
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO

CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO — MEC, E A
ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO EDUCATIVA
ROQUETTE PINTO - ACERP, na forma abaixo.

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO — MEC, na
qualidade de contratante, neste ato representado por seu titular, o Ministro de Estado da Educação,
ABRAHAM BRAGANÇA DE VASCONCELLOS WEINTRAUB, portador da Cédula de
identidade n° 2I6I60054 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 149.226.428-89, nomeado pelo
Decreto Presidencial de 8 de abril de 2019, publicado no Diário Oficial da União, de 8 de abril de
2019, doravante denominado simplesmente de ORGÃO SUPERVISOR, e a ASSOCIAÇÃO DE
COMUNICAÇÃO EDUCATIVA ROQUETTE PINTO - ACERP, associação civil,
qualificada como Organização Social pelo Decreto n° 2.442, de 23 de dezembro de 1997, com
sede na Rua Marquês de Olinda n° 12, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o n°
02.196.013/0001-03, doravante denominada ACERP, neste ato representada por seu Diretor-
Geral ERANCISCO EDUARDO DE CARVALHO CÂMPERA, portador da Cédula de
Identidade n° M7570I4 SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o n° 644.638.346-00, e por sua Diretora
de Educação, Comunicação e Cultura REGINA ALCÂNTARA DE ASSIS, portadora da Cédula
de Identidade n° 235872, INI/DPF/DF, inscrita no CPF sob o n° 059.981.231-15, ambos residentes
e domiciliados na cidade do Rio de Janeiro - RJ, e doravante denominados PARTES,

RESOLVEM, com fundamento na Lei n° 9.637, de 15 de maio de 1998 e no Decreto n° 8.385, de
30 de dezembro de 2014, firmar o presente TERMO ADITIVO ao Contrato de Gestão celebrado
em 24 de junho de 2015, conforme as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FINALIDADE

O presente Termo Aditivo tem por objeto assegurar a continuidade do fomento das
atividades e projetos previstos no Contrato de Gestão firmado, mediante o repasse de recursos
financeiros para a ACERP e demais providências detalhadas a seguir.

SUBCLAUSULA ÚNICA

Integra o presente TERMO ADITIVO, independente de transcrição, o Programa

de Trabalho atualizado para o exercício de 2019, estruturado nos seguintes anexos:



Anexo I - Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho para 2019;

Anexo I-A - Notas Explicativas sobre os Indicadores e Metas;

Anexo 11 - Plano de Ação em que consta o detalhamento estimado dos custos de
suas ações; e

Anexo 111 - Cronograma de Desembolso Financeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o cumprimento do objeto de que trata o presente Termo Aditivo, o ÓRGÃO
SUPERVISOR repassará recursos financeiros à ACERP, no exercício de 2019, no montante de
R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), por meio da ação 212H - Manutenção de
Contrato de Gestão com Organizações Sociais - Nacional, PO OOOB -Associação de
Comunicação Educativa Roquete Pinto - ACERP, constante do Programa de Trabalho 2109 -
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação, conforme Nota de Empenho n°
2019NE000137, emitida em 15 de abril de 2019.

SUBCLÁUSULA ÚNICA

Os recursos financeiros ora pactuados serão destinados às atividades, projetos e

gestão da ACERP.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018

Ficam reprogramados os saldos em conta corrente e aplicações financeiras, no
montante de R$ 4.134.000,00 (quatro milhões, cento e trinta e quatro mil reais), apurados em
31/12/2018, advindos de repasses do ÓRGÃO SUPERVISOR a serem aplicados em atividades
e projetos iniciados em exercícios anteriores e continuadas em 2019, no custeio do
desenvolvimento de atividades, conforme descrito no Plano de Ação (Anexo 11).

CLAUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo tem vigência a partir da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO

As atividades realizadas pela ACERP no período compreendido entre 1° de janeiro
de 2019 e a data de assinatura do presente Termo, desde que em consonância com os objetivos
estratégicos constantes da Cláusula Segunda do Contrato de Gestão, com as Diretrizes do ÓRGÃO
SUPERVISOR para a ACERP, Anexo 1 do Instrumento Contratual, serão consideradas para
efeito do cumprimento do Quadro de Indicadores e Metas de Desempenho pactuados neste
instrumento para o exercício de 2019.
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CLÁUSULA QUINTA — DA PUBLICIDADE

O presente instrumento será publicado pelo ÓRGÃO SUPERVISOR, em extrato,
no prazo legal, no Diário Oficial da União, e, em sua íntegra, no sítio que mantém na intemet.

CLÁUSULA SEXTA — DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de
Gestão que ora se adita, compatíveis e não alteradas pelo presente instrumento. E por estarem
assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO ADITIVO em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para os mesmos fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Brasília - DF, 16 de maio de 2019

^HAM WEINTRAUB

Ministro de Estado da Educação

ISFRA )0 EDUARDO DE CARVALHO

CÂMPERA
Diretor-Geral da ACERP

R^NA DE ALCÂNTARA
DE ASSIS

Diretora de Educação, Comunicação e
Cultura da ACERP

Testemunhas:

Nome:

CPF:

RG:

Nome:

CPF:

RG:



NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO MEC E ACERP

ANEXO I - QUADRO DE INDICADORES E METAS 2019

MP ID OE Indicador Peso ünid.
Meta

Anual

Produção, Aquisição, Preservação eRecuperação de Conteúdos dEitacusove Cuiturais

1 1, lieVI

Produção e coprodução de conteúdo audiovisual

inédito jornalístico ou roteirizado para exibição

em múltiplas plataformas, sendo TV, Internet,

aplicativos, games, simuladores etc.

3 Minutos
9.400

2 1, 11

Produção e coprodução de interprogramas e

chamadas para comunicação e mobilização de

conteúdo audiovisual para múltiplas plataformas.

2 Unidade
1.810

3 l,VI

Aquisição e licenciamento de conteúdo educativo

e cultural, audiovisual para múltiplas plataformas

(TV, Internet, aplicativos, games, simuladores etc.)

1 Minutos
7.100

iDstribuição de Conteúdos dE sovitacue Culturais

8 Mi
Transmissão e exibição do sinal da TV Escola por

satélite.
3 % 99

9 i, li

Disponibilidade da exibição por Internet
(streaming) do sinal da TV Escola e acesso aos

vídeos (VoD) no Portal da TV Escola.
3 % 95

inteligência Estratégica, Pesquisa, Formação eComunicação

13 IV Monitoramento de indicadores de penetração. 1 Relatório 2

14 III

Concepção e desenvolvimento de novos projetos

tecnológicos e inovadores ou projetos de

produção de conteúdo para enriquecer a

produção ou ampliar a distribuição de conteúdo

em múltiplas plataformas ou de acesso aos

acervos culturais.

1 Projeto 17

15 III

Concepção, desenvolvimento e realização ou

participação em projetos para comunicação,

formação, mobilização, publicação e divulgação de

conteúdos.

1 Projeto 5

16 V
Treinamento, aperfeiçoamento e cursos de

capacitação.
1 Curso 49

Gestão de Ativos

17 1
Redução do volume de mídias analógicas não
digitalizadas da TV Escola.

2 % 18

18 1

Identificação do acervo digital de conteúdo bruto
da TV Escola através da Gestão (avaliação,

catalogação e decupagem).

2 % 30

19 Limite de gastos com pessoal da área meio. 1 % 30



NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO MEC e ACERP

Anexo l-A

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE OS INDICADORES E METAS 2019

Metodologia

A formulação de indicadores e metas de desempenho institucional para a ACERP, no âmbito

deste Contrato de Gestão, define os processos e as ações neles envolvidas.

A metodologia adotada define Macroprocessos alinhados com os objetivos estratégicos da

organização, e, dentro destes, metas específicas com suas quantificações e indicação de unidade de

mensuração.

