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INSTITUTO ODEON - MUSEU DA DIVERSIDADE SEXUAL (MDS). De-
m onstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022. CONTEÚDO. Re-
latório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis; Ane-
xo I - Balanços patrimoniais; Anexo II - Demonstração do resultado; Anexo 
III - Demonstração do resultado abrangente; Anexo IV - Demonstração das 
mutações do patrimônio líquido; Anexo V - Demonstração dos  uxos de 
caixa; Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis. 
Sumário das Notas Explicativas. 1. Contexto operacional 1; 2. Contra-
to de Gestão e Termo de Colaboração 2; 3. Base de preparação e apre-
sentação das demonstrações contábeis 2; 4. Resumo das principais 
práticas contábeis 4; 5. Recursos vinculados a projetos 11; 6. Imobili-
zado 11; 7. Fornecedores e outras contas a pagar 12; 8. Obrigações 
trabalhistas e encargos sociais 12; 9. Projetos a executar 13; 10. Par-
tes relacionadas 14; 11. Patrimônio líquido 14; 12. Despesas com pes-
soal – vinculadas 14; 13. Serviços prestados por terceiros 15; 14. 
Energia elétrica, água e telecomunicação 15; 15. Despesas gerais e 
administrativas 15; 16. Renúncia  scal 16; 17. Seguros 16; 18. Eventos 
subsequentes 16. RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS “carve-out” DE QUADROS ISO-
LADOS Ilmos. Srs. Diretores e Conselheiros do INSTITUTO ODEON - MU-
SEU DA DIVERSIDADE SEXUAL (MDS) Opinião Examinamos as de-
monstrações  nanceiras “carve-out” de quadros isolados do Instituto 
Odeon, registrado sob o CNPJ n° 02.612.590/0001-39 (Museu da Diversi-
dade Sexual – MDS, registrado sob o CNPJ nº 02.612.590/0006-43) que 
compreendem os quadros isolados do balanço patrimonial, demonstração 
do resultado e o  uxo de caixa, em 31 de dezembro de 2022, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais polí-
ticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis “carve-
-out” referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e  nanceira do Instituto Odeon, registra-
do sob o CNPJ n° 02.612.590/0001-39 (Museu da Diversidade Sexual – 
MDS, registrada sob o CNPJ nº 02.612.590/0006-43) em 31 de dezembro 
de 2022, o desempenho de suas operações e os seus  uxos de caixa para 
o exercício  ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas e a Interpretação 
Técnica - ITG 2002, aplicável a entidades sem  nalidade de lucros. Base 
para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Pro  ssional do 
Contador e nas normas pro  ssionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obti-
da é su  ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião Ênfase – 
Restrição sobre uso e distribuição Restrição sobre uso e distribuição: 
Base de elaboração e apresentação das demonstrações  nanceiras “car-
ve-out” de quadros isolados do MDS.Conforme mencionado na nota expli-
cativa 1, as demonstrações  nanceiras “carve-out” de quadros isolados, 
Instituto Odeon, registrado sob o CNPJ n° 02.612.590/0001-39 (Museu da 
Diversidade Sexual – MDS, registrada sob o CNPJ nº 02.612.590/0006-
43), podem não ser um indicativo da posição e performance  nanceiras e 
dos  uxos de caixa que poderiam ser obtidos se a MDS tivesse operado 
como uma única pessoa jurídica durante o período. As demonstrações  -
nanceiras foram preparadas para demonstrar a posição e a performance 
 nanceiras Instituto Odeon, registrado sob o CNPJ n° 02.612.590/0001-39 
(Museu da Diversidade Sexual – MDS, registrada sob o CNPJ nº 
02.612.590/0006-43), devido à obrigação contratual que determina a ne-
cessidade de apresentar de forma individual a performance  nanceira, 
bem como as demonstrações  nanceiras desse contrato e, portanto, po-
dem não servir para outras  nalidades. Nossa opinião não contém modi  -
cação relacionada a esse assunto. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções  nanceiras “carve-out” de quadros isolados, que compreendem o ba-
lanço patrimonial, demonstração do resultado e o  uxo de caixa, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e 
médias empresas, e a Interpretação Técnica - ITG 2002, aplicável a entida-
des sem  nalidade de lucros, e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações con-
tábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade Entidade continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados a sua con-
tinuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações  nanceiras “carve-out” de quadros isolados, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Entidade, cessar suas operações ou 
não tenha qualquer alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações  nanceiras “carve-out” de quadros isolados. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis Nossos objeti-
vos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria, realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detectam as eventuais dis-
torções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, puderem in  uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários, tomadas com base nas referidas de-
monstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
pro  ssional e mantemos ceticismo pro  ssional ao longo da auditoria. Além 
disso: Identi  camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e su  -
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsi  cação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos en-
tendimento dos controles internos relevantes para a auditoria, para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a e  cácia dos controles in-
ternos da Entidade. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utiliza-
das e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em rela-
ção a eventos ou condições que possam levantar dúvida signi  cativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nos-
so relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções contábeis ou incluir modi  cação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em conti-
nuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o con-
teúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das cons-
tatações signi  cativas de auditoria, inclusive as eventuais de  ciências sig-
ni  cativas nos controles internos que identi  camos durante nossos traba-
lhos.São Paulo, 03 de março de 2023. PP&C Auditores Independentes 
CRC2SP16.839/O-0, Giácomo Walter Luiz de Paula CRC1SP243.045/O-0 
Contador.

