Tnm.

TOTAL

l º Tnm.
2º Tnrn.
3 º Tnm.
4º Tnrn.

TOTAL

1 ° Tnm.
2º Tnm.
3º Tnrn.
4º Tnm.

TOTAL

1 º Tnm.
20 Tnrn.
3º Trim.
4u Tnrn,

TOTAL

1
3
3
2
9
5
7
7
5
3
5

j

1

24

-}-1

16
4
4
4
4
4

1

i

1

:-]
,,__
4
4
4
4

4

1

1
1
1
1 _J
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l .4 . 1

1 .4 . 2

.J

Realizar cursos a bertos ao
pllbhco { �)

Cursos
realizados

Realizar of1c1nas para o público

Oficinas
realizadas

Realizar evemos para os
diversos públicos

Eventos
realizados

(')

1 .4 . 3

>

Programas
oferecidos âs
crianças

CC

J .4.4

Oferecer os Programas
Pern1anentes Hora do Conto,
Pintando o 7 , Brincando e
Aprendendo, Bebele, Jogos
Sensoriais, Clube de Leitura ,
Tabul eiro de Jogos, Luau,
LeIt11ra ao Pé do Ouvido,
Entretextos, Leitura d o
Cot1d1ano, Sarau, Segundas
I n tenções ( • � )

Programas
oferec idos aos
Jovens

Programas
oferecidos aos
Jovens, adultos
e idosos
Programas
oferecidos à s
pessoas com
def1c1ênc1a

lº
2º
30
40

TOTAL

5
7
7
5

24

TOTAL

Trim.
Trim.
Tnm.
Tnm.

3
5
5
3

TOTAL

4
4
4

TOTAL

4

Tnm.
Tnm.
Tnm.
Tnm.

4
4
4
4

TOTAL

4

4

TOTAL

10 Tnm.
2° Tr1m .
3 ° Trim.
40 Tnm.

lº
2º
30
4°

4
4
4
4
l
l
1
l

Tnm.
Tnm.
Tnm.
Trim.

TOTAL

o.
cri

C0

1.6.l

..J
1

1

BSP Até Você / Praler

,1....__ _ .L..-_

'--------.

>

C0

<:'

1

1 .6 . 1

·'
BVL Até Você

º'

Quantidade de ações
de med1ac:ao
realizadas (eventos)
.\ . :.,.·

Quantidade de ações
de med1açao
realizadas (eventos)

1°
20
3°
4°

,.:-,

Tnm.
Tnm.
Trim.
Trim.

IL

TOTAL

·, ;,,' '11'

l º Tnm.

2°

Tnm.
3º Trim.

4o T n m .

TOTAL

11

10
10
9

Efetuar a a rrecadação de materiais
para o s acervos d a s b 1 b 11otecas e
salas de leitura

2.2.2

Realizar a d1stribu1ção de material
b1bhográfico arrecadado por meio d e
doações

kfft

1

1 ·1 (11n1put�-,p O n1mwro ril' l'Vf'l11o, lUr<,n1,/oht1n,h I' 1\,711 'l IIUllll'rO dr >?'>>Ó!'�
1 · ") O 11uiyra111,1 p, 'rllh!!ll-"111P r�pr""'l qu,1111,d,l!ll' o1Pr•'< 1d,1 il01 11ul�u.u !' 11,111 n 11,111wro d!' '>P\,UI"'> r,•,,l1z,Hlrl,
1 . 5 (.11i,1t1l�\dU n�) B�P \' BVL
�rr,1 1n,111t11Jo o pro4r,1111.. tlP ,,,1,1y1ü n.i.. b1bhukt.11
1 . b Progr.1111,1� de htemao 1 B �PIBVL ,li•.' voe{' ,, PRALEA.1
Objrt1vu�
Em �rqul'nc1a ,1 0 pactu;ido rm 2ú14 01 program.is dr ('�trns.io silo 111an11dos p,lra qu(' JS .iço� drssPs l'qu1pamMtos poss.:im
(hegar Ji. pri.soJs qur por alguma 1(1lao ílJO podem frrqurnta1 as bibliotecas co11d1Jnameíl1e. Assim se1ào mantidos os programas
85P e B·/L ,lle voâ'. dC"vendo pa,a tanto definir JS {Omuri1dadcs a sNem atC"nd1das. As a11v1dades poderao acontecei em locais como.
ho1,p11a11, orfanatos. ab1 igos, albergL1e1. prl's1dios, entrC' outros eSl)Jtos
Para o progr.ima P1�le,, e ,mport,,rite bus(ar um vinculo com as 1nst,tu1çoes para que as a�Ol'S dl' med1Jção não seJ am simples·
mente eventos ,solados. mas de1�em na ,nst1tu1cao um aprC"nd11ado e uma piat,ca duradoura de estimulo a le11ura.
01 loca,1, e 01, tipos de mtcrvenv10 deverao ser definidos tm conform,dade tom os obJct1vos do pi"og1ama dar ace,10 e estimular
le,hirJ entre seu público d11eto: de,xa, na 1nstitu1cjo ateod,d.:i um Jprcndi,ado no uso da promo�ao da leitura como acào de promo
(JO soc1;:;I · cultutJ1, cons11tu1Me em l.:iborator10 para modelJcao ou 1ncubacão de pratica d1sseminavel para o SIS(R. 1 importante
�..1!'{1onar espacm qut con111b1Jam com o 1nctn!1vo a le11ura, A in1Nvr.>nçao devt ser rtgular l' s1sttmat1ca criando um vinculo com
o local, de modo qur.> JS pessoa� possam r.>ncontr;;11 livros nos outro� d1.:is.
No ca,o do �SPIRVL até Voct o foco deverJ ser J� ?\colas dJs re91oes pJrJ .:iprox,mai o publico �·1sando 1ra1er J> f.im1li.:i, para
�..rt'm fit'Qu.. ntadoras das b1bl1ot.-ca>, Dt'm como a comun1dadt' do entorno
Na med1<1a .-m {1 111.' os pro�rilmil\ fmem \<"ndo d?'-"nvolv1<10, ,1 r,� pr,(1 ...,,, b11sc;i1 novos locai� para l"d1,1r ,11 ,l(óe�. Nn r,,�o cio
P1,1lf'r, prn(Jr,1m,1 "m q11" �,líl .1rlq11111<1os ,tt'íl' (1p M<>i•,n. ,1 h1a rios 1tPn1 (1,.v,,r,1 IM"r partt> cin1 r"latooo, 1r1me\t1,1rs.
ObjP!IVfll
nt,,w,..r ,,,�1cns •' �lr,\m•irüs prn1xw1nn,1ndo '"mph.u o ,1r+><,,11 ,1 l<>1tw;i prinrip,1lmen1,, p,11<1 o, ind1v1duo, rJllP por .,!q11m,i
r,,;ao n,1•1 pndPm tn•qu.-nt.ir ,1, h1tili01<'fd' rnmh,m.imf'nt�.
B11v.11 r�i,lfmn,1mµnfu i>m esrnl , 11 / inst1t\11coP� 110 �ntorno d.is bililmtl'Ll�,
EApP11mPnl�1. mudPl�1 p mnili;ir pr,1tir;i, dP �,tPn,,m

2.2.1

TOTAL

80.000

TOTAL

80.000 1

1° Tnm.
2 ° Tnm.
30 Tr1111.

Quantidade de
itens
distribuídos

o ,..,,,i'···"·•'·-'···.-''

"'"' ..•.

j\, - t· .:, �-.

'"

Realizar a operação do Portal de
Desenvolvimento de Equipes

2.3.2

Promover a agenda de cursos,
oficinas, palestras e eventos
presencIaIs e/ou à distância

Quantidade de
sessões de
capacitação

10 Tnm.
2 º Tnm.
30 Tnm.
4 0 Trim.

Promover as reuniões regionais
visando o forta lecimento do SISEB

Reuniões
realizadas

1 5 . 000
25.000 1
25.000 1

Visitas ao porta l

,WJ?' .!'"'!''' , .,. ,,

" •m , �,

TOTAL

34,000

TOTAL

40

TOTAL

7

lº
2º
30
40

Tnm.
Trim.
Tnm,
Tnm.

,�, "'"'w,,,,,,

tiot site com
conteúdos
retrospectivos
Versão prel1rn1nar da
agenda

11
2.4.1

I

...

5.000
7.000
1 2 .000
10.000
9
li
11
9
l
2
2
2

2.� VIII �EMINARIO INTERNACIONAL OE Bl8UOTH A� PUBLlr A� E rOMUNllARl/15
A const1llçao de um !l,asd • lr1101 r um trabalho conjunto qur ('nvolv(' gov?rno r soc1rd;idr civil. tJrstr contr�to, desrnc;i•sr o
11.1pi>I pr.. ponderan!e das bibliotecas p1'1bl1r,J\ e rnmurnt,ni.i� no 1nrent1vo I' no arl'"/J 11r;1tuito ,, ll'1tur,1
O Sistema Estadual dr.> Bibliotecas (SisEB), JbrJnge mais de 900 bibliotecas publicas e, comunitárias eÃ11teritc,s c,m mais dr 600
rnun111pm�dn btildll
O Semina110 Internacional de B1bl1ott'Cas Públicas e Comurntaoas ê uma das ma,s 1mpor1.:intes a�õr.>s de capacilaçjo da UI!!. 1 m
1015, chegil -'I �ua (lllilVil t>d1ç<io. (01110 ll<lS Pdl\óeS ,1nter1url.'\ 0 Sr.>lllllldflO B1/�1()\t'l..il V1\'d lritr.:i e�peu,1l1stil� llilWH1rlÍ', r 1111ematin
na1s para d1scut1r os 1ema� a1ua1s e n1ost1ar as melhores praticas da arr.>adr.> B1blio1ecooorn1a e Ciência da lnformatao.
Pretend('lll()"> rl "UIIÍI nuv,unt:nlC' cni �,m P.ilJII), p1ub�Ofldl} (' pes..'>OdS m1e1C'11tld<1"> IIU d�!,UlllU qu�· puder<1u ilCOmpanh,11 pill••�
tras rir.> ,1lt0 n1vl'I, compamlhar Pxper1j;nc1a\ d1,1!oq.:ir rom quem prodU? llt;,,1atur.i, m1l'r,1q1r com nov.i� 1dl'1as, 1ntt:91ar· �l' em íl0Víll
''º"' ' """"" '"''""'"" ''"' '"'P•"ª' '" "º"" b,bho,e,,,. ,"'' " '"""" 'º ''"º"·

..3,n:
3
3
2

i :l !._,. �;· ,.,..,,
l º Tnm.
2 º Tnm.
30 Tmn.
40 Trim.

2.3. 1

2.3.3

l

.,

40

2 SISíEMA tSIADI IAL f}f BHH lílHCAS PIIBU(AS
l.\ (ont<>•to rtn W 'i[R
l m 2014 o SISLtl compll'lou J O ano� d í' r,1s1c>nc1a. O SISt H í' o l)nrMiro e o ma1, .in1190 51St('ma da Seoetar,a dJ Cuhu,a.
l:.111lior,1 N1�t.1 tod.i um.i form,1l1L,,,, 10 !,•y,11. "nl,,nd,,mos (lU" ,is )ll'S�o-1� ,.io u 111,1101 .111vu do �1Sl<'mil l'lJ! l'))I' 111otivo l'�l , imo)
\• ·rnpu· r,·<1111m<1nd,, " 1111polt<11\LÍ<, dn C1>11111r0mrl11l1P11!0 do� pro/11,w�M!� p,,r,1 111nntrrrnos um S1,tr111.i dr ,1u•,�u � 1nfNl11il\ilO I' ;i
le1111r-'! tnr:P ,. nr;,1;infl' f1lli' ,11Pnrfa �� (l"'manc!J\ (1a rnm1midaril'
larrt>em ,, nP·essano promo•,pr a� b1bliotec,11 i unto .1� sua� admrn1,tr�r:Õl'1 munic1pa1s. lemos percebido falta de compreens,10
do co11ce,to emp1eí'ndido n.1 BSP o ronc('11octr ' 8ibl1olt'C,1V1�,1· po1 pa,1edr algunsdos gC'S10,es dosmun1c1p101,. E1sa v,sào, por
vr-zr, ,-,hr,t,1 11,111 umw!Jur vrr ;i IHhlinlrt,l lnr11n u111 ,11r111c dr 111ud,,n�a da ,n,1rd,1d1>. A,,1rn. �11,andu dar rnnhru1nl'nlo ,obrP
11 rn11rP1to d!' B,lilm!!'(,t V1v.. d"11t"m<Js ront1nu1d,1d� 1u\ d('"'� 1Jp ,1dvu,�1 v /fo ,mo ,lt- Z01'i rnn11nu<111'1n<1\ r11m ,11, ,t(oe, volt,11!.1�
pJr,i os d,r1qen!P� 1�i-<1t:t.i110� i- d11�1ort's d!' culwici i- t'dU<JÇJO � p1.-J ..1tos mun1c1pJ1s). (011tinua1rmos a enviar .i e�te público .ilvo
11�s1lcl!rr con\('ndo in!(.,rmJçórs '>Ob•r o ,oncv1to dl.' biblioteca v1v,1, sobre o que J b1bl101e,-1 rep,esenla hoje, J> poss1b11idades
J,• d1U,ll,IU dd b1bliotr1,1 r u11tr1bu1{,IO 4u,• 1'1,1 µod<' d,11 ,l !)fOpr1,l ,1dn1111i11ril\;I O, I'. !.tn1l>rrn. tr)t(•r11l111hu, dr P"">>Od> 4ue >I'
1.,.rwtu 1,1r;i111 , ri111 n, w!/11, 111, , , pr,HILl!P\ qft'fr! 1dM J)f'la, bibl111!Pfih. 1• q, i,, t1�11�rPndrr�111 111111tas vrlf'� o aib�•I � l•·1t111;i ll1cri1r1i1.
Ob1..11vn•,
... mplot1r a v,s,b,l,d,1dr do s,�tema entre ..:is b•bl•o1ecas ,ntegrarites,
fon,,1,,crr ,, rrdr dr pPSSOó q11r tomporm o �l�EB.
Ü,11 v11,1IJ1l1d,ll!•• ri�, rl',rlfls dn St\"!'ln� p,1ra O<, lllUIIKrp10,,
F\T1m1rl-1r ,1 1r.1liz,1ç�n !IP pl,mn, d" ,1d�11r,)C)' t>ntr.- ,1-. h1hlin1er,1\ e wm 1t1a, rom11n11l,1de,.

Qua nt1dade de f-2º T
r, n�,�
- t--'2 5�.00 0�
ê',., ,.,,,
�='-"
i tens
25.000
3 0 Trim.
15.000
4 0 Trim.
a rrecadados

2. � Dfiwnvolvmwnto Proh�w1n.1t dJ\ 1:qwpl''Promover a capac1taçao dos profissionais das b1bl101rca, por meio de cve1110�. wor�shops, palestras, cursos. oficinas, e uma dJs
pri11c1pa11 .içci-e\ rio SISEB. Smne11t,:, "' l•mlr1rn10) <olll P(! lllflb (dflilCIT;rrl,1s i> qLIC rodrrernos aprnnorilr ri l"Jl1,1lid,1dr rio, �erv1çn.,
prestados. P.irJ uma melhor el1cac1a do piograma dr capaCllação as acOes devei ão a1endr1 o levantamento de nrce1�1dJd<'\ realini
dn pela Unid,1tle 1te Bibl1ntel.t) e Le1tur,1 )1,m lu d� b,bl1ott'Cd� (1() S1,te111c1 1:,1...du,;11 de B,t�1ntetd> Publilil� 2013 p O'i levarililllll'tlln,
leitos mtr.>mJt1camr.>ntr.> durante .is avallaç�1. alf'ITI de 1ndu1r temas movadores qur.> venham sendo d,sculido em bibliotecas publ1c,1s
110 Bra�•I e e�tcr101. � 11nport,inw e,11mul.1r a� equ11)("> <1 buscar H•u de;Pnv1�v11ncn1n 1wssuill " prof1"1on,1I.
Para f,1nl1tar o Messa dos prof1�s1ona11 ,10s Pven!os prnmov1dos, rontrnllaremns rom a d?�CPl'ltralizaçào rl;is ,;çó�. Alêm d,1
t,ip,ti!I drvc1,lo ��I p1u111ovidri� ,i11v1d.,tlf') 110\ 111Ulllllp10"> do i111e1io1 f" litor.il do bl,1do. T,m1bé111 d1•vf>r<1 CUllll11Uill O olerP(in\entu
dr.> CLII\O� em pl�tato,ma EAD.
O portal de capJClla�ao do S1sES dever.'! sC'r p!'rma11rn1rmen1e atui1l1,ado com .:i agenda dr.> cursos olcrec1dos. .:ilrm dr oportu
n11l,1des de (,1p,in1,1çi\o. notir,,1� whre even1o\ n<1rnmil1� e 1nternM1on,11�, i!rP,\O a re�IO\ intr.>it!��onte�. t-t11re uutw�.
Neste ano ao 1nves de termo� um 91upo dr cstudos/C1tusao promoveremos rncont10; reg1ona,s de modo a lcvJr il� inlorm<1cóes
\11hrr o SISES r ;ilrnli,11 o, conceitos de "' h1hlinl"C" \'IV<1" p1111r1p,,h11en1e ililril o� d1n�JP11!!'\ d;i� h1bhote,<1�
Ob1e11vos
Prop1ci,u .i ,1drqu,1�a,1 do 1wrf1l d," l'(1Ulfl"> t• (1�!C'rltf'\ p,ira d11'11tlPr ., (lt-m,111,L1, tia c,in,u11idad" po, novo� ,t>r�1ço�.
Promovei ,1 melhori.1 dJ e-f1c1ênc1a das equipes QUr.> atu<1m nas b1bl,o!ecas inteqrJntl'S do S1stl'md visando o ap11morJrnpnto
U.i 4udl1d,1d(' do� �<'IVl�OI il'"ltddu� !' ,) ),lll)taç-10 tl,1 lOtnUlllÚdd{• U>U,m,1;
Promowi ,1 valo111aç.'io profi�\1on,1I, e�t1m11l,1nl'lo ,l blJVd p�lo ,111torlP�P1wolv1mPnta,
Fon,1lrcr1 o SISEB v1s,1ndo a m.11or p,1nic1p,1ç,1o do> mu111c,p1os
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Tnm.
Tnm.

terça-leira, 31 de marco de 1. 0 1 s

Olijrt1vo
Af>111,,r n dr>Pnvolv1mt-nlo d!' rnleço.-� d,l•, h1hl1nt+•(<1> do SISEB " d!' ,n�t1h11çol'� do b1<1do de Sriu f',rnlo

Realização do V I I I Seminário
Internac1ona l de Bibl iotecas
PUblicas e Corn u n itánas

Abertura das
i n scrições
Abertura para
a p resentação d e
traba l hos

Seminário realizado

1u.m• : e,,

. , Kii

_l o ""'

!OU%

40 Tnm.

100%

2° Tnm.
30 Tnm.

TOTAL

10 Trim.
2 º Tr1m.
3 ° Trim.

4 º Trim.

TOTAL

1 º Tnm.

2º Tnm.
30 T n m .
4º T n m .

TOTAL

1º
2°
3º
40

Trim.
Tnm.
Trim.
Tnm.

TOTAL

1 0 Tnm.
2 º Trim.

30 Trim.
4 º Trnn.

TOTAL

100%

100%

100%
100%

100%

100%

lQ�UftJ 1

100%

Dad.t) ,1; H'�1rl(,Úl•� tl!t,Jrnrnt,m.-1s nu pcr1udu <1br,mg1do por ��l� .id1t,1111,.•11tu, ,t e�1rulu1a r l'Xtem�o tJ <1 proyram,iç.'10 du
Sern111arm sofrr.>r,10 m11dilnça1 (d11r,1ç;, n, local r1.. r;,,,1l,z.1(áo. numern d� p,1lr.>�tr,1ntr.>\, ent1e outrns). Es\a., altPr,,ções sl'rílo ,1rn1dddas
p,cv1amen1e com a Ulll
3 PROMOÇÃO A BIBLIOHCA E A lE11lJRA
Promovrr at,v,dades para d1vulgJçâo da IMura, do livro e l,tcratura, vohado1 a todos os pubhrn�; ,rianç.:i1, 1ovrns, aduhos r
ll<'SSll,ól ( ()rJldchc1i• 1111,1
2 º Tnm.
lodos os programas devem contr1bu1r para ,1 mrtJ prmc1pJI: mceot1var a lc1tur,1 entre os c,d.-i(J.ios quC" vivem no Lst;ido d(' Sjo
Execução de plano de advocacy
Ações de
2.1
P.-luln.
3º Tnm.
vo l tados aos dirigentes culturais
advocacy
1
3.1 Pubtic.:i�ór.>s
4° Trim.
E111 CUlllf.ll1'111{'lll,1�<10 ,I� , tÇOt'> de, prOlllUl,<JU � 11:'IIUl<I 101 lll<ldu l'll1 lOl 1 O 1u111.il hµ,1lhJlatu� r.jUt' é i.l��!111,,du ,!� Uldl1i;d) �
TOTAL
JClVt'M (JlJP he-Qut>ntilm il\ h1hllo1er,,., 1ntPC]raotP, rio �l�ER A puhhr ,1ç,'io P m111to ,1rrr<1.:id;i pr.>1,1'> B1hl1ot;,,r,1\ mte9r,mte\ der s•�1em;r,
9
" trm rnculado 10 num,.,ro> po, .ino. Dad,1s .is 1rst11c()('s orça111<'nlar1as dP lUl':>, o Esp.1lhafotos trr� n(>Str ilno ,1prri.:is � rdicors.
f',11o1 o iu111ro pr�tendP·1� Hp,intlu II Ew,,lh.1!,110, t,mtu ern �u.i pe11od1cid,,ril', qu,m!o pm ,n1 <ont<>ud<1 ed1tunal, bu\r<1rHlu t1mpl1,11
a pa1t1c1paçao da comunidade! !i eguentadorJ da� b,bl10\l'CJi. úu,ante este .ino de, 201) busca1emo� in1cy1Jr oficinas de contrudos
"i .J ,\po1u a atuJl,1aCJO tlo1 <1cervosda� b1bl1otetas publ1cJsmu1H1pa,1
n-is h1bl10tPr,1, opc1<1d.t1 pd,1 SP Le1!ur;i� �o 1urn.:il bp,:rlh�fillll'>.
01· >J" .1003 111,mtf 111Cl> .-l ,t,•.tu eh ,llr1'{,,J,11,,!u d,· rr1<1tr!l.tl) p,!IJ o� ,llPIVO"> da, bibl1otrc1s do SISE8 e de 1n�II IUl(,Ul'> 4u1'
Pcla5 mesmJ'> 1e�,11�ocs orçJmrntari,lS, daremo) cont,nu1dadr JO Cadc,mo Notas de 1!1bl101e<as, publicando ap<'na; um do'>
pu1,<,LJ,,r11 <,,JI�, d•• l,·1!111.-1,. L\q ,1r,1r, � nm•,n�111r11tL' nr,p11!!,+1L!!', pri'\ �, lii!1li,i1c,,;1� lldlJ dispOf'rn d•• vNhit•, fMr� ,,111r1hza(,10 dt doi� 1adrrnos 1111l1,,l11 H• 11t,- previ,101 p.u" 2015 U udrmn Nota, tle Biblioteca f' um... ruhl1<<1Ç,l0 d11 191da an Si1rrr11<1 E�1adu<1I dr
',11,l', fOl"(/IP\
R1bl1otecas Públicas, mas com abr.-ing�nc1J nJ(•onal. po11 u,11,, rle .1s1untos <o!ld1.inos dd ;,rpa de fübhotecJ, l!,bliote(Onom1,1 e
No novo local , lil mstalJdo 11� sede d...1 SP I e1turas d�ve•.t }l'I l'Sl11nulJd,1 J l'SColh,l per parti' dJ� b1bho1e,.,S de $CUI "�1ti. - a (.ij,nt1,1 d, , l11lu1111it\,to. ..'.1 1,•111<1\K,1� do (.,1dp11,o '"º ;lltm!;,d;1� l<IITI d U111d,,dr e,,,qo,...
p.1rt1r do rstoque do SISEI!. tJ�turJlrllrntr qu,rndo nao to1 pos,1vl'I J equipe da B1bho1eca se desloc�r. o m(ltena1 a m doado sNa
As publ1caçor.>� sao plane1;:Jdi!s p.:ira o form.ito 1rnprt>10, mas devt'm st1 1:<>tar d1sponive1s tamb!'m t'm fmm.ito d1q,1JI no Port.il
,di-rn111,1do prl., US.
Aprendr, Scmprr. �,ilvo qu,mdo d� lirnit.içors 1111pos\<1� pdus ,1lllores
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A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autent1c1dade deste documento
quando visualizado dnetamenle no portal WVNJ 1mprensaofic1 al.corn b1
terça-feira 3 1 de março de 2015 às 02 24 10
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Diãrio Oficial Pode, Execul1vo • Se<;ao 1

qu,� 1l1t,I\,!(] �nmo o�. r('l,l\,IO dr ,on�e11�•1 f!l) P m,,ml,1!0\ 1!1ft!I011a I' {Olll,1l0�: rN,11orior, ól<lU.11': W<'S!,l\,tO rir (Ont.1,1, lmk, p,IM
ouv1do11a S! C, pJra o s1ted,1 SfC.
• Erw1,1r ,t AS\(•.�,11r 1 d (l� (11 111 1 11 1 1( ,t\rlll d,1 5f( pnr � m,iil, 10111 Ulf)lil j lM-1 " lln1tl,tdr G1•111!r,t, tnrtil lllflfHl�l,I dr 11 1.iti-r1 ,<I d,>
d1vulgaçao J SN p1odu,1do (folhetos. conv1 tl'I, ca1alogo� Nc). mfmmando l.iyou1 e t 1 r:igt"m.
• i\plic,u rorret,1meme o Milnual lil' LOq()m,1rrn� d,1 �Ef I C,nvt>ioo rio Estilrlo
• P,1rt1c 1 µ,11 Úd) (,1 1111,1,mhrl) de wmurnc,i<;,lO t• (>}lor�� Ú(' d 1 �1Jly<1\i!O promov ido> p, -l.1 �El )rrnµrr qul' h,11,1 wev11,10 orç,1mon
taria p,ira tal quando tJI at1v1dade ir.correr �m custos
• Sl'(Ju•r -1\ Uflf'nl<t\1M'1 ,t� Pnl 1tK� !Ir (,.rn,11111<1\"º " " p.,Ji1i,,t rir P(ll'\,t-Vl)l(', Ucl SEC Envia, R,•l,o1ut1u Tt1m('1t,�I 1lr 01·11,tCl'll'\
da B1bhot('CJ l' dos P1 og1ama� dl' lMllld
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PL1bl1car o Espalhafatos

Jornal i m presso e
disponível na web

Realizar a publlcaçao do caderno
Notas de B1bl iolecas

Material publicado
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1°
2°
30
40

Tnm.
Tnrn.
Tnm.
Tnrn.