Assim, estão propostos quatro Macroprocessos a serem desenvolvidos pela ACERP, cada qual

com as seguintes subdivisões de atividades, detalhadas neste Anexo l-A.

Indicadores

Indicador 1

Produção e coprodução de conteúdo audiovisual inédito jornalístico ou

roteirizado para exibição em múltiplas plataformas da TV Escola, sendo TV,

Internet, aplicativos, games, simuladores, etc.

Macroprocesso:
Produção, Aquisição, Preservação e Recuperação de Conteúdos Educativos e

Culturais

Objetivo do Indicador:
Enriquecer a grade da TV Escola com conteúdo inédito para tornar o canal

mais atrativo

Descrição do Indicador; Minutos de exibição de conteúdo inédito

Pré-requisitos: Exibição na grade de produção ou coprodução da TV Escola, no período

Critério de

Acompanhamento:

Conteúdo educativo e cultural audiovisual inédito jornalístico (entrevistas,

debates, talkshows, eventos) ou roteirizados, exibidos pela primeira vez

Unidade de Medida: Minutos

Fórmula de Cálculo: ^ (Minutos de conteúdos audiovisuais inéditos jornalísticos exibidos)

Meta Anual: 9.400

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal



Indicador 2

Produção e coprodução de interprogramas e chamadas para comunicação e

mobilização de conteúdo audiovisual para múltiplas plataformas da TV

Escola.

Macroprocesso:
Produção, Aquisição, Preservação e Recuperação de Conteúdos Educativos e

Culturais

Objetivo do Indicador: Dar variedade e dinamismo à programação da TV Escola

Descrição do Indicador;
Quantidade de interprogramas e chamadas produzidos, coproduzidos e

exibidos na TV Escola

Pré-requisitos: Exibição na grade da TV Escola, no período

Critério de

Acompanhamento:

Interprogramas e chamadas serão considerados por unidade produzida e

exibida

Unidade de Medida: Unidade

Fórmula de Cálculo: J (Interprogramas e chamadas produzidos e exibidos)

Meta Anual: 1.800

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

Indicador 3
Aquisição e licenciamento de conteúdo educativo e cultural, audiovisual

para múltiplas plataformas (TV, Internet, aplicativos, games e simuladores.)

Macroprocesso:
Produção, Aquisição, Preservação e Recuperação de Conteúdos Educativos e
Culturais

Objetivo do Indicador:
Enriquecer a grade com conteúdo inédito para tornar a TV Escola mais

atrativa

Descrição do Indicador: Minutos de exibição de novo conteúdo adquirido com ou sem ônus

Pré-requisitos: Exibição de licenciamentos na grade, no período

Critério de

Acompanhamento:

Aquisição e licenciamento de conteúdo educativo e cultural, audiovisual para
múltiplas plataformas

Unidade de Medida: Minutos

Fórmula de Cálculo: 2 (Minutos de conteúdo audiovisual inédito adquirido e exibido)

Meta Anual: 7.100

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal



Indicador 8 Transmissão e exibição do sinal da TV Escola por satélite

Macroprocesso: Distribuição de Conteúdos Educativos e Culturais

Objetivo do Indicador:
Comprovar a capacidade para transmissão e exibição do sinal da TV Escola

por satélite

Descrição do Indicador:

Percentual de 99% de disponibilidade de horas de transmissão, admitindo

1% para interrupções para manutenções programadas ou interrupções

técnicas

Pré-requisitos: Transmissão do sinal digital por 24 horas/dia, 365 dias / ano

Critério de

Acompanhamento:
Exibição via satélite, modulação digital, para todo o território nacional.

Unidade de Medida: % de disponibilidade (SLA)

Fórmula de Cálculo:
Floras de transmissão e exibição do sinal da TV Escola por satélite/ Horas

corridas totais no período x 100

Meta Anual: 99%

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

Indicador 9 Disponibilidade de acesso aos vídeos (VoD) no Portal da TV Escola.