INSTITUTO ODEON - Museu da Diversidade

Balanços patrimoniais

Exercício  ndo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em Reais)  

Ativo   

Nota expli-
cativa 31/12/2022

Circulante

Recursos vinculados a projetos 5    4.584.156 

Adiantamentos         12.695 

Despesas antecipadas              260 

  4.597.110 

Não circulante

Imobilizado - Vinculado 6    1.010.620 

Total do ativo   5.607.731 

Passivo e patrimônio líquido   

Nota expli-
cativa 31/12/2022

Circulante

Fornecedores e outras contas a 
pagar 7         44.565 

Obrigações trabalhistas e encargos 
sociais 8       308.876 

Obrigações tributárias           5.271 

Outras obrigações         10.000 

Projetos a executar 9    4.228.398 

  4.597.110 

Não circulante

Obrigações com o Estado - Imo-
bilizado 6    1.010.620 

Total do passivo   5.607.731 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das 
demonstrações contábeis.

INSTITUTO ODEON - Museu da Diversidade

Demonstrações do resultado

Exercício  ndo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em Reais)   

 
Nota expli-

cativa 31/12/2022

Receitas com restrições   

Recursos do Contrato de Gestão 12 2.167.975

Outras receitas 12 60.000

Financeiras 12 533.498

Total das receitas operacionais  2.761.472

Custos e Despesas com restri-
ções    

Com pessoal 13 (1.722.389)

Serviços prestados por terceiros 14 (363.895)

Energia elétrica, água e telecomu-
nicação 15 (6.833)

Divulgação / Comunicação  (78.331)

Gerais e administrativas 16 (455.356)

Impostos, taxas e contribuições  (85.789)

Financeiras  (42.220)

Depreciação e amortização  (6.659)

Total dos custos e despesas 
operacionais  (2.761.472)

Superávit ou Dé  cit do exercício  -

As notas explicativas da Administração são parte integrante das 
demonstrações contábeis.

INSTITUTO ODEON - Museu da Diversidade

Demonstrações dos  uxos de caixa

Exercício  ndo em 31 de dezembro de 2022

(Valores expressos em Reais)  

31/12/2022

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Dé  cit do exercício -

Ajustes por:

Depreciação 6.659

Variação nos ativos e passivos

Aumento líquido/(redução) nos ativos em

Recursos vinculados a projetos (4.584.156)

Outros Créditos (12.695)

Despesas antecipadas (260)

Aumento líquido/(redução) nos passivos em

 Fornecedores e outras contas a pagar 44.565

Obrigacoes trabalhistas e encargos sociais 308.876

 Obrigações tributárias 5.272

Outras obrigações 10.000

Projetos a executar 4.228.398

Obrigações com o Estado - Imobilizado 1.010.620

Caixa proveniente das atividades operacionais 1.017.279

Fluxo de caixa de atividades de investimento

Aquisição de imobilizado e intangível (1.017.279)

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investi-
mento (1.017.279)

(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes 
de caixa -

Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício -

Caixa e equivalentes de caixa no  nal do exercício -

(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes 
de caixa -

As notas explicativas da Administração são parte integrante das 
demonstrações contábeis.