TOTAL

10 Tnm.
20 Tnm.
30 Trun.
40 Tnr11 .
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ROTINA'> E 08RIGA�0E') DU PROC.RAMA Of EOlfl(�lUf'> ( ON'>ERVA(,ÁU. MANUTW(,ÂU E �E.UURANtt,
Ob1e1 1vos
• Mc1ntr1 ,:1 t11.it 1z;uln 1' l'Xl'ru t� r llt'l!Odl, ,tlllt•r1!r o Plano de M.i11utt•1 1�'º r Cnr1�('N,t\"1U Prt'VC'nll\.il da� Etllfir ,t�Ót'\, 1 1 1,tnlrl�nt•\,
lnfraestnltura Pred i al !ind1.1 1n do ar cond1C1on ado e elcvad01 C!Sf r A1cas (xtrinJ� Entregar lr 1111estralmen te a Planilha dr/ltornpanh<J
1 m,m!o do� '.erv1co� M ,mut�nção e Conserv,l<,10 Preven11 v,1 rl,1� Erl1f1ç,1çoe�
. .
.
• Pro111 ovr1 ,1 rryul,u 1zJç,.1u r.1dil�tr,1I d;i� rd1hl,1(.0t'1 um, ,•l.ibu,;1çao dr todo1 0) µro1rto1 r l,iuUm 1t;m 1 w1 1ok1 t,1do1 pdo,
J 1 P!1"1n10 S.io f'Julo de L1trratu1.1
org.io� públ icos p.:ir.:i obtenção e manutenç.io do Alva r.:i de runc 1on.:imen10 de I ocal de Reun1Jo 1u nto à p1efe1tura do mun1c1p10
( rt,t\iO 1'1 11 20011. u rrcrrno S.iii P.i�u
�ler�u,� t•·r,\tid� r N.uo/,.·lidu '� �rn� tlc1s �" ;1�t,mll'' flll'IUl,tÇOM do Entrrg;,r ropi,1 do Al�ar� de func 10n�mtnl11 (1,, lotnl ri•• RP11mdn d ci!dd rel'lúVrl\<lO ou 111fm1n,11 no Rrl<1to110 Tr im("<;\rill rio PrmJr,trn�
m
; c
1
\ r
1
·
· .,
'
1� �e pre�:1�:: :��:;;�;��:��:: de �d 1 hcaçoes 1('91 �110 descri tivo das açóes 1 e.:ih1.:idas no pc11odo Vl!Mlndo a obtençao do m�mo. No mo da Bi blioteca de Sao Paulo.
1;tbe� ;��� 0
��:�1c� :��:; �:;�::Ce ;,i�:�:.:i::: :a:01º;�e��o\ ;e �1;p.:i;.:iç�: �;
e5tando o p1ores\ode oh1en�ao de /\lv,11.i de funnonamPOto da mo>',(11,1 rnd1m1o no pro<f'5SO d11Alva1i1 de Funnon,1menln dn P,11riutúo• mudo �•r1 1phtis,tdn umi ri�,:1,c1o d' ed,�o•_.., ilnfl'flOre,. A} mod,hu�oe\ ,, cl,:1\.,1 !'"'" O!> !'VC!nto, �••r.io previa,i ienie ,1wrd,1,lo,
dn JuvPn1udt-• ;ilrto il Src1f'\,1Uil do Meio Amb1rnte <lo bl,tdo dl' São Paulo, il OS 11! c.ompromele J Ú'">l'nvolvN g�toe1 e coopt•r.tr
l'nti <> � ,Jn,rladt> 11.-sror:i ,. O'i.
por
todo\ os me10s il \eu dl<ance com o Parque na obtt>n<ao do al�ar.i, que e re�ponsab1lrdacie deste ultimo.
Obil't•�O\
• Ohte1 (' f('fWVô!r o AVCB (AufQ de V1�IUf1A do Co rpo dt' 8ombe1ro�) rm J1rc1zo <onctd1do pelo (01 1>0 dC' BomhC!rro� ,,tu,,ltundo
p1,.111,w,• r ., l,1n,,1ur,, r.,.u,,11,.1
[k>·.1 ,v ,11 n� n('VO\ t>1rmorp\
sempre qul' nC'<:M�a110 o prOJt'lO dl' bombeiros Real1 1a1 J manutC!nçao per1od1ca do� equ1paml'n1os de St'Qurança t> prC!vcn�.:io dl'
Jn(l'n1 1 1,11 .i pr odupo li ter,11 1J r,,m on;il
m<i!mlm\ (hutr.intP\ P(tm1ore� em �u,1, d,ver,,l� d ,1\�e\ P!C.), q.i,;intmdn b0<1\ rnnd1çoes de u�o e prazo de val1da<11> v1 t1en tP. M,1111,.,
(0 1 t11r1huoi 1 1,1 i lUrlhf1 c�\,tr1 ,\,, 1 1rnd1.11,,"' ltt1•rrlr1<1 no 1 1� 1,,
,1!u,� 1udu <' d<'t1\ru Uu pr,1zo d(' v�hd,1dr o tr<'llliln\('r\ro da 811gad,1 Ur l1 1tl'nd1u d,1 B1 hhol<'l,I dr �,iu Paulu /• d,1 B 1bl 1UICl<I f'ill4llP
rromov,• r a ,1pro, i mac.io I' mterac.io dos ew1to1p� frnul i stus lOm o publ ico
v,U..-Lobot rntrega, AVCll quando da obtenç.io ou ieno�açao. (ntregar Relatorio Tri meWill do Progiama dl' fd1t1caçoe� tOntendo
I
n J
r i
v
J
! 1 1
d
1 v 1r
1
1 11 '
1
'
::�,�:;��
�;� �: ;;r�� d:\�;���:;t�";��� �� ;�::;;�;��: �01�:; : ;;;� �: �:�; �: � 1�,'.�;e�•:•;; ������;��
por e1t,11_ d mP\md, lu<,tliud,1 nu rilrquí' 11,l Juvl'ntudf'_ .ifetu .i \e<ret,111,1 tlP htdtl11 du M1'10 flmb1ent(', ,1 crtlunt> 1i1 1m,:1r1,1 11,. <'fh'H11,1
1 o Tnn1.
l 00%
elclrlu d" 81llliolt'l,t " y,·11da d1ret,1menll' p,fo P,m,1u1•. A obtl'll\,tO I' 1rnov..ç..o do AVlB drp<>riilrm, natu,almrnl;;,, dii �1\un�,1 0 d,1
20 Tnrn.
J 00%
Hot site
ub1ne primária. fscando a mesma sob a �uao do Parque. a conce\sào do AVC8 depende de ac0E's do prop,10 Pa,que
1 OO%
30 Tnm.
Manler o llot site em operaçao
º
r
1d
'
d·
, 1
1
1
atualizado
z
40 Tnm.
100%
e Co�1\��:;1; ;:: :::'11;:�•�� P� \7C!1::��� ;, 1�1�;d!C! �o:�: �:\:n�:��= '.;;���;�:,s���\:, � 1:1 �;�:�;•�� �:';�;�: �;
TOTAL
1000/o
Ed1hcai;ot•<, rnntl'ndo dP\rnt1vo rla\ .içc/1", cl,> \Pqur.irl(,t, \nlv,tq1.1.iulo:1 P con1111fJPnC1a fp,1l 11Mlrl\
• Rrnov,11 .inuJIH11·11 t". d(•ntro do p!illO dr v<1 hd,1d,. o� )ryu ro1 con!r.i 1ntf'nd10, d.ino1 µ,1 l11 mon1,fü r rp�µor11.1b 1litJ.idr t1v 1I
com cob1mu ras em v.ilor!'\ rnmp.i11ve1\ com J ed1!1caç<10 e um En trega, cóp1,1 da� apoiices de segu ros a cada rnnva1a<ao. 1enova
Quantidade d e
Promover os enconlros com os
\.'IO ou ,1ltrr;i1,,t<1 ,irl� lnnrt 1 �ó"� dt• cub<'r lurd
encontros
3
cr
_
,t
_
o_
res f111 al 1stas n.i BSP e na BVL
1-e s_
• MantC!1 e p1omove1 cond1çoC!s de acess 1b1l 1dadr t 1 1 (,l pJrJ pesso,1s comdrl1c1 Cnc1,1 e mob1hdade rC!d1Jild,1
reul1zados
1
• Zt>l,11 pt'l,1 ,1 1,lí'lll,1l 11 l1d,1rll' ,1rnb1ent,1I rontl'mplo 1nr!u ,,cne, p,u,1 rnm1m 1ZJ<,i n dP q,1�!� rnm ,u11M, 1'nPrg1.i �ll'tr ir,1, m,1 !1•11,rl\
_
_
lPcmco1 ,. tJ,, cousu rno t' 1111pl,ml,11 wlrt,1 �1frt1v,\. Enl1rg,+ r Rrl.11u, 10 Tri m••� tr.il <lo Proq,,11n,1 d,• {d1hld(Ol-'S tOlll1•11do d1•1rtot1�0
sememal das .>eoes realt1Jdit�
• RUTlt�AS E OBRIGA(ÓES DO PROGRAMA DE GESTAU ADMINl�TRAll\,..
A\ .l\111dadrs adm1n,strat1v,1s (>nvolvem o cusl<'tO d<' recurso\ humano\ p 1 oprios <' ope1.J<1onais, d<' 11.lsbdos I' dl'lna1\ tk-\pcs..\
fvP.nto r�al1zado
J./.•I I Realizar a CPnmôn1a de prem1açào
fl.lfil rl P�l'fllÇ,IO tlt>�I" (unt1,1!0 de GP\!,tO fl,11\ <umo ,1<1u,,, luz, t1-ltdu11e, �l't.JUr,mç.., 1mpo\lO\ to mJltm;il 1(1> curmunul, hl'm <umo
.1 iltu,,lild\ilO do fl�,,toriu Jp ben� .J!IVOI. •' 1 1,,,1lrlJ�•1U d•• .11iv1d.idr) orydllll,K.10 1 1'11�, (Ir- rn,111utC'll\dU do l."(jUil!br10 fill,lll(C'IIO ,, d,·
captaçaode re<u rsos.
Üh/f'IIVUI
• Adm1n1st!d1, �uprrv111onilr (' g<'r!'n(iJr <1 R1bho1rca d<' ')ao Paulo e os l'r ogrilllhll dr 1nn:-n1 1 vo ., Bihliot('(J r a I e1 tura com
0 t , 1l, ·11d,11 10 plf•"upr.r• 1> l 1 1 1 1.. 11w•r,l, 1 !111 Eilll,11 dH Prí'1 1 1u1 l'ltl 111<11\II d!' 2015. 1' li rlllli llCIO d11> !in,th�t,1� pPlr1 lllf'!l\11 50 lii,t\ f U,,lrti.idl' elirll' ll(ld, 1'1 icolrio1 tr.Jn)p,IIÍ'ntl.l I' l"<UílUllll(Ul,ul,,
,
1
,
,lrltt'<. rj,, ril,l d.1 r;,11mnr,,1 ri� pi�mt,JÇ,IO !l� rl!((lt1!r(')< rnm l'lf/1 !0!('' P\l,m \UJPl!M ., .\(t'll,l\,lO dos .lll!Olt'I �m r,.; rtlrir,11
• M,mtr, v19PJ1 I('� tod,b il� COlldiÇÕl' I dP 4u.ihlil,l�,IO, ll'if'br,1,<10 e ,wuh,,�,IU du l(.mtl,110 de C.esl,IO, E11v1c11 l11ld (.k' tun)dlil'!
1
e
ro� e d i,etore\ a1Ual11ada, tl'rt1does nega11v<1S e dem,) 1� comprova(oes l' dem0Mtrat1vos previstos na leq1�l.:içi\o.
t,:M:i,�1�1 1�1 i1 �:�1:�: �,11 2008 r riur lrm otim,l ,1t.olturh no, muiul11110, 1,111 l!Uf' ,,cr,nlru·. 11 Vi.JC)('tn Li trtdll,l 1.,111 wmo uhJN•vo

t

�:'b�

TOTAL

c;';'�

1'.;����;•�:

c·_
I,

: i,::.:.i:::'.:,;,::�l:2:.i,:,�!.:!;:::!:i �'.'.,'.,:E!,:::.i:�i::"E�i:.�:��:i:.'.::i,'.i,(:·;,:����i::!�:;(��0���;:.:l� . •·7�:,�'.:;�::i,;,�'.;.�:1::'.:I:���f?0:.:iii;:,:,:E{;���::::!;::::·:::
0

::::::::::.,d:·::::,:��:::. ::·:::::�·."''

• Mant,·, g.1�101 tom 1,1"1\0,� t• tom durtor 1.1 il!t' O!> hnHlt� 1'1lJbeleodo\ no Aiwrn UI do 1..onu.ito d" Ur�t.to. ApH''>l'llt,11 mfor
UQ hr 11,t' ron!Pfl1 ,nf11tm.1cn"\ ri.1' efl,coe-, pa<. �;ida� e o cdl,.nri.1110 rJ.1 ed1cilo fl'í'�nt.-, tao loqo \í'lil t.. rh.11'10. E�w p11rtal
ma�.io t 11 1nt-�tr.il dos 1nd1ces at1n9,dos no Pt''"·-00 e rtlJCJO dt< (.lrQo�. �ala110\ e bt>nd1c1os paqo� <l0':. r('cur�o� hum,1110� w�tt't1do\
{kvrrJ \r1 mm•ido no Jr com \l'\J h1sto,,,o e \l'! Jtu,11.:.ioo no ,moo dJ\ Jl•�u:t.lde\ do programa
D•"fld1t ,,\ 1 1·1H1\,->I'\ urt�llll'! 1 l,tll,t\ ,., Jm J,,,. 11M) v•1,t1,tlo 1 1 1 �11tr1 n ,:1h•111 hnH'h!ll d.i, IIU lid,t<IL"I d" bladn. '1 P,091�1 11 � t�!� ,uni UHll o ltH1lr,1ro dt• G1•,1�u.
.111v1 rl,1�t' ,,.rJ1u1 rl,,·. mm ,, tl',1 h1.,,.,n d� .1p•• n.1\ um morlulo por rrd,trll' (t'<lt' numero 1.'r !n1 rlp 5 P, ma 1\ tt'ft'nl�ml'n1�, �1.1 ri<' 4).
• Manter atu-:1l i 1adJ a 1elacao de bens p.1tr1mon1a1s, confo,mt' a leg1slaçao v1 gen1e IAncxo IV!! do contrato de gl'1tao)
PJ1J c1 1 rah,a�Jo do p1 oq 1 JmJ 1,ul'm ,e nrce1�1 1os J tntensJ pJ 1 \1{1p�c,10 e o comprom('umento das b1bl 1 oll'CJS (' do1 mum
• Entrf'qar ,emt"\U,,l rnt-nt .. ,1 rl'i,1 (<111 til' (onvf'nm� ,. P,1rr�ri;,\ i1rmada, 1 Vl(Jt•nlr\ no Jll'!iodr1,
l
l 1 p 1u, p,ut1c i p,t1 11,,,.
• fnt1rg,n �rl,1101 11.1 Ui> C,1pt,1ç;1 0 de Rrcur�os Ad1c1 on,t11, d1so 111 1111 , u1,Ju pro)t'tO. p, 1 troo 11 ,1dor, �;ilor ,1pruv<1do vdlot l,ipt.ido.
A·. <nnliur,,11',dJ•, .1 't'rt>11, �1�1,i,,rl,i· ri1�01 mun 1<iri10� <,t>r,io rit>l,n1r!a-, !'m !(')IIJ 1 11 110 c,:,m <l Unidade de 81hl1otN ,l\ P Lt1111ra vJlor apl1c;,do e xildo. Ot-verao ser dt"v1damente d1fi;renc1ados os r ecu rsos captado� p.1rJ pro1e1os espenf1cos e aqueles l1vr � par.l
brm como J selcçJo do� mumc,p10\ conl('fl1pl.1dos. TodJ programacJo contida nos modules sC!rJ foimat.:id.i em con i unto com a .;p,l ila�do 110 Cm i lr<tto tk Gi· st <1o.
Sf'\rrt,iu.. dr blnt)o dd Cullu•rl
• Ent,egar 1claçao anual de con1ratos com 1rrct'11os (1nd1cando con trJloldl'SmÇtlO do scrv1<o/ml'slano) e 1('1Jçilo anua,1 �
Olitt>t�v\;: !
Contr.tlO\ .... Sl'\'JUfrlll(d f' l!m1"'u_(m1hrc1111ln n· 1io,tCh dt'�(ll�do llu wr•u;u. 1 ,o�t11: ub\PIVri<I�)).
,la J lr,tuJJ dr 101111.i r.urro\,l
• M;m\cr um �1�\N'Tl,l de C.,esla,o ln1�,no dol,1do dn rstrutu1a 01g�rl1l,lCIOn.ll StSlell',lS ;ldmm,stra1NOI f' Op{'r,1(10/\,llS, l!'lU!SO�
�• ltobuir p,11 ,. 0 lllll'flllVP ,. l;.,1u,,t
humanos. con11ole de p.:it, mõn,o, controladon;i. comun1caçilo. ,equl,1men10 clt> coml)fas. plano de c.irqos e 1alJ1 1os � controle dt'
:.pto,imar t'�cri,ores t' aniit,lS com \Pu publ ico:
tui!ir.,,
fOlt,lh'<rr a ,maqrn, dJ b1bhotec.i junto a� sua\ comuni dade\
ne
e c1 o
ro
l
n n
1 u
0
1
r
..iMm11,1�1 n, ,miço, p,,,,,,.1Jt,, fK•I,,� h,l�,nt{'( al p�rt1< 1p�ntr,
"\�l' ��"�l!;int�1 1�d� 1
(�!c��:��o��� � �:\;::• ��;;1�� � 1 ::�;;t�
da) �l�t�:: :1
1 �;::�1:;; ��1 �;�r��; ; r�:;tç1;1
·-'···r· .
dl'monst ra11vo do� 1 nd 1 cP� � calculo tr 1 mr\1ralm,.n1r {pm.+ acomp.inh�mrnlo) r ,;m1 ,1lrn('ntr (pa 1 a dv,1l1aç,10).
APRESENT/,ÇAD DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA REFERENCIAL
l º Tnm.
1 00%
0 rnriclcl11 c1� Of�,llnl'! to 11.i SEC (rm .irw�ri) (' " h;i,r rio pl,11111 de �onta� do (r,r>lr;tlO dr Ge,1<10, El;ih11r<1ilo rm IP�lllll' d,•
2° Tnrn.
1 00%
compet�noa. o Rel.:itor10 d� 01 ç.imr1110 Prev 1\IO \ Re.il11ado de�e reActi r o balancete con1Jb1I do pc r 1odo.
Hot Site
J0 Trim.
1 00%
Manter o l1ot s1tt:! atualizado
3.3. 1
A11 iljlll">f'ntôlf o Qfç�n1ento Jlilril .i lJGE. ,t 01q.tn,z.,\t1U Sucidl deve t>slcn prt'jldt.td.i p,trd t"><l<trt>ct'r a1 p1eml\Sil� orç,tmt'll\illl,tS.
atualizado
4° Trim.
1od1ca11do as umdades. qoilflhd,1CK's. !>é1 1es h1s1011c<1s r p,11 �m<'lros dr rnt"lcado QU<' rrtr,rnc1o11n os valor� p1r·,1Mo\,
100%
No derorrt'I dJ t>-ecu(ao or�amentar1a, a OS podt'lil prorPder aos remaop1,1mt>nlo\ e mo111mpnti1(04'\ entrt' a\ ,uhur,1\ riue
TOTAL
100%
�lt)fem llt'Cl'S'klll,h P lOl!Vrrnrnll'\ JM/d d 1 1\rl" 011(.l{'llh· ljl'}1dO tlu� l('(UI\O', no lUllll !llllll'lllO do t011lrdlU tlt• ye\1JO. ol)\('IV<llkl\ li\
1 0 Tnm.
dt\pos,11�os pievistos em seu ísta!Uto 50{1.JI, 1ewe11ados os 1nd1ces cont1a1Ua1s tumado� r .:mcgu,ado o integral cumpnmcnto d.ii
2º Trim.
mt>l<I\ JMnu<1tl,t\,
J0 Trlm.
M u n lcip1os
80
Ess,1 nr�1b1lid,1dr r 1mpo!l,1ntr, pots, dr .1eordo com o modrlo dr ges1ao t1p1co das Urganl/il{OPS Socia i s, o orr,amPnlo ,1prnv�do
1
atendidos
4º.
pPla Senetaria d�vt> "1'(11 111 romo refprf'nm1 p,11,1 ,l h11\r,1 f' afl'm;,10 tia eronnm1riri,1rii' " ri1c 11'nr1 .i, riorPm �..m dt"\com1dei,11 quP o
Trim.
Realizar 1 n tervt>nçóes de promoçao
1111.0 tu11d,mv•n1;,I r o lu1 1 1p1 111 u•Hl11 d,l> 1nrl,1� ,1curd,1d,".
N.:io 5t' pode p1etcnder umJ �rncul.içao r1g1d,1 por partr d.:i OS à propo�tJ orcan1e11t<11 1i1, porque a Necuçao orc.iment,1n,1 ('
TOTAL
80
3 . 3 . 2 e mediação de leitura ( 1 módulo
dm.'tm1r.i " umd ve1 prr,er,.ido-, n, 1nd1rrlckH,., "1tJni>m1n,1,. rP�pp1 tadO\ rPq11l,tm!'nto\ rlt' rnrn111,+, " con!fdlrl\Ol',. lJ..m romo ,t
1 º Tnm.
com rnírnmo d e l intervenção por
au10,1laç,10
do lonsrlho de Admm1Wa{.'lo no� lermos p1 rv1stos no b!d!Uto, mbf< ;i Ury;in 1 "1Ç,lO ')0<1al drhnu a mrlhor ('rno11rg1,1
rnumcip10)
2° Tnm.
rle q�t,10 ,. z,..l,1r pelo U\O ri>spons,w.-1 rins ll'<UI\O'>, n,n ., tl�J1h1hdó1d" t' 11anspa1Pno.1 que lhl' dPvt'm w, c;i1�<11>11111r.,, o.,�\,1
3º Trim.
Quant1c1ade de
80
....ur10� p.ira .itmyu <ll" 11h1••t11·0,
forma. tornJ-1t' JJO)\lvd <n·1 temp/,1r c.'V1'1 1lu,11� 111tt•r,0111<1u 1,1 �. bu,umk• ,1 melhor up/11,1(,,10 1lo1 r(
40.
eventos realizados
e nwt.:i� do con1,a10
Tnm.
A\,1m. 1ln1;indo ;t m•u,���11.i itr�1luli1l,t,I, , J,t t.imhrrn flt'fl'"rlfl,t 1 r.in,pn1 Pnr1;t, nu 1,�<1!n1 10 nnu,tl, ,t OS d(•v,• r,1 ,t!•l{'\!'11\,lr ,t·.
80
TOTAL
1ustd1c;it1vas p,11 ,1 .1\ r ubri<a� qur ,1prl'SMl,1rom ,1hNat6<'> r,prr%1vil� ((0111 v,111,1�.10 supt'f1or ,l 10º1, do r\1im,1do 1mc1<1lmrn1rl
EQUILIRRIO HNMH EIRO
AttH')
A,ompan hJf e Jd111,11 1 11rJt r 1go ro\arnrn1r 01 1rcu!�Os rmprrqados ('m despes.is da Organ11,1cJO, ol 1 m1nndo a ulih1,11,10 d01
Mnn,t•lr�r " m,lir., dP •.�1,•.! ,1c"10 Ir,, 11•,1 1<1110, t> ,1.,, pml is,uinrl" rom rf'l,t(,I(> �01 pWÍP!n,_ P'º'l'rlm�� � <'11111 flrllll,,ll1"'· !�" m•">rnCJ1 d,, m<1ni'nrl 1n..ru 11 1,tl r !r,tn1ri�1<• nt,
;n 1v,11JQern Mo• 11 :01 ,;1r J formJ·. ,1 0 rL• lt,10, e o ,1 orend1•ado das CüP.J< 1 t.i(óet pot ov,�,açao au.:il itJ11 �a. Os 1w,t1umento1 d,1 ,,v,1
l'ldic,1aort'!
�Mt'>il
1,.1�.lt> J.,v,•f,lú �,·r ,tµ1 n,·11\,tdU} •l UH 10,1dP li•·�tur,,
K, dr 1�1 wca A·1,� wJlilO·t Ud1\l'lc l1•cli�r1r
'ldlgu.rl 0t, 1t•a101 qu� 1 ac 1 nol :lo al'Kl 11\coll
Oh,�hvn,
11!IICP
. P<><e11 ,, rr•,1,\ l�f!l' .il .Hldtl
l !J 1<1l o�ftlillul_tt_l!_l �, 1 rHI loc110 IM..I
ld�n1,f,rJ1 O ind:re de SJ!d.()0 d�•, \P/VI(•,. pte�!JdO\,
11!1,ll,dOº''>f!'W'> <.O'' I 'N:Ufl"\ 'IJllldl�_" lld ll�d_U"IU 1 °""'M'\ j\ lM' r('(�ll,r;\ hJ"HI n, h •!Pd h•n lM'llOI Oll l!JUll .i O. l
:,, lll"1odolU!j,.1� .1 Wll'fl' 1pli(,id.1\ ,, •·101,11••,,, 4ur •f,t d<''>l'n·1olvio l,1 d!";Pr,1u )('f 1Pf0�,1dJs ('111 lOIIJUll!O ,urn J Uru<l.ule d,
AVALIA(AO TR�ESTRAL DOS RESULTADOS
B t� 1t1h'<rl'I P l�ll, 11,1
Po�tu"',<io
'bo '.J'"91lll\1'1lo d,)I !"'t'!}�f1,1fd 0$ �,og,,r1a1 (l(' lt•((lfl:1\·� J lt :�!J
1 [<
llli!O rJmpnmtntn �AI IT'�t1\dii �- 1fm_a �1:il i�fl,� �T.-<,I
l º Tr1m.
100%
:to rumprimrnto do1 ptazr, pm tn''t'{�íltm�
1�•,,
20 Trim.
1 00%
',l.;u c_!_
J<rtp11menl(, (!,11 11 ,,.1�1 il,•_B,hlir1'el,1 d\' S111 P, 1ulo
/J'",
Aµl,caçao da µesqu isa de qualidade em
r4
Pesquisa
1 �
30 1 nm .
'IJO i:U'lt.P_'lmento clJ M;J%\C'fl(JOPfed1I
100%
.
10'1
. .
todos os programas
Realizada
4c Tnm.
TOTA
\00'·•
100%
J
r..r1,1
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�:I�:�::

