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

 
RELATÓRIO 2º 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 
Vigência: 10/12/2013 à 10/12/2018 (5 anos) 
Gestor pela SEDPcD: Fadi Antoine Taraboulsi Júnior 
Contratada: Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) 
 
 
Cumprindo o disposto na legislação acerca das Organizações Sociais, em especial à Lei 
Complementar nº 846/1998, apresentamos relatório de acompanhamento da execução do 
Contrato de Gestão nº 35/2013, cujo objeto trata da gestão e operacionalização do Centro de 
Tecnologia e Inovação (CTI), localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 11,5, São Paulo-SP. 
 
Assim como para os demais Contratos de Gestão da Pasta, foi solicitado ao Gestor relatório 
sobre os 2º semestre de 2015, visando analisar e tecer considerações acerca dos gastos 
apresentados pela contratada e, principalmente, sobre a execução das atividades previstas no 
projeto. 
 
Com base no relatório apresentado pelo Gestor, bem como da consulta ao respectivo 
processo de prestação de contas, quando fez-se necessário, descrevemos a seguir as principais 
informações e questões.   
 
Demonstração da Utilização dos Recursos Transferidos 
 
Conforme demonstrado no relatório do Gestor, foi acordado com a contratada a redução do 
valor total original do contrato, visando atender ao disposto no Decreto estadual nº 
61.131/2015. Desta forma, conforme informações contidas no processo, o valor do repasse 
mensal, originalmente de R$ 561.546,77 (quinhentos e sessenta e um mil e quinhentos e 
quarenta e seis reais e setenta e sete centavos), foi reduzido conforme segue: 
 

 De julho a dezembro de 2015 o valor do repasse mensal foi de R$ 439.749,86 

(quatrocentos e trinta e nove mil e setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis 

centavos); e 

 A partir de janeiro/2016 o valor do repasse mensal seria de R$ 500.648,33 (quinhentos 

mil e seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos). 
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Tal redução representou uma diminuição no valor total do contrato de R$ 3.059.517,57 (três 
milhões e cinquenta e nove mil e quinhentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos). 
Assim, o novo valor do Contrato de Gestão passou a ser de R$ 30.633.289,03 (trinta milhões 
e seiscentos e trinta e três mil e duzentos e oitenta e nove reais e três centavos), formalizado 
pela assinatura do 2º Termo Aditivo. 
 
Com relação aos gastos realizados no âmbito do CTI entre os meses de julho e dezembro de 
2015, observou-se a seguinte evolução, de acordo com o gráfico 01. 
   

 
 

Gráfico 01. Despesas demonstradas pela contratada relativas ao 2º semestre de 2015. 
 
Os gastos observados na prestação de contas encaminhada pela contratada dizem respeito a: 
custos com Recursos Humanos, contratação de serviços de terceiros (serviços de limpeza, TI, 
assessoria técnica, transporte, entre outros), aquisição de materiais permanentes e materiais 
de consumo. 
 
Os comprovantes de pagamentos de serviços utilizados pelo CTI (juntamente com cópia de 
cada contrato), bem como de aquisição de materiais de consumo e permanentes constam do 
processo de prestação de contas (SEDPcD nº 98502/2014). Conforme informado pelo Gestor, 
os relatórios dos bens adquiridos pelo CTI são, periodicamente, juntados ao processo SEDPcD 
nº 138803/2013, para providências quanto à inclusão dos itens à relação de patrimônio da 
Pasta. Para o 2º semestre de 2015, os gastos com materiais permanentes representaram R$ 
78.210,74 (setenta e oito mil e duzentos e dez reais e setenta e quatro centavos).  
 
Além disso, consta da prestação de contas da SPDM durante o 2º semestre de 2015 
pagamentos a empresas EDAE Engenharia, responsável pela reforma da casa 16 do PEFI, onde 
o CTI realiza cursos, como manutenção de cadeira de rodas. Os valores pagos, em julho e 
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outubro, somam R$ 38.676,41 (trinta e oito mil e seiscentos e setenta e seis reais e quarenta 
e um centavos). 
 