Contexto operacional O Instituto Odeon (“Instituto” ou “Entidade”) é a
uma Entidade de caráter cultural, sem  ns lucrativos, de direito privado,
quali  cada como Organização Social em conformidade com a Lei nº 
9.637/1998, que tem a missão de promover a cidadania e o desenvolvi-
mento socioeducacional, por meio da realização de projetos culturais de
atuação ampla, com os seguintes objetivos sociais: a. Promover, gerir e 
apoiar a conservação e revitalização do patrimônio histórico, cultural e ar-
tístico brasileiro; b. Realizar a gestão operacional de equipamentos cultu-
rais; c. Desenvolver projetos, programas e planos que possam promover a 
gestão e/ou a cogestão de espaços culturais e equipamentos públicos e 
privados relacionados com os objetivos do Instituto, promovendo a difusão 
das artes em suas múltiplas manifestações; d. Pesquisar e estudar a arte 
dramática em suas múltiplas formas e manifestações, por meio de monta-
gens teatrais adultas, infantis, infanto-juvenis, leituras dramáticas e semi-
nários de teatro; e. Editar, distribuir e comercializar livros e publicações 
próprias ou de terceiros, de caráter artístico e cultural; f. Captar recursos 
destinados a custear as atividades e ações necessárias para o cumprimen-
to das  nalidades do Instituto; g. Promover projetos sociais que tenham por 
objetivo oferecer condições de inserção pro  ssional de jovens carentes, 
visando especialmente a sua introdução no mercado de trabalho; h. Apoiar 
as atividades da “Odeon Companhia Teatral”, grupo de teatro a que o Ins-
tituto se vincula desde a sua criação; e i. Promover atividades educativas e 
de formação nas suas áreas de atuação. Para cumprir seus objetivos, o
Instituto poderá  rmar convênios, contratos de gestão, termos de parceria, 
fomento e colaboração, contratos privados e estabelecer intercâmbios pro-
movendo iniciativas conjuntas com outras instituições públicas e/ou priva-
das nacionais e internacionais, assim como realizar execução direta de 
apresentações, projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio 
de recursos físicos, humanos e  nanceiros obtidos por qualquer meio, in-
clusive doações, patrocínios, taxas de administração, a/ou captação e ces-
sões, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras
organizações sem  ns lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em 
áreas a  ns. O Instituto Odeon e do Museu da Diversidade Sexual (“MDS”) 
e suas respectivas obras de artes, que foram cedidas por contratos, mas
serão devolvidas após os encerramentos dos mesmos. O Museu da Diver-
sidade Sexual – MDS o qual se-refere essas demonstrações  nanceiras 
“carve-out” de quadros isolados, foi fundado em 29 de junho de 2022, loca-
lizado no endereço: Rua do  Arouche, n° 24 – republica – São Paulo/SP, 
Cep: 01.219-000. Sendo uma Entidade de caráter cultural, sem  ns lucrati-
vos, de direito privado, quali  cada como Organização Social em conformi-
dade com a Lei nº 9.637/1998. 2. Contrato de Gestão e Termo de Cola-
boração 2.1. Contrato de Gestão – Museu da Diversidade Sexual 
(MDS). O contrato de gestão tem por objeto a operacionalização, apoio e 
execução pela contratada de atividades e serviços culturais, para a com-
pleta gestão do equipamento de cultura denominado Museu da Diversida-
de Sexual, localizado no endereço R DO AROUCHE, n°24, REPUBLICA, 
São Paulo/SP, CEP: 01.219-000, consonante ao projeto básico e programa 
de trabalho e organização social e cronograma de desembolso. Contrato 
de Gestão n. 05/2022. Contrato  rmado entre o Instituto Odeon e o Gover-
no do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado de Cultura 
e Economia Criativa, para gestão do Museu da Diversidade Sexual, objeto
da Convocação Pública n. 47, de outubro de 2021. 1° Termo aditivo de re-
dução de valor, assinado em 30 de dezembro de 2022; 2° Termo aditivo de 
ajuste de ações a serem executadas, assinado em 30 de dezembro de 
2022. Os referidos aditivos do contrato foram realizados na mesma data a
 m de repactuar os valores inicialmente previstos para o exercício de 2022.
O montante estabelecido para 2022 foi de R$ 9.248.487,83, sendo efetiva-
mente pagos dentro do exercício o montante de R$ 7.410.460,00. 3. Base 
de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. a. De-
claração de conformidade (com relação às práticas contábeis adota-
das no Brasil). As demonstrações contábeis do Instituto, inclusive as no-
tas explicativas, estão apresentadas em reais, exceto quando indicadas de
outra forma. As demonstrações contábeis foram elaboradas e são apre-
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pela NBC TG 1000 – Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas e ITG 2002, aplicáveis a entidades 
sem  nalidade de lucros. A administração declara que todas as informa-
ções relevantes, próprias das demonstrações contábeis, são evidenciadas 
e correspondem às utilizadas na gestão.  As demonstrações contábeis fo-
ram aprovadas e autorizadas para divulgação pela administração em 03 de 
março de 2023. b. Base de mensuração. As demonstrações contábeis 
foram preparadas com utilização do custo histórico como base de valor, 
exceto pela valorização de determinados instrumentos  nanceiros derivati-
vos e não derivativos, quando aplicável, os quais são mensurados por seus 
valores justos. c. Moeda funcional e moeda de apresentação As de-
monstrações contábeis são apresentadas em reais, que é a moeda princi-
pal do ambiente econômico no qual o Instituto atua (“moeda funcional”), 
sendo que, quando a moeda for diferente da moeda funcional de apresen-
tação das demonstrações contábeis, será convertida para o real (R$) na 
data do fechamento. d. Novas normas e interpretações ainda não ado-
tadas. Até a data em que estas demonstrações  nanceiras foram autoriza-
das, a Empresa não identi  cou qualquer alteração no Pronunciamento 
Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas que 
pudesse representar qualquer impacto nas demonstrações e notas expli-
cativas. e. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis. Itens sig-
ni  cativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a vida útil-eco-
nômica e o valor residual do imobilizado, provisão para contingências, 
recuperabilidade dos ativos, valor do acervo de obras de artes doadas e
valor justo dos instrumentos  nanceiros. O uso de estimativas e julgamen-
tos é complexo e considera diversas premissas e projeções futuras e, por 
isso, a liquidação das transações pode resultar em valores diferentes das 
estimativas. A Instituição revisa suas estimativas e premissas anualmente. 
O processo de elaboração das demonstrações  nanceiras em conformida-
de com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Pequenas e
Médias Empresas requer que a administração faça uso de julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam os valores de receitas, despesas, ati-
vos e passivos reportados nas demonstrações  nanceiras e suas notas 
explicativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores signi  cativamente divergentes dos registrados 
nas demonstrações  nanceiras devido ao tratamento probabilístico ineren-
te ao processo de estimativa. A Empresa revisa suas estimativas e premis-
sas periodicamente, não superior a um ano. e. Apresentação das de-
monstrações contábeis. O Instituto Odeon decidiu apresentar as 
demonstrações contábeis segregando os recursos restritos do Museu da 
Diversidade Sexual, para um melhor entendimento da posição patrimonial 
 nanceira, do desempenho de suas respectivas operações e dos  uxos de 
caixa, que foram performados sobre esses recursos. 4. Resumo das prin-
cipais práticas contábeisCaixa e equivalentes de caixa (Sem restri-
ção). São representados por valores de liquidez imediata e com vencimen-
to original de até 90 dias e com risco insigni  cante de mudança de valor, 
apresentados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos incorri-
dos até as datas dos balanços e ajustadas, quando aplicável, ao seu equi-
valente valor de mercado, se inferior ao saldo contábil. Caixa e equivalen-
tes de caixa abrangem saldos de caixa, bancos conta movimento e

INSTITUTO ODEON
CNPJ: 02.612.590/0004-81

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS “carve-out” DE QUADROS ISOLADOS 2022