º'

l

ll

-

TOTAL
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1000/o

l·bl,1 l,th.-l.1 !!'m ,1 rm.il,d,,11.. 111; ,ll<>ndt-r .10 dl\lJ'lll!o no 11.-m 2, pilrâr1raln r d,Hl\111,1 R· do (onu.ito dl' Cie1t,HI 21201 1. 'itl.l
,1pl 1C,tt;.JO �e dar,, )00 U l)lllen1unl de 10¾ do v,1lu, do h'l,l,1111' ,murll .,,, apÓ) ,l dV.th,l\•IO dd) jU)l1f1c,111v,1� ,lplP}1•r11.idrl· µel,,
OrgJm1;içilo Soc1,1I de Cuhu,a, a Unidade Gestora conduu que houve o descurnp11mento dos 1 ten� md1cados
2 -(dso d Ur9.in1Z,t\,t\l �lllldl
apr�Pflle JUlllO (nm o� rrlrlt(HÍO� trnnC!�lra,� JU�lilll,tllVill JMfil U nd!I lurn1111111e11 t 1 ,r,., m••t.;1
li AH\JID.\I)[') MEIO
pactuadas. J Umdadr GMtora podl'la elctuar a .:ipl1caçao d,1 t.ib<'la \Cffl p1 ev1a analise dai 1u\t1 f1Cahva1. c.ibendo .; Orgdn11.iç.io
o.i,,t>RO OF ROTINA') IE(/Jl(A� t lBRIGAV'lES lntnRAT(JAJS
! 11, . umpr ,rnrnto as ob.,q.1(oc1 ro111r,11u.i<\ prrv,stas na Clausula SegundJ do Con1 r.ito de Gestão e ('m seus ,111e�o�. b('m So<.1,d, �e tor o (d\U, 1t-un11 Mqtmiento1 wn'>l�1ellle1 p,11,1 v1ah1hz,u u ,ipwte ret1cio no 1,r(mmo t1 1 ml'\IIP.
<UIIIU ,1 :, Un11,1 11 r•l1tÍ'!\l1,\', l,•y.11 ) \' 1:11'"'1 1(1 li) qur r;'gulrtm ,1 PM{Prl<l l01TI � �('{!('1,Ul,1 U1• btc1do d;i lultu rJ, ,1lrm du Qu;idro de
AVALIA(,.AO DA) llUllNA� TtlNltA) E OIIRlliA(,.OE� lONIRATUAl'.l
M.-t,is pr;,v1\T11 n .,,,., r l.mri rt" h.ih,;lho ,1 nr(f,miz�cdu \1Jci,1 I rumprn,1 ,t·, 1 111,n,11 t,· rn1r ,1s. 11briq,1�oe<. e 1e<1M:rl'l\,11J 1 l1 d,11l@1 ,i �ec11 ur
l1e11s de l"ontua1;.io
drs<ntdS l' CUia cornrro1.1cJo, 1cmprr ciue sr tri1du1 1r em docu rnentacjoenv1 adcld Un 1((ad1' Gestora, \erá .iss1n adoprla d1 rctor1a da
l .Dr1lum11rn il'> rot11\d) r obr19,ti,1�, lm1 tr,1tua1� prrv1 �t<11 1 111 Pld111J rtr Tr.ih.tlho l' clem,1,� 11•,po!hnl1,lid,1dr, prt'v1 ,t<11 11,1 ct�u
(Jllj<i!H,'<l\,\U \U( 1,1I 1', w11lu1n 1,· U L,,�o. p••lu µrolih1u11, i l 1t'<.ílll0 1 1;11)011)c!V•·I
sulit Scgunda do Contrato de Grstao
A•. rol ri,,· 1er11 l',l\ r�l<'rt'tr1·st' '" tl{Uf'\ .-,pec1,ll 1 uc!d, 1 <>dhz,td,1 \ d� 1nJnl'1 1,1 �r110:,rri.1t1c.i t' wotmuJcl.1 dw.intt' tod.i ;i v111Pnn.i
2.DHcumprn o m�nu,!I de compr,1\ .- cuntr.itdCot'\ ,la O'i
do (0011 ,1 10 d1 Úí'S\ao. ,cndo itprrfc1(0.iditS tonfo,me a netess1dade e a drspon,b1l1dadr dr recu,so� l' dC! nov.is m1'todolog1as e
J N,10 man\{'I il rel,i�dO dP documento1 ,l!U,tht,id,l i11Slrl dr ton1rlhe 1 10) com ltM!l(Í,JIU "'" vigor d!ill dr IPUrlhlO ,l��m.1d,1�
l•·(n"l!u1 .1 ,,•m1or,· ,, ,�,riu flt pr1• �n, ,·nt,•nd,m1· 11lo l0"1 ,1 Un,d,ici,• Lo..\lnr.1
t'�tJtUIO
a1uah1ado e IE'Ql\tradol
'
ROTIN-\� Hífll(i\', [ t)BIUGAÇ()H DO l ROCiRAMA DE (OMUfllc /l�M [ IMrREtlSA
4 Dc1tu1npm 01 \llrlZU\ úe en11e,:J;; !k clotumi•1110\ t' ,rl,l!orio\
• llC!'l'• ,ol,r• Pbno di' (o<r"� ,��,> 1n�1ttur,on,11 qul' ,<Mtalrca ,1 prr\cnca da\ B,bl,oiecas e dos Prograrna\ dr I Mura iunto
1-A OrgJm1ac.10 Social que de1ia1 de cumpm as obnga(� ou metas rclJc1onadas acnn.i deveia \l'r for mi1lmen1c ,nterpclado
"'"' d1\•·isu, pul,I, ,t.• ..,1,, ,.,,w 1�,tu.t,111 1n. prntn,,,11, , .iJ}rn,1dore�. 1... 1qui�o<loH•\ p,,l,otm,idorc�. doJdoir,. imprl'o\o1 r !nrni.t
d,,,.,, il" 11p,nuul t1 1 m,1nil1 1 _ •, t,)mu <''! "l'•'"' "n11, {'.1 l1t11,1I � j.ll(><Jr,im,1, do r,.-,,erno do [q,1110 v1n<ul.1do� ;1 'iP<r Pt�n.1 rl,t r' 1 �tur,1 11'1'1,1 foorden.;11to1 1,1 ,1 re<pt' to d,1 or111rfnn1
'
2-N.i 1•ventu.ihdadr d" l('!rm apre)<'nt,1d,1� .i� 1.tlOl'> t.tur Ju11 1 fiquf'm o wo n,iu -ump1 11nnl!o ,·�t,1, \Pr,10 tlcv1d.1mp11tt' ,,pw
\,1brne1r1 JnuJlmente pa1 ,1 aprov,1cao dJ �I (, 1un1Jme11te com J PfOposta do Plano de 11,,b.Jlho do e�erc1c10 se,gumte. a aluJl11a<Jo
c1adas l' nao )t'ndo com1 dt"radas suhc 1.-11ternentt- hmd;t1nenti1das serd aph(ad,1 uma .Jdv<'rten,1a po, t'm110 ou ou1,.1 j>t.'n�l 1dadtr�, P\.i 11 ,, 1t,, lc11 1 ,1m"·'\·•1•.
i.Jrnlff' ili prt•vt,,,,, Ili, dr! <CJ" 87 ri,, l••I Fl•tli•rrll 8.bbbl".:i. wnsidr!d!Hfo �.. d lltl!Ul�l,1 r d 9r,1v1d,tck Úd 1r1fri1\�U l' tl�IIV'> l!U'' tkl t1
• i >rnn1(')V�• ,l, 8,hl,N..r,t� " n< r1t>C]1 .,m.1< rlt- LPtlllld n., lll!�rrwt ., n,l' rprt,,, \/1(1,tl\, IP()li lr\ÓO ª' ri11,a111Zt'� rln Pl.1no rt� ( nm1 1
n,cacdo l n �l1tucionJI e respei tando .is OnMtJcor\ do S,stcma de Comun1(atao da (lJlturJ SJCOl,I.
1 prov 1e1rm par.:i o �c1v1�0 publico
l·N,1 orn,r,.,nri.1 rll' 'I ltri-,1 Aflvertên,1.11 n 1 1m m..,mo Jno mi (lp ', (ci nro) ,rn lom�1 du (untra!o Ue C.e11au ,1 �t'rft'l,!1 1,1 dt> fq,,dn
• M.i111,-, 0', '>IIP� d.i1 8 11,l in!Pc �,. Pmqr,1ma� dt• l•.•11li r ,1 " d;i OS rllu,11!1,.d,l, r �dr<'111,ulo,. d1vultJ,tr1do d.id1 1, 1n 1111 11, 11 111,11<;,
h,11onto\ e ,fo agend.i atuah�ados 1�gul.irmen1c. tspec1f1camen1e no s,te da OS manter os documento� in\t1 tuC 1ona1s 1t'st,11u10; tl,t Cultur� pod•'M ,emud1,lu u rul,1k1, 1 lm,·111,• dt•�,·ndo ,r, , ,µ! 1t,1J,,1 tod.is ,1\ d,,, 1 1,1 1, s,m�°''i pr(·v1 1t.r� 1 10 Contr,,10.

"''º

jtmp,ens,11oftdal

<l<r,1ri,,•,,h
,l·.�•f',,hh)
J,,1 1.,l-1,, r-!.

A !MPRE NS/\ OFICIAL 00 ESlADO SA garante a autent1c1dacle deste documento
quanoo visualizado diretamente no portal www 1mp rensaofic1aJ com br
te1ça-fe1rc1 J 1 de março de 2 0 1 5 ás 02 24 , 1

terça-lf)ud, � 1 de marco de l. ! 1 1 S

Oiãrio Oficial Poder ExectJtivo - Secélo 1

54 - Sáo Paulo, 1 2 c; nrn

1·f<Ul'U r;, UH��MHHAf<IA l',\IIA (J 1-'f HIUDO DE l Dl ABHIL A � 1 l l 2U l �
�
<,r l[III/RA�
A��QCIA�Aíl l'AIHISTA Dl BIBlh)TlCAS { LllHIRA. llNIOADE DE 818UOIECAS E LElllJ RA
CONTRATO f'lí Gí�TAO �'}01 1

A/IEXU IECNKO U
SISTEMA OE PAt.,AM(NT()
JOrç«mmto e (ronugr.1111,1 J.: Dewml,oho)
A �ec1eta1 1t1 d" b1<1do d,1 lultur,1 \C obr,y,1 1J01 PW' conl1.ito. il •�•p,l)),tl d SP l(JTURA� AS�OllA�AO PAULISTA OE 816110·
T[lA'> E L[HUHA. O villo, dP Ri 6l 'Jll.1'J4,20 p,lr,l o df>stnvolv,mf'lllO d,1s meMs prcv1St/l\ nt-StC' <ontfíllO dr grst,10 (dl'\CI010 00
Al',('xo lrcnoco tf, p,11,1 o prroodo dr l0 1 1 1201�
l01 'l • (r tnm.f3"tr 1m./4"tr1m,)
No ano de 2 0 1 , i2'1nrnl)'11im.14 mm). de acordo {Cm o p.11dg1afo �rgundo da Clausula Oi tava, sera ,epassa do a SP l[llURAS
. ASSO(IAÇAO PAUUSIA 01: l!IBUOll:(AS 1: Ll: t l URA o valor de Ri ! 2.')08. 3 1 3,68, da 1egu1n1e forma
. O valor dt- R\ l 1 .2�/.487,31, {Oflf'Spondcnte� i> 90% do valo, 11rev1sto no çaput de�ta dau'illla �ia repa�sadc conlo,mc o
(ronograma aba1•0
TTQTAL R\ !_U<;7.�8Ú1
·2- P.tr(l'i,t
�rct>la
1• Parc,>la
Atl· 2�,k- ai»T
�Atr 2_�ulhu
, Ali> _li d_t' outuh,o
J
_ RS US2A�4. I O
RS 3.7SZ:�9_.n o
tRS l752.49J, 1 1

1

Cu�teio
l <'lr-fmw,;,
/Ígu;i
- O v«lor dr RS 1 .:?S0.831,37 corr�pol)(fl'nll'\ 11 10% do v«lor du Cil1 1u1, \l'fd pa!JO w11forrn1> uonotJti1111,1 <1l1aixo, trndo �1•u1
1 v,tlmf'\ '°11firrnatlos sen1prr;�unção da .ivalril�rlo lrnne�lral dos mrl1ci1dorrs rn11lornll' prcv1\IO no AtlPXn 1 - Pla110 dt· Tra!Jalhn.
�ner!l._l_L_
!i \!f'H1f't
_)�Q.!_l_g,CJ()
101AI RS US0.83 ! , J I
]• Pareei
'
l' Parcela
Parcela
�_
..
)b!>._900,00
Fmpresa 11,g1erit'/l1mpt'7d
Att> 2'>deabr1I
A1,1s.de Julho
AtP 2 s r1.. outubro
-122._//0_._00
�
1
Lt!!J.llec;;i_"'"9U!i'lro�;i
j
j
R\ 41fi.g,i379
RS 416 1M3,79
_RS 41(,.1)43,?9
trnpresa pu1 t,m.:,
21R. 764�00
Mi!lo;>r 1;il !lt' ,..,, r,ff>fl(l
1 !i.1 1 ),00
Elt1ato de (ont1ato
ll!011_,d" de <,1•.ttllH 111:' !'d(Jt'_D/�• •dúnrd
7 .21 7,0'1
ProcenoSf S',193/2014
(10
t ,çcru;a ,,., ,,.,,, ri•• .,,�tt'rn,1 �gpn•nc, ,imr·ntn rlf' dl ••rv(
_
1 4.8':,f'J,__
fMlrc1to fil/2fl14
/ 1 .4 / 1 , 0 0
M,11er 1 al r1,c ,np,1 / h11JtC'nC' " l1mp,Ya
1 ° - bt,ldO d" SdO r,wh,. po r \li;\ �t'l"/1'1,Hl,I !IP ht,1rlo cl;i ( l 1hur,l.
) . _pJ_tp,.QO
IJn1fwlll"'> f1 1 nr 1url,ll l\lS
2° 2N Engt>nhilflri lldn
11 ooy,.Q_u
�o>grnanço dn tr,it);ilhn
1- ADITIVO 06/fT JVAr,jQO A PRORR0GAÇAO 00 l'RAZO DE EXE(IJ(AO DOS SERVIÇOS E AllERACAn DO CRONOGRAMA
36.4)7,Ut)
C:.<1'>\{l', C<JII\ -,•,�t,tMdl.l - ldc.re�. ',dU• ld� " cartoes
FI\ICO FINANCEIRO.
L�• ll<.lut.,d\', fr.-t,·•- '- tMrt,tO!>_ E''>ldtlOHdHlt'llto/ Corre,o/ Cóp1,1s e !!!'�S()<,
12.J88,0U
Asscssor,a P cC111,;ullor ,n
P10f rog.tr o pr;uo tl1> ur111(d0 rk1 Cnn11,tln SC f,2 201J por 04{11untrnl nrev•�. .ti" 10.07-201'i. mNhantr ,1h1>1cl(<'lll d<Mi Cmnu
4.000�U:O
'
sey11ro. lmnvel
1-1.74 1,00
grdl!lcl f1�1,o-ftndn<••110.
�
·ê'
;�
�"'
l�
�
•�
;ê;.-�
.s_
'::
•Fe2"
d_
•
"-'_
'"_
-__
c:.._
----:.-:. _____ . ..�9.��;;� �g
���.l�-- ��;����..F ,:�
' ''Dii1i1 d,;1 A>>1n.1tur ,t 30-03 2015
. . .
.
L
_,
M"riutt:n_c.iiro_rn,<11,1 1
1 . j. 1
1 bb�}�8U
1 ,}
Mc1n;1tc11�iii;, Parqu ,_. Tc·CnOIÓ1Jll\'.J1 C,i11,lnl•,1 l�l('�«
.23,20�00 1
27<1 9 1 0,!>0
Progr�•:!a:;..ao
mu,et.1 de i!lvenaua. nao podendo a allu1a da mureta oce-dN
( (.) N S, DE:F)A D O P!'.-\ i H!M. HiYiúíU<. U.
9 1 .000 00
'
.
AcC'rvo
dcO Stkm.
1
r ll1 ·r 1 ', l, '' tt(· t='·n l
r ,J
' ;__
'f\,t.
1n 25'1.00
blbd.:irecer wh.:i ..i lolha02·01 dopr o1eto (fo1 ,1prt'wnt.od.o
,,
' " ,\ ,_
; t<; > .l ,_,
,.1{; f\1f::.Dt_;
--1- i�Ô7
7';� :�
-�=----=-=-'::'.�'.'..'.'..".:'..:.:.:.:.:.:.:...
1 .Jl)('Oil� ,l folh.1 0 1 101).
P1Mt•w1 l3g57
Comuni,ado
Interessado· SI RVICI ONCOI OGIA SOCU [)ADI
O, pmct>�w� ,w;ih,idm 1 , d,. St•!nr frciurn d,1 UNIDADE DE
Rt,frrt'ntr ,,o 1nmvcl lnt, 1h2.ido n.t AVENIDA NOVE DE
PRíSíRVAÇÃO ílO PAIR!MÓNIO IHSTÓRKO, QUI'
JULHO, 4M4, JARDIM f'AUL1\T1\ \AO PAULO \f'
l•I Par;i \ntl lll\1J<1r1•m o JHO\�P!JU1mrr110 d;i 111,uuçi10 nl'Cr�Comunique-se f'a1a pross�u,mcnto da mst,uc,lo dNera
s1t.1m ele documentaçuo {Omplementar, conlorme ouentac:ilo \N dpr r\t11Td1lo cru11u•� on1k• hgurrm «1 d1meniõr1 tJo <1nuntio
rnnst,m1P rrn Udd 11('111_ 11•"-'t'm )r1 <1trnd11k,<, ,•m pr.izu p,1111,10 p1e1end1do. su,1 local11,l{ao em relaçao à fa{hada do 1mowl t'
de 60 d1a\.
outril� mlo1m,1ç� para comprN'nsao da mtt'rvmpo
2-1 ht.io ISENTO� de .iµr ovaçào, l)Odrr,w l••r �t•u� pro,etos
Prore-.10 73%S
exco>dt>n1es ret11,1dos l'm nosso Pmtocolo, ti Ru,1 M11ud �1 . J
lntricssado·SG DIBRl 1 �ARI. IH)A
'
1
l
)
1
(
n1
A
B EN DA
z
l V
, I
!":a; ;� � à� 1 ���; o�
,1 �::h:1� MAN���;; 7;, �·t ;� � i(��'t'. ;�; ��! ���� �
cm I
l. 2.
t,1 �,10 no D.O.
Comunique-se Para prosse,gu1mento da ms1m{.io dcvNil
Ag,i.i
2.2.7
1
r
1
i�:::::.lt;�NTEN PARTICIPA(Õ(� E INVE'>IIM[Nl0'> :�t1: ,::;::�v!��:
t
llDA
71'•�: ®M0
J.J.',
1 mp,�"'ª ' "Y"'nP/l,mp,-.-.1
ao 1,anspfonte arbó1ro.
Lmp,..,,;,a ._,,gu, ,mç,,
Rrlcrcntr ;io 1movrl lornlitado n,1 RUA DOMINl:iO� DE
Proct'\�06-0654
l ,U,
•122.270,00
1 98. 8<1 0,00
MORAIS., 2'123121129, VIL/\ MARIANA, sho MlJlO • SP
Lmprt•Sil pm!,)tlil
2.2./
lntNC'HadO JOSI ROBI RIO (ASSAB NI UMANN
!
(
A
;�:��;�UMI' Pílr� pr omgu1mrnto d,1 1nstruc;10 dl'Vl'l il I 0lt,:�'.'.tl�l' � 1 n i
pilÇJ<'rs/rnpw1oríl
01 rnt
l
U R� �r , ���•��;� �� ��s\� NI����� lJ�B����i\
2 ;i 111
(lnta C'l'ntN p,1 r,1 c:,<.1 ,,ma d�i!rf"rvo
a)
lndl{ar no ·ca11mbo' da� prall<has a numer açao SP
:2 7. 011,('I /
lQ_,QQQ._O_O
M,1\i.'n'l l l!_e_copa 'h,g,!"nt> e l ,�a
2 : ll
,llu<il tlO'> lott"!i;
(umun1que-..e Parei p,0S,l'IJU1111enl1, d;i m�trutdo devera
J.OOQ_.�
2.2.12
1 , n ,l{-:-;-n,� 11t• F11 n , 11,,1 r 11,<,
b)
Comg1r o d<'SPnho ·p1an1a d<' tobc11ura· cm rela
set apn;>wntado: df'11mita�ào d-1 o1rea verde, no p1oie10. con
3.9CO_, Q!)
(ao ao rnr !e <'lflfl'�nta1lo (v p,an<ha 0]10l), rnm11at1l11l1Zd11do· f0tme ,1 averbJção n,1 m.1111cula do imóvel lrmbrillT!Oi ur
o:..�g,u.111�,1 11,, tr,1L>,1lho
2.2 11
q
,. 1,1!10""'
3t1.261,0f1
C,,..,10.., , um ,,..,,;e,, ,,,rtr,-1.u ,....,, '>M
..'. .! 1-1
OS.
nf'nhuma
rnnst,u<.MI (1ndu�1ve hen,11\ \1\IPma 11l- P..qoto e
7 .U00 . 00
Lun�uç.._o, r, ct,:'> •. t.,1 rt.:to�; Lu•rL,u/ Lóp, d'> e 1m1J•c�so�
; . J . 1 '.,
. _ 1 pio e�õcs de crnllturas) pode,,\ ,nvad1r e!,[a� áreai dci!1nadas a
t)lnd1ra1 no� rtllle\ " l'll'vill;do a� dltura, d;i td1lic,1ç,10
1
t,..,•,t• c:s,,1 1,, t' ' , ,, ,•,ulto1,.,
(volume frontal e dr fundo�) cm icfoçao ao n1�1'1 da iu�.
111e,rrv,,1,,,u dn Vl1Jr1itÇdO 1 1<1tov,,
!:>eguro lmbvl'I
Pror��o 71g1g
r1on•��o62<;1i;
Ti!�ol', M� tHt •r,u�,.iqdcJ� r \��•f-!,1 S -�-lntt'<l'SSJdo AI I XANllRI DOMINGUIS SI llA.IIM
Interessado: MARIA IH�R�LA [)E�INE. nNl�AOO
Ad!_s:... � Tr�!S
b'"
al"ho
,,___--=•----=--+-""'"!"'�½.\
Refl'fente ao 1rnovel luc.il1udo na RUA AGRÁRIO OE
RrfrrPnlt ...-1 1móvrl kxnliudu na RUA SANTA IFIGtNIA,
�89, SANTA lflG�NIA, SÁO PAU to SP
1 SOU/A. J 1, JARDIM SAO PAUi O, SAO PAUi O SP
�<1��:�:�:�nyloy�o
u
0 er
u
e , d O
1
q
1 u
:���:�rnaçao
w1 a��::��;��:��0;���1,: ;:?c�;',: �dl'��;:� t�an\: : ant���,��)�r� �:�·et;����� �id $m:�:�ç:n ��ev��:�;: �;:
il plam;ir mm rc,pc1t 1v<1} ulcm1h,1(oe, 1"111 nome vuluar <111 srntado
Programas dl' 1 .,,.. nsao
c1cntd1co.
,1) ProJetu de !or r11<1 (!UI' ,l\ l')1wuf it,11;oe� con�l.rn!t'� dcvrm
Prí>Cl'��n 7l�!JS
\e1 rnnrordantl!S t'nlre o projl'IO <JrM1cn e n ml!mnr,.il óem1t 1vo.
lntere�sado· JAB Al)l,11NISI HAÇAO llOS AI NS PRÓ�RIOS possuu as devidas 1nd1caçors d,1s core> e acabamen10, a SNC"m
1
LIDA
emptl'!Jiltlo, n,1 tMhd('l,1 dn 1rnovd, 11ue dt>vr ,,,, tr,.t,,do df'
Refeiente ao 1movel locah,.xlo na RUA <IIIOH SIOUAílRA !o,ma homogê-nea como compontnte do con1un10 jos 1move1�
18. 0 · LOTEAMENTO PRAIA Dú PUlSU. PRAIA DA MARANDU- vmnhO) ., qu<' loMm obJelO ck proce�S<b d(' ,1pruv,1ç,10 no
IIA. UIIATUBA SP
Cnnil�1ih,1<1t.
Cnrnuniqul'-�i• - P<11<1 11ru�..e9u1nwn10 rl,1 1m11u�dU o •ntr- 1
b) ProJelo com a subst11u1c.io das C¼juadr,a� a1u;i1s (portcl r
1es�ado dt'vera apre�entar nov<1s v ia� do P101eto, .iss1nadas pelo Ji111t•lJ\ do \Ul)('rlOr) sNn ptC'JlllZO do) v,rn, or1gu 1 ,u,;
((lnf1uç;iu, r, ...1"'"' " c.1,1P-Ln<:
e) o� revestimento� e�tt'r nOí e ornam!"ntaç,10 dPv"r,10
111upoet,mo. prlo du101 d() flrOJPtu f' pelo l\''IJO!l�,IVPI le<rnto.
Lm ,1c,10 t,,1,1 ,1d2!.!!
rroc�so 73982
1ecebN tratamento e ehmmaçao de pa1olog1as, busundo a r{'(u•
_
___
-�--+-=e'J ea
6'J J,._01 0 1
A__çõe■ - Plano de Trabalho
ln\!'rl')\ado MARIA THEREZA lARVALHO MOREIRA
__
404,23�,4°!_
IX'ldÇriOdr fi11«�1Cllílild\ OfllJlll«IS (('�rmplo éll!J,llll;\\\M, lr1\0\.
f_ :,ir<.,,.., _,f,t,nd�, p,,lt•<,tr,1s 1- e,<t:'I\IO'> p•t>�l:'!l{lijl�•Stân1. 1a
1 7 1 , �84 , ?B
Reft>rente ,10 ,movei locah,ado na AVENIDA B RIGADEIRO den1iculos. lecho dos urco� balauwada d-1 sa,.idc1);
!>rO']t élm,l <lf' Dotu<.i!O
FARIA UMA. 270�. JAROIM PAUUSTANO. SÁO PAULO SP
dl A pmtur;a da fac:ht1dd dPv,•r;i ffllprrg.ir rnr !'i P ton,tl1d,,.
VIII �t'•mn,1roo l 11fJatn,1roon,JI de brhl:,)!t><.i� l'ublH:,1s e Comunolari;i<,
fomumqHP• \e P,1111 Pf0\\equ1ml'n!o ri.t IIIWU(dn dl'V!"f,l fll'� SU<'IVf>S, N� ;idm1:,dt1\ !l nlc'1\ M\ <Orf'<, p11md!l;i\ P v,h1ilnll',
lnvcst�ento
--se, <1prc>t'ntado
Po1 St' uaiar de ed1f,caçoe\ que fOfmJm con1unto, a pmtur a
Mnve1� elPtrr•rrn (')� �!}ftw<HeS
,l. f1t!"nd1mfn10 ao ltt'm 7, §1", J!ll(]n 3• cfa Rt>\Ohl(,in fl2 rit' th•Vl'r ,1 �l'I UIIÍ(d l),H,1 wrln\ Íl!lOVPIS. ()� t• lf'lr\t'l>IP, dt· i\11\,t·
1 23101186 qur \!at,, d,t 1d,·11tihl,t�,JO (foto, nomr 1' lo(ah,,1ç,,o)
menl,1 (,10 rlt>Vl'm \er rie1til<olrlt'!\ rl,1 pintll!il gt>r,tl rf,1 1,1rh,1d,1,
do� l'lemt>nto� ,11borl'O\ !'�1�tPnll'\ no lote t' nd r,il(,11-i.i r r ubr 1(a mrdiante contraste de tona1,dadc ou cor
Pesso�I
tm
pl;int.l
de que se,áo p,rst,v;idos.
t) Ewnh1<11s 1om1J0111'11h•\ ,1l1x;tclos na l,11h..ttl� 1omo tol·
t. J •
íolh.t
b. Cor ,eçao do si>lo ri� planta. um11 vn qul' w !Iara d.- do�, anunc•OI pubhodade deverao lambem �er �olrC!Tado<, pelo
�-2 _ __ ÇM_@elo___
rrformil r nao regula11zaç,'to conlo,mr 101 indicado.
intnl•��;ido ob�er v,mdo ;a INJ1sl,1\dO mum\lpitl e�pl't1!1u.
4)
l!'J)�f'l_'}rilfii!!:tOn�Co�f'l()("i/'S�O 73qo1
f) Todo� O\ 1ten� i!Clm..t dl!ve1c1n e,s1ar mlmmillln\ no pr0/1!111
Aç6e,; - Plana dip: Trabalho
4.3
Nd,15 dt' flobh"tt"ló', 11LJ 10
lntc1cssado: flAVIO EDSON MIRAGAIA SOUZA
e no Mcmoflal Oe!,CJ1t1vo, assinados pelo propr1t-1�r,o e pelo
!_3 !
1
�\1 til,t,1i,.;i_i;,�m1nl f<,J,><11!1<1fdll>': n"�- . U ri J'.1
<1. ] )
Relt>rrnte ,_m imovel loc,1l1z,11fo na PRAÇA PADRE ALEl)(O profo�•oncll h,1b1lrtddO.
r1 1,1mo _s,.u r,:1111l, d•• 1 ,t,..ratur,1
J,J,J
MONHIRO MAFRA. o�, �AO MlGUEl PAULISTA, SAO f'AULO
.
Processo nqo�
v,ag�'m l ,lc:• d r1.r1. _
4 3,4
SP
lntmssado. ADELINO GOMES ARANTES FILHO
___
- __
lnvostlmonto
Comunique W Pa1a p1 0\�egu,men10 da •MIN(ilO r para
RelCIPlll(' ,u, in)(Jvel loc«hz;ido rld AVENIDA DAS CEREJEI
Move,� �letr '•H llU' ..,.,ftw;,re<:
4' 1
RA5. ]00. J0 AUGELA M" BOI MIRIM, SÃO PAULO · SP
hom «IPntl1mPll!C1 tJ,1 n,w.. lt'fld(dO 11,itld 1>.4n Of>ol'IO •18. 137
dr 01 1 0-2003 ao a111go 1 1 1 do DNreto IJJ26. garanhndo
He�µo�lil lon�Kie,ando que o unovel em qu,,,1,10 AT{ O
<1 m..nuleO(iio d;i drnl,ü-nr.,1 do !x,m t0mtr;idn rm 1111<1 ar!'.t f'RfSENTf MOMEIITO n.+u I' um 111\ÓVl'l lomh.irln pf'ln Cnnde6. 1
Pe$t.Oal
03 29
--envoltor,a o ,movei em questao se il'I\C!C dcver.J o 1mNessado phaat, nao se encontra ,nser 1do cm arca envol101 1a de bcrn torn,, 1 1
�c[l lil , rn,1_,�rg<i�
m q. ,iprr'>('n!,tr um 1 1'1vo pru P!u. P;ir,t <'l'�ri111r,11 « J''munPnt 1.-l rln h,1rto 11/'ln Cnndcph,1,!1 e ll.l(l r�td em t>ítudo dr tomh 1mr11tn
,
f
1
i
6.2
CU$t«lo
�8m3,4G:
pad,ao h,s101 1co de otup,tcao e do desenho l.ub;mo, solic,ta•Sl' rnr t'\I!' n1ri,1n, a� 1nterven(!'!f>\ ,1 �erem nelf' rPahtada•, l'Stan
l> ) l
9U�_9B, I '.>
Mugu! I I J P T \J
.
qu<' n 11ovo 111 0Jtt1, 111,mtrlihil ,1 fad1.td<1 pr1nop;il 1'rqu1ti,1 m) i sentas da aprovacao dC"SII' orgao. hda1rça-1e Qll<' ,1 presente
! • h-!Vn•.�
6./. ,'
l ó---'Q_Dli.LOQ
alinhamento do lote, wm recuo lront,tl, sendo que o revesti
1011,11lt« MO 1�en1d o mtf'l"\\Mkl d.:i nNt"!i\<d�dl' (M' w""uh«
,' . ,140,Í)()
Á�"ª
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_ SIAFEM2015-EXEORC,CONSULTA5,CONNE ( CONSULTA NOTA DE EMPENHO)
USUARIO : IRINEU
CONSULTA EM 24/04/2015 AS 12:01
2015NE00020
* NUMERO
* NE SIAFEM
24ABR2015
DATA EMISSAO
24ABR2015
DATA LANCAMENTO
UNIDADE GESTORA
120113 - UNIDADE DE BIBLIOTECAS E LEITURAS
GESíAO
00001
- GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
ASSOC.PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA
CGC/CPF/UG CREDOR
12480948000170
GESTAO CREDOR
400091 - EMPENHO DA DESPESA
EVENTO
NATUREZA
PROGRAMA DE
PLANO
FONTE
RECURSO
UGO
DESPESA
TRABALHO
INTERNO
Pl RES
UO
33903975
001001001
13392121660990000
120010 000.000.0100
120176 12001
MODALIDADE
3 - ESTIMATIVO
ACORDO
LICITACAO
REFERENCIA LEGAL
: 5 - DISPENSA LICIT.
8666/93 E 6544/89
ORIGEM MATERIAL
NUMERO PROCESSO
20645/11
EMPENHO ORIGINAL
l-SERVIC0/2-MATERIAL
NUMERO CONTRATO
NUMERO OFERTA COMPRA
IDENTIFICADOR OBRA
C. E. :
:
8.508.313,68
VALOR
LOCAL DE ENTREGA: RUA MAUA,51 - 2 ° ANDAR - LUZ
EM 24ABR2015
TIPO DE EMPENHO : 9 - DESPESA NORMAL
LANCADO POR : TRINEU RESENDE DE PAULA
EM : 24ABR2015 AS 11:44
_ SIAFEM2015-EXEORC,CONSULTAS,CONNE ( CONSULTA NOTA DE EMPENHO)
USUARIO
IRINEU
CONSULTA EM 24/04/2015 AS 12:01
NUMERO
2015NE00020
DATA EMISSAO : 24ABR2015
CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DA DESPESA
--MES-04
07
10