Ao longo de todo o 2º semestre de 2015 demostrou-se a utilização de recursos no montante 
de R$ 2.473.726,86 (dois milhões e quatrocentos e setenta e três mil e setecentos e vinte e 
seis reais e oitenta e seis centavos).  
 
Não obstante, constatou-se que, mensalmente, é encaminhado extrato bancário com 
informações sobre a aplicação financeira vinculada ao projeto, para o qual são transferidos os 
recursos residuais mensais. O valor encontrado nessa aplicação era, em 31/12/2015, igual a 
R$ 3.265.210,67 (três milhões e duzentos e sessenta e cinco mil e duzentos e dez reais e 
sessenta e sete centavos). 
 
Recursos Humanos  
 
O gráfico 02 traz os dados de gastos com Recursos Humanos, estes referentes às obrigações 
trabalhistas e encargos sociais.  
 

 
 
 
Gráfico 02. Despesas com obrigações trabalhistas e encargos sociais apresentadas pela 
contratada ao longo do 2º semestre/2015. 
 
No mês de setembro/2015 observou-se maior gasto, tendo em vista que neste mês o CTI 
contava com um número de colaboradores maior do que a média dos demais meses do 
semestre. Nos meses de novembro e dezembro, o pagamento da 1ª e 2ª parcelas do 13º 
salário colaboraram para uma maior despesa com obrigações trabalhistas.  
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Neste contexto, observou-se que os comprovantes dos pagamentos de encargos sociais, 
obrigações trabalhistas, bem como de outros benefícios relativos ao quadro de colaboradores 
do CTI foram encaminhados pela contratada ao Gestor, sendo que tal documentação está 
juntada ao processo de prestação de contas (SEDPcD nº 98502/2014). Ademais, quando da 
demissão de funcionários, foram apresentados os respectivos Termos de Rescisão, bem como 
comprovantes dos pagamentos devidos.   
 
Acompanhamento da execução – Metas 
 
No âmbito do CTI é oferecido atendimento individual nas seguintes áreas:  
 

 Condicionamento Físico; 

 Nutrição; 

 Fisioterapia; 

 Pedagogia; 

 Psicologia; 

 Assistência Social; 

 Terapia Ocupacional; e  

 Arte Terapia. 
 
Também constam dos serviços oferecidos atividades em grupo, como cursos, oficinas e 
apresentação de palestras. Conforme Plano de Trabalho aprovado, foram adotadas metas 
para que fosse realizado o acompanhamento da execução do projeto. Tais metas, descritas 
abaixo, estão ligadas aos seguintes itens:   
 

 Comunicação (Libras) – mensuração: somatória do nº de atendimentos do Curso de 
Libras; 

 Orientação e aconselhamento profissional – mensuração: somatória do nº 
atendimentos de Pedagogia, Psicologia e Assistência Social;   

 Oficinas – mensuração: somatória do nº de atendimentos em oficinas e cursos; 

 Laboratório de Imagem – mensuração: somatória do nº de atendimentos em Nutrição, 
Psicologia e Terapia Ocupacional; 

 Condicionamento físico e esporte adaptado – mensuração: somatória do nº 
atendimentos em Condicionamento Físico; 

 Orientação e Mobilidade para pessoas com deficiência visual – mensuração: somatória 
do nº de atendimentos em Fisioterapia;  

 Curso de Formação de Cuidadores – mensuração: somatória do nº de atividades e do 
nº de alunos atendidos; 

 Curso de Manutenção de Cadeira de Rodas – mensuração: somatória do nº de alunos 
atendidos; e 

 Curso de Órteses e Próteses – mensuração: somatória do nº de alunos atendidos; 
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De acordo com o relatório do Gestor, o Plano de Trabalho aprovado para o projeto previa 
metas para um ano, sendo que as atividades no CTI iniciaram-se em agosto/2014. Desta 
forma, como ainda se encontrava em discussão um novo Plano de Trabalho (com revisão de 
metas e indicadores), foram adotadas as metas de agosto/2015 para a avaliação dos meses 
de setembro, outubro, novembro e dezembro. 
 