46 – São Paulo, 133 (49) Diário Ofi cial Empresarial quarta-feira, 15 de março de 2023

aplicações  nanceiras. a 1. Recursos vinculados a projetos (com restri-
ção). Recursos vinculados a projetos representam os saldos de bancos 
conta movimento e aplicações  nanceiras que possuem utilização restrita 
e somente poderão ser utilizados em projetos para fazer frente as obriga-
ções do contrato de gestão de projetos de lei incentivados. Imobilizado. 
Reconhecimento e mensuração. Todos os itens do ativo imobilizado são 
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impair-
ment) acumuladas, quando necessário. O Instituto reconhece seu ativo 
imobilizado vinculados em contrapartida à obrigação não circulante para 
com o município, conforme mencionado na Nota Explicativa nº 6. Depre-
ciação. A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo 
de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. 
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear 
com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobili-
zado. As vidas úteis estimadas são as seguintes: Móveis e utensílios: 10 
anos; Máquinas e equipamentos: 10 anos; Equipamentos de informáti-
ca: 5 anos. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores resi-
duais serão revistos a cada encerramento de exercício  nanceiro e even-
tuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. 
Avaliação ao valor recuperável de ativos (impairment). A Administração 
do Instituto está implementando metodologia para revisar anualmente o 
valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mu-
danças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando 
estas evidências são identi  cadas e o valor contábil líquido excede o valor 
recuperável, é constituída uma provisão para “redução ao valor recuperá-
vel”, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. A administra-
ção entende que para o exercício de 2022, não é aplicável qualquer provi-
são de impairment sobre os saldos registrados. Fornecedores. 
Correspondem aos valores devidos aos fornecedores no curso normal das 
operações do Instituto. Se o prazo de pagamento é equivalente a um ano 
ou menos, os fornecedores são classi  cados no passivo circulante. Provi-
sões. Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se 
o Instituto tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada 
de maneira con  ável, e é provável que um recurso econômico seja exigido 
para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas por meio do descon-
to dos  uxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que 
re  ete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no 
tempo e riscos especí  cos para o passivo. As práticas contábeis para re-
gistro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais 
são as seguintes: Ativos contingentes: são reconhecidos somente quan-
do há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julga-
do. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados 
em nota explicativa, quando aplicáveis; Passivos contingentes: são pro-
visionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os mon-
tantes envolvidos forem mensuráveis com su  ciente segurança. Os passi-
vos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas 
divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como 
de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados. e. Apuração 
do superávit/dé  cit e reconhecimento das receitas e despesas de re-
cursos vinculados. O reconhecimento das receitas e despesas é efetua-
do em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. 
Recursos vinculados compreendem aos valores recebidos pelo Instituto e 
que somente poderão ser utilizados em propósitos especí  cos, conforme 
determinado em seus respectivos contratos. Tais recursos possuem como 
contrapartida a conta de projetos a executar. Os valores recebidos e em-
pregados do contrato de gestão, termo de colaboração e projetos origina-
dos de leis de incentivos  scais, são registrados da seguinte forma: Rece-
bimento dos recursos: quando ocorre o recebimento de recursos é 
reconhecido o débito de caixa e equivalentes de caixa e o crédito de proje-
tos a executar no passivo circulante, conforme observado na NBC TG 07 
R2; Consumo como despesa: quando ocorrem os gastos do Contrato de 
Gestão e dos recursos incentivados, são reconhecidas as despesas cor-
respondentes, sendo as despesas reconhecidas em contrapartida no pas-
sivo circulante, e o reconhecimento da receita é registrado à débito do 
passivo de projetos a executar e contrapartida no resultado do exercício 
em receita de contrato de gestão e receita incentivada, simultaneamente e 
pelo mesmo valor;Rendimento de aplicações  nanceiras: quando ocor-
re o rendimento de aplicações  nanceiras de recursos incentivados são 
reconhecidos a débito de caixa e equivalentes de caixa e a crédito de pro-
jetos a executar no passivo circulante. f. Outros ativos e passivos (circu-
lantes e não circulantes) Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial 
quando for provável que seus benefícios econômicos-futuros serão gera-
dos em favor do Instituto e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando o 
Instituto possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões 
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvi-
do. Os ativos e passivos são classi  cados como circulantes quando sua 
realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. 
Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. g. Tributos Por 
ser uma Entidade sem  ns lucrativos, não está sujeito à incidência do im-
posto de renda e da contribuição social sobre o superávit, apurado em 
cada exercício (Lei 9.532/1997). Todavia, contribui com o imposto de renda 
e a COFINS incidentes sobre os ganhos em aplicações  nanceiras de ren-
da  xa ou variável, mediante retenção por parte das instituições  nancei-
ras, nas quais as aplicações  nanceiras são realizadas. Também é contri-
buinte do ISS sobre os serviços prestados. h. Instrumentos  nanceiros 
Instrumentos  nanceiros básicos A Empresa contabiliza os seguintes 
instrumentos como instrumentos  nanceiros básicos, de acordo com a Se-
ção 11 do CPC PME (R1): Caixa; e Instrumento de dívida (tal como uma 
conta, um título ou um empréstimo a pagar) que atenda às condições do 
item 11.9 do CPC PME (R1). Ativos  nanceiros básicos Ativos  nancei-
ros básicos são aqueles com pagamentos  xos ou determináveis, que não 
são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos ao custo 
amortizado utilizando-se do método dos juros efetivos, deduzidos de qual-
quer perda por redução ao valor recuperável. A Empresa reconhece os 
instrumentos  nanceiros básicos, inicialmente, na data em que foram origi-
nados ou na data da negociação na qual a Empresa se torna uma das 
partes das disposições contratuais do instrumento.A Empresa desconhece 
um ativo  nanceiro quando os direitos contratuais aos  uxos de caixa do 
ativo expiram, ou quando ela transfere os direitos ao recebimento dos  u-
xos de caixa contratuais sobre um ativo  nanceiro em uma transação na 
qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Em-
presa em tais ativos  nanceiros transferidos é reconhecida como um ativo 
ou passivo separado.Os ativos ou passivos  nanceiros são compensados 
e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente 
quando, a Empresa tiver o direito legal de compensar os valores e tiver a 
intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar 
o passivo simultaneamente.Os ativos  nanceiros básicos abrangem caixa 
e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e outras contas a 
receber. Caixa e equivalentes de caixaCaixa e equivalentes de caixa com-
preendem saldos de caixa e investimentos  nanceiros com vencimento 
original de três meses ou menos, a partir da data da contratação, os quais 
estão sujeitos a um risco insigni  cante de alteração no valor justo, e são 
utilizados pela Empresa na gestão das obrigações de curto prazo.Passi-
vos  nanceiros não derivativos A Empresa reconhece inicialmente os 
passivos  nanceiros na data em que são originados. Todos os outros pas-
sivos  nanceiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação, 
que é a data na qual a Empresa se torna parte das disposições contratuais 
do instrumento. A Empresa desreconhece um passivo  nanceiro quando 
sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada. Os passivos 
 nanceiros não derivativos são mensurados pelo custo amortizado, utili-
zando o método dos juros efetivos. A Empresa tem os seguintes passivos 
 nanceiros não derivativos: fornecedores, empréstimos e  nanciamentos e 
outras contas a pagar. Redução ao valor recuperável (impairment) Ati-
vos  nanceiros não derivativos Ativos  nanceiros não classi  cados ao 
valor justo por meio do resultado, incluindo investimento contabilizado pelo 
método da equivalência patrimonial, são avaliados em cada data de balan-
ço para determinar se há evidência objetiva de perda no seu valor recupe-
rável. Evidências objetivas de que ativos  nanceiros tiveram perda de valor 