--VALOR-4.169.437,90
4.169.437,89
169.437,89

_ SIAFEM2015-EXEORC,CONSULTAS,CONNE ( CONSULTA NOTA DE EMPENHO)
USUARIO : IRINEU
UNIDADE GESTORA : 120113 - UNIDADE DE BIBLIOTECAS E LEITURAS
GESTAO
: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
NUMERO
: 2015NE00020
ITEM
QTD.
UNID.MEDIDA
PRECO UNITARIO
PRECO TOTAL
001
CONT
0000
0,00
DESCRICAO
PARA ATENDER DESPESAS COM 15325 A 15362, ANEXO II
CONTRATO DE GESTÃO N º 02/ SISTEMA DE PAGAMENTO FLS.
2011 DO PROGRAMA DE LEITU 15363 A 15369, PUBLICAÇÃO
RA DO ESTADO DE SÃO PAULO DOE FLS.15370,AUTORIZAÇÃO
A SER CELEBRADO COM A AS- DE DESPESA E EMPENHO ANE
SOCIAÇÃO PAULISTA DE BI- XO AOS AUTOS.
BLIOTECA E LEITURA,CONFOR OBS.NOS TERMOS DO DECRETO
fl.1E NONO TERMO DE ADITAMEN 61.061 DE 16/01/2015.
10,ANEXO TÉCNICO I, PLANO
TRABALHO 2015 FLS.
DE
FIM DESCR.ITEM

Página 1

8.508.313,68
(FIM)

Diârio Of�cial Poder Executivo - Seção 1

sex1a-ft<1rc:1, 3 de cibrd de 20 1 5

mta C,1p1tal . na Ru,1 Faustolo, '.>76. A9ua Branca, CEP 0'.>041·
000, ne�te aio 1cpresl'ntada p01 seu D11etOI' Ext'(UtlVO, f'1err�
AndrC' Rupmhi, hras1l1>110, portador do RG. 1481.955-1 i!' CPí/
MF 6(,8.783.308 1), OOr<1vJnte denominada Conuatada. R�ol
vl'm Ad11ar O Conoato De Gc-s1ão 2120 1 1 , mediante as seguintes
cl,\usu1as e c ood1çÕt's
Cláusula f'11 me1rd
Em razão do pres!'n1e krmo de- Ad1 1amen10 fica pl'Orrogado
n r,r<'�cnt!" Conlfil!O de Gestã(l até <1 d,1t,1 cte< 31·12-2015, com
con�uen1es altt!f<1ções no Anexo fe<mco 1 - rl .-mo dP r,abal hu
do ano de 2015, parte integrante de-ste instrumento, e do Anexo
Tecn1coll,na l01m.1qurse se1jue.
Clausu1a Segund,t
Fm ra1ão do p,esen1e aditamento, a Cláusula Se11ma do
Contrato deGe_,tào 21201 1 passa1ii a !N il !>tg0 n1e redacão·
"Pelil presta�âo dos strv1�os espec1ficadus no "Anexo Téc
n ico 1 - Plano de lrabalho " e no "Ane�o Tecn1co li - Sistema de
Pagamento", a CONTRATANTE t('pass.-.râ ã CONTRATADA, no,;
prazos e cond1çâl!s constantes nestt> 1nwum,nto. a 1mpor1ãnt1d
global de R� 61.912.191\ 20. pa1c1 o �nvolv1mento das metas
p1cvistas nes!e Con1,a1n de Ge�tão."
C lau�ula Terceira
f'e1rnanece1n em vigor as demais dausul,1� e con diçoes não
alteradas pelo presentl' adit.imento r que n ao w r!!Velcim com o
mesmo conf11 t;inte�.
São Paulo, 30-03-201�.