Macroprocesso: Distribuição de Conteúdos Educativos e Culturais

Objetivo do Indicador:
Demonstrar a capacidade de acesso a todos os vídeos (VoD) no Portal da TV

Escola através da Internet

Descrição do Indicador:

Percentual de 95% de horas de disponibilidade do serviço aos vídeos (VoD)
no Portal da TV Escola, admitindo 5% de interrupções para manutenções

programadas ou interrupções técnicas

Pré-requisitos:
Permitir acesso nas diversas plataformas (desktops, notebooks, tablets,

smartphones e TVs conectadas), através de demanda (VoD)

Critério de

Acompanhamento:
Disponibilidade do serviço 24 horas/dia, 365 dias

Unidade de Medida: % de disponibilidade (SLA)

Fórmula de Cálculo:
Horas de disponibilidade de acesso aos vídeos (VoD) no Portal da TV Escola/

Horas corridas totais no período x 100

Meta Anual: 95%

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal



indicador 13 Monitoramento de indicadores de penetração.

Macroprocesso: Inteligência Estratégica, Pesquisa, Formação e Comunicação

Objetivo do Indicador:
Demonstrar a penetração e monitorar a evolução nas diversas formas de

acesso a conteúdo audiovisual

Descrição do Indicador: Quantidade de plataformas monitoradas em painéis de penetração

Pré-requisitos: Em suas múltiplas plataformas

Critério de

Acompanhamento:

Quantidade de relatórios com informações que demonstram a abrangência e

capilaridade

Unidade de Medida: Relatório

Fórmula de Cálculo: 1 (Relatórios de indicadores de penetração)

Meta Anual: 2

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

Indicador 14

Concepção e desenvolvimento de novos projetos tecnológicos e inovadores

ou projetos de produção de conteúdo para enriquecer a produção ou
ampliar a distribuição de conteúdo em múltiplas plataformas ou de acesso

aos acervos culturais.

Macroprocesso: Inteligência Estratégica, Pesquisa, Formação e Comunicação

Objetivo do Indicador:

Indicar a efetividade na criação, prospecção e desenvolvimento de novos
projetos tecnológicos e inovadores ou projetos de produção de conteúdo

para enriquecer a produção ou ampliar a distribuição de conteúdo em
múltiplas plataformas ou de acesso aos acervos culturais

Descrição do Indicador:
Quantidade de projetos formalmente apresentados para clientes internos ou

externos

Pré-requisitos:
Solução de aprimoramento e oferta de uma produção diversificada e de
qualidade

Critério de

Acompanhamento:
Projetos únicos, modelados internamente, com orçamento válido

Unidade de Medida: Projeto

Fórmula de Cálculo: 1 (Novos projetos)

Meta Anual: 17

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal



Indicador 15

Concepção, desenvolvimento e realização ou participação em projetos para

comunicação, formação, mobilização, publicação e divulgação de

conteúdos.

Macroprocesso: Inteligência Estratégica, Pesquisa, Formação e Comunicação

Objetivo do Indicador: Medir o ritmo de criação, prospecção e desenvolvimento de projetos de

comunicação

Descrição do Indicador: Quantidade de projetos de comunicação, formação, mobilização, publicação

e divulgação de conteúdos executados

Pré-requisitos:

Incluir oficinas e encontros presenciais com diferentes públicos alvos

(professores, alunos, gestores de educação, comunidade em geral, entre

outros). Não incluir lançamento de programa ou apoio a parceiros

Critério de

Acompanhamento:

Projetos tecnológicos e inovadores de comunicação, formação, mobilização e

divulgação

Unidade de Medida: Projeto

Fórmula de Cálculo:
J (Projetos para comunicação, formação, mobilização, publicação e

divulgação de conteúdos)