Neste contexto, percebeu-se que as metas previstas para os itens anteriormente descritos só 
não foram alcançadas em três casos, os quais foram justificados: 
 

 Curso de Órtese e Próteses: conforme informação junto aos gestores da SPDM, tal 

curso está sendo desenvolvido por intermédio de parceria entre o CTI e a AEDREHC 

(Associação para a Educação, Esporte, Cultura e Profissionalização da Divisão de 

Reabilitação do Hospital das Clínicas), sendo que esta última tem projeto aprovado no 

Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência 

(PRONAS/PCD). Desta forma, o CTI permitirá o uso da casa 16 para que a AEDREHC 

desenvolva o curso com recursos aprovados no referido programa. De acordo com 

última atualização passada ao Gestor, em 05/02/2016, a AEDREHC estava iniciando 

etapa de compra de equipamentos; 

 Curso de Manutenção de Cadeiras de Rodas: teve atividades adiadas para que seu 

conteúdo técnico fosse revisado por especialistas. A primeira turma iniciou-se em 

08/09/2015, e desde então houve regularidade em seu oferecimento. A média mensal  

de alunos observada ao longo dos meses de setembro a dezembro ficou bem próxima 

da meta prevista (10 alunos); e 

 Curso de Cuidadores: conforme o acompanhamento do projeto e apontamentos dos 

gestores da SPDM, a meta definida para este curso se mostrou inexequível (2000 

atividades/mês e 200 alunos/mês). Este curso teve uma média mensal de 50 alunos 

no 2º semestre de 2015, sendo que em dezembro/2015 não houveram atividades, 

retornando o curso em fevereiro/2016.   

Complementarmente, observou-se que é encaminhada, mensalmente, resultado de Pesquisa 
de Satisfação aplicada aos usuários do CTI, levando em consideração critérios como 
atendimento, instalações, acessibilidade e qualidade dos cursos, entre outros. 
 
Por último, observou-se que ao longo do 2º semestre de 2015, em média, mensalmente, 424 
usuários utilizaram os serviços do CTI, contabilizando-se atendimentos individuais e em grupo. 
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Conclusão 
 
Após a análise do relatório do Gestor acerca da execução do Contrato de Gestão nº 35/2013, 
observou-se que os gastos atribuídos a operacionalização do CTI foram devidamente 
apresentados. O respectivo processo de prestação de contas contém toda a documentação 
comprobatória dos pagamentos de Recursos Humanos, contratação de serviços de terceiros 
e aquisição de materiais de consumo e permanentes (especificações dos produtos e notas 
fiscais). 
 
Com relação às atividades desenvolvidas, percebeu-se que houve contínuo acompanhamento 
do cumprimento das metas estabelecidas para o projeto, sendo que evidências das atividades 
desenvolvidas (cursos/oficinas) são também encaminhadas junto à prestação de contas. Além 
disso, as devidas justificativas, quando necessárias, foram apresentadas para os pontos 
específicos dos itens definidos no Plano de Trabalho.  
 
Nesse sentido, pôde-se perceber que o objeto do contrato foi conduzido de forma satisfatória 
durante os meses relativos ao 2º semestre de 2015. 
 
Complementarmente, atentamos à necessidade de que cópia deste relatório, juntamente 
com cópia do relatório desta Comissão sobre o 1º semestre de 2015, sejam encaminhados 
com a lista de documentos a ser enviada para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
referente ao exercício de 2015, atendendo, assim, ao disposto na Instrução Normativa nº 
01/2008, artigo 40, em específico, o seu inciso XX (SEÇÃO VI – Dos Contratos de Gestão 
celebrados com Organizações Sociais).  
 
 
 

São Paulo, 11 de março de  2016. 
 

 
 
 

(Assinado digitalmente conforme dados abaixo) 
Cid Torquato 
Coordenador 
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