incluem: inadimplência ou atrasos do devedor; reestruturação de um valor 
devido à Empresa em condições não consideradas normais; indicativos de 
que o devedor ou o emissor entrará em falência/recuperação judicial; mu-
danças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emisso-
res; desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento, devido a 
di  culdades  nanceiras; e dados observáveis indicando que houve um 
declínio na mensuração dos  uxos de caixa esperados de um grupo de 
ativos  nanceiros. Ativos  nanceiros mensurados ao custo amortizado A 
Empresa considera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo 
custo amortizado tanto no nível individualizado como no nível coletivo. To-
dos os ativos individualmente signi  cativos são avaliados quanto à perda 
por redução ao valor recuperável. Aqueles identi  cados como não tendo 
sofrido perda de valor individualmente são, então, avaliados coletivamente 
quanto a qualquer perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido 
ainda identi  cada. Ativos que não são individualmente signi  cativos são 
avaliados coletivamente quanto à perda de valor com base no agrupamen-
to de ativos com características de risco similares. Ao avaliar a perda de 
valor recuperável de forma coletiva, a Empresa utiliza tendências históricas 
do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para 
re  etir o julgamento da administração sobre se as condições econômicas e 
de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maio-
res ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas. Uma perda 
por redução ao valor recuperável é calculada como a diferença entre o 
valor contábil e o valor presente dos futuros  uxos de caixa estimados, 
descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reco-
nhecidas no resultado e re  etidas em uma conta de provisão. Quando a 
Empresa considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os 
valores são baixados. Quando um evento subsequente indica uma redu-
ção da perda, a provisão é revertida por meio do resultado. Ativos não  -
nanceiros Os valores contábeis dos ativos não  nanceiros da Empresa, 
que não os estoques, são revistos a cada data de balanço para apurar se 
há indicação de perda no seu valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, 
então, o valor recuperável do ativo é estimado. Para testes de redução 
desse valor recuperável, os ativos são agrupados no menor grupo possível 
de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, os quais são, 
em grande parte, independentes das entradas de caixa de outros ativos ou 
Unidades Geradoras de Caixa (UGCs). Uma perda por redução ao valor 
recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou da UGC exceder 
o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável são re-
conhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são 
alocadas para redução do valor contábil dos ativos da UGC (ou grupo de 
UGCs) de forma pro rata. A administração não realizou a análise para veri-
 car se há qualquer evidência que justi  casse a necessidade de redução 
do valor recuperável em 31 de dezembro de 2022. Trabalhos voluntários 
Em atendimento ao item 19 da ITG 2002 (R1), o Instituto reconhece pelo 
valor justo da prestação do serviço “voluntário” como se tivesse ocorrido o 
desembolso  nanceiro, quando aplicável. As receitas com trabalhos volun-
tários são reconhecidas no resultado do exercício como receita no grupo 
de Receitas Não Vinculadas em contrapartida nas Despesas Não Vincula-
das. No ano de 2022 não houve trabalhos voluntários. j. Gratuidades Em 
atendimento ao item 16 da ITG 2002 (R1), o Instituto reconhece as gratui-
dades concedidas, ademais, no Museu da Diversidade Sexual, 100% de 
sua operação é gratuita. 5. Recursos vinculados a projetos