Meta Anual: 5

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

Indicador 16 Treinamento, aperfeiçoamento e cursos de capacitação

Macroprocesso: Inteligência Estratégica, Pesquisa, Formação e Comunicação

Objetivo do Indicador:
Verificar se o desenvolvimento humano está sendo valorizado, conforme

definido no Plano de Gestão de Desempenho Organizacional

Descrição do Indicador:
Quantidade de cursos ou treinamento e capacitação realizadas por
colaboradores ativos e estagiários

Pré-requisitos:
Realização ou custeio e/ou liberação do colaborador pela organização dentro
da jornada de trabalho

Critério de

Acompanhamento:

Treinamentos internos, externos, graduação, pós-graduação, seminários e

congressos

Unidade de Medida: Curso

Fórmula de Cálculo: ^ (cursos realizados ou incentivados)

Meta Anual: 49

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal



Indicador 17 Redução do volume de mídias analógicas não digitalizadas da TV Escola

Macroprocesso: Gestão de Ativos

Objetivo do Indicador:
Comprovar a eficiência na gestão das mídias físicas (BetaCam e DVCam) para
acesso por todos.

Descrição do Indicador: Redução na quantidade de mídias analógicas não digitalizadas

Pré-requisitos: Mídia deve ser ingestada ou descartada

Critério de

Acompanhamento:

Considerar avaliação, transcrição para o meio digital, catalogação e

decupagem, em ambiente apropriado para o armazenamento

Unidade de Medida: Percentual

Fórmula de Cálculo:

((Mídias Analógicas do Acervo Legado Ingestado + Mídias Analógicas do

Acervo Legado Descartadas) / (Volume de Mídias Analógicas do Acervo

Legado em 31/12/2018)) * 100

Meta Anual: 18%

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal

indicador 18
Tratamento do acervo digitai de conteúdo bruto da TV Escola através da

Gestão (avaliação, catalogação, descarte e decupagem).

Macroprocesso: Gestão de Ativos

Objetivo do Indicador:
Comprovar a eficiência na gestão do conteúdo bruto, garantindo acesso e
busca eficazes

Descrição do Indicador: Total do acervo digital indexado no Sistema MAM

Pré-requisitos: Avaliação / catalogação, descarte e decupagem.

Critério de

Acompanhamento:

Considerar mídias digitais tratadas em ambiente apropriado para o
armazenamento/software de gestão para controle.

Unidade de Medida: Percentual

Fórmula de Cálculo: (Acervo Digital tratado) / (Total do Acervo Digital)

Meta Anual: 30%

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal



Indicador 19 Limite de gastos com pessoal da área meio.

Macroprocesso: Gestão de Ativos

Objetivo do Indicador:

Indicador de economicidade: limitar o gasto anual com colaboradores da

área meio, garantindo que os recursos, em sua maioria, sejam destinados às
áreas finalísticas.

Descrição do Indicador;
São considerados colaboradores da área meio aqueles lotados nas Diretorias

Geral, Diretorias de Administração e Diretorias de Finanças.

Critério de

Acompanhamento:
Balancetes por centros de custos

Unidade de Medida: Percentual

Fórmula de Cálculo:
[Soma das despesas de pessoal das Diretorias Geral e de Administração e

Finanças / Despesas Total de Pessoal] x 100

Meta Anual: 30%.

Direção: Maior melhor Periodicidade: Mensal



NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO ACERP e MEC

ANEXO II - PLANO DE AÇÃO

ANEXO II.A - PLANO DE AÇÃO RELATIVO AO APORTE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO
DAS AÇÕES FOMENTADAS PELO MEC - EXERCÍCIO DE 2019

I. DA REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Os saldos em conta corrente e aplicações financeiras, no montante de R$ 4.143.000,00 (quatro

milhões, cento e quarenta e três mil reais), apurados em 31/12/2018, e R$ 8.000.000,00 (oito

milhões de reais) recebidos em 02 de janeiro de 2019 decorrentes do Termo Aditivo ns 8, serão

utilizados no custeio do desenvolvimento de atividades no início de 2019, conforme abaixo:

1. MACROPROCESSO - Produção, Aquisição, Preservação e Recuperação de Conteúdos

Educativos e Culturais

1.1. Indicadores

a) Produção e coprodução de conteúdo audiovisual inédito jornalístico ou roteirizado.

b) Produção e coprodução de interprogramas e chamadas.

c) Aquisição e licenciamento de conteúdos educativos e culturais audiovisuais

1.2. Custos

a) Pessoal celetista

Folha de pagamento + encargos RS 2.712.000

Indenizações R$ 67.500

b) Custeio

Apresentadores / Diretores de Programas (PJ's) R$ 144.000

Licenciamentos de Conteúdos R$ 630.000

Direitos Autorais R$ 400.000

(Trilhas, sonoras, direitos de imagem e direitos conexos)

Contratação de produtoras independentes e serviços de produção R$ 1.440.000

Produção de serviços de acessibilidade R$ 90.000

Manutenção técnica de equipamentos R$ 104.400

Passagens / Hospedagens e Locomoção R$ 261.000

Comunicação (telefone, correios, etc.) R$ 11.200

Finalização RS 48.000

Despesas administrativas RS 27.000

(Material de escritório. Veículos, Combustíveis, Outros)

c) Investimentos RS 60.000

Aquisição/atualização de equipamentos do parque técnico de produção

TOTAL Produção, Aquisição, Preservação e Recuperação de Conteúdos Educativos e Culturais

R$ 5.995.100



2. MACROPROCESSO - Distribuição de Conteúdos Educativos e Culturais

1.1. Indicadores

a) Transmissão e exibição do sinal da TV Escola

b) Disponibilização da exibição do sinal da TV Escola por Internet (streaming) e por VOD

1.2. Custos

a) Pessoal celetista

Folha de pagamento + encargos

Indenizações

b) Custeio

Locação de espaço satelital (6 MHz)

Up link para subida do sinal para satélites

Contratos de acesso e links de Internet

Desenvolvimento de portais na Internet

Serviços de suporte técnico

Transmissão de programas com audiodescrição

Manutenção técnica de equipamentos

Passagens / Hospedagens e Locomoção

Comunicação (telefone, correios, etc.) R

Despesas administrativas (Material de escritório. Outros)

R$ 1.284.000

R$ 36.000

R$ 620.000

R$ 68.000

RS 176.000

RS 10.000

RS 72.000

RS 36.000

RS 144.000

RS 18.000

RS 9.000

RS 7.200

c) Investimentos

Aquisição/atualização de equipamentos do parque técnico, e outros RS 500.000

TOTAL Distribuição de Conteúdos Educativos e Culturais - R$ 2.980.200

3. MACROPROCESSO - Inteligência Estratégica. Pesquisa. Formação e Comunicação

1.1. Indicadores

a) Monitoramento de indicadores de penetração;

b) Concepção, desenvolvimento e implantação de novos projetos tecnológicos e inovadores

ou projetos de produção de conteúdos;

c) Concepção, desenvolvimento e realização ou participação em projetos para comunicação,

formação, mobilização, publicação e divulgação de conteúdos.

1.2. Custos

a) Pessoal celetista

Folha de pagamento + encargos

Indenizações

R$ 420.000

RS 12.000



b) Custeio

Suprimentos para reprografia, impressão e acabamento de

material de comunicação R$ 15.000

Manutenção técnica de equipamentos R$ 27.000

Assessorias R$ 22.500

Passagens / Hospedagens e Locomoção R$ 7.200

Comunicação (telefone, correios, etc.) R$ 7.200

Assessorias de Comunicação e Informação RS 45.000

Divulgação (banners, folders, mídia, etc.) R$ 150.000

Contratos de acesso e links de Internet R$ 90.000

Desenvolvimento de portais na Internet R$ 90.000

Serviços de suporte técnico R$45.000

Despesas administrativas R$ 9.000

(Material de escritório. Veículos, Combustíveis, Outros^

TOTAL inteligência Estratégica, Pesquisa, Formação e Comunicação R$ 939.900

4. MACROPROCESSO - GESTÃO DE ATIVOS

1.1. Indicadores

a) Redução do volume de mídias analógicas não digitalizadas;

b) Identificação do acervo digital de conteúdos brutos;

c) Limite de gastos com pessoal na área meio.