Extratos de Con t r,1 tos
- ESCLARECIMENTO btf' P o Z' TPrmo Ad 1t 1vo e Mod1f1Cat1vo
l'r oCe\\O H(RP · 4292 I':, Con1 ato PJ-0811) Contratantr du reltr1do con tr<1to - ADIÇÕES E MODIFICJ\ÇÔES. PRAZO. 2·
HCfMRPUSP (onlr,11.\0,1 Ou,1h',1 R,•snurantl'<. Corpofl11V(lS f',orrogação de p1a10 e r�pect1vo cronogJarna. em obseNãncia
L!dà - Oll;tto Cuntr<1!�ào d\' t-mprt")d �•dhz.idd pord á JUS11ficat1>1a tl'<mca, 11s 32133, otenad,l pelo Encfinheuo fiscal
prc-st,1<;Jo dr �l'fVt(n� de nu111çâo ,. :il 1m('ntd(ao hmp1tal a1 trans• do arus1e. por m.11s S meses. 10,al1zando 24 mese� a cont.1r d..1
1,ortdU<1, n,1 Un1d,1J,> Ue EmP1g.;no,1 do 1tosp1tal das Clin ica� da l ' Nota de Serviço ddt,1da de 28.1 1 .13. pro1e1ando �ua condu�(I
Faculdade d!' Medicina de R1be1 1áo f'reto-USP - V1genc1a 30103 para 2 8. 1 1.IS. - D pra10 de v19�noa do contrato é de n meses
;i 29-05-2015 - V;ilm 101.11 RS 374.280.00 - Cl;iss1ficaçào do\ 1 1nduido o pra,o de- obscNaçâo de 3 meses. encerrando-se com
He<ur)O� 3.3 90.39 A\\11\d\U,,1 30-03·201)
o Termo de RN.cbnnt>ntn Ddin mvo. - CRONOGRAMA· O CIOM·
P1(1(Psso HCRP 111611\ 3 COl'ltr,11n· PJ-RR-2212015 • gram� autuado a fl. 27 ria PR e aprovado prl o Supenntendente
CtJntr,1tiln1t> HCFMRPUSJ> (ontrittitU<l Milq Spqu1 Sequrançil P !!m9.3.1S d fl 5� da mesma PR regulara o amJamento das obras
V,91t.inC1a ttda - Ob1e10 P1or1ogaçaô ,• Re1nra11f1cação ao Con· e serviços. - GARAtHJA. Revahdai;ão do pra,o da garan11a para
11a1n PJ 1 111-1 d(' (lr!'\lilÇilO (Ir wrv1(0<. dr v1q1lãnc1alwgur,1n�a 7.4.16. em deco11éncia da prnuogaç.io do prato: RS 2.863.618,96
pc1tr 1 1no,1id l 1 10 Hosµ1tdl das Clmica� da �aculdc1� dt.' Medicina - CONFIRMAÇÕES Continuam em vig01 a5 dPma1s clausula� rin
dr RrhPu;in P1l"lfl V1 g('nr1 a 01-01-20Vi ,, 31-0';-201"i - Valm cun1ra1o qut> n�o cul1d,1m com o µresi.'nteTAM.
PR 002640118/DE/1 4 - CONTRATANTE: DERISP - CONM, 11 RS 577.38-l,34 Class1hcaçãu do1 Rt<cu r.os. 3.3. 90.37
A�smatur a 17-03-2015.
TRATO 1 8 955·8 - CONTRATADA ENGENf'I AN ENGENHARIA E
f'roet•Hn HCRP - Jo5111J Cnntrato f'J-RR- 24/15 · Coo· CO NSULTORIA LTDA. - TERMO DE ENCERRAMENTO 109- DATA
tr<1t<1nte HUMRl'USP - Cu11trc1t<1da Umve,slClade de São Paulo 16.3.15 - Objeto Contratn<;dO de emp,e1a e�pecializada para
OhJetn Pwuogac;:iio P Rrt,11:iuh(,lÇ.io do TNmo PJ·32/14 flil'ª a elaboracáo do f'101eto hecuhvo d.. 11'Cappami>nto iJa pi�ta
prf'itaçdo dr �t'!VIÇO� mPU1cu-hosp1tal,1rt1 �os docPntes da e melhou,15 da es11,1da v1cmal Ca,mine 8e1re11, wm inicio no
faculdadr de Medic ina de R 1bc1 1ao Prelo. visa ndo ao 1ncreme-nto km196,00 da Sf'-270 e termino no distrito de Rechã, nos muni•
ri,1 qu,,ltficae;,in dn rnrpn cl1mco do Ho�111t,1I · V1genc 1�· 1�10411 S C'.flln� de Angatuba r de ltape11nin9.i, OOS('Natia\ a5 norm,1s
a 3010611 ) VdlOI lotai. HS 1681.633,18 (l,1s�11ica,do do� l('CíllC,lS ABNT. [ditai 03211 3-Tf'. - FINALIDADE· Encesramento
Rl'Cursns 3.3.90.39 As�in.1tura Jl-OJ.2015.
do lontrato 1 8.9SS-8, firm,1<.10 em 30.10.a - AUTORIZAÇÀO
E APROVAÇÃO do 01rPtor Adm 1 m�tr,1t1vo �lll 16.3.1� a li. 59
FUND. DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E
- VAlOR FINAl DOCONTAATO· Rll61 711.Sl- REAJUITAMEN•
TO· Conforme Boletim DPmonstral!vo a ti 16 dil f'R RS l.921, 81
ASSISTÊNCIA 00 HOSPITAL DAS CLINICAS z
s
RIBEIRÃO PRETO
� ;�foo�
;�e�: :��n:1� �:��- �,:
de �f'NIÇO datada de 2�.11.13, )endo encerrado em 2�.S.1<1. - A
Despa cho do Diretor E�ecutiv o da Faepa, de 1 -4-2015
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DIRETORIA DE OPERAÇOES
Despacho do Direto, Executivo da Faepa, de 1-4-201 5
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objetivo de propomo11c1r es\e ac��o a5 rn,11 1�<1� Jo�m. adulto\,
1 . G[STAO DAS BIBUOT[CAS ESTADUAIS: BSf' e BVL
1dosos e pessoas com dcl1c1ência. Es�� at1vi<larie<s ganh arilm
A Bibliotl'ca de SilO P,lulo _ BSP foi ina ugurada em 8 de
nov,1 dimensao com a cr iaçao d,1 Urndilde de B1bho1ecas e Le1tu,a
fevereiro de 2010 e colou a leitura ao lado de seus piinopais
em 14·06· 201 0 (Deueto 55.913). N�ta m�ma da1a o �mtl'lna
cof\Correntes, a música, os filmes, os jogos eletrõmcos, ,1 miernet
Estadu al de Bibliotecas tambcm tevt seus ob1c11vos 11.'fclf mulados rara atr,w puncipalmente O publico não leito,. Possui mfraestrupdra ,etletir a ll',1l1d�de atLJ<'II.
tlllil sofi�IJCada, acervo illuahzodo e Uiversific.ldo e ofere<P um.i
O p,�ente contrato (Om d sr Leitura� - Associação Pau lbt.i
agenda ue dtlvtdade� p.aiil cri,lrli;il�. ioven�. adul t�. idosos f' µesde Bibliotecas e Leitu ra se insere nesse cenfmo de< ampliação �oas com delicie11Cia. Seguindo e\se m�m o conceito inauqurous
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',',ç!º, ",,,','' m,"_1° paia atrau os tem<1t1ca de Meio Ambiente v1�to e\Se equ!pamento ser fruto de
'.
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uma parceria entre as Secretarias de Cultura e Me10 Amb1entt.> du
Por me10 deste contrato te1emos as�orado maior flex1bih- Est<1dode São Paulo
dade e agilidade na administração e e•ecuçâo das ações proposAmbas as bibliotecas deve,ão conlar com progiamaçâo
tas para ating11 as meta� estahelE'ClddS pela Sct1etar1.:l da Culh1ra. whur<1I comnbuindo para O repertório de seu� frequ!'nlddure�.
É importante escl.irecl'r que e-ste Ptano de Tiabal ho foi sempre tendo como linha principal o 1ncent1vo a le1tur<1, a cidada·
conwuido leva ndo em con ta r�1r1ções orçamentári as devidas n1a e a conmução de conhecimento.
a cortC'S no or�amenlo dJ Secretaria d:i Cultura. Para mante, o
Objetivos das B ibhote<as
equ1ltb,10 entre 01çamento e plano de trabalho, natlJl'alm�te
_ Acol her O público para oferecl'f uma experiência cul tural.
ha urna revisão de melas em vanos dos p arâmetros do Plano.
_ Atender a comunidade buscando sempre a melhoria da
lPmbramos que il p,o,rolJil�âo refere--se ao perrodo de puml'lfO qualidade dos Sl'NIÇOS prl:'Stado�;
de abnl ,1 31 de dezemll,o.
_ Promovrr agenda com atwidad� cuhura,s divNsifrcadas
Acão Direta
r todos os l)Ublicos da biblioteca,
Considera-se a le 111 11a cm suas mult1plas dimensões, como· para atende
C soi Idar os programas petmanrntl.'l 13 exiStl.'nles na
entretenimento, mfof'maç,'io de vida priit1ca. informação c1 en· bibl i�tec��
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• Atualizar e desenvolvC'f as coll'çO(>s da b1hl1ot('(a;
:��a���t:� ��nºg;a:;�;°l1���: �P�1�s,:/������ ���ma�
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art� Vlfüill!,, (>nt,e outras mas prrtrnde-se dar m,11or dest;ique
: �c!is:�:�� ��;!°Nºaf: :�,�����óg c
a le 11urc1 l1ter c111a
1 '2ª1 riialogos com os Parques ºnde as bibhotecas eStilº
;!
Para isso, as bibllote<as devem contar com ambiente alia·
mse,
ente, conv1di\11vo: coleçoe\ 1elev<1ntE"S e atuahzad,1s; agenda de
Durante os 5 (c1nco) anos deex1sten oa d.1 BSJ>, ela tem �1do
eventos d1 vers,huda e m1egradcra; JJ,!SSOal
qual1f1cado pa1.i coMiderada um:i referência nacinnal de piomoçilo e mcenlivo ,i
apr oximar- se da comumdade v z1n ha, identificar �ua� car actc1 ist1•
leitura e tem rt'Cebido visitas de profissionais da are,, de Bihlior
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a c�:�1� ::,����a �::,�:� :e;:�!e�i!!�:� ��ia rede de teconomia i> Cien<ta d,1 lnlormaç,1o, professores un1vemtarios.
contatos com os mof'ado1es dos ban,os v111nhos das 81bhotecas ��:� ::;:a �����i�:: :n:iia��- �:';�����i;
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�ia�e;:��1� : ;0�:::: ��ts O:,! �1���t't:�;; desejilm conhecer o projeto e adapta-lo as sua\ realidades. Assim,
0011�ui:ade aos/[ogramas 1:maquP possível. pela 1def111l1ca,;.'io do 019;10 publlco rt>Sponsavd I' neste a no a �s; de:ra
ª 1 I' izaçao e Sl'US • erl'ntes pu icos,
nentes, possi I itan
encaminhamento de pedido� de solução.
Em termos de frequência a C'stes espaços pi',bhcos, ser�o St>rnpre mantendº um canal de comuruca\iio e de avahaçilo com
J com umdade. Da mesma forma, a BVL maiiterJ os progrJmas
1 ncent1vadas a�ões de ori�nt�.io para cursos de educaçdo a
���t�ri':: ;� !!��:�:n:: �� :e:_e�sarios d real idc1de da
�����:: ��e fortalecam as possibilidades de ascensao !,OC1al
r, d r
bl ,
s 11
D� 0 ano de 2012 tem �ido realizada c1vc1lld�Jo exlerna
A�ão Indireta
leitd pelo ln5t•1ulo Fonte, a partir da qual se aprimot<1 os 1mtruH â mais de 30 anos, a S ecmar1a de Estado da Cultura coo1•
dena o S1st('ma Estadu.ll de B1b1 1otecas Publicas, que congrega mentes util izadc>s pela Biblioteca de São f'aulo, cuJa matriz foi
inspirada no f'rograma de Avaha�ão da Qualidade/Sistema lntetod > as biblioteca) mun1c1p,m, hoje present� em 609 dos 645
a
do Estado. Recentemente, o Dt'C reto ��-911\, de 1 <1-06- grado de B1bl101ecas da USf' - Umvers1dade de Sáo f'aulo (d1spornuninp10�
2010, atualizou e ,ev1sou os ob1 et1vos dC'sse sistema, e-ntfl' os nivel pelo ender�o hnpRwww.sc1elo.br/pdf1cilv33n 1/v33n1a17.
pdO, visando sempre moni tora r a satisfação da comun ida de com
qu;iis se destacam
os serviços pr�tado� Os 1esuhad� apr�entados pela avahaçáo
lnteg,açâo da\ llibl iotecas ex,stenl� no� mumupios;
do lnshluto Fonte norlC.:llam metas a serem alcançadas no ano
Apoio ao desenvol vimento dl' coleções.
ª
ratêgico da
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:bl!t�� �;a =ni•;;�t
Outra caracterist1ca importante da BSP e que el;i e a >edr
- f',omoção da leitura e l 11eratura nos ('Spa�os das b1hl10•
d0 S1\Tl'ma Est,1dual, por1ant0. 1<'rn ,1 responsab 1hd:idC' dr irrad1ar
teca\:
\lia� prfllir.:1s l)<lra as otma�bibliotecas emtl'ntl's nos mun i{ip1os
Or1entaçõei ti!cmtJ� que visem c1u aperfl!icoarnento conpaul istas. Assim. a ca<fo ano hâ m.:nor estre1tamrn10 da BSP com
tinuo da gestão.
A p1oposta de elabn@ e publ icar po, meio i mpresso e as ações do SISEB.
J/1 a 8VL tem a d1spo\i(ào da popul ação inhaesuutura sofaelet,Ornco. manuars dt procedimentos rotmenos deverâ ,eforça,
as ações de ape1fe1çoamento dos prof1ss1ooa1\ qul' aluam nas t1c.1d.1, aceNO a1uahudo e d1vers1ficado, e olert'Cl' uma agrnrla
b1bho1ecas publicas rnunic1pa !'i, e são na ve1dade, 05 mtedoco• dl' at1vidactes para crian�as, Joven� adultos, idosos e pessoilS com
drl1c1énc1a. A programação cultural da hibl io!('ca proporc1on;i
10,es da Secre1 a 11a.
uma abertura de r('p('1t01 10 aos p,1rt1c1p,1nt" t, , ndo como lmh,:i
2 Obietivos
Asseglllar ef1 c1i!nci;i e relevância a B1bhoteca de São f'aulo (' mestra o mcl!nt1vo à le1tur,1.
1 . 1 Atendimento ao publico
a Bi blioteca f'arque V1 ll,1 Lob� por meio de umd ,idmmi�tração
t,an\�rente e qualificada, em porce,ia com a Secretaria de EstaO hor<1no dl.' ate�imento d;i B:>f' e de teiÇ<1) a \extas-fe1ra)
d." 9 ,� 21 horib; sa�dos. dommgos e fenaclos d:i5 9 as 1 9
do da Cultura, pela Umdade de B1hliot('cas e Lenura
Apoiar e fortalecer o Sistema Estadual d" Bibl1oteca� Pullli- ho1ai. A segwl!ia-teua e destinada a serv1�os internos.
O h01ár10 de atendimento da BVL é dl' 1t'fÇilS a dom1119m
cas de São f'aulo.
Realizar pi ogramas e ações q.ue promovam e 1 ncent 1vem d;is 10 as 19 horas. A �egunda-tei ra � destinada a S('Nl(OS
o go�to peln leitura entre o� c1dadao� que vivem no Estado de inte rnos. O acesso /Is b1 bho1ecas e a. os seus Sel'll�Os f' grat11 1to.
�o Pdulo.
I Ohmvl.'-se que. no futuro, num ,1mh1 entcorçr1ment.'mo tavorável,
� dcseJitvel que o hor,i1io da BVL acompanhe o da BSP (rf'Spc1·
Efetuar a produçã o do Prémio São Paulo de L1ll'1atura
lados evidentemente os hm11es de horário do P,uque no qu.'11 a
3 V1ab1l1zaçao fin anceira
.
Sc:10 fonte� de ,ecur�os para a viab�,u�ão f111ante11d deste b1b/ 1otl'Ca se inse,e}.
Os \CNIÇCK pr�tados aos usua11os são basicamt>n fe·
f'lano dl' T1abalho
- T,.an sferencia de recursos da Secre1,111a dr Estado da Cul,u· Con\uha local a todos os 1ll'flS do aceNO.
· Empres11mo dom1c 1har �o menie para os livro�.
,a de Stlo f'aulo à Oryan1zaçào Social de Cu ltu ra,
• Ref!'1f?nc1a espec1dlizada:
- Rew1as provenientes de a) geração de re<.e1 ta por parte da
· Aces� aos cataloyos·
Org,,n1znç.'io Social po 1 mr<io rie serv1�os prev1amrnte autorizados
• Ace��o a rntemet.
pela See1etar1a dt E!tado da Cul!ura, lll expk,,açao de se,�iço�
ele estacionamento, livraria, loJa, cale e afins em conformidade
- Agenda culwra l.
- P,og,amas permanent�. Hora do Conto. Jogos Semor1a1s.
com o Teimo de Pt>im1��âo de Uso (Anero V do Con1rato de
Grsl.io); c) outras 1ece1tas aufe11das l)t'IJ cessão remuneradJ de f'intando o 7, Brmcando e Ap1endendo, Bebeli!, luau, Cl ube d,1
1;so de seus rspaços fis1CCK, quando aut0111ada pela Sec1etaf'ia, d) Le11u,a, Le11ura do Cot1d1.::mo. Leitura ao Pe do Ouvido, TJbule1ro
re�d,1s ctive,�a�. inclu�IVP rla venda ou ce��.io de Sl'U� produtos,
de Jogo�. Enuetl!�tos, Segund,is lntençoes e S<1rélu.
- Programas de extensão: BSPIBVL atê Você e PRALl:.R.
tais como dne1to s au1ora1s e cone•os,
e) doaçôe�. legados e con·
.
Ob1et1vos
lr1buiçCK's de- entidades nac1ona1s e- e5trange1 ras,
- Geração dP re<ursos pela 01gan1ução Social por m('10 de
· Estimular a frequenc1a da populaçao â B1 bl101eca,
- lncentwar o gosto pela le 1ura e pela l iteratura,
<dptação adv111C1a de pro1 etos aJ)fovados em ed1ta1s de fomento,
de proietos incentivados pelas leis dl' isenção fiscal e doações l'
• P,o po1C1onar uma atmosle,a acolhedor a que e�hmule a
permanência e fidel la<;ão dos usuanos,
contr1hwções não mcen11vadas;
- Mante, canais dl' comun iccJção pa,a quC' os usu<mos
• Re11C1unento� de npl1C<l(,ões de a11 vos f111�nte110:..
Todo� os recursos m!('grantes da viabi l11ação do Plano de 1 man,lestem suas opiniões sobre a l)l'rtmCnc 1a I.' qual ida de do�
Trabalho serão deVJdamente demonstrados na prestação de serviços prestados,
contas, com os documl'nlo> f1sca s corres:pondPntrs e que esta·
- Manter can;il para o� 1 nternauta:r..
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ANEXO TECNICO I
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Uma da� mPtas p11ont,mas da S..cui1an,1 de Estado da
C ultuia e O acesso il informação e O mcenllvo a leitu,a ent,e
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Comunicado
.
�1 �1���:� r: �s:e��� �; lic1t iç;in fWil contrataç,10 dos 1
Coordenador1.1 de F,1 1 �,1 � dP Do1;_11 mu Ace�so� e f'ame1�
�t.'TVl�O� dt> in;rnut�n�do <.onettva. ; mm troc,1 de peça� e mdo
A11tos 203289/01/DER/1988 - 3 Volume - TEM PUBLICIDA·
dt' obra cm um cq1;ipamC"nto de v,deo d Lioctenoscópio maicil
E
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O S OS LrDA
E
DE
DE
LUMIN
COMERCIO
Omn
p
_
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r
\e
m
i
HCRP
.it,
50102A043
ftiiinnn. mi)i!.>ln EO·SJOXI
Em facl' das 1nlor�ac;õe-s conti<las no p,csente Autos e do
100157 Tal equipamenio eoconi,a-w em ;150 no Ceni,o de
E.n�rnpt,l dn HC�MRf' l JSf' 4 rnntr,;ti!Oil para M.!.él manuiençao pa,e<er da CJRC de fü. 492, DHIRO 1equ l'f1men10 de lb. 405 dd
�er,1 a empr�d GJ�\IO (orut>ruo e Repre�erU,!ÇÕh Comeru,m Ue f1rm,1 1EM f'UBLICJDADE. E COM ERtlO DE PAlNEIS E LUM1 NOSO!.
Equipamentos M('d,cos Hospitalares l!dd no valoi global de R� LIDA no sen 11do de Aut011 za1 no DER \ob o 3 1 9 para e�pll.>l'�ão
10_880 OU. rm Urilh'r dP exdusividadr, com \uporte no lnmo I, de a11úflC1os _em lcnenos adJacentrs ils rodovias cstadua1�
ª
s
n
1 11
4
1
o
� r��J1�J;o �: �!����n��
�� �t}� a� c,:: :�c��1�:�,: I
����;�����a dr ra 1 Kas d� Dommio Acessos e Painéis
,A""' 26123410 l/DERl2012 - f',
. OJEVAN · EPf'
Ua 1 1tJ!a fütJ! µt"IJ Seçãw de A1-1tJ1u At.11111111�tiativo do Cent,o de
m rdte das 111fonna<jOt'S <01111 a� no p,esente Aulos e do
[ngenl1ar a Clnuc.i dc�tc Hospital
pa,ecrr da CJRC de fls. 1 88, DEFIRO 1equl'1'1men10 ele n� 156 da
Despacho do Di,eto, Executivo d,, Faep,a, de 1 _4_2015
!uma POJEVAN • Ef'P no \rn11do de Au1011zilf no DER sob o S3 1
P,ocesso Fa!'pd 197ll014
Autoozn a ril\flf'mil dr hn!,"W;,lO fl,lra conuat.i(ào dos serv1- p.:1ra explo,�ào cle ,1nunc1os em tem•nos adpcentes ,lS 1odov1,1�
�u� de 11a11utençdo w1 ret1va, com troc.i de U1vers.i� peças e mão est,1duaii.
Comun ica do
de ob1J cm um �parelho dr endoscopia ma1tél F11 11non, modelo
Coordenadona de< Faixas de Domm 0 Acessos e f'amC'1s
EG 5.füWR. \i>rir -lG361 A261, T,;I cquipam,,nto i>ncontra•sE' rm
A1Jtos 233405101/DER/2002 - 2 VOLUME - LUMITOTEM uso 110 Cenlro de Fndosrnpia do HCFMRP USP. A contra!ada para
1'\\a m;rnutr�;in �r,., ,l rmprcs,, Gamo Comemo e RepreS<'nta- CDWUNKAÇÁO VISUAL LTDA
Em f,1ce das informações contlCl,1s no pre-sen1e AutO!I e do
,óes Comt'rti 11� d, Equip,nn.,nto) Mi>C!Kos H�pit,ilare� Ltd.i n o
valor global de R� 18 68'J.OO. rm caratl.'r de odus1V1dade, com parKer da CJRC de fh. 392, OHIR� 1equer1men10 de fls. 369 dd
mport,, nro tnci�n J, 11n ª"'rJ'I 2-1 do Rr<gul,,mento de limaçnes 1,rm.; LUMITOTEM - COMUNICAÇAO VISUAL LTDA no sen tido
e Coimato d,1 �aeµ,1, /\ condicão de pc1garnento sero de 30 dia� de Autorizar no DER !.oh o 517 para l'xploraçao de anuncios cm
;ipns r('(i>h1m�n1n da nota l1 sc,1l rel,1 S�;in d,. Apoio A<lm1n1stra• terrenos adJaCL'n\C"i ,,s rodovias estadu,m.
t1vo do Cent10 d!' E1u.1Pnha11,1 Clm 1ca de�te Ho�p11al
DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO
1
Termo de Encerramento
re,mo de Encerr.tmento 103 - livro 044 - fls. 2141215.
Con11a10 18 )04•8, P.R 005004118/DR\ 31201<1 Contrdldn te.
DER . Depanamento de Estradas dl' Rodagem - Sf' - DR.ll
Contiatada Auto f'osto M,1res1as f'1 ,amaba lida. Fini!hdilde·
E ncerramento do Conlrato 18:SO-l-8. OhJellJ_' Fornec1ml'nlo d1"'
; ':' , n
"· , "li::
1
':i
b 1
t
��1��
���!� ��h�� ����1�;����� c��;/d:�1����:�
atuah,ado RS 7.516,00 Val01 !mal RS 6.796,00. Anulaçao RS
5.57-1,oo. Da�a df' A\\inatui;i 1 9·0120 �5
e n
e
�� �� ��\!�,:�as de Rodag ;i;���;1:(��� ;� �:��::1 1 1
DIVISAO REGIONAL DE SAO VICENTE
grm 110 Estado rir S.io P,1uln. or9,io 1111C'9rantr rlo S1s1rma
N,1C1un,1I J,. Ji ;m�ttu, tendo em v1s1.1 ,1 tniormac,lo p1Pstada
Despacho d o Diletot, de 31 -3-201 5
Ratificando, diante do� elemento\ que instruem O f'rocesso
1}l'la Coordenadoria de Operacào I' Segurança Rodov1 a11a, da I
Dnetor1� de Opt'f,1çri1'\ rm co11!mm d,1dr com o qur l.'Stahrlect' abaixo relac1onà()o, consullstanciado 110 drliqo 26 da Lei Fe<.ler.il
.i RESOLUÇÃO n" 3%. de 1 3112120 1 1 , do Conselho NaC1011JI 8.666193, al terado pel<1s Lei5 �ede,ais 8.883191\ e 9.&18/98, 0 c1!o
e
i
e
A
t.l
:�::�;\���O�g�1� :� .�:l7;;:n�i: ���;:1 �� J!�::s :n�:;::id,!t!�� ��r� ��:�/e �di�:t. �x:��;:�
� Veloetdade. pa,a ve,culos automotivos. aba1 ,(o d1srnm1nados, permissivo legal · caput " do antgo 14. mrno X.XII da Lei 8.666193
riev1d;imrntr ap1ov,,rios e reg1s1r.-1rios no lns111utn Nacional de com ib alterações sul>l.equent�
·'
·' ri.1_1 - 1NM ".Rº
Ntl!ln d1 IZJÇàO.e Qu<11·' 1i.Jade liluU)l
M
. "'ut()glJ,
' l.l. 00026)-39/0R.512015 ., FXf'RfSSO OE f'RATA ITílA.
.
.
�1•c.1 i�'�,
l.'\i.ll :,�,�
n'Y 1e "'.'n�TJ.91
.
SP:5'. lr- L,J: ,:.OT ',J''
rt Si,· �J� 1SJ.l .1�
Jf!.'.!__Jf.· �,� ,1 m . 1642_:___ �
j_•:;_l '.l'•,NI' \i.1
1
(F..:p, n 005056,1 71(01]015)
Despacho do Su p erintenden te do DER, de 31-3-2015
Pwcmo Z 2'.d131011DERl1998. hl J deda1,1do Encerrado {,,.., f;lr,Jt- r [
DO
L RElt\H!
o coni.('ruo 3206111J98. no municipiode Sao Josc dos Campo<;.
"'--"-=-"-'=-'-'-===()
""--- - - f'o rtaria SC- 001. d e 30-3-201 5
DIRETORIA DE ENGENHARIA
O Secretá rio de Estado da Cultura, com tundamento na�
ri1�po>1çoeHoo�tant� no Decreto Estariual 50.941, de S de julho
Extralos d e Termos
PR 00012111 B'Dtll� - CDtHRA1AN1t. DtR/51'- CONIRATO de 2006. RESOLVE
Art1QO 1 ° - As RelacOf's Extl'fna� IRE/SIAHM), como rnst1U·
1Q. 1 H <j _ CONTRATADA VETE( ENGHJHARIA LTDA _ TERMO
ADITIVO E MODIFICATIVO 107 - DATA 303 IS - Obieto: mentas de 111ov1mentaçao de conta(s) Uancdua(s) dl.'sta Se<retana
Const11u1 ob)C'tO rio picscn!l' contrato il Contracacao de C'mp,esa 1 di! Cultura, observadas as de'."'a1s exigências constantes nas
l''l>'-"Cl,lllz,1(1,, r:ir,, a i•l,;bnraç,lo do f'roieto Exl'rntivo de duph- noimns q1 1e d1snplm,1m a mate<n.i, \rrão <1u1onz,1das contendo
ld\dU do � rr, 1 )6 30 ,.0 �1 1 11 /9,60 e re<d�dr nl'n to da jl!S!d e S('mprr a assm,1tura d11 02 lunc1onar1os rio Departamento dl.'
mrlhrn,a5 do kml n,Fill ,)O km204,fi9 ria SP-25';, trf'Cho JJul Finanr,,J� e Or\amento da Pasta, derttre o� ,1ba1�0 1elM10nado�.
1 - tnneu Rezen de de Paula - Assistente fécntCo IV - CPf
B,H 1 <1 8on t.1il�,,r,1çu tJo rie1e/S,1o M,mud U,v d 1dos em 2 lotes.
confoime a� esp!'c1hCil�O<'S tl'C.mcas c�tantes do Anexo X.XVII 260. 149.348·80
l i - f'aulo Serg10 Evti,a Ara11ha Pereira - AssKtentt> T«mco
que mteg,a o Edital d,1 hot,1ção IOSIIJ-CO, pr()fY"ila da CON•
.
lRAf.'.IDA e dillldl� d.>Cumento\ lOfl�,dnlh do\ Autos 266 1 131 111 - CPf 859.893 808- 44
111 - Noel ma Verd� Mi11 1m - A��1 �te1 1 te Te<MO de Gall1 1e1e
OER/13, oh�e,v,111,n 11s norm,1s lffn1cas A8Nl, comprlfüldendo
u LOtP 1, ut>diu du �ml SG,30 <LO km1 79,GO. - AUTORIZA(AO E li - CPF 1 92.756.248-10
IV - Marco Antonio Ce!.ar10 - D1 rcto1 Te<n1co 1 11 - Cf'F
APROVAÇAO do Supe11n 1endcntr('m � 3 15 a li 77 d,1 PR.- fUN· 1
DA�1ENTO LEGAL Artigo 57, §1. . mmo ll da l•>i ft.>dcral 8.666193. 688.025.9"i8•87
V - G 1sele Correi;i da Silva - Ass1)lt>nte d� G.ibmete li - Cf'f
- ESClARECIMENTO hte f' o 2" lemKJ Ad1hvo e Mocl!í1 tdtJvo
.
do rPfmdo cnritr,llo - ADIÇOES E MOOIFl(AÇÓES f'RAlO 1' 22S.091.068-�G
V1 - Tal1ta Cristina GOis da S ilva - Assistente 1 - CPF
riorroqM;.io d� 1-1r.izo i' 1Pspec1tvo cron�rdma, i'm ob�t'fv�nc1a
a 1us1 1f1Ca1,va 1«mca. n� 6<l 65. ofertada pt'.'lo Engenhe110 focal 418.276.2 48-76
. 1• - EsTil f'ortaria entra em v19or na cl..lta dl' su.1
Artl(JO
do ,11u�!e. po1 mais b mese\. total iz,,nrio 18 mf'Se�. d cootar da
publ1cil(ilo, .
1 · Ni.,td de Servu,o dc11ada de 25.3.1<1. µro1 �1<1ndo sua tondu�Ju
130-3-2015)
p.1r,1 2"i.9 1 5. -A 1• 1 gê'nr 1a rnntratual pa\sa a �rr dr 29 mr\r�.. a
contar d,1 .1�s1n�tura do conH,)to. t>m <lt'Com!nc1a da p101roga�.io
Comunicado
do pra,o de rwecu�ao - CRONOGRAMA O cronograma autuado
f'1ocesso SCl2064S/201 t - Contrato de Gestão 2120 1 1 trepo•
,,� li\. S2/SJ d,1 PR ,, <1p1ovado l)l>lo 5ul)l:rintl'nrientf' ('rT1 9.l 15 bl 1cado por conter 1f\Co1r�ões).
oj li 77 dJ mürnJ PR ,eyulJra o andarm:n!o dos SeN1�� Nono Tt>rmo de Adrtamenlo do Cont,ato de Gestão 2/201 1
f,ARANTIA R\ 166./1:02. 1 1 - rONFIRMA(OES'. (onl!n11am pm que ent,e si Celebram o E51ado de SJo P.:iulo, por lnteri nedio
v1yo1 ,1s dem,11s d,1usulas do c<mlMto qui> njo colidam com o da Secretaria de Estado da Cultura, e a SP Leituras · Associaçao
Paul ista de B1bl iotl"Cas e Le1 tu1a, Quahl 1cada Como Organização
p1esl'r1te IAM,
f'R 00010bl1 IIIDEl1 S - CONTRATANTE DER/SP- CON1RA10 SC1C1al de Cuhuril, Ob1 et1vand o a Prorro9;iç,1n lio Contrato, com a
18.938-8 - CONIKA!AUA. COMnC GALASSO t:NGtNHARIA E Consl'{JurnteAltr,a�ào do Anexo Tecnico t - Plano dP T1;ib;ilho do
CONSTRUÇOE5 LIDA. - TERMO ADITIVO E MOOlflCATIVO 108 - Ano de 2015 E Do Ane-o Tecrnco 11 - Do Si�tem,1 de Pagamento.
DAlA Jl.l lS-Ollwto Con11,11;iç,l(l d" obras I' �Prv1�os de duplt·
J>elo J)l'esente instrumento, de um lado o Fstado de São
caçao t> melh01 1a, d,1 SP·26'l do kmlOl,00 ao �ml 19,50. 1,echo f'aulo. por mle1med10 da S«1eta11a De Estado Da Cuhu1a. corn
Soroc,,ll.l'S;iltn dl' f'uapora. compl<<'nrk•n<:o o lotl' 2· t11'Cho srdt> nesta mlacle, na Rua Mauil, 51, neste illO repr�ent,1rlíl
do km109_GO �o 1 1 9.�0. td1t,1I 0)9113 CO - AUIORUAÇÀD l pelo Ti tular da fia m, dor,wa nte rll'flnmmad� Comrat<1nlr, e dr
Af'ROVAÇ.AO rin Supr1 1 n1rndente em 9 3.15 a li 55 d;i f'R. - FlJN
outro lado ;i Sf' Le 1tur,lS - A!.soc1a<.io Pauhst.1 Df' B1lll1 oteca�
DAMENIO LEGAL. Art1qo 57, §1 . 1nc 1so II d,1 lei F"Urral 8.666193 E Leitura. lOm CNPJ/Mf l 2.4B0.9,18/0001 - 70. tendo endere�o
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,:10 d1spon1v1m Pm qualqu1>r tempo para fo,c,ihza�ão dos orgilo�
publ ico� do htado ou pu,a Juditor1a5 mdependen te� tOlltrJtad,.i�
O\ proJet� formulado� j)dra caplJção de r"turslh lin,mu, i
ro\ ,eferente\ él �h.
• plano de meta� dever;io �e, �ubml!ll� .:i
Unidade de B1bl 1oteca\ e Leitura pa1a avaliaçdo.
<1 Operacmnal1iação
De acordo com a polit1ca para a ilrea de b1bhoteca5 e le11ura
do Estado de São f'aulo, as finalidades que traduzem a ra,ão
de l'Ju�u, da Brbhotl'Ca dl' São Paulo, da 81bl,01cca f'arque Villa
Lo� l' dos programas dc inccnt1vo il b1bhotl'ca c à le1 1ura \c}(l
o,ganiLadas po, meio dl' um con1 unto dl' programa� dl' trabalho,
que expressam as açoes l1nali�hC<lS a Sl'lem executad,u e as ati
vidades de ges1.io e de ilrcas me10. par a v abd1zá-las. f'a,a ma1e
r�'l11zar o desenvolvimento desses progr,1mas, a Opl'rJCion,1(1z.:iç30
drste f>l ano d(' lrab.1lho envolve a exl'cução rie ml'tas lécn1ras r
admm1strat1vas, a r('ahuçao de rotinas t�mic�� e o cu mprimento
de obr1g;içoes contratua1s c gr1Mc1a1s.
Ap,esenta mos. a seguu. as mefas para .-. B1b1101eca ct(' S,'lo
Paulo, B1b11oteca do Parque V1tla Lobos e p11r,, os P101J1amas rii>
le11u1a, quadro de rohnas e ob1i9a�ões que nor1eardo o cumpr1m €'nto do ohjelwo ge1al e dm objetivos e'>f)Coficos prC'V1stos roo
Con11a10 de G�t.-io r nesle Plano de TrahalM
O d�envolv1 men10 e o registro d,H açõe� ser,io leito� de
mtme ra a fac1l1t�r seu acoml)ilnhamento e av,�1aç,io por p;irt» d,1
SecM<m<1 de Est.tdo <.la lultura, <.los <.lem,m óryílos fiscal izodore�
<.lo btado de São Paulo e d.i sociedade em ge,r,1l.
Ser,1 dpr�t,ido r�atooo tnm�tial <.las 1eal1zações. onde
as meta� ndo ,mng1dds deve,.io ser 1 ust1fi<ad<b e onde as metas
�uperadas deve,c}(l ser comentadas, qu ando dS va11acões forem
superiores a 11-20% do µrev1�to.
Toda > dS açõe> j.'J defn11d<1s p.1 1a o pró).uno anu-exerl1uo
deverdo con':itar do presen1e Plano de hallal ho beia nas 11 h?ld>
ª
c
1
�;���� ;d;i::�s;��,���.�:��:s ;:���� t:rª�e��1�:�ta�
o tnmewe anterior ã sua reah1ação. para aprovação da Se'(letar
na. Out as p,ograma�ôes que SU!Jam no decone, do 1nmest1e
e não conm•m prl"V1amen1e d o Plano de T,aoalho deve,ão ser
comunKadas il Se<1Naua com pelo mcn CK 15 (quinle) dias de
anteccdéncia, sempre qu(' po�sivel . ou logo que a agenda seJa
definida. h!.il comunicação tem caráter 1 nforma11vo pa ra que a
U nidade GestOl'a possa acompanhar tudo o que acontece nas
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e.