Recursos restritos 2022

MDS - Bancos conta movimento            54.483 

MDS - Aplicações de liquidez imediata       4.529.672 

    4.584.156 

MDS     4.584.156 

As aplicações  nanceiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um in-
signi  cante risco de mudança de valor. Esses investimentos  nanceiros re-
ferem-se substancialmente a certi  cados de depósitos bancários e fundos 
de renda  xa e são remunerados às taxas que variam entre 95% a 100% 
do Certi  cado de Depósito Interbancário. Os recursos vinculados a proje-
tos de Contrato de Gestão e leis de incentivo referem-se substancialmente 
a recursos recebidos pela Administração do Instituto que serão utilizados 
exclusivamente nos projetos relacionados. 6. Imobilizado Os detalhes do 
ativo imobilizado do Instituto estão demonstrados nos quadros a s

IMOBILIZADO VINCULADO

CUSTO Aquisições 2022

MDS

Máquinas e equipa-
mentos 1.540 1.540

Computadores e peri-
féricos            59.275 

         
59.275 

Móveis e utensílios                   -   0

Obras em andamento           956.464 
       

956.464 

1.017.279 1.017.279

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA Depreciação 2022

MDS

Máquinas e equipa-
mentos (141) (141)

Computadores e peri-
féricos (6.518) (6.518)

(6.659) (6.659)

IMOBILIZADO VINCULADO 
LÍUIDO 1.010.620 1.010.620

O ativo imobilizado reconhecido no Instituto, é integralmente vinculado ao 
Contrato de Gestão e Termo de Colaboração, e é empregado, exclusiva-
mente, em suas atividades. A Administração do Instituto adota como crité-
rio para reconhecimento de obrigação de longo prazo para com o poder 
público, o registro de valor equivalente ao montante líquido de seu ativo 
imobilizado vinculado ao Contrato de Gestão e Termo de Colaboração. O 
saldo da rubrica é aumentado em contrapartida de lançamento na rubri-
ca de projetos a executar, sempre que há nova aquisição, e reduzido em 
contrapartida da rubrica de despesa de depreciação. 7. Fornecedores e 
outras contas a pagar

2022

MDS - Fornecedores e outras contas a pagar         44.565 

       44.565 

8. Obrigações trabalhistas e encargos sociais

2022

MDS - Salários a pagar         68.552 

MDS - Provisão de férias e encargos        108.633 

MDS - INSS, FGTS, IRRF e PIS        131.692 

     308.876 

9. Projetos a executar A seguir apresentamos os contratos em andamento
no exercício e sua movimentação demonstrando o total de recursos recebi-
dos pelo Instituto e os rendimentos  nanceiros desses recursos, bem como 
os montantes utilizados na execução dos projetos (consumo):

Museu da Diversidade Sexual - Contrato de 
Gestão MDS

Saldos em 2021 -

Valores recebidos repasses 7.410.460

Captação de recursos e outros créditos 60.000

Rendimentos  nanceiros 533.498

Imobilizado líquido (1.010.620)

Outras movimentações (3.467)

Consumo (2.761.472)

Saldos em 2022 4.228.398

10. Partes relacionadas Todo recurso executado para o Termo de Cola-
boração referente a Gestão do MDS é público, executado com base nas 
normas vigentes relacionadas ao respectivo Termo. A totalidade deste va-
lor é aplicado no objeto da parceria, com prestação de contas integral. A 
remuneração da Diretoria do Instituto Odeon se dá de forma direta, vincu-
lada ao Termo, com contratos de trabalho por regime de CLT, registrados 
na Rubrica “despesas de pessoal”, no resultado do exercício. Não há re-
muneração direta ou indireta de conselheiros. A Administração do Instituto 
não possui planos de benefício pós-emprego, ou seja, todos os vínculos e
benefícios atribuídos à equipe do Instituto Odeon, inclusive seus diretores, 
cessa quando da rescisão contratual. 11. Patrimônio líquido O patrimônio 
líquido da Entidade é composto, substancialmente, pelo patrimônio social 
e pelos superávits e dé  cits acumulados, quando aplicável. De acordo com
o Estatuto Social, em caso de dissolução ou extinção, o patrimônio social
remanescente é destinado para uma Organização Social ou a  m, sem  ns
econômicos e lucrativos. 12. Receitas

2022

MDS - Repasse Contrato de Gestão 2.167.975

MDS - Rendimento Aplicação Financeira 533.498

MDS - Outras Receitas 60.000

2.761.472

13. Despesas com pessoal – vinculadas

2022

MDS - Salários e ordenados 1.161.633

MDS - Encargos sociais 418.903

MDS - Benefícios 141.854

1.722.389
14. Serviços prestados por terceiros

2022

 (172.369)

MDS - jurídico (72.800)

MDS - contabilidade e auditoria (46.400)

MDS - Consultoria (35.455)

MDS - outros serviços (32.156)

MDS - limpeza (4.114)

MDS - manutenção (351)

MDS - bombeiros (250)

(363.895)

15. Energia elétrica, água e telecomunicação

2022

MDS - telecomunicação (5.404)

MDS - água e gás (930)

MDS - energia elétrica (499)

(6.833)

16. Despesas gerais e administrativas

2022

MDS - outras despesas (286.724)

MDS - manutenção predial (95.845)

MDS - locação (44.701)

MDS - licença de software (9.940)

MDS - viagens (passagens, diárias, etc.) (9.786)

MDS - material de uso e consumo (7.767)

MDS - seguros (518)

MDS - fretes e carretos (75)

(455.356)

