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COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE ATENDIMENTO OU 
PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 
RELATÓRIO 1º TRIMESTRE DE 2017 

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) 
 
 
Atendendo ao que prevê a legislação pertinente às Organizações Sociais, em especial à Lei 
Complementar nº 846/1998, elaborou-se este relatório, que traz a análise da execução do 
Contrato de Gestão nº 13/2016 ao longo do primeiro trimestre de 2017. O termo em questão 
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, este localizado na Rua Galileo Emandabili, 
nº 99, bairro Jardim Humaitá, São Paulo-SP. 
 
O Contrato de Gestão foi assinado em 25/07/2016 e tem vigência de 24 meses, com 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 projeto iniciaram-se em 
setembro/2016, com a contratação de Recursos Humanos e aquisição de equipamentos, 
sendo que os atendimentos começaram em outubro/2016. 
 
Demonstração da Utilização dos Recursos Transferidos 
 
Conforme apontamentos da Gestora, os relatórios de atividades do CTI Jd. Humaitá, com as 
informações sobre os atendimentos realizados, bem como a documentação relativa à 
prestação de contas, foram apresentados mensalmente pela contratada. Os documentos 
relativos às despesas realizadas abrangem: comprovantes de pagamentos dos Recursos 
Humanos vinculados ao projeto (obrigações trabalhistas, encargos sociais etc.), despesas com 
contratos de serviços de terceiros, aquisição de materiais de consumo e equipamentos, bem 
como pagamento de impostos. A lista de equipamentos adquiridos em cada mês foi 
apresentada pela Gestora. 
 
Os documentos comprobatórios das despesas mensais (notas fiscais, guias de recolhimento, 
comprovantes de pagamentos, entre outros), encontram-se juntados ao processo SEDPcD nº 
101135/2016).  
 
A tabela 01 traz a evolução da despesa mensal total ao longo do primeiro trimestre de 2017, 
tendo como base a Demonstração de Origens e Aplicações dos Recursos Recebidos (DOAR). 
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Mês Despesa (valor) 

jan/17 R$ 183.794,68 

fev/17 R$ 192.394,14 

mar/17 R$ 232.811,20 

 
Tabela. 01. Evolução da despesa mensal total do CTI Jd. Humaitá ao longo do primeiro 
trimestre de 2017. 
 
A média de despesa mensal total no período foi de R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais). 
A soma dos recursos financeiros utilizados no projeto, nos três meses em análise, é de R$ 
609.000,02 (seiscentos e nove mil reais e dois centavos).  
 
A tabela 02 apresenta os repasses realizados à contratada no período. 
 

Data Repasse  Valor 

09/02/2017 R$ 276.548,03 

07/03/2017 R$ 276.548,03 

 
Tabela. 02. Repasses realizados à contratada ao longo do primeiro trimestre de 2017. 
 
O total repassado à contratada no período perfaz um montante no valor de R$ 553.096,06 
(quinhentos e cinquenta e três mil e noventa e seis reais e seis centavos). Importante ressaltar 
que, além dos recursos repassados no período (tabela 02), o projeto também contava com o 
valor existente na aplicação financeira, o qual, ao final de dezembro/2016, era de                          
R$ 1.161.844,00 (um milhão e cento e sessenta e um mil e oitocentos e quarenta e quatro 
reais).  
 
Ao final de março/2017, o saldo nessa aplicação era de R$ 1.148.720,66 (um milhão e cento e 
quarenta e oito mil e setecentos e vinte reais e sessenta e seis centavos). 
 
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 
ano de 2016, o projeto contava com 26 colaboradores, sendo: 10 cargos administrativos, 16 
cargos operacionais (um destes contratado sob regime Pessoa Jurídica). 
 
No primeiro trimestre de 2017 constatou-se o desligamento de um “Técnico de Inclusão” e a 
contratação de uma Médica Oftalmologista (sob regime Pessoa Jurídica), mantendo-se a 
mesma proporção entre cargos operacionais e administrativos, bem como o total de 
profissionais (26). Conforme apontado nos relatórios da Gestora, o quadro ainda seria 
completado.  
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Toda a documentação referente aos custos com Recursos Humanos consta da prestação de 
contas mensal apresentada pela contratada, contemplando comprovantes de pagamentos de 
salários, benefícios e recolhimento de encargos (FGTS, INSS), bem como descrição das cargas 
horárias para cada profissional.  
 
O quadro funcional do projeto, ao final do período em análise, apresentava a seguinte 
composição:  
 

 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 (11), Coordenadora 

Técnica (2), Coordenadora Médica (1) e Média Oftalmologista (1). 

