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

 
 

Relatório 1º semestre de 2015 
Contrato de Gestão n° 35/2013 - CENTRO DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO 

 
 
 
Processo SEDPcD nº 138803/2013 e Processo SEDPcD nº 98502/2014 
Assinatura do Contrato de Gestão: 10/12/2015  
Vigência: 5 anos 
Gestor pela SEDPcD: Fadi Antoine Taraboulsi Júnior 
 
 
Trata-se de Contrato de Gestão firmado entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (SEDPcD) e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 
(SPDM), objetivando a operacionalização do Centro de Tecnologia e Inclusão (CTI), localizado 
à Rodovia dos Imigrantes, km 11,55, São Paulo-SP.  
 
Esta Comissão solicitou ao Gestor responsável pelo acompanhamento da execução do 
Contrato de Gestão os relatórios referentes aos dois primeiros trimestres de 2015, com vistas 
a analisar e tecer observações sobre os gastos apresentados pela Entidade contratada e, 
principalmente, sobre as atividades desenvolvidas ao longo do período. 
 
Com relação ao acompanhamento dos gastos, foram apresentadas tabelas com lista de 
equipamentos adquiridos em cada mês, sua descrição e respectivos valores, bem como 
pontuado a interlocução com o Setor de Patrimônio, que recebe periodicamente o 
levantamento dos bens para providências quanto à inclusão no Patrimônio da Pasta. Os 
relatórios com lista de bens adquiridos estão sendo encartados no processo SEDPcD nº 
138803/2013, onde podem ser encontrados fotos dos equipamentos e respectivas placas de 
identificação.  
 
Os repasses mensais nos meses de JANEIRO a JUNHO de 2015 foram de R$ 561.546,77 
(quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos) 
cada um. 
 
Tendo em vista os gastos totais mensais apresentados para o 1º semestre de 2015, elaborou-
se o gráfico 01, a seguir.  

Este documento foi assinado digitalmente por Cid Torquato Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/ e utilize o código 0FE2-7336-8B63-C44D.
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Gráf. 01. Gastos mensais do CTI no 1º semestre de 2015. 
 
Observou-se um aumento considerável nos gastos entre os meses de abril e maio 
(aproximadamente 37%). Analisando-se as informações apresentadas pelo Gestor em seus 
relatórios trimestrais, percebeu-se que entre os dois meses citados o número de 
colaboradores foi de 32 para 39, o que traz um acréscimo expressivo no total de gastos, tendo 
em vista as obrigações trabalhistas e encargos sociais (gráfico 02). Pontua-se que em 
junho/2015 o quadro geral de colaboradores do CTI contava com 42 profissionais. 
 
 

 
 
Gráf. 02. Gastos com obrigações trabalhistas e encargos sociais no 1º semestre de 2015. 
 
Ainda no âmbito dos Recursos Humanos também foi apontado, agora nas informações 
referentes ao mês de março/2015, incremento no salário dos profissionais vinculados ao CTI 
no regime CLT. A Entidade, conforme aponta o Gestor do Contrato, apresentou a respectiva 
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justificativa, citando a aplicação de dissídio de 7,7% conforme Convenção Coletiva da Senalba 
(Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas e de Assistência Social, de 
Orientação e Formação Profissional no Estado de São Paulo). Tal documento consta do 
processo de prestação de contas (SEDPcD nº 98.502/2014), sendo citado no relatório do 
Gestor. 
 
Outro fato que também implicou no aumento dos gastos entre abril e maio foram os 
pagamentos realizados à empresa EDAE Engenharia (responsável pela reforma na casa 16). 
Tais pagamentos foram pontuados pormenorizadamente no relatório do Gestor, com 
referências as respectivas notas fiscais, bem como às planilhas de medições encaminhadas 
pela SPDM, visando demonstrar a progressão das obras e justificar os respectivos 
pagamentos. Por se tratar de obra, é fundamental que tais documentos fizessem parte do 
processo, como estão de fato. 
 
No mês de junho também foram observados pagamentos referentes ao contrato com a EDAE 
Engenharia e, da mesma forma que no mês de maio, foram apontados os documentos 
pertinentes no processo de prestação de contas. 
 
Importante ressaltar que, conforme observou-se dos relatórios do Gestor, mensalmente é 
encaminhado extrato bancário reportando o status da aplicação financeira vinculada ao 
projeto, onde os recursos residuais de cada mês são aplicados para rendimento e uso no 
próprio projeto. O valor da aplicação em cada mês consta dos relatórios de acompanhamento. 
 
No tocante às atividades/produção do projeto, percebeu-se que a Entidade envia 
mensalmente quadros comparativos sobre os atendimentos (individuais e em grupo) 
realizados no CTI. Os atendimentos individuais abrangem Condicionamento Físico, Nutrição, 
Fisioterapia, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional e Arte Terapia. Os 
atendimentos em grupo referem-se aos cursos e oficinas desenvolvidos.  
 
No gráfico 03 pode perceber a variação no número de usuários atendidos ao longo do 1º 
semestre de 2015. 
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Gráf. 03. Número de usuários atendidos no 1º semestre de 2015. 
 
Apesar da queda no número de usuários no mês de abril em relação ao mês de março, a média 
de atendimentos mensal do CTI foi de 390 usuários no 2º trimestre de 2015, o que demonstra 
uma grande procura pelos serviços oferecidos.  
 