17. Renúncia  scal Em atendimento ao item 27, letra “c” da ITG 2002R1 –
entidade sem  nalidade de lucros, a Entidade apresenta a seguir a relação 
dos tributos objetos da renúncia  scal para o exercício  ndo em 31 de de-
zembro de 2022: Imposto de renda da Pessoa Jurídica(IRPJ);Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido(CSLL); Imposto sobre Prestação de Servi-
ços de Qualquer Natureza(ISSQN); Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social(COFINS) sobre as receitas próprias; 18. Seguros O
Instituto adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos por montantes considerados su  cientes para cobrir even-
tuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas 
de risco adotadas, dada sua natureza, não fazem parte do escopo dos
trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente,
não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. O Institu-
to segue rígidas rotinas técnicas constantes em seu Plano de Trabalho, 
no sentido de minimizar os riscos inerentes aos seus bens imobilizados e
acervos. 19. Eventos subsequentes Para 2023, o MDS já prevê um apor-
te do Contrato de Gestão, de cerca de 3 milhões do valor inicialmente con-
tratado. Há a expectativa de recebimento de recursos incentivados, tanto 
na Lei Federal como nas Leis Municipal e Estadual, o que pode aumentar o 
aporte de recursos no Projeto em aproximadamente 2 milhões. No ano de 
2023 está prevista a conclusão da Obra de ampliação da sede do Museu 
da Diversidade Sexual iniciada em 2022, considerado ativo fundamental 
para a cultura LGBTQIA+ em São Paulo e para todo país. Carlos Antônio
da Silva Gradim, Diretor Presidente, CPF 523.901.446-91. Rogério Gerlah
Paganatto, CRC 1SP131987/O-3, CPF 129.306.908.
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Nº Ação Mensuração Pre-
visto

Reali-
zado ICM

1,1 [PGM] Recursos captados via leis de incentivo e editais, doações, permutas e demais arrecadações captadas N° de projetos inscritos para captação de recursos incentivados 3 6 200%

1,2 [PGM] Recursos captados via leis de incentivo e editais, doações, permutas e demais arrecadações captadas % do repasse do exercício no contrato de gestão 25% 7% 29%

2,1 [PGM] Recursos captados via geração de receita de bilheteria, cessão remunerada de uso de espaços ...% do repasse do exercício no contrato de gestão 3% 0% 0%

3,1 [PGM] Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público geral (NPS) Índice de satisfação = ou > 80% 80% 94% 118%

4,1 [PGM] Pesquisa de Público - Índices de satisfação do público com palestras, o  cinas e cursos (NPS) Índice de satisfação = ou > 80% 80% 90% 113%

4,2 [PGM] Percentual de colaboradores do MDS que são moradores do entorno e pertencentes a seu território % dos colaboradores do MDS 6% 24,3% 404%

5,1 [PGM-COND] Execução de Análise de Riscos para o MDS nº de produtos entregues 1 0 0%

6,1 [PA] stabelecimento de parcerias visando à ampliação da pesquisa e disponibilização dos acervos N° de novas parcerias estabelecidas com organizações 2 2 100%

7,1 [PA] Produção de livros/publicações sobre as pesquisas do acervo N° de itens criados - livros, publicações 1 1 100%

8,1 [PA] Elaboração de Política de Gestão de direitos autorais e conexos Política de Gestão de direitos autorais e conexos elaborada OU atualizada 1 1 100%

9,1 [PA] Finalização de Política de Gestão de Acervo Política de Gestão de Acervo elaborada 1 1 100%

10,1 [PA] Elaborar projeto de estruturação do Centro de Referência Projeto elaborado 1 1 100%

11,1 [PA] Elaborar projeto de implementação da Reserva Técnica Projeto elaborado 1 1 100%

12,1 [PA] Implementação de Reserva Técnica Reserva implementada 0 0 100%

13,1 [PA] Elaborar projeto de memória institucional Projeto elaborado 1 1 100%

14,1 [PA- COND] Ampliação do Acervos nº de obras incluídas no Acerdo fo MDS 3 0 0%

15,1 [PA-COND] Plataforma Mundo Queer implementação de plataforma 1 0 0%

16,1 [PEPC] Exposição temporária N° de exposições 3 4 133%

17,1 [PEPC] Itinerância de exposições pela região metropolitana, interior e litoral N° de exposições itineradas 0 0 100%

18,1 [PEPC] Atuar em parceria com o Programa + Orgulho Número de atuações em parceria 2 2 100%

19,1 [PEPC] Eventos temáticos (Aniv. SP, Virada Cult., Semana  de Museus, Dia da Consciência Negra etc.) N° de eventos 5 5 100%

20,1 [PEPC] Recebimento de visitantes presenciais no museu Nº de visitantes 10000 12341 123%

21,1 [PEPC] Produção de exposição selecionada por edital público Edital publicado 1 1 100%

21,2 [PEPC] Produção de exposição selecionada por edital público N° de exposições produzidas 2 2 100%

22,1 [PEPC] Implementar Conselho de Orientação Cultural (COC) Conselho implementado 1 0 0%

23,1 [PEPC] Exposição inaugural "Artes Dissidentes" Exposição realizada 1 0 0%

24,1 [PEPC - COND] Feira Incluir MDS Nº feiras realizadas 1 0 0%

25,1 [PEPC - COND] Adaptação da Dramaturgia do espaço nº de cenogra  as implementadas 1 0 0%

26,1 [PE] Visitas educativas p/ estudantes de escolas públicas e privadas (ensino inf. e fund., médio, téc. e univ.) "N° mínimo de estudantes atendidos em visitas educativas" 600 697 116%

27,1 [PE] Programa(s) ou Projeto(s) voltado(s) a pessoas em situação de vulnerabilidade social [Presencial] N° de ações ofertadas 5 11 220%

