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

 
RELATÓRIO 2º SEMESTRE DE 2016 

CONTRATO DE GESTÃO N° 13/2016 – CENTRO DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA VISUAL – JARDIM HUMAITÁ 

 
 
Processo SEDPcD nº 145092/2015 e Processo SEDPcD nº 101135/2016 
Vigência: 25/07/2016 à 25/07/2018  
Gestor pela SEDPcD: Janaína Aparecida Ribeiro 
Contratada: Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) 
 
 
 
No intuito de cumprir com o determinado na legislação referente às Organizações Sociais, em 
especial à Lei Complementar nº 846/1998, elaborou-se este relatório, cujo conteúdo trata da 
execução do Contrato de Gestão nº 13/2016, o qual tem como objeto a operacionalização e o 
gerenciamento das ações de promoção da qualidade de vida da pessoa com deficiência visual 
nas dependências do Centro de Tecnologia e Inclusão da Pessoa com Deficiência Visual – 
Jardim Humaitá, localizado na Rua Galileo Emandabili, nº 99, bairro Jardim Humaitá, São 
Paulo-SP. 
 
Conforme observou-se do processo interno, o referido contrato foi assinado em 25/07/2016, 
com uma vigência de 24 meses (02 anos) e um valor total de R$ 7.347.549,45 (sete milhões e 
trezentos e quarenta e sete mil e quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco 
centavos). As atividades do CTI Jd. Humaitá tiveram início em setembro/2016 (contratação de 
Recursos Humanos e aquisição de equipamentos), e os atendimentos começaram em 
outubro/2016. 
 
Demonstração da Utilização dos Recursos Transferidos 
 
Para os 04 meses de execução do objeto do Contrato de Gestão em 2016, pôde-se observar o 
encaminhamento, por parte da contratada, de relatórios de atividades do CTI, bem como 
descritivo das despesas realizadas, que eram relativas aos seguintes itens: Recursos Humanos 
(obrigações trabalhistas, benefícios e encargos sociais); contratação de serviço de terceiros; 
aquisição de materiais de consumo e equipamentos; pagamento de impostos. 
 
Os documentos comprobatórios de tais despesas estavam presentes na prestação de contas 
mensal recebida pela gestora, os quais foram juntados ao processo de pagamento (SEDPcD nº 
101135/2016). 
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Na tabela 01 pode ser observada a evolução da despesa mensal total ao longo do 2º semestre 
de 2016, tendo como base a Demonstração de Origens e Aplicações dos Recursos Recebidos 
(DOAR). 
 

Mês Despesa (valor) 

set/16 R$ 119.952,70 

out/16 R$ 136.887,51 

nov/16 R$ 178.863,33 

dez/16 R$ 199.682,38 

 
Tab. 01. Evolução da despesa mensal total do CTI Jd. Humaitá ao longo do segundo semestre 
de 2016. 
 
A média de despesa total mensal no período em análise foi de R$ 158.846,48 (cento e 
cinquenta e oito mil e oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos). A soma 
dos recursos financeiros repassados ao longo dos quatro meses iniciais de funcionamento e 
atividades do CTI Jd. Humaitá perfizeram o montante de R$ 635.385,92 (seiscentos e trinta e 
cinco mil e trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos).  
 
O aumento na despesa mensal deve-se, em grande parte, ao aumento gradativo no quadro 
de colaboradores, o que impacta diretamente os custos com pagamentos de obrigações 
trabalhistas e encargos sociais, bem como à aquisição de equipamentos, de acordo com o 
previsto no Plano de Trabalho do projeto.  
 
Quanto aos repasses à contratada, estes foram realizado conforme a cronologia representada 
na tabela 02. 
 

Data Repasse  Valor 

11/08/2016 R$ 518.596,77 

29/09/2016 R$ 518.596,77 

25/10/2016 R$ 276.548,03 

01/12/2016 R$ 276.548,03 

 
Tab. 02. Repasses realizados à contratada ao longo do segundo semestre de 2016. 
 
Importante pontuar que os valores residuais de cada mês são transferidos para aplicação 
financeira vinculada ao CTI Jd. Humaitá, para serem utilizados quando necessário no escopo 
do projeto. 
 
Recursos Humanos 
 
Conforme apontado pelos relatórios da gestora, o Plano de Trabalho vinculado ao Contrato 
de Gestão nº 13/2016 prevê um total de 29 profissionais para o CTI Jd. Humaitá. Ao final do 
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ano de 2016 o projeto contava com 26 colaboradores, sendo: 10 cargos administrativos, 16 
cargos operacionais (um destes contrato sob regime Pessoa Jurídica). Conforme apontado nos 
relatórios analisados, o quadro ainda será completado.  
 
A documentação relativa aos custos com RH consta da prestação de contas mensal 
encaminhada pela contratada, trazendo comprovantes de pagamentos de salários, benefícios 
e recolhimento de encargos (FGTS, INSS), bem como descrição das cargas horárias para cada 
profissional.  
 