1.1.l

Acolher os u suários da
biblioteca

1.1.2

Monitorar o sistema para
aval1açao dos serviços
prestados - percepção
dos SÓCIOS

V)

CC

1.1.3

1.1.l

ativos

Quantidade de
itens circulados( ..)

Ma11ter o Portal da BSP
operante (bilingue e
accssivel)

Apresentação de
relatono de
avahaçào
Portal Operante

Monitorar o sistema para
avaliação dos serviços
percepção dos sócios

1.1.3

Manter o Portal da BSP
operante (bilingue e
acessivel)

CC

..1

>
CC

Apresentação
de relatório de
avaliação

Tnm.

Portal Operante

Tnm.
Trim.

TOT�

100%

100%

100%

(') Incluiconsult;i� P emµ1e�11mos ,1 todos o� itens de aceNo.
1 2 Atu<1l1za,du e rnanutenciio da) coh.•çoe�
O desc,wolvim('nio dr colr�ôc� " uma a11v1dade complexa. De um lado, r prec,wlidar com o c,csc,mento cxponenoal da 1n ro,
m,1(iln rm d1vr1W\ mporte$, o ru�ln da� publirn4;õe<i os ri1ver�s mlNe��l'S dn� u�ufmos.•, ev1dênrn1 dt> mult1pl,H puhl,r;içfles de
U.11\� 4ui1lidade e de outro con�1dt>,�r O> recu1sos p<1ra manutençdo dos ace•1vos. � 1mperilt1vu que h3Jil pol1t1ca clara e explic1tad.1
,obrt> u l.h,,,e,wulv1mt'11to d.i (ulf\,tU, 4ue deve refletir a 1111,,ào da b1bl1ote<.a.lambem se faz nece<.sàno o es1abelernnen10 de canais
para que os usu<mos posMJm 111amfes1a, seus mtere�scs particulares pela le1tu1a ou por acesso dC' outros tipos de ma1rr,a1s C
( Ds,
ovos, J09<K d"lrônirn�) qur rlrvrm �('1 Jtendidm r,m con�nãncia com a pohtica es1ab<!lernfa
E nt•cessJna a ,;,al1zacão rie comr>ras seman..,is rie aceNo rn:intendn as b1bl1otec,1s sempre a1ual1z.lda\ com M lan�amrnto� do
1111;'r(a...lu ed11ur1.d b.e e um do> �0111pru11uo;.os as,unudo> que .u d1fe1e11l1an1 das demais bibliotecas do pats. É m1po,ta111e 111011110·
,ar constantemente o fluio de aqu1s1çdo buKando 1mpnm1r 3911,dade na aqu1s1�ào dos materiais. pois esta ,mpilcta diretamente na
pr,rrriçan da qualid,ide dos srrv,ços r11rq,1dos pelos ll�uarios rias bibliotecas
[m 2015 dt·Vt'•\t' riar cnntmu1rt,1dt• ,\ 1den11t,caçan e �l�Iio ri., contrUdos d191ta1s, 1•m r�prcwl livros rlP!r6n1cos, que ,io\s,1m
H'r ,llJ4u111duse uf,.rl'{1do),tWfllUn1d,1di'
t m1portdute c.le)!<i{ar que a BSP e BVL deve,,10 manter il Pol1tica de Oe\e11vol-.1me11to de Cole<.ôe� perm,mentemente dtualiuda
e d1-. ilgadd a comumdadf' usuaua
OhjPtlVO';
Manter o ,Kl'rvo pl.'1m,lllen1emente ,llu,1l1z.ido e alinhado com d m,��.rn dd� b1bl1oteca>,
OfPreler 11\Jll.'11a1� no� d1wr�O} >UµOrle\ QUf' µe11111td1TI O d(e�so pleno J') {Ole<;Oe>;
O!errcrr con1eudos para acrsso gra1u11ono s1t('da 81bf101eca

e.

(/)

CC

1.2.1
1.2.2
1.2.3

..1

>
CC

t.2.1
1.2.2
12 3

Manter política de
desenvolvimento de coleções
atualizado

Identi ficar e catalogar contelldos
d1g1ta1s em consonância com a
politica da BSP
Adquirir itens do acervo geral
em consonanc,a com a polit1ca
de desenvolvimento de coleções
(')

Manter polit,ca de
desenvolvimento de coleções
atualrzado

Identificar e catalogar conteUdos
digitais em consonância com a
política da BVL (ênfase no meio
ambiente)

Adquirir itens do acervo geral em
consonànc1a com a pol1t1ca de
desenvolvimento de coleções ( ·)

1.,,,..,, • . '"''

Política
publicada no
Site BSP e
portal Aprender
Sempre
Catalogação
dos •tens
setec1onados

�

2. 700 Itens
adquindos

·.� ':' ';..,.

O:,'

Polit1ca
publicada
site BVL

1 .3.2

Tratar tecnicamente o
matenal b1bliográf1co,
utilizando padrões
internacionais

Inventanar as coleções por
meios automatizados

Manter sistema de
1dent1f1cadores para fazer
conexões dos itens de acervo

1.3.1

Quantidade de
itens c1rculados
(')

.

1.3.1

1.3.3

NUmero de
SÓCIOS ativos

>
1 .1.2

e.

V)

NUrnero da
Frequência de
usuãnos

Acolher os usuários da
biblioteca

_
_

1.3lfatamentotecnico dosmate11a1s
O tratamen10 tecmco é o que permite a ,ecupc,açao temática e rnculaçào dos matenais aos usuar1os. Dessa fo1ma. a cata•
loga<;Ao devera obedecer ilOS p,1drõer. internacionais (MARC 21), suporldi..J,, por um s1stem,1 de gestão da informac;ào tot;ilmt>nte
,nforma111ado que atenda essas recomendações, perm,1,ndo o ,ntercãmb,o de registro� b1bhográf1cos e o pleno func1onamen10 do
auto.1tend1mento. Observe-se que a comun1c,1�âo com as equipe� de atendimento das bibliotecas é important!ss1ma, de mo<:lo a
garantir a informaçdo de quais lemaYc1»untos sãu �hc11ado) pelos usuã,io�. e de que forma s.iu sol1l1tados. A.)sim, a indexct!idO
Mendef;i os ,equis11os de busca le11os por ;iquelcs que recorrem ao cat.'tlogo.
É 1mportame ressaltai que no caw de ,ncorpora4;ões em grandes quantidades de c1cervo Oflunda� de doações ou aqu,st�ões fora
do plano nOfmal de comp,a� semanais. sera realizado plano espec!t1co de trabalho p.ira a catalogaçào desse material com vista� à
sua 1ncorporaçào em p1a10 pach1ado com <1 Unidade G�IO!il.
Em sintonia com il agenda c1.1ltural que v,sa ampliar o reprrtorio daqurles qur usam as h1bbotecas. srriio icleal1Ladas sinali,a
coes no acervo remetendn a outros equ1p,unentos cultu1a1s da cidade de S�n Paulo.A smaliz,,ção podera !>!!r feita reme1enrlo seio,e\
e/oo 11ens do aci'No a equipamentos. Por e�emplo. um livro de arte cu10 quiidro encontra-se no acervo de um dos n1u!.!!us. ou uma
escultura.entre outros
Prelende-se com i�so instigar a cu11os1ddde do pUbhco mo>llando outras 0�1tu111dades de acesso a culturd. EsSd �inaliz;ição
será awal1zalia ao lon!JO do ano, pois d<'pende da 1rlaçâo do are,vo inrn,por�do e oferta de .11raçôes nn� d1vtrsos equ1pamcnh1\
cultur,1,s.
Ob1e11vos
• Eltlua, o tratamento tecnico dos matemii� em até 4B hora� da entrai.la na� bibliotecas;
- Ptrm1t1r a consul1a por assuntos pelo cat.ilogo on-linf ou diretamente nas estantes das b1bliote<:as,
• Prrp,1rar o miltl'llill com os "chir is # p,1,a o mtem.i de detrcç.'io an!lfurto e í)illa o s1Mcma de autnatcnd1mf'nlo;
• S1ndlizar os acrrvos com os "destaques" pdra apresent;ir outros equ1pamer1tos cohu1a1s de São Paulo.

NUmero da
Frequência de
usuários

..J
C0

Poder Executivo - Seção_l_ _ __

.....
no

Catalogação
dos itens
selecionados
2700 Itens
adqurndos

ll•ITJr.-'..7tl.rt
10 Tnm.
100%
2º Trim.
100%
30 Trim,
100%
40 Tnm.
100%
TOTAL
1000/o
10 Tnm.
100%
2º Trim.
100%
30 Tnm.
100%
40 Tnm.
100%
TOTAL
1000/o
1° Tnm.
500
2º Tnm.
850
850
3º Tnm.
40 Tnm.
500
TOTAL
2.700

'"'

.,..'",r.""":'
1° Trim.
20 Tnm.
30 Tnm.
40 Tnm.
TOTAL
20 Trim.
30 Tnm.
40 Trim.
TOTAL
1° Tnm.
2° Tnm.
3 ° Tnm
40 Tnm
TOTAL

1.3.2
1.3.3

Manter sistema de
1dent1ficadores para fazer
conexões dos itens de acervo
com equipamentos culturais
existentes no Estado de São

Coleção
inventanada
anualmente
Sinalização
efetuada no
acervo

p�- - - --'--- - -

UIP,omo<;àoCuhur.il
Um do� ob1etivos d,1� B�P e 8VL e apro�1mar da le1turd e da l,teratu,a c,dadJos exdu,do� do ace)SO ilO� IJen� cultur,m. e�,,.
mular o dl'Senvolv1mento da capacidade de ress1gnif1car as mensagens expressas em diversas linguagens. como a escrita, a musica,
adram,1turg1a entre outrns.
Entretamo, naturalmtnte o� leitores t.imbem têm �eu espa�o garanhdo na� bibliotecas.
As ;it1v1dades rnh11ra1s devrm olerecer Of)Ortumdades r;ira os dwersos pilbf1cns das b1blio1ecas. Cflmo também ms11ga1 a ln,ma•
çdô de grupos de mte,�se em deteimmadas temàttCas. Devem promover a valorização das dile,enças e apoia, a formação rnt1C<1
frente às expre�sões ar11sticas. Para o ano de 2015 teremos algumas linhas mestras e nUd12os 1emât1co� que serão norteador12s dil
programa�áo, porém, novas ll'mdttcas poclem ser incorporadas, buHanclo apresentar aos frequentadore� das bibliotecas ,munto�
que po1vtntura emergi1emda soc1edadc.As linhas temát1cas são
- Olicmas voltada� it leitura e à esrntil redilção, c,6mca, conto, poesia, co1del e edi4;ãn de textos,
- Produção aud,o visual 101etrn, fo1ograf1a, edição. anm1açào e c,ne clube,
-lnform,'111caemíd1;i�ri1g1ta1s,
• llus1raçâo: HQ, m;m�á. literatur.i 1nfan101uve111l, entre outro�.
- (,dariama: d11e11os h11manos • enfoque no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e serviços publico�.
-Out1as cultura'.>.em espec1al daAmeric,1 Latina.
• No caso da BVL, tambf.'m se,á explorado um eixo de cultu1a ambiental
As b1bhotrcas devem manter mo proq,amas pe,manenlt>s dewnvolv1dos pela p1ôpr1a �U!Pf! Hora do Conto, P1n1ando o 7,
Bnncando e Aprendendo, Rebele, Jogos Sens011a1s.,Clube de Lf.'lluia, labuleno de Jogo'.>. Luau, Le1tu,a ao PI! do Ouvido, EnUrtt'xtos,
Leitura do Cotidiano, Sa1au, Segunrias Intenções, assim como os programas de exten!oáo BSP/BVL ale Voe{> e PRALER .
Em reldÇáo aos p,ograrnas perm,mentes oferecidos deve1.i ser d<1da cuntinu,dade .i reahZd(;âo da "fid1d têcn1ca" quando du�
aperfc14;oamentos e/nu início de novos progr,1m,1s. OC'V<'fá cnnsta, o conteúdQ de cada program;;i descrevendo os ob1et1vos. pllbhco ,1
que se destma, .it1v1dades, recursos envolvidos para, upos aprovados com .i UBL, serem d1vulg.idos 110 PortalAprender Semp,e 1unto
com suas ma,cas para que pnsMtm ser ut1hzadns pelas b1hliotl'Cas integrantes do SISES.
Ob1etivos
1
· P1omover e fo,tal('cer ações que tornem as bibl1otrcas espaços d1n,lm,cos com atraçõ<'s para os diferentes publ1cos: rnan�as
1ovens, adultos, idosos e pessoas com def1cil?nc1,1;
• Oferecer cursos vohadosà compe1ência1nformac1onale d1g,tal.
Criar oportunidade� de apro-.:.1maç.'to dos usuários com e�critores, artistas, rs11muli1ndo a busca de novas informaçor� sohr,.
os tema-. abo,dados,
· E no Cii!,O da BVL, es11mula1 o diálogo t'ntre a leitura e ,u tcma11us relill1vas ao me,o ambiente

i

1.4.1
1 .4.2

...

e.

1.4.3

V)

100%
100%
100%

CC

100%

100%
100%
100%
100%
100%
500
850
850
500
2.700

lnventanar as coleções por
meios automatizados

1.4.4

1

Realizar cursos abertos ao
público(.. )
Realizar oficinas para o
pLlbl1co( •)

--

-

Realizar eventos para os
diversos pl1bl1cos
Oferecer os Programas
Permanentes: Hora do Conto,
Pintando o 7, Bnncando e
Aprendendo, Bebelê, Jogos
Sensoriais, Clube de Leitura,
Tabuleiro de Jogos, Luau,
Leitura ao Pé do Ouvido,
Entretextos, Leitura do
Cot1d1ano, Sarau, Segundas
Intenções ( • •)

Cursos
realizados

Of1c1nas
realizadas
Eventos
realizados

Programas
oferecidos às
crianças

Programas
oferecidos aos
jovens

- --

pessoas com
def1c1ência

sexta-feira, 3 de abril de 2 0 1 5

1.4.1

1.4.2

1 .4 . 3

-

·� "1-�

Realizar cursos abertos ao
públtco ( ' )

Cursos
realizados

Realtzar of1c1nas para o público

Oficinas
realizadas

(·)

...1

>

1.4.4

Oferecer os Programas
Permanentes: Hora do Conto,
Pintando o 7, Brincando e
Aprendendo, Bebelê, Jogos
Sensoriais, Clube de Leitura,
Tabuleiro de Jogos, luau,
Leitura ao Pê do Ouvido,
Entretextos, Leitura do
Cot1d1ano, Sarau, Segundas
I n tenções ( .. " )

1
3
3
2
9
5
7
7
5
24
3
5
5
3

Tnm.
Tnm.
Tnm.
Tnm.

10
2º
30
40

Trim.
Tnm.
Tnm.
Trim.

10
2º
30
40

Tnm.
Tnm.
Tnm.
Tnm.

1°
2º
30
40

Tnm.
Tnm.
Tnm.
Tnm.

TOTAL

Programas
oferecidos aos
Jovens
Programas
oferecidos aos
Jovens, adultos
e idosos
Programas
oferecidos às
pessoas com
def1c!ênc1a

Tnm.
Tnm.
Tnm.
Tnm.

1°
2º
3º
40

Tnm.
Tnm.
Tnm.
Trim.

1º
2º
30
40

Tnm.
Tnm.
Tnm.
Trim.

2.2.1

2.2.2

16

TOTAL

1°
2º
30
40

' �-«,

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1

e.

U'l
ai

1 . 6. 1

_ ... ..":"!,.

...J

>

ai

BSP Até Você / Pra ler

1 . 6. 1

BVL Atê Você

;(

..

.-�:..:-.·. ,-

"

Quantidade de ações
de mediaçào
realizadas (eventos)
u:,1,::�i"'!", c ·is..-�--,t
Quantidade de ações
de mediação
reahzadas (eventos)

,r-�· -�, ,;:,

1

10
2º
3º
40

Tnm.
Tnm,
Tnm,
Tnm,

"

·,;, .

.

,,

TOTAL

1° Tnm .
2º Tnm.
30 Tnm.
40 Tnm.

TOTAL

11
10
10
9
40

""

.. "'

3
3
3
2

... . ,

• ···

Efetuar a arrecadação de matena1s
para o s acervos d a s bibliotecas e
salas de leitura

Quant1dade de
itens
arrecadados

Realizar a d1stnbu1ção de material
bibl1ográf1co arrecadado por meio de
doações

Quantidade de
itens
d i stribuídos

lº Tnm.
2º Tnm.
30 Tnm.
40 Tnm.

--�

Tnm.
Tnm.
Tnm.
Trim.

BD.DOO
1 5.000
2 5, 000
2 5.000
1 5 . 000
80,000

TOTAL

TOTAL

1 5.000
25.000
2 5 , 000
1 5 . 000

2.3 Oesenvolv1mento Prof1ss1onal das Equipe�
Piumove1 c1 capac1tc1çiio dos profissio11;m d;is bibliotecas por meio de even1os, workshops, palts\ra'>, cu1sos, of1cmc1s, e umc1 da�
prmciµa1s .:ições do SISEB. Somente se contarmos com equipes cap;idt.idas t que poderernos Jpr1mow a qu.:illdade dos serv,,o�
prest�us. Pc1r<1 urna rntlhor ef1cJcia do progr.:ima de capac1tJçâo as a�ões deverao atender o levantamento de necesmlades re..J1tJ
do pelo Unidade d� 81bl1oteca� e le1tur.:i 1unto os billliolecds do S1\tema btadual de B1bl1oteCJ\ Publica� - 2013 e os lev.intam..-nto�
f�1tos mtemallcamente dU1an1e il\ av;il1dÇõe'i, alem de mcluu temas movadores que vt'f'lhc1m st>ndo discutido em b1bl101t.•ca\ publ1,a�
no Brasil e exte11or. E importante est1mul,1r .ts equ1� .l bu�lilr seu de�envulvunemo pessoal e prof1�siondl.
Para fati11ta1 o acesso dos profis)iona1s aos evento) promovidos. cunt111uaremo} com <1 destentralizaçãu das .M;Õ� Alem d,,1
cr1p1t;il dPve1,io se, promovidas atividades no� munic1p1os du 1nter101 e lito,al do Estndo. Tarnbem devi'rd tontinuilí o oferec1m11ntu
de cursos em pl,11aforma EAD.
O portal de capaCltaçdo do StsEB deverã ser permanenlemente atualizatJu com d agend.t O(' curso} ofe1ec1dO), dlem de op<mu
nKladõ de capacnaç;io, no11e1M sobre evento� nd<1ona1\ e 1ntemaciona1s. ,l<esso a teKtos mteresSc1nt�. ent,e out10s.
Neste ano ao mve) de teimos um yrupo de estu dosld1fusdo promovl'remO\ e,ncontros reg1ono:11s de modo a lev,tr ,1� 1nfotmdções
sobre o SISEB e, ,, hnhar o� conceitos de "b1bl1ote-c:,r1 viva" µrmc1palm!'nte p,ua os diugentes da� bibliotecas
ObJet1vos
- Propiciar a adt>qu;iç,10 do perliJ dr1s !'4uiµes ex1stt'nte� p,1ra atender a dem.indas da cumunidade por novos serviços,
- Promover a melhoua da efic,i'>ncia das equipes que atu,1m nas blhliote<as integrantes rio Sistema visando o ;ipr1mo1amento da
qualidade dos SPrv1ços prf\taclos e a sal1\façâo da comumdadt> usu.=ma,
- Promover a v;ilorizaçào p1of1monal, PS!lmulando a busca f)('lo autodesenvolv111lC'oto;
- Fortalecer o SISE8 v1\;mclo a maior pa111c1paçao do\ municip10�
,•CS-fil"

M

'"°

,,

2.3.1

Realizar a operação do Portal de
Desenvolvimento de Equi pes

V1s1tas ao portal

2.3.2

Promover a agenda de cursos,
ofJCinas, palestras e eventos
presenciais e/ou à distância

Quantidade de
sessões de
capacitação

2.3.3

Reuniões
realizadas

Promover as reuniões regionais
visando o fortalecimento do SISEB

- --•:;;i, , ..
Tnm.
Trim.
Tnm.
T n m.

lº
2°
30
40

TOTAL

1°
2º
30
4°

Tnm.
Tnm.
Trim.
Tnm.

10
2º
30
40

Tnm.
Trim.
Trim.
Tnm.

TOTAL

TOTAL

,r,.
_'
·,,i
5.000
7.000
1 2 . 000
10.000
34.000
9
li
11
9
40
1
2
2
2
7

2.4 VIII SEMJN4.RIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBUCAS E COMUNITÁRIAS
A construção de um Brasil - leitor (' um tiabalho conJunto que l'nvolve governo I' sociedade civil. Nl'ste con1exto, destaca se o
papel preponderante das bibliotecas publicas I' comunit.i11as no incentivo e no acesso grdtu110 à leitura.
O Sistema ht;idual de Bibliotecas {S1sEB), abl'ange mais de 900 b1bt101e<as públicas e comumtãrias ex1stentrs l'm ffiilis de 600
mun1dp1os do Estado.
O Semmauo ln1ernac1onal de B1bl1ote<as Publicas e Comu1111ã11as ê u ma das mais i mportantes ações de capac1taçao d.l UBL Em
2015, chega a sua oitava edição. Como nas 1'd1ções anteuores. o S1'm1nârio 81bl101«a Viva t,arâ cspcc1al1stas nacionais e mternacm
na1s para d1scut11 os temas atuais e mowar as melhores práticas da ãrea de B1bl ioteconom1a e C1énc1a da Informação.
Pretendemos reunir novamente em São Paulo, prof1ss1ona1s e pessoas mleressadas no assunto que poder�o acompanhar pales·
tras de alto mvel, compartilhar experiências, dialogar com quem produ1 liter;itura, in1era9ir com novas 1de1as, mtl'graMe em nov,n
clÇôes e <onhecer alternativas para p1epa1ar as nossc1s b1bl1otecas para os desal1os do futuro.

.... .

-�

·"

.m

,,,.

•· • M,

.

''

Hot site com
conteúdos
retrospectivos

"

,:

, .,

1°
2º
30
40

'''"",

( 'J Comput<1·se o numPro dl' tventuYrnrso<Jof1cina\ e nilu o numt'f'o de �e�sõ�
( ' " ) O 11rogr,1 m,1 µerm,in�nte ewµre��a quantidade ulerec1dd por pul.Jlito e não o nume10 de �essõe\ rt-ahzada�.
1.'.) (,1p;mtd{dO Ili!� BSI' € !IVL
Sera man11do o programa de �t.ig,u na) biblioteca�
l .G Proq1;u11,1� dP htensdu HJSP/81/L att- voce e PRALERI
Üll)PIIVOS
!:m sPqupnc1d .iu µoctuado tom 2014, u� progr;im;is tJe exten>âo s,io mantidos p;11a 4ue ,is ações desses equip.1mento� possam
chf'q,1r � p��Ud\ 4ut' pOl alqum,1 raz.io não pOÓt'm frtqut>ntar as billhotecas cut1d1an.1mtntP Assim se1ão mantidos o� proqramas
B�P " BVL ,11;> voei>, dt>vt>ndo µaia tanto tJ.,fm1r ih (Omun1dad� a �f'íem a1end1J,u. As atw1cl.ldes l)Oderao acontece, em locais como:
hO\Jlll,11\, orlan,110-.. almi�. alhPrr1ue'>. 1)1es1d•o�. l'ntrP outro<; r..paços.
P,11,1 o r,roq1,1m,1 Pral('r e 1mr,ortanti! bu�ar um vmculo com as mst1tu1ções para que as ações de mediação não sc1am \1mples
mpnt.• P\l('nlo\ 1\ol;irlos, ma� de1xt'm na ms11tu1ç;io um 11prend1zado r um,1 pratica duradou,a de estimulo a leitura
u� ln<.111 e C'I� t1rio\ de m!N\ll' nção deverão <,t>r drf1n1do� cm conformidade com o� objetivo\ do prog1,1m;r dar aces�o e PST1mol;11
1,,11ura l'n11e wu l}llbl!co dlft>lo; de1i:n n.a 1nshtwçào atendida um ap1end12ado no uso da promoi;âo da ll'llura como ação de promo·
çan ,nt"1;il l rnllui.11 roo,htuiMe l'm l,1bn•Mo110 p,11..i mndel,1(.io nu 1nwhaçâo dP pr.1t1c,1 d1s�emmavel para o SISEB. t importante
�clt"c10Mr esri,wn riue contr1huam com o m<ent1vo :i lr11ura. A intervrnçãc deve ser rl'gular e sistemã11(a cm1ndo um vinculo com
o lnc,11 ric morio ri11c ,is prsso,1s p0ss.im 1'ncon!1ar l1v,os no<; outros rl1as.
No ca�o do 6SP/8Vl ate 1/océ o foco rlever,1 ser ilS escol,1s das reg1Õ<!s riara apro�1m.ir l'I publico vi�ndo trazer as familias p<11a
sNrm lrl'f111l'mario1,1s dai h1bhotrcas. btm como a cnmuniclade do entorno
Na med1cl.1 em qw, o\ program,n forrm <,endn ciesl'nvolvidos ,1 OS pcxlNã bu�cai novos locais p;i1,1 Sl'd1,,r as açõe�. Nn caso do
P1alr,1, proqrama rm qur �.10 ,1ciquu1rlns itens de MNVl'I, a listcl dos 1tl!ns devl!fã fazer pane dos relc1torios trimestra is.
ObJCll�OS .
OINl'<N serv1�os extramu,os propomonando ampl1a1 o c1cesso a le-1lu1a, pri ncipalmente pa1a os ind1v1duos que por alguma
1
1.v<1o n;;o podl'1n fr<'quentar as b1bl,01eca1 cotu:l13namen1e.
R uscar 1cla,1onamento em l'Scolas / inst1tu1clX"\ do entorno das b1bl,01ecas,
E(pr11ml'nl d1, mod<'la1 e m<uba, p,at1<ds dc e,1ensáo.
i fõ"

..