27,2 [PE] Programa(s) ou Projeto(s) voltado(s) a pessoas em situação de vulnerabilidade social [Presencial] "N° mínimo de pessoas atendidas em ações educativas" 160 167 104%

28,1 [PE] Cursos para professores Nº mínimo de cursos realizados 1 2 200%

28,2 [PE] Cursos para professores N° mínimo de público atendido 40 41 103%

29,1 [PE] Pesquisa de Per  l e Satisfação de público escolar (professor e estudante) "Número mínimo de pesquisas aplicadas" 300 263 88%

30,1 [PE] Pesquisa de Per  l e Satisfação de público agendado Número mínimo de pesquisas aplicadas 200 432 216%

31,1 [PE]Pesquisa de Per  l e Satisfação de público espontâneo Número mínimo de pesquisas aplicadas 200 341 171%

32,1 [PE] Articulação com iniciativas LGBTQIA+ do entorno do Museu Número mínimo de reuniões realizadas 8 9 113%

33,1 [PE] Centro de Empreendedorismo Projeto elaborado 1 1 100%

33,2 [PE] Centro de Empreendedorismo Centro implementado 1 1 100%

34,1 [PE] Executar ações de sensibilização de público Ações desenvolvidas 12 13 108%

35,1 [PE] Executar ações extramuros Ações desenvolvidas 8 8 100%

36,1 [PE - COND] Museu Circulante Nº mínimo de publicações impressas 1 0 0%

36,2 [PE - COND] Museu Circulante Projeto implementado 1 0 0%

37,1 [PSISEM] Exposições itinerantes N° mínimo de exposições 1 1 100%

38,1 [PSISEM] Palestras OU Cursos OU O  cinas N° mínimo de Palestras OU Cursos OU O  cinas 4 4 100%

38,2 [PSISEM] Palestras OU Cursos OU O  cinas Nº mínimo de público atendido 160 103 64%

39,1 [PSISEM] Oferecimento de estágio técnico N° mínimo de estágios realizados 1 1 100%

40,1

[PCDI] Atualizar o Plano de Comunicação conforme os quatro pilares estabelecidos no Plano de Trabalho e 
estabelecer ações para articular e se comunicar com os diversos públicos da instituição, valorizar a marca e 
aumentar e quali  car a visibilidade do museu

N° de canais de comunic. mantidos: 1Site/ 2FB /3Insta/ 4Twitter/  5Youtube/ 
6Pint. 6 6 100%

40,2 Criação e alimentação de novos canais de comunicação 4 4 100%

40,3 Nº de novas parcerias para os diversos segmentos de público do museu 2 2 100%

40,4 N° mínimo de inserções na mídia 1.200 610 51%

40,5 Nº mínimo de visitantes virtuais únicos 10.000 14.718 147%

40,6 Nº mínimo de novos seguidores em todos os canais de mídias sociais 10.000 14.967 150%

41,1

[PCDI] Elaborar novas estratégias para captação de recursos e fortalecimento institucional

programas implantados ou mantidos em Programa de Doação e de Amigos 1 1 100%

41,2 Nº de port. e books de divulgação de programas e ativ. p/ ativação de parcerias 1 2 200%

41,3 Nº de relatórios de mídia (Clipping e redes sociais) para parceiros 3 6 200%

42,1 [PCDI] Ações de marketing e publicidade  para desenvolvimento institucional Nº de campanhas digitais realizadas, considerar os canais de comunicação 
ativos 2 2 100%

43,1 [PCDI] Ações de imprensa e divulgação de atividades Nº de releases de imprensa disparados 8 19 238%

44,1 [PCDI] Comunicação visual e sinalização Entrega de novo Manual de Identidade Visual, 0 0 100%

45,1 [PCDI] Ações de desenvolvimento tecnológivo e de novas linguagens Nº de conteúdos audiovisuais (...)outras ações de inovação em novas lingua-
gens 6 6 100%

46,1 [PCDI] Desenvolvimento Estratégico Nº de in  uencers que desenvolv. ações de parceria e divulgação da instituição 3 5 167%

47,1 [PCDI] Programa editorial Nº de publicações, considerando livretos, livros, e-books, revistas e artigos 1 1 100%

48,1 [PCDI - COND] Em caso de captação de recursos tangíveis para o fortalecimento do Plano de Comunicação, 
considerar as seguintes ações

Pesquisas de público segmentadas 2 0 0%

48,2 Campanhas de mídia patrocinadas com verba a ser estabelecida 4 0 0%

49,1 [PED] Obtenção OU Renovação do AVCB "AVCB obtido OU renovado
" 1 1 100%

50,1 [PED] Obtenção OU Renovação do Alvará de Funcionamento de Local de Reunião Alvará obtido OU renovado OU protocolado 1 1 100%

51,1 [PED] Renovação de Seguros Seguro renovado 1 1 100%

52,1 [PED] Plano de abandono e Brigada Voluntária Plano de abandono executado e Brigada Voluntária certi  cada  0 0 100%

53,1 [PED] Manual de Operações Meta - Produto 1 1 100%

54,1 [PE] Plano de Acessibilidade Plano de Acessibilidade - projeto executivo  nalizado 1 1 100%

55,1 [PED] Ampliação Sede República ³³ Edital lançado 1 1 100%

56,1 [PED] Serviços de manutenção e conservação no imóvel Região da Paulista Índice de execução do serviço em relação ao pactuado 100% 0% 0%

56,2 [PED] Serviços de manutenção e conservação no imóvel Região da Paulista Serviço executado 1 0 0%

57,1 [PED - COND] Wi-   livre Disponibilização de Wi-   livre  1 1 100%
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