Ademais, a SPDM implantou, em fevereiro/2015 uma Pesquisa de Satisfação realizada por 
intermédio da aplicação de um questionário abordando temas como: recepção, orientações 
recebidas, espera pelo atendimento, recursos audiovisuais, aproveitamento, esclarecimentos 
de dúvidas, entre outros. Constatou-se que a taxa de aceitabilidade obtida com a aplicação 
desse questionário foi igual ou superior a 95% desde que foi implementado. Tendo como base 
tais avaliações, percebe-se que os serviços/atividades oferecidos estão atendendo à 
expectativa dos frequentadores do CTI. 
 
Com relação às metas previstas no Plano de Trabalho, analisando-se a relação de 
atividades/serviços realizadas em cada mês, percebeu-se que os valores de meta estipulados 
só não foram atingidos nos seguintes casos: 
 

• Curso de Cuidadores: os números definidos como metas para essa atividade, segundo 

os Gestores da SPDM, foram superestimados, pois trouxeram quantidade não 

consoante com a capacidade observada no projeto. Iniciado em março, esse curso 

demonstrou uma média (de março a junho) de 33 alunos. Desde que foi iniciado, 

observa-se a continuidade do oferecimento desse curso no CTI; 

• Curso de Órteses e Próteses: o Gestor pontuou que a reforma na casa 16 foi finalizada 

em junho, conforme foi comunicado pela Entidade. Desta forma, aguarda-se o 

posicionamento da SPDM acerca dos próximos passos visando o início desse curso. 

Conforme vem sendo comunicado pelas Gestoras da SPDM, nas reuniões periódicas 

realizadas, esse curso será viabilizado por parceria entre CTI, que permitirá o uso da 

casa 16 para o curso em questão, e AEDREHC (Associação para a Educação, Esporte, 

Cultura e Profissionalização da Divisão de Reabilitação do Hospital das Clínicas), que 

teve projeto específico sobre o tema aprovado no Programa Nacional de Apoio à 

Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD); e 

• Curso de Manutenção de Cadeiras de Rodas: o Gestor relatou que, conforme 

informações obtidas junto às responsáveis da Organização Social, esse curso teve seu 

conteúdo inicial revisado por especialistas. De acordo com informação obtida junto ao 

CTI, o curso de manutenção de cadeira de rodas foi iniciado no dia 08/09/2015, sendo 

suas atividades alocadas na casa 16, conforme ideia proposta originalmente. 
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Percebeu-se, pelas tabelas comparativas de metas versus atividades realizadas constantes do 
relatório do Gestor, que os resultados alcançados para as atividades propostas, com exceção 
dos três casos citados anteriormente e que foram, devidamente, justificados, superaram 
expressivamente os objetivos pré-definidos.  
 

PREVISTO PLANO DE TRABALHO 

ATENDIMENTOS jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 

COMUNICAÇÃO (Braille-LIBRAS) 1 2 2 2 2 2 

ORIENTAÇÃO E ACONSELHAMENTO PROFISSIONAL 10 10 15 15 15 15 

OFICINAS 10 10 15 15 15 15 

LABORATÓRIO DE IMAGEM 10 10 15 15 15 15 

COND. FÍSICO E ESPORTE ADAPTADO 10 10 15 15 15 15 

ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE PARA DEFICIENTES VISUAIS 10 10 15 15 15 15 

SUBTOTAL   51 52 77 77 77 77 

 
Gráf. 04. Metas previstas no Plano de Trabalho – 1º semestre 2015. 
 

REALIZADO 

ATENDIMENTOS jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 

COMUNICAÇÃO (Braille-LIBRAS) 57 231 251 193 260 372 

ORIENTAÇÃO E ACONSELHAMENTO PROFISSIONAL 161 156 424 350 641 728 

OFICINAS 45 121 268 269 359 147 

LABORATÓRIO DE IMAGEM 120 126 453 358 644 567 

COND. FÍSICO E ESPORTE ADAPTADO 197 283 498 348 385 525 

ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE PARA DEFICIENTES VISUAIS 7 11 103 104 160 139 

SUBTOTAL   587 928 1997 1622 2449 2478 

 
Gráf. 05. Produção efetivamente realizado – 1º semestre de 2015. 
 
Importante pontuar que as prestações de contas juntadas ao processo de pagamento (SEDPcD 
nº 98.502/2014) estão acompanhadas de registro fotográfico dos cursos, oficinas e demais 
serviços oferecidos no CTI, sendo que esse material é mencionado pelo Gestor em suas 
manifestações. Tal documentação, juntamente com as visitas periódicas realizadas ao CTI, em 
presença de representantes do Escritório de Gerenciamento de Projetos da Pasta, 
corroboraram para comprovar a execução do projeto.   
 
Assim, tendo em vista todo o material apresentado a esta Comissão pelo Gestor, em seus 
relatórios apresentados, os quais pontuaram gastos demonstrados e, especialmente, as 
atividades desenvolvidas e eventuais observações que se fizeram necessárias, consideramos 
que a execução do objeto do Contrato de Gestão aqui em pauta está em conformidade com 
o esperado. 
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Por fim, alertamos que na prestação de contas do próximo período deverá, obrigatoriamente, 
ser apresentado: (i) publicação do Regimento de Compras e Contratações; (ii) Publicação dos 
salários das integrantes do projeto; (iii) publicação no site das metas/indicadores e evolução 
das ações; e (iv) publicação no DOE e site dos materiais e equipamentos adquiridos. 
 
 

São Paulo, 16 de dezembro de 2015. 
 

 

(Assinado digitalmente conforme dados abaixo) 

Cid Torquato 

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