OIJ1et1vo
- Apoi,1r o d€st'f'lvolv1menw de cull!(õe� d.ts b1blio1ec;is do SISEB e de in\t1tu1�� do Estado d!' S.'io Paulo

,.......,'.'! �.,...,.,

TOTAL

Programas
oferecidos às
crianças

ca

1°
2º
30
40

TOTAL

Eventos
realizados

Reahzar eventos para os
diversos públicos

São Paulo, 1 25 (63) - 4 7
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�

�

Versão preliminar da
agenda

2.4.1

Abertura das
inscrições

Realização do VIII Seminário
Internacmnal de Bibliotecas
Públicas e Comun1tânas

Abertura para
apresentação de
trabalhos

11

1°
2°
3º
4º

, ,., IO.'.r<
Trim.
100%
Trim.
Trim.
Trim.

TOTAL

10
2º
30
40

Trim.
Trim.
Tnm.
Trim.

100%
100%

TOTAL

1000/o

TOTAL

100%

10
20
30
40

Trim,
Trim,
Tnm.
Trim.

1° Trim.
2° Tnm.
3° Trim.
40 Trim.

TOTAL

100%

100%

100%

2 SISTEMA ESIAOll�L O E BIBUOTE(AS PUBLICAS
10 Tnm.
2 1 Comrxtn do SISEB
2º Tnm.
Em 2014 o !.ISER rnmplr11')11 30 ,1no\ dl' ex istênna O SISEB e o pt1m('110 r o mais ,1nt190 Si\trm.,. da Sec1eta11a da C1ll!ur.,..
3°
Trim.
[ mhm ,1 f'mlíl rod.1 um;1 lnrm,1liz,1�an lr9,1I entPridemos (lUl' as pf'��oas sào o maior a11vo do Sistema Por rw• motivo !'�t,,mo\
Seminário realizado
4º Trim.
100%
�rmprr 1eaf1rm,1ndo ,1 1mpnr1ãn<1a rlo (Omprom!'l1mento dos prohss1on.,1s p.i,a mantPrmos um Sistema de a,esso à 1nlo1maç,'io e .i 1
TOTAL
100%
leilura torre e operante Que atenda ás demandas da comunidade
1'ambem e nec�sano p1omov1'1 as b,hlmteca� Junto as suas adm,msua�õe� mumc1pa1s. Temos percebido falta de comp1eensão
Dadas as rew1çoes o,çamentilrias no periodo abrangido por este aditamento, a tstrutura e eKtensáo da programação do
do conceito cmpt('('nd1do na BSP- o conceito de " B1blioL«a VJVa· - po1 pane de alguns dos gestores dos mumcipios. Essa visão por 1
nças (duração, loca! de rea(11a�ao, numeio de palest1an1es, entre outros). Essas altera�oes serão acordc1das
�l'lt'S rstreita nao consegue vri a bibliotl'ca como um agen\e de mudan�a da sociedade Assim, visando dar conheci �en\o s�bic !�;:��
�ºn:���� ��t
o conc('1\o de B1bl1011'Ca V1�a da,emos COllt nu,dadc nas ações de ;idvocac� No ano de 2015 continuaremos com as a�oes voltadas
3 PROMOÇÃO A 81B1 IOTECA E A I EITURA
para o� dmgM1CS (secretilnos e dnc1orf� de whura I' educação e p1efe11os mun1cipa1sj. ConMua,emos a enviar a este publico alvo
P,omover at1wdades pau dwulga(âo da le11ura, do hv,o e l11eratu ra. vollados a todos os publ!cos cnanças, 1ovens, adultos e
newsleuer <ontt'f'ldo mlormai;oes !.Ob1e o conct>r10 de b1bl101«a viva, sobte o que a b1bl1oteca repr�n1a hoJe, as poss1b1hdades ptiSOél com dt-ficiêntia.
odos o� prog1amd� devem contribui, para a meta prmupal. mcent1vdr a le11Ura entre os cidad,:ios que v1v11m nu biado dt> SdO
de atuação da bibl ioteca, a contr ibu1çao que ela pode dar à própria admi n1s1ra�ão, e, tambtm, te�temunhos de pessoas que se
�
benefic,aram com os seiv1rns e produtos oferecidos pelas b1bl1otecas, e que 11anscenderam muitas vezes o acesso à leitura l11erã11a. Paul .
3. l Publícaçõe\
Oli1eiivu�
Em compleml'ntaçào d� a�ões de promoção d le11u1a foi cu.ido em 2011 o Jornal Espalhufafo\ que e de�tmaclo as crianç.i� �
Ampliar a VMll1l1ddcle tio S1\\ema ent1e a\ b1bl101e<a\ mlegrantes
Jovens que frequentam ,U b1bliotl'Cd� integrantes do SISEB.A publicação e muito apre-c:,acla pelas 81bl1otecct} 1nteg1antes do mtemc1,
e ,em C11c ulado 10 numero� po, ano. Dadas as rt-stm:;õe� 01�amt>r1tã11as de 2015, o Espalhafatos tera neste ano Jpenas S edi�ôB.
- fot1Jleco.'r <1 relh' óe pe�soas que cumpoem o SISEB,
Para o futuro pretende-�e expandir o Espalh.ifato� tanto em sua pef1od1c1dade, quanto em seu conteudo editori al, buscando amµl1ar
Dd l mibil idadt> da� a\oe� do S1�tema patd o\ munmµ1o�:
e e
'
1
rante este ano de 2015 buscaremos integrar of1c1na� de COlllt>udos
1
Estimula tl re.tliz<1�,io dt' µ!a110\ d.- .iUvucacy entre JS b11J!ioteta� e lOln �ua� cornun1dade�
r
�:Sª�\�1����:/:p�����rt i:ra ;� :1�:, :2��l���� �����:l�t��Pelas mesmas resmções orçamentarias. daremos contmuidadt' ao Caderno Notas ele B1bhoteca� pulihcando apenas um do�
<r
do1�
cadernos
uucialmente µrevistos para 2015. O caderno Notas de 81bl1oteca e, uma pubhcd�.io dmgida ao Sim•ma Estadual d"
f----+--�-----------"IC...:.
�
1 _..,.;..�
•'"'-'''""-'
" -''Y.:.;r
'•c.
f••:,.
"•;.,
;r.:°"
!1,,4"1:.:,...1,'"-Ll
,-_,
s º
t ª
s u
da area di' Brul1oteca, B1bl1oteconom1;i "
eca
c
•
1 o T n m.
J
! �n���,c1! ���::�
���a�i��:"J!���e��� ���\��r•�a�!:
�:���!� d: 1
As publ1<açõt's sáo µlantjadas para o forma10 1mpr!'SSO, m,1s dt'vem 5er est.:ir d1spon1ve1s tamU�m em formato d1y1tal no rurtal
2º Trim.
2
Execução d e plano d e advocacv
Ações de
,_
_
m
_
_-+--2
--, Ap,encler Sempre, salvo quando de limitações imµostas pelo� auto1t>S.
n_
0_
2.1
3_
T
voltados aos dirigentes culturais
advocacv
40 Tnm.
2

r------,-----------------,--:,--;'t',""7==""T,._,--ac:;,s;srr"1"C,;s,;a:i
TOTAL

����!�ã:��

9

2 2 Ap'11n J at11,1hz,1çao d0\ ,1cervns d,1s b1blm1cc,1� pl1bhcas munmp,11s
Orsrlr 200j mant!'mos a ;içilo de ;111f'(od,1çao de m,1ter1a,s p,1fa O\ ;icervos dn b1bl10tffas do SISEB e de mst1tu1çoe� que
fKl\\11,1m �.-11,H dr h.•,turos. E�s,1 ,içao é t•tr('mamente importante, pois /IS b1blio1ecas n,l(I d1\poem de �Nh.as para atualizaçao de
suas <Oll'çoes.
1
.
�Jo novo local /il instalado na sedr da SP LNturas, devl'ra sei estimulada a escolha por parte das bibliotecas dl' seu� "k11s" a
1101111 do estoque do SlSEB. Naturolmente quando nao for poss1vel a equipe da B1bl101eca se deslocar. o ma1e,1al a �r doado será
�<'lwonado pela OS

3.1. l

Publicar o Espalhafatos

3.1.2

Realizar a publicação d o caderno
Notas de Bibliotecas

,i�
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1 qual1f1c,.çdo como OS ,elaç,'.io de conselhen<>'> e mand,1to\, drrt'tona e cont,110!., 1elatonos ,muars, prt>�tação de contas\; lmb p,u,1
; l p1�miu �. 1u P,1ulu dt' li1Pr,1tur�
Crrt1Jo vm 1008 0 Prl'frnO Sdo r.1ulo cfP l1teratur,;1 1em �ido 1econhec1tlo comu um,;1s da) rnai� importante} prem1 .içõ1õ do
ouv1do11<1/SEC, para o )rte da SEC
· fnv1ar li Assesmna de Comunicação da SEC. por e-mail, com cóp,a para a Unidade Ges1ora, toda proposta de ma1er1al de
p,11�. Dt>v iclu d} r1,�tri\Óe� ur,ameri tJflJ� tJe 101 �- a a· ecJ1�do do Prt<mto sera .imphl1c,1t.!d. O co111eudo do Premio e sua rnml'cução
ll'�llltd )!UóO 1ot<1lr11�11 1l' pre<,l'rvdtlO}, 1nd� o� evento\ de prepara�do dl' pübl1tt1 bem como o evento dP prPnl!d(do 1t>rdo rt'dlrzddo� d1vulga�ão a ser produzido (folhetos, convites, catalogos. etc.), i nformando layou1 e tiragem.
· Apl1r,1r corretamente o Manu,11 de logomarcas da SEC I Governo do Estado.
de modo s1mpl i licado com relac.io a\ ed11;ões an1errores.. As mod1f1<ações e datas para os hentos serão pre'l1amente acordados
P,111 1c1pa1 das campanhas de comun1ca�ao e esfo1ços dP d1V\Jlgaçáo promovidos pela SEC sempre qu l' ha1a previsão orç,1men
C'nt rl' a Unidade GC'stora e o�
Mria para 1,11 quando t,il ..i11v1daUt' rncoue, em cu!.tos.
ObJt'l,�os
·
Segu
i r as onentaçõe!. da Pol1tl(,;1 de Comunica�ão e a Pol1t1ca de Porta-Vozes da SEC. Enviar Helat6110 T11mestral de De�tJ<1ue}
PromovN ,1 l!!rra!ur,1 nanonal;
D('stacar os oovos esrrtlmes,
lncrnti,;n il prncluçdo lrtt'rari.i nacional
Contribuir na q11alrf1c�,io da pmduç;io lrtrra rra no p.a1s;
Promovr, ,1 ,lp10�1mdçao � ml�dtao dos m11to1e� fm,1l1ms com u puUltco.

"'

• i

3.2.1

.,N#

'

,(" _;__•1•

da 81bl 1oteca e dos Programas de Le11ur1.1.
ROTINAS E OBRIGAÇÔES 00 PROGRb.MA DE EDIFICAÇÕES CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA
Ob1e11vos

"'''º"

Hot site
atualizado

Manter o hot site e m operação

ij;:._... � '• • •

10 Trim.
2º Trim.
30 Trim.
40 Tnm.

TOTAL

3.2.3

3.2.4

Quantidade de
encontros
realizados

Promover o s encontros com os
escritores finalistas na BSP e na BVL

Evento realizado

Realizar a cerimônia de premiação

1 0 Trim.
2º Tnm.
3º Trim.
40 Trim.

TOTAL

1 ° Tnm.
20 Trim.
30 Trim.
40 Tnm.

TOTAL

1

100%
100%
100%
100%
100%

por todos os meios a seu alcance com o Parque na obtenção do al�d1á, que ê responsabilidade deste úh1mo.
- Obter e renovar o AVCB (Auto rle Vistoria do Corpo de Bombeiro�) no pr;izo concrd1do pelo Corpo de Bomhe1ros. atualizando
semp1e que necessario o p,01eto de bombeiros. Rea hMr a manutenção pe11od1ca dos equipamentos de segur;inça e prevença() de
inc@n<lt� (h 1drantes, extin101es em wa� diversa� dd�Ses, etc.), gar;intindo bo,is condições de u�o e prazo de v;1l1ddde vigente. M,1nter
atual 1zado l' dentro do pra2o de val1datle o tremamento da 8rigada de lr1cêmJio d.i Biblioteca de São Paulo e da 81bliotec.i P.i1que
V1Jla·l obos. Entregar AVCB quando da ob1enção ou renovação. Entregar Re-latórro Tr1mewal do Programa de Ed1 f1cações con1endo
desw11vo com imagens e re91wos das aÇ()('S realizadas, dcda,ando Sl' houve laudos tccnicos emitidos por emp,esa pr�t.ido,as
dos serviços ou "rnmuni(JUe·se" do Corpo de 9()mbenM e qu<11s as p,ov1 denc,as tomad.1� no pe11odo. Nô caso da Biblioteca clí' 5,m
Pal
. .fo,por csur, ;, mcsma, local izada no Parque da Juventude, afeto a 5ec1e1ar1a de Estado rlo Meio Ambiente. a cabine pr1mar1a
de t>nerqia eletrrca da 81Ul1otec;1 e gerrd,1 d1ret.lmente pPlo P;11que. A ob1enção e 1Pnov;içilo do AVCB dependem, n;1turalmen1P, d<1

2

2

1
1

n c.:ilpr,d..mo ptl'\,up()(' o l:1n(.:imrn1 0 do Ed1!,1I rio Prt'm 10 em março dt 101S. e o ,1011000 dos ftn,1l1�1as pelo menos 'iO d1<1s
.io1r� do d1J d,1 ct'r1mrlm,1 df' p1rm1,1çào. 01 encontro� rom tsn11orts t'Mâo w1e11os il Jce11.x;.>0 dM au!ore<; C'm part1np;11.

3.3 V1<1gl'm lltt>r,'111,1
Prriqr,1m,1 1111c1,1do !Jm 2008 e qur 1em ri1 1ma rtColh1rl,1 nos munrc1p1os em que acontece-, o Vi agem l1tcr,ma !i.'m como ob1e 1 1vo
e�11mulilr ,1 pru4r,1m,1ç,1 0 cuhur;il dii� 81Ll1otec..� Puul 1c,n e p1omover o ,mcontro de leitores com ,1 l1tero1tu1a. O p,ograma busca
inul'mf'lll<lr il 1<1ffid<1 cultutdl <l,1 b1bl1otl'c.-. com ,1 vmd,i W' contador� de h1�tor1a� l' de �crrtor� Pl"temk t,unbem con111bu,r p;ira
d,11 protayoni�mo .i� b1bliote<a} lotdl� como fomentJdora� de él�ó� <uhu1d1� For 01ddo um ponal d1spornvel pttlo W'MVv1ayeml 11e·
ldflil.ory.br que tor,tt'm d� mforrn.içoe� d,h t<d1çém p.t�}add� e o <dlt<nddrro da ediçilo pre)ente, tào logo seJa fec:hddo. b}e ponal
deveril ser rn<tnt1do 110 a, com seu h1stor1co e ser a1ual11ado no micro das a11v1dades do programa.
Devido a� rcstnÇ()('S orcamen1� 11 as solrnl.is. mas v1M1ndo mantt>r o atendimento das 80 c1dad� do Es tado, o Programa 1e,II suas
a1 1v1dades 1 edUL1das, com a real1iaçao de apenas um modulo J)Of odadt- (este númt,o ,11 foi dl' 5 l', m;m rl'Centeml'nte, era de 4),
P,1ra a 1PallZ,l(M dl) piogram,1 iaztnHe necessfl11os ,1 rnten� p.111 1c1paçao e o compromehmentô rias h1bliofl'Cas l' dos mun1r1prM 11,1runran1�.
As con1rap;ut1cf;is a SPll'm l'fl'!u,1clas pdos munrci p1os SNào delrrudas ('m coniunto com ,1 Unrrlade de B1bl101ec;n e Leitura,
bem como ,1 s,.,l<'çlm rfos munrc1pios contemplados.. Toda prnqramaçolO contufa nos módulos !terd formatada cm conjunto com ,1
'.)PCret,m,1 tlt' b!,nJo dd (uhura
0b]t'l!V�
b.p1 i.'St'nt.ii J ll'1turJ de forma prazerusJ..
Contrrbu1rpara o mcent1vo il le1tura,
Ap,o�rmdr l'SC11 tores e ,mistas com 1eu público,
FOftalecc1 a ,magl'm da b1blrottca 1unto as s uas comun1dades,
Aprimora, O$ u·1v 1�os prt'\tados pelas b1blrotN:as p;i111c1pantrs.
--
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3.3.2

Realizar intervenções de promoção
e mediação de leitura ( 1 módulo
com minimo de 1 intervenção por
mun1cíp10)

... . ..

,...,

Hot Site
atualizado

Manter o hot site atualizado

3.3.1

..

Municípios
atendidos

Quantidade de
eventos realizados

,rr,r:r;m, tJ:tr.-.:T1i•:c
1 ° Trim. 100%
20 Trim. 100%
3 º Trim. 100%
40 Trim. 100%
TOTAL 100%
1 0 Trim.
2º Trim.
30 Trim.
80
4º.
Trim.
TOTAL
80
1° Trim.
2° Trim.
3° Trim.
80
40 ,
Trim.
TOTAL
80

-l PESQUISA DL AVALIA(AO
�lr101lnr,11 o 1nri1n• d<' \.1l1sfaç.io do� usu,1 r1os " dM rirof1ssronil1s ,orn 1elaçilo ,,os proJetos, program,n l' equ1pamr>n!O\, por
,1 mu,1ro1w•m. Murntu1,u ;i furmdç<10 do lt"ttor t' o <1prend1zado d<1s cnpi1C1taçoes. l,)or avali;ição qual1tauva. Os rnstrum.,ntoi d;i ,wa
lro1ç.\o cJ�ve1ilO ""r .ipre)l'flt,1tlo� d Unidade Gestor,1
OIJ1 <.'11V(t.,
• ltlent1f1td1 u 11 ,d1(e dt> }al1�fd<;ciu do� �l'rv1ço� prhta<los,
· As me1odolog1,1s J serem aril icadas � a en1presa que ira desenvolvê-la deverão Sl'r aprovadas l'm COllJunto co,11 a Uni dade de
R 1blrot('(.d) (' le11ura

4.1

Aplicação da pesquisa de qualidade em
todos os programas

Pesquisa
Realizada

2º Trim.
30 Trim.
4° Trim.

TOTAL

100%
100%
100%

11 �TIVlílA[)fS MFIO
QUADRO DE ROTINAS T€CNICAS E ORRIGAÇÔES CONTRATUAIS
Em wmprrmento ,h obrrgaçôc� contratuai s prrv,stas na Clausula Segunda do Contrato de Gestão e cm seus anexos. bem
romn ,1� rl<'ma1s e�19!'nrias lrga,� l' 9e1enna1� que regut.1m a parceria com a Swetar1a de Es1ado da Cullura, além do uadro de
Q
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�
Orq,,mzac;'l(l Socr,il " cnnforme O ca\o, pdo prolirnt)nal lt>coico responsavf'I.
A� rotm.i� t!'Cnrcas rl'fe1.-m·}t' a!o ílÇO!'S Pspec1alrzacJas real izada\ de manl'1ra s istematrc<l e continuada UurantP toda a v1yénc1,1
úu Cu11trJtO de Gf'St.io. �f'!1 <.iu apl'ilP1�oadas conforme J necess1dadf' !' a d1spo111b1li<ladP de rN:ursos e de r,ov,1s metodoloq1 s
a é
1l"Coolu9•,:1s sempre d µ.irt11 de p,eviu errtendnnen10 com õ Unidade Ge�tura
ROI IIJAS IEClllCAS t OBRIGAÇÔtS 00 PROGRAMA Ot (OMUNICAÇ,\O E lMPRf.N5A
De1envol,er Plano de Comun i caçao ln�li!uc,onal que fortaleça a presença das B1blroteca1 e do� Programas de leitura Junto
ao� d1vmos publicas de 1nteit>sse (es1udan1rs, prolessores, apo1ado1es, j)('Squisadores, patrocinadores, doadores, 1mp1cnsa e lorma·
dore1 dl' op1nraol, firmando-os como l'qu 1pamento cultural e pro91 amas do Governo do Estado vinculados à Secretaria da Cuh1 1ra.
Suhm,. te, ,1nualmr-nt<' p.lr<l ,1p,ovação ri,i SEC. 1untam"n'" com ,1 proposl.1 do Pl;mo de T,abalho do e�erdc10 seg1 11ntc, a awahuçào
flo Pl.,nn iP Cnmum(.l(,1"
Promowr ,l\ B 1hhot,'us e m P109,;im<ls ri� le1tu,1.1 n,1 mtemet t' 01.11 r�es soe1a1s, s�-gurndo as d irr-triz"S do P1.,no d., Cômu·

::t,�:�:;1
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Infra:�,:�::� �::: �:i�l:U��;: ;;'��:�:�::: :1�:�:r:s�: �r::�
menta dos Serviços Manutenção e Conservaçdo Prevl'rlliv<t dds Edificações.
• Promover a rcgul.:m,açâo cadastral das td1frcai;ões. com elaboração ck- todos os p101etos e laudos técnicos solicitados prlos
órgãos püblicos para obtenção r manutenção do AJva,ã de Funoonamenlo de local de Reunr�o JUnlo à f)feft>1tur1.1 do munic 1p10.
[ntre<Jar cópia do Alvará de íuoc1onamento de local de Rt>uniào a cada renov.x;-,\o ou informa, rlQ Relator10 Tnmestral do Progr,1ma
de Ed1f1caçõe� rpgisbo desmtwo das açúes 1ealrzada� no per1odo 1risando â obtenção do ml'�O. No caso da B1bl1ott'Ca de 'i,'"lo Paulo,
e1tando o processo de obtenç�o di? Alva 1a de Funcionamento da ml'sma mclui<lo no prnCl'ISO deAlvara dl' Func1011amento do Parque
da Juventude, afeto â Secrl'tar1a do Mero Ambiente do Estado dl' São Paulo, a 05 se compromete a desenvolver gestões e cooperar

.-,

.