1.2. Custos

a) Pessoal celetista

Folha de pagamento + encargos R$ 1.578.000

Treinamento- R$18.000

Indenizações- R$127.500

b) Custeio

Assessorias (Auditoria independente, consultorias, jurídicas, etc.) R$ 22.500

Contratos de TI (Direitos de uso de sistemas ERP, RH etc.) R$ 54.000

Informação e comunicação (Assessoria de imprensa, e outros) R$ 18.000

Despesas com instalações R$ 144.000

(Aluguel de imóveis, seguros, manutenção predial, energia elétrica, água e esgoto,

vigilância e segurança, manutenção, conservação e limpeza)

Passagens / Hospedagens e Locomoção R$ 54.000

Comunicação (telefone, correios, etc.) R$ 7.200

Despesas administrativas R$ 39.600

Serviços de suporte técnico R$ 18.000

Suprimentos para reprografia R$ 15.000

I m postos e Taxas R$ 63.000

c) Investimentos



Aquisição/atualização de equipamentos

técnicos, computadores e softwares R$ 60.000

TOTAL GESTÃO DE ATIVOS R$ 2.218.800

TOTAL RS 12.134.000

ESTIMATIVA DE CUSTOS DETALHADA - CG MEC - 2019

Completando 24 anos de funcionamento em 2019, a TV Escola se constitui como um dos

mais longevos programas do MEC. É a televisão do Ministério da Educação destinada aos
educadores, educandos e a todos os interessados em aprender. Sua finalidade, como política

pública em si, é subsidiar o trabalho realizado na escola e contribuir para a melhoria da educação.

Seus objetivos principais são auxiliar no desenvolvimento profissional dos professores e gestores e

enriquecer o processo de ensino e aprendizagem.

1. MACROPROCESSO - Produção, Aquisição, Preservação e Recuperação de Conteúdos

Educativos e Culturais

A ACERP produz e gere conteúdo, operacionaliza e transmite diariamente, para todo o

território nacional, a programação do canal TV Escola, por meio de sinais digitais por satélite, por

DTH, por cabo em diversas cidades, notadamente Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte

e a maioria das capitais, por tablets, smartphone, Smart TVs e web (home page).

A ACERP mantém equipe de educadores e profissionais de televisão, especialmente

formados e designados para produzir e transmitir a programação da TV Escola, de forma adequada
aos critérios exigidos pelo MEC em linha com a legislação vigente.

1.1. Indicadores

a) Produção e coprodução de conteúdo audiovisual inédito jornalístico ou roteirizado.

b) Produção e coprodução de interprogramas e chamadas.

c) Aquisição e licenciamento de conteúdos educativos e culturais audiovisuais

1.2. Custos

a) Pessoal celetista

Folha de pagamento + encargos R$ 12.200.000
80pessoasx R$ 12.708 (valor médio mensal) x 12 meses

inclui dissídio coletivo em outubro, estimado em 4%

Indenizações - R$ 37.500/ mês R$ 450.000



b) Custeio

Apresentadores / Diretores de Programas (PJs) - R$ 15.000/mês R$ 180.000

Licenciamentos de Conteúdos R$ 1.400.000

Direitos Autorais R$400.000

(Trilhas, sonoras, direitos de imagem e direitos conexos)

Materiais cenográficos R$ 100.000
Contratação de produtoras independentes e serviços de produção R$ 1.200.000

R$ 100.000/mês

Produção de serviços de acessibilidade - R$ 7.500/mês R$ 90.000

Manutenção técnica de equipamentos R$ 120.000

Passagens / Hospedagens e