 

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

Mês Despesa (valor) 

jan/17 R$ 113.179,03 

fev/17 R$ 110.752,72 

mar/17 R$ 110.459,77 

 
Tabela 03. Evolução da despesa total com Recursos Humanos (obrigações trabalhistas + 
encargos sociais) nos meses do primeiro trimestre de 2017. 
 
A média mensal de despesa com Recursos Humanos para os três meses foi de R$ 111.463,84 
(cento e onze mil e quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), sendo 
que, somando todo o período, o montante utilizado para tal fim foi de R$ 334.391,52 
(trezentos e trinta e quatro mil e trezentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos).  
 
Comparando-se com a composição das despesas mensais totais, observou-se que, em média, 
cerca de 55% dos recursos utilizados em cada mês foram relativos aos custos com Recursos 
Humanos, tomando como base o período analisado. 
 
Acompanhamento da execução – Metas 
 
Conforme mencionado em relatório anterior, as atividades desenvolvidas no CTI Jd. Humaitá 
contemplam os seguintes serviços descritos em seu Plano de Trabalho (os atendidos são 
encaminhados por meio do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo – HC/FMUSP):  
 

 Avaliação. 
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 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. 

 

A execução do projeto no primeiro trimestre de 2017 contemplou as seguintes atividades, 
conforme cronograma apresentado e acompanhado pela Gestora: 
 

 Início de divulgação do serviço (a partir de janeiro). 
 Serviço de avaliação (a partir de fevereiro). 
 Programa de orientação familiar (a partir de fevereiro). 
 Programa de apoio à educação (a partir de março). 
 Programa de apoio à inclusão social (a partir de fevereiro). 
 Ações culturais, recreativas e de lazer (a partir de março). 
 Programa para tecnologia da informação e comunicação (a partir de março). 

 

Da mesma forma que o período anteriormente analisado, os atendimentos desenvolveram-
se de forma gradual ao longo do primeiro trimestre de 2017, de forma cadenciada com a 
aquisição de equipamentos e mobiliários necessários e com os fluxos que estavam sendo 
definidos. Os problemas estruturais, que impossibilitavam um maior número de 
atendimentos, foram sendo sanados, conforme informado pela Gestora.  
 
A tabela 04 traz o comparativo entre as metas definidas para os meses do período e o 
efetivamente realizado, com relação a número de usuários e atendimentos individuais.  
 

  jan/17 fev/17 mar/17 

Total de usuários atendidos (meta)  12 24 24 

Total de usuários atendidos (realizado)  24 21 14 

        

Atividades individuais - Total (meta) 96 114 114 

Atividades individuais -Total (realizado)  149 124 126 

 
Tabela 04. Evolução dos atendimentos no CTI Jd. Humaitá no primeiro trimestre de 2017. 
 
A tabela 04 permite-nos observar que as metas definidas no Plano de Trabalho só não foram 
atingidas no caso do número de usuários em fevereiro e março. Contudo, os resultados 
observados em termos de usuários para esses dois meses são significantes, sendo que: 
 

 O resultado de usuários em fevereiro representa aproximadamente 88% da meta; e 

 O resultado de março equivale a cerca de 60% da respectiva meta.  
 
Além disso, como apontado pela Gestora do Contrato, ao longo do primeiro trimestre de 2017, 
foram analisados ajustes no sentido de adequar as metas previamente estabelecidas para o 
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CTI Jd. Humaitá, tendo em vista o número de funcionários envolvidos e a resolução de 
problemas estruturais que impactavam anteriormente na utilização dos serviços.  
 
Desta forma, pretende-se elaborar um novo Plano de Trabalho, cuja estrutura e metas serão 
balizadas levando-se em consideração a real capacidade da equipe técnica, observada ao 
longo dos meses iniciais de atividades, bem como a atual estrutura já montada. Para tanto, 
será formalizado Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, visando formalizar essas alterações 
planejadas.  
 
Conclusão 
 
Tendo-se como base os relatórios de acompanhamento da Gestora, bem como as informações 
coletadas dos respectivos processos internos, observou-se que a prestação de contas 
referente ao período em análise foi devidamente apresentada pela contratada, sendo que as 
despesas realizadas para a gestão e operacionalização do CTI Jd. Humaitá foram comprovadas 
na documentação encaminhada, demonstrando-se a utilização dos recursos repassados na 
viabilização do projeto. 
 
Além disso, os relatórios de atividades trouxeram informações sobre os serviços oferecidos 
(em andamento), bem como sobre aqueles ainda em fase de planejamento, relatando as 
devidas justificativas quando necessário e as medidas tomadas para readequações. 
 
Neste contexto, no que se refere ao Contrato de Gestão nº 13/2016, pode-se afirmar que este 
apresentou execução satisfatória ao longo do primeiro trimestre de 2017. 
 
 

São Paulo, 25 de julho de 2017. 
 

 
Luiz Carlos Lopes 

Coordenador 
 

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

 