1

s1 1uaçilu dei Cdbme primdrra. Estando a lllt')tnd wb a gestào do Parque, d conce)s,io du AVCB depende dt' cl�óe� do proprio Pdrqu�
, Utll11ar e atualr1ar sempre que necessário o Manual de N0rmas e Procedimentos de 5t-gu,ança e o Piaria de 'ialvaguarda
e Cont1ngêoc 1,1, com rt'aliza(àO de t1emamen10 f)l'l1ód1co (k, todos o� funnoMrros.. En11ega1 Rt>latóno 11 1ml'\Tral do Pt091ama de
Ed1frca(oes con1endo rlesrn1wo das ações Ot' seguranç,1, salvaguarda e contmgência realizadas.
. Renovar anu.ilmf>l'll!.>, dr>nt10 do pr.izo de validadl', os sequros contra mcênd10, danos pat1 1mon+a 1s e respomab1lrdade ci•11I, com
CObl'rturas em valores curnµ.itiveis <Oíl1 a ed1f1tação e uso. Enttt'ga r cópia das apólices de seyuros a cada contrataçãu, re11ova�Ju
ou alteraçao das condi rjoes dl' robl'r1ura.
• Manler e promovl'! cond1çoes d� act'ss1b1l1dadC' fis1Ca pa,a pe!.soas com dehCJênt1a e mobilidade 1cdu1ida
- Zel,11 pPII.I suslenl.lhtlrdade ,1mb14"ntal rontemplando aç()('s para m1n1m1za(liO de gastm rom agua, enc1g1a Plé1rica, m1.1 1e11,1 1\
tecn1co\ e de consumo t' 1mplant,1r colel,1 \eletiva. Entrcg.:ir Reli!to,10 lr1mestr,-il do Pro•y.,ma de Ed1ficaçÕC'\ contendo desmt1vo
}emestral da� açoes r!'Jl izatla).
· ROTINAS E 08RIGAÇÔES DO PROGRAMA OE GESTÃO ADMINISTHATIVA
As at1v1dade-; admm1strat1vas envolvem o custeio de: recursos humanos próprios e operac1ona1s, de trasladas e dema is despesas
pa1a a t>..:ecuçio deste Cont,ato de Gestio 1ta1s como àgua, l u,. telelonl', segurança, impostos e malerial de co11sumo), bem c01no
a atu.il 1zação do relatór io de bens ativo�. l' a real 1zaçao de at1v1dadcs or9an1zac1ona1s, de manutenção do equrlibrio f1Mnce1 10 e ril'
capt;tção de recurso�.
Ob1et1vos
• Admmistrar, supervi siona, e geiennur a B1blrote<a de Seio Paulo e os Programas dl' H1Cent1vo à Sibliotec,1 e d le1turd curn
qualidade, efcc1ênc1a. ef1cac1a, transparência e econom1c,dade.
- Mante, v,gentes Iodas as cond1çoes de quahf1cação. Cl'leb,a�áo e avaliação do Contraio de Ges tão, Enviar li!.ta de Conselhei ros
c cluctores aiuahzada, cer11rlôes negatJV;is l' dl'ma1 s comp1ovaçôes e demonstral1vos previstos na legislação.
• Manter atualizarlos e adequados o M.1nual de Rccu1\os Humanos e o Regul,1mento de Compras e Contrataçoe�. \Ubmett•ndn
á previa .iµ.ovação do Cunselho da 05 e da SEC. p1opostas de alteração e atualrz.ição.
• Elaborar relat011os do) yastos mensais com utilidades públicas, impostos e taxas (com 111dicc111vo de pagamen10 no prazo).
• Mante, gastos com pessoal e com dneto11a até os limites es1abt'll'<1dos no AoeKo Ili do Conttato de Gest.io. Aprí.'St'nla1 mlo,
maçáo !Hmf'itra1 dos inrlrces ati ngidos ílO per/odo e rt'lação dP urgos, salArio� l' bt'nellcios pagos aos 1ecuno\ ht1m,1nos cu�tr-,1do�
com o Contrato de Geo;tJo.
· Mantl'r iltualiziida a ,el;ição Ue bens patrtmon ia1s, conforme a ll'g1sl,1ç,fo vigente {Anl'XO IV-8 do contrato dt' yest,'io).
· En1rega1 semest1almt'll\e a ll'laçdO de Convérnus e Parcerias firmadas I vigentes no perrodo.
· Entreg,11 Relatouo d.,. Captação de Rl"Cu1�os Adic1011a1s, d1srnmm,1ndo pro1eto, p..lllO(tnadot valo, aprovado, valor G1pt.1do,
valor aplicado e saldo. Oevt'1ão ser d e1r1damcnte diler('fmados os recursos c.aptados para fNOJetos espec.1f1cos e aqueles l ivres par;i
apl icação no Cont1ato de Gt'stão.
· Entrcg;ir relação anu,11 de cont1,1tos com tercc11os (indicando: cootr,110/descrrção do servi<Olm,slano) e 1elaç.'io anual ele
Contratos de SeglJrança e Limpeza (indicando: nº postosJd�rnção do serviço/posto; obs ervações).
· Manter um Sistema de Gestão Interno dotado dt' es11utu1a organizacional, srstcmas administrativos e opl!fac1ona1s, ,ecu,sos
humanos, controle de pa111mômo, con11oladona, comumcaçdo, r(>(Julamento de comp,as, plano de c;irgos e s al.irias e controle de

CUSl�
· Manter o equ1l1br10 e<onõmico-fi11c1oce1ro durante todd a v1yêncid do Cont,ato de Ge!.tão. M<tnler a Cilpaciddde de l1qu 1d,1�,tO
das D1vid,1s de Curto P1.120. Co11trolc1r .i capacidade de pagamento das desp('-)as (receitas totais x despesas 1ota1s). Apresentar
demoostrat1vo dos md1ce\ e calculo trimestralmente (para acompanhamenlo) e ,1nualmente (para avaliação).
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA REFERENCIAL
O modelo de or(amento da SEC (em ane-o) e a base do plano de conLlS do Contrato de Gestao. Elabo1ado em reg1 mt• dt•
compe1('ncia, o Relator10 de Orçamento Previsto x Realizado deve 1elle1ir o balancete contábil d" período.
Ao apresentar o orçamento p.ira a UGE, a Organização Soc1,1I d!'ve estar prepa,ad.l para esrlarccer as p1em1ssas or<,,mf'nt.ir1M,
mdicaodo as unidades, quantidades. séries históucas e parárrnmos de mercado que refl'rcnc1am os valores p1e<J1sto'.>.
No decorrer da eH•<u�olo orçamentaria, a 05 pode1.í proceder aos reman e1amentos e mov1menta�ões ent,e as rubucas que
forem necessáuas e conven1entl's para a mais ef1C1ente gestão dos 1l'cursos no cumprimento do contrato de gestão. observados os
d1spos1t1vo} previstos ern stu Estatuto Soc ial. res pelládo� o� md1ces cont,..1u..1s lmnddos l' assegurc1do o tnleg,al wmprnnenlo dás
metas pactuadas.
ES$.l llimb1l1dade e nnport,mte. pois, de acordo com u motlelo de gestao 11p1co das 01g,11111,1ções 5oCJ,11!,, o urç,1 men10 aprovddo
�a Secret,ma deve �l'guir como 1t'fe1@nc1d pa,a d buMa e ;ifer1çao da econom1od.lde e efletênoa, porem sem df'HOn�1tler.Jr que o
foco fund.1mental e o cumpr,ml'nto das metas aco,dad.1s.
Náo se pod<> p1e1ender uma v1nculaçao rigtcla pnr pane d,1 0'.) a proposta orçamentãr1a, f')OHJUe ,1 <>•l'Cuçao orçamentf11 1a e
1 d1n!lm1ca c, uma vez prest>rv.irins os md1cadmc-s econôm ico� e respe1taclos os rcgul<lmentos ele compras e conl'.,,t�ções. hPm cmno a
autorrz,1ç.:io do Const>lho de Admm1str,1ção ílO� termos previstos no Est,111110, cabe à Organizaçdo Sooal del1n11 a melhor cstrMl'g1,1
dl' gl'Stao e te-lar pelo uso ,esponsavel dos recursos. com a flexibilidadl' e 1ranspc11i.>nc1a que lhe devem ser caractefishcas. Dessa
forma, 10,na-se poss1vel contemplar evt>ntua1s 1nte1coirênc1as, buscando a mel ho, aplicação dos recu,sos para ating1r aos ob1et1vos
e metas do con1rato
A��1m, dotando .i ne<.e!.!oat 1d Hex1b1l rdade lia tambt-111 nect>s�ària transparência, 110 rela1ór10 anual. a OS dever.'.I dpre�ent.11 a�
JUStil1c.it1va� para a� ruU1ita� que apre)entarem aheraçõe} expres!oivas (com variação supeuOf ,1 30% do e!ltnnado 1m<.iahnl'ntel.
EQUlllBRIO FINANCEIRO
Ações

Acompanhai e adm1n 1s11ar fl!JOIOSamt>nte o� recur�os emp,cgaclos cm de\pes;,s da Organ1z,lÇãO, ot1m1zando a utilização do�
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Não cum nmento d.is meias pa,a os Proq'--ª!!!_as de lncent1vÕ:i Le1tma
Não cum rimemo dd) me1as do Sistema htadudl de Biblioteca\
rimen10 dos Jazos para ent rega
_dos relatooos
rrmentô das metas da B 1bl101ec.1 de São Paulo
riml'nto d.i Manut��r�
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1· [sta tabela 1em a l1n ahdade de aten/M.'1 ao disposto no ,tem 1, parágrafo Zº, dauS1.1Ll a• do Contrato de Gestao 212011
Sua aplica(,10 se da1á soh o pe,cenlual dl' 10% dn v,1lor do repa�se anual se, após a avalra(ão das 1ustlf1cat1vas ap esentarl;i\ [>Na
,
Organizaçaô Social de C!Jlt1ua, a Unrdarlr Ges101a concluir que houve o dmumprrmento dos itens 1nd1cados.
l· Cas o a Organ1zaçâo Social não apresente junto com os rela16rios t,imcstra1s 1ust1ficativas pa,a o não cumpr i mento das metas
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AVALIAÇÃO DAS ROTltlAS TtCNICAS E 08HIGAÇÔES CONTRATUAIS
t1ens de Pontuação
1. Descumpri r as rotmas e obriga�ões contratuais previstas no Plano de 11abalho e cJem<11s responsabi lidades premt,1s rM
Cláusula S f'9unda do Contrnto de Gl'Sl.'io
1. Dl'scumprn O manual de compra, e contrataçOO da OS
l Não m.:mtei a rclaç.io de documentos atuahzad.1 (lista de consl'lhe11os com m<1nd.:i10 t'm vtgor; atas de ,eun,.to assini1d<1\,
estatuto atualizado e INJl\harlo)

4. Descumprir os plillOS de entrega de documentos l' relatór ios
1· A o,gani,açáo Social que deixar de cumprir as obrigações ou metas relacionadas acima deverá sei formalmen te rnlerpC'lado
pela Coordenadoria a respei to da ocorrência
Na evi'ntu;ilidadt> de serem apresentõ<lai as ,azot>� que JU)tilrquem O spu ndo cumprunerito estas �fóido de.-iddmente dptt>(l,lda� e ndO sendo considerada� suf1cienterne11te fundamentada\ se,d apl1tada urna advert�ncia por esrnto ou outra penalidade
dent,P a� prev1}ta� no ar1 1go 87 da Lei Fede1al 8.666193. con�1dPrando·sl' a na1ureza e ,1 grav1d..ide da i nfração e d<lnos que del,1
n ica�,11) ln1t11uc1on,11 •• 1espr11amfo il� nrol'ntacoes do S1\tema de Comun1c,1ç,1ô da Cultura · SICOM.
1 prov1er,:,m par;i o �p1v1ço publi co.
M,mtPr U) \111'} t/.;� 81ul 1ut11c,b, Pru4r,1m�, dP IP1tur,1 !' dd OS .itual1zado!. e atli>quo1 do\, divulgando d.ido� 1nst1tuc,onai�,
]· Na ocorrência de ] (trê\) Atlvertê11c1as n um me�moano ao de 5 (cmco) JO longo do Cont,ato de Gestdo a Seuetar1a dt> bta<lo
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ANEXO TÉCNICO li
SISTEMA D[ PAGAMENTO
(01çamen10 e CrnnO!Jfilma de Dcsrmbolso)
A Secretaria de Emdo da Cultu1a se obriga, por e��e
contraio, a rep;mar ti SP LEITURAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA
D[ 818UOT[CAS E l[ITURA o valor de R S 62 912.194.20 para o
desenvolv1inento da� mela� previstas ne�te contrato de ge�tão
(d�cnto no Anexo lecmco 1), para o período de 201112015.
2015 • (2" 1r1m.13�tnm./�"1r1m.)
No ano de 2015 (2"trnn/3"lrím/4"trim), oe acordo coin o
parágrafo �cgundo da Clausula 011ava. será repassado â SP
LEITURAS - ASSOCIAÇÁO PAULI STA DE BIBLIOTECAS E LEITURA
o valor de RS12.�08.31 3.68. da seguinte fo,ma.
• O valo, de RS 11 .257.482,3 1 , coriespondentes a 90% do
valor ri1rvi\lO no caput demr dál!Sul a �N,i rcrias�ado conforme
o cronograma abaixo
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UNIDADE DE FOMENTO E DIFUSÃO
DA PRODUÇÃO CULTURAL

Extrato do Segundo Teimo Aditivo ao Contraio
Processo SC \ 623/2014
Con1,a10 SC 00812014
Contra1an1e: b1ado de S.io Paulo, por \Ua SecrNar1a d,1
Cuhur,,
Contratado· SEQUÊNCIA 1 SIC LTDA
ProJe!O' "FORTUNATO & JUSTINA"
Objeto P101rog,1ção da Clausula Terceira - Do� Prazo� de
V,gencta e de ExC'Cu�,fo do Contraio até 30-10-2015.
Pe1manecem em v1go1 as demais cláusula� e com11ÇÕM
co11tratuais n.'lo alterada� pelo pu�sente ,1d1tdmento e que 11âo
'ie rl'velem com o mesmo conflitante.
Data da assinatura: 23-03-2015.
UFDPC, em 2/4/201�.
(Não publicado em �poca oponuna)
Extrato de ContratQ
PROCESSO: 1 7961012014
CONTRATO: 22212015
1 ' [stado de S.io P,1ulo, por su,1 Sec1eti'111a da Cultu,a;
r COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFI SSIONAIS DE
MUSICA DE SÃO PAULO
Objt'to: A Real1zaç,fo do PtoJelQ "FESTIVAL COLETIVO
•MUSICAPARATODOS", 1elat1vo ao EDITAL PROA( Nº 06/2014.
Praio de eiecuç.io do objeto do contrato 1 0 (dei) me�e'i
a contar da data do rC'Cch1mentn da p11mc1,a p.ircela do v.1lor
contratado.
UGE 1 20.104.
Progr,1m.1 de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de De�pe}d 33903101,
Valor do Contrato· RS S0.000,00 (cinquenta mil 1ea1s).
Data da Assinatura 30/01'201 S.
(N,fo publ1ci:tdo l'm epoca opo,tuna.)

Sáo Paulo, 1 2 5 (63) - 49

2.} - ficam rat1fk.1da� lodds as demd1) cl.:iu�ula� e condi
çôe� do con1rato or1g1n;iln1entt> cplebrado Pm 01-04-2014 cum o
quc concorda e;,pressam1mte a contr<11ad,1.
Cltrnsula lercl!ua: Do Foro
3 1 - Fica t.'leito o Foro da Comarca da Capital do Estado ck
São Paulo para d111m11 toda e qualquer dUv1da ou l,11910 decor
rentes do p11�sen1e instrumento.
E µor estarem assim JU�la� e acertadas, a} panes, a��111c1m
o pre�ente m�trurnento em 03 (três) v1a), de igual teor e forma,
na presença de 02 (dua�) testemunhas. paia os mesmos fins e
efenos de due1to.
CENTRO ESTADUAi Of EDtJCACAO
llCNOIÓUCA PAU l i\ '>OI.IZA

Resumos do Termos de Apostilamento
Resumo do Tem-.o de Apos11lamcn10 11� 0321201 S re!.:•rrnle
ao Cont1,1to: 1 13114 - Proc�so· 848211 3 - Con11atante C.E L T.
"PAULA SOUZA" - Contr,1t,1da: TJ COM�RC IO E SERVIÇOS LTDA
- Obj eto O presente apost1lamento. sob,e o DeCleto nº 60.863,
de 77/10/]014. que refe,e-se à cessação da subordmaçtio como
da��e demmtrahzada E l l:C de Rio Grande da Serra, CM EIEC
JUho deM�qu1ld
Resumo do Termo Ue Apost1l<1mt>nto 11� Oll/201 S ref<>rente
ao Conlrõlo: 427/13- Processo· 6175113 - Conlratant('· C.E.E.T.
"PAUlA SOUZA" - Contratada LÓGICA S[GURANÇA E VIGI
LÁNC IA EIRHI - Obteto: O presente apos11lamento, \ob1e o
Oec,eto n• 60.863, de 27110/2014, que releit-se à cesSõÇtio da
subordmação como dasse desccn1ral1tada ETEC de Rio G1c1nde
da Se11a,da ETEC Juhode Mesqu1ta.
Resumo do Termo de Ap05tilamento nº 03412015 referentt'
ao Cont1ato. 187114- Procimo: 3898/14 - Contratante C.E.E.T.
"PAULA SOUZA" - Contratada PROVA( SERVIÇOS LTDA Ob1eto O p1e<.ente apostdamcnlo, sobre o Oecrl'to n� 61.195, dt'
31/031201'i, f!Ut l),'l�sa a denominar a Escola Técnica Estarlual
Parque Santo Anto1110, como Escola Tecmra Es1adu,1I P1ole�sor
Adhemar Batista Hemeritas, conforme publitado em D.O.E. d\'.'
31103/201S,
Resumo do lermo de Apostilamento n� 03'>1201 � 1efe1en·
te ao Contr,:,to 057113 - Proce<.so: 0159/13 - Cont1atante
C.E.E.T. "PAULA SOUZA" - Contratada ESSENCIAL SISTEMA DE
SEGURANÇA LTDA - Ob1e10· O p1er.cnt<' apo�t1lamrnto. sobre
o DrcrNo n• 61,195, d<' 31103/2015, que passa a denomin.tr ,1
Escola Hcn,c,1 Estadual P,,rque Santo An101110. como Escol,, T�c
mca Estadual Professor Adhemar Batista Hemér1tas. contorme
publicado em D.O. E. de 31/0312015.

ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO
E PLANEJAMENTO

E)(trato de Conv@nio
PfOl�SO n,0 057/2010
Parece1 PJ n' 050/2010
Participe�: Centro Estadual de Educaçao Tl'CntJloqica P,tul.1
Souza e o mumapio de Bananal.
Termo de conclusão, cncen;immto e qmlil�ão do convPnio
de cooperação té<:mco-educac1onal, p,ocesso nº 05712010.
celeb1ado em 30/03/2010, cn11e o Centro Estadual de Educação
Tecnológ1ca Paula Sou1a e o Mun1cip1o de Bananal.
Datil de Assmatura. 23/03/2015
E11trato de Conv�nio
PtOC+'SSO n.' 1 1 9/2009
Paie<tl PJ nº 1 2812009
Part1c1pes: Cent10 (�t,1dual de Educ,1ção Tecnológica P,,ul,1
Souza e o Mtmicipro de Bamnh.1.
Cláusula Pnmena - Do Aditamento - O presente !l!rmo tem
por ob1et1vo a altNaçào da W1usula Se:..ta - Dil Vigi>nc1a - do
Convênio celebrado, em 06 de fevereuo de 2010, entre o Centro
Es1aduc1I de Educa\âO TecnologJCa Paula Souza e o Murnuµ10
de Ba11inhd.
Cláusula Segunda - D,1s Alterações: A Cl�u)ula Se�ta - D,1
Vig('llda - do Con�('mo, fica alte1ada na seguinte conformi
dade O presente Convê1110 ter,'I sua v1gí'ncia prQrrogada com
lund,1mento no §4• do artigo 57 da Lei n•S.666/93, .:11r 31 �
dezembro delOIS."
Oa!a de Assinatura. 04/02/2015.
E1Ctrato de Convênio
P,ocesso n' 063/2013
Convénio n"04112013
Part1C1pes: Centro Estadual de Educação Tt<nolog1ca P.,ulJ
G,�SINfTF DO SfCRETÁRIO
Souza e o Mun1c1p1o de Mal'ldun.
Termo Aditivo ,K> Convê1110 de Coopera(,)() Tt?cn1co-Educa
Despacho do Sec,etário, de 31-3-2015
cional celebrado entre o Centro Estadual de Eduuçào lernoló·
PROCESS0 292l14
ln1eressado: CENTRO OE SUPRIM E NTOS E APOI O A GESTÃO 91co Paula SouLa e o Mun1cip1o de Mandur1.
CLAUSUIA PRIMEIRA - O presente lermo de ad1t.:1men10
DE CONTRATOS
!em por ob1e10 a instal�ão de uma nova turma da CldsSe
AHunto PRESTAÇAO DE SERVIÇOS T f(NICOS DE INFOR
MÁTICA PARA MANUTENÇÀO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE De}centrahza, em conformidade com o Plano de Trabalho anexo,
devidamente aprovado e 4ue cons11tui parte integrante destto
ALMOXARI FADO E PATRIMÔNIO
A vista das informações constantes dos autos, em especial o m5t1umento.
CLÁUSULA SEGU NDA- Ficam m,111t1d<1!,, para todos 1!tr1tos
Parecer CJ/SDECTI 35412014 (fls.80187). RATIFICO o despacho de
lls. 238. filie au!or1zou il cont,ataçào da PROOESP-Companh1a de dueito, as demais Cláusul,1s e condições do convênio celehl,,
de Proce�5,amen10 df' Dados do Estado de São P..iulo p.1ra do em 0810112014, ndo aheradas pelo p,esente Termo Adi11vo
Data de Ass1na1ura: 1 7103/2015
prestação de serv,ços técn1cos de mforma11ca para manutenção
Extrato de Conv@nio
e suporle dos sistemas dr ,,lmo)(;.uifado e paff1mônio da P,1sta,
Processo n." 046/2010
com dispensade hc1taçdo, no\ termos do d1)posto no art19ol4,
Parec,r PJ n• 04512010
XVI. da Lei 8.666/93. AUTORl20 a emissão das respectivas Nota
Pan1c1pes: Centro Estadual de Educaç<lo Tecnuloq1ca Paul.1
de Re�v., e Not,1 dl' [mpenho, no valo1 lolal de RS 31.872,00,
Souza e o Mun1c1pm de Sa�.
sendo R\ 26.560,00 para o corrente exercic1u.
Clãusula Primeira - Do Ad1tam('nto - O presente termo tem
por ohwt1vo a altNação da Cl.illsula S<"xta - D.i V1gi>ncia - do
COMl'R ( l ,il DO ISTilDO
Convénio c�ebrado, em 30 de março de 2010, entre o Centro
D!. SAO PAUi.O
Estadual de Educação Tecnológica Paula Sou,a e o Mumc,p10
de Sales..
Termo de Convênio
Clãusula Segunda- Das Aheraçôes · A Clausula Sexta - o.-.
Procmo JUCESP n" 09012014
Vigênci a - do Convênio, fica alterada na seguinte conform1·
f'arecerJurid1co n" 11 i1/2014
riade D prrsente Convê1110 1er.i sua �igéncia prorrogada com
Convl!nent(> - Junta Comercial do Estado de Sdo Paulo
fundamento no §.lº do artigo 57 da lei n•S.666/93, até 31 d,•
lUCESP
Julho de 2015."
Conven1i1da Assoc,açdo Cornerciol e l ndusllial dt> São JO!ie
Data de Assinatura 2310312015.
dos Campos, ArnlCla�ão das Empresas Contabe1s de Sao Jost'
htrato de CQnvênio
dos Campo�. Sindicato dos Contab1l1�t<1s de Sáo José dos Cam·
Processo n." 1 1 012009
po� e Municipio de Sdo Jose do) Campos.
Parecer PJ11º 134/2009
V1gênwr 05 anos contados d,1 d.-ita da assmatllra do
Part1c1pes; Centro htc1duc1l de EdutdÇão TecnologK.t P,1ul.1
1nstrumen10.
!)ouza e o mumc1pio de Ten..i Ro-a.
Oata da assmatura O} de abril de}015.
Termo de condus<lo, ence11amen10 e 11u1ta(ào do convé1110
de coopeMção tecmco-educanonal. processo nº 1 10/2009,
PRESIDENCIA
ccleb1adQ em 0610212010, ('ntre o Centro Emdual de Edurnçâo
Tecnológ1ca Paula Sou1a e o Mun1c1p10 de Te,,a Ro�a.
Data de Assmatura 1 1/03/}0l5.
SECRETARIA EXECUTIVA
ExtratQ de Convênio
OE ADMINISTRAÇÃO
Tt1mo de Cessão de Uso que entrP s1 celeb,am o Crntro
Resumo do 1• Termo de Aditamento
Estadual de Educação Tecnoló91ca Paula Souza e a UNIVERSIDA
Processo JUCESP 039/2014
DE ESTADUAL PAULI STA " JÚLIO DE MESQUITA fl LHO" - UN(SP
Parecer Jurid1co 2721201�
P1ocesso n.• 1 1 451201c;
Con11ato JUCESP 006J2014
Pan,c1pes. Cenl!o Estadual de Educa�io Ttc1"10log1ca Pdula
Cont,atante Junta Comewal do (,tado de São Paulo
Souta e UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE M[S·
1
ª
I
ESSAMENTO DE DADOS
QUIIA FILHO" - UN ESP
DO [;���� itsi��:�i; �p��6:�;
Cláusula Primeira - Do Objeto - O pre�ente termo 1e111 por
Objeto Ho�ped,1gem d e servidores n a modal idade ttost1ng ohieto perm111r o vso do ldboratór,o de Ciênc1;i� dc1 Un1dad�
V1rtual1zado Basico Gerenciado
de Ensino celebrado em 26 de feverei ro de 201 S - Pmcesso
Clausula Pr1me1ra Da Pi-o,rogação
1 1 45120 1 S - CEETEPS..
O presente contrato fica prorrogado fl(>r m.11s 12 mese!>, a
Cltiusula Teiceira - Do Prazo - A v19t>neta do presen1e lermo
partir de01·04·2015 a 31-03-2016.
de Ct>�sao de Uso é durante o primeuo sl!mestre cio ano de 201S,
Clausula Segunda Do Valor
1nic1ar1do·se em }3 de fevere1ro de 201S e termmando em 17
2 1 - Da-se ao 1m•sente Termo o valor est1mat1vo de de1ulho de2015.
R S 91.39656. sendo RS 68.547,42 pa1a ano de 201S e RS
Dat,1 de assmatu,., do Termo de Cessdo de Uso 26 de
22.849, 14 para o e�emc10 dl' 2016.
fevereno de2015.

Desenvolvimento
Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação

;um:,

-

SOrganização
P �Social
Leituras
de Cultura
DIREX Nº 95/2015
São Paulo, 01 de julho de 2015.
Prezada Coordenadora,

Ref.: Repactuação de Metas
Em reunião com a Coordenadora da Unidade de Bibliotecas e Leitura, datada de 22/06/2015,
foram expostas as dificuldades encontradas no segundo trimestre para o cumprimento das metas
descritas nos quadros abaixo:

Ações

2.3.3

Indicadores

Promover as reuniões regionais visando
o fortalecimento do SISES

Reuniões realizadas

Ações

3.1.2

Meta

1° Trim.

1

20 Trim.

7

30 Trim.

2

4º Trim.

2

TOTAL

7

Período

Indicadores

Realizar a publicação do caderno Notas de
Bibliotecas

Período

Material publicado

Meta

1 ° Trim.

-

2° Trim.

-

30 Trim.
40 Trim.

-

TOTAL

1

No que diz respeito à meta 2.3.3, informamos que estávamos com o segundo evento do trimestre
do SisEB itinerante previamente programado para o dia 30/06. Entretanto, diante da mudança que
ocorreria na direção da UBL, optamos por adiá-lo, com a ideia de permitir que a nova
Coordenadora da Unidade pudesse integrar-se ao evento, que seria realizado no trimestre
seguinte.
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Organização Social de Cultura

Já no que diz respeito ao Caderno Notas de Biblioteca, a decisão tomada em Março foi fazer um
número dedicado à questão da Mediação de Leitura. Dada a abrangência e complexidade do
tema, e como seria interessante ter este Notas publicado na época do Seminário Internacional de
Bibliotecas Públicas e Comunitárias (Biblioteca Viva), solicitamos a esta Unidade passar esta
meta do terceiro para o quarto trimestre deste ano.

No aguardo de sua anuência,

Cordialmente,

Pier�d�uprecht
Diretor Executivo

llma. Sra.
Silvia Alice Antibas
Coordenadora da Unidade de Bibliotecas e Leitura
Secretaria de Estado da Cultura
2
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