Entre os colaboradores do quadro funcional constam: 
 

 Quadro administrativo: Supervisor (1), Assistente Administrativo (1), Auxiliar 

Administrativo (2), Atendente (1), Analista de Pessoal Jr. (1), Assistente de S.A.U -

Serviço de Atendimento ao Usuário (1), Analista de Suporte Pleno (1), Copeira (1) e 

Recepcionista (1). 

 Quadro operacional: Diretora Técnica (1), Técnico em Inclusão (12), Coordenadora 

Técnica (2) e Coordenadora Médica (1). 

 

A tabela 03 traz a evolução do total de despesas com RH ao longo dos meses do período em 
análise.  
 

Mês Despesa (valor) 

set/16 R$ 70.671,40 

out/16 R$ 89.939,06 

nov/16 R$ 111.704,91 

dez/16 R$ 122.453,36 

 
Tab.03. Evolução da despesa total com RH (obrigações trabalhistas + encargos sociais) nos 
meses do segundo semestre de 2016. 
 
A média mensal de despesa com RH para os 04 meses de funcionamento do CTI Jd. Humaitá 
foi de R$ 98.692,18 (noventa e oito mil e seiscentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), 
sendo que, para todo o período, o montante utilizado para tal fim foi de R$ 394.768,73 
(trezentos e noventa e quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e setenta e três 
centavos). 
 
Analisando-se a composição das despesas mensais totais observou-se que, em média, cerca 
de 62% dos recursos utilizados foram relativos aos custos com Recursos Humanos, tomando 
como base os 04 meses de atividades do projeto. 
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Acompanhamento da execução – Metas 
 
Conforme descrito no projeto e apontado nos relatórios, o CTI Jd. Humaitá contempla os 
seguintes serviços:  
 

 Serviço de Avaliação. 
 Programa de Orientação Familiar. 
 Programa de Apoio à Educação. 
 Programa de Apoio à Inclusão Social. 
 Programa de Apoio à Inclusão no Trabalho. 
 Ações Culturais, Recreativas e de Lazer. 
 Programa de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 
O cronograma aprovado para o projeto previa para os três primeiros meses as seguintes 
atividades: 
 

 Aquisição de mobiliários e equipamentos. 

 Contratação inicial de profissionais. 

 Treinamento inicial e estruturação dos serviços.  
 

Além disso, foi apontado pela gestora que nos meses iniciais ocorreu processo de elaboração 
de fluxo de atendimentos, planejamento das oficinas a serem oferecidas aos usuários e 
avaliações sobre os trajetos entre as estações de trem/Metrô mais próximas e o CTI Jd. 
Humaitá. 
 
Os atendimentos, conforme apontado nos relatórios, ocorreram de forma gradual e parcial ao 
longo dos primeiros meses de execução do Contrato de Gestão, tendo em vista que até o final 
de 2016 não haviam sido adquiridos todos os equipamentos necessários. Ademais, problemas 
estruturais (estrutura elétrica e hidráulica, entre outros) observados no decorrer do período 
também impediram de se realizar a totalidade dos atendimentos previstos. Tais problemas, 
segundo informações da gestora, já haviam sido comunicados à construtora responsável pela 
obra, que se prontificou, à época, em saná-los, conforme cronograma elaborado pela mesma.  
 
Com este panorama, tem-se os resultados obtidos para o projeto. 
 
 

Atendimentos  2016 

  out/16 nov/16 dez/16 

Usuários  1 2 12 

Atendimentos Individuais 2 7 40 

 
Tab.04. Evolução dos atendimentos no CTI Jd. Humaitá no segundo semestre de 2016. 
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Cabe ressaltar que estava em análise ao final do exercício de 2016 uma readequação de metas 
para o projeto, embasada em reuniões da equipe técnica e nas dificuldades encontradas nos 
primeiros meses de execução, visando trazer números que reflitam melhor a real capacidade 
de atendimento que será oferecida.  
 
Apesar do baixo número de atendimentos nos primeiros meses, tal fato foi devidamente 
justificado nos relatórios mensais, bem como foi evidenciado que houve continuidade nas 
ações de implementação dos serviços a serem oferecidos, demonstrando-se os trabalhos da 
equipe técnica para viabilizar/implementar os serviços, bem como a devida utilização dos 
recursos repassados para o escopo do projeto. 
 
Conclusão 
 
Levando-se em consideração todo o material analisado, bem como as considerações 
apontadas pela contratada e, também, pela gestora, constatou-se que a prestação de contas 
relativa aos quatro meses iniciais do CTI Jd. Humaitá demonstrou a devida utilização dos 
recursos repassados, assim como o contínuo trabalho de implementação dos serviços.  
 
Dessa forma, no que tange à execução do Contrato de Gestão nº 13/2016 nos 04 meses 
analisados, pôde-se constatar que o mesmo ocorreu de forma satisfatória.  
 
 
 

São Paulo, 20 de março de 2017. 
 
 

 
Luiz Carlos Lopes 

Coordenador 
 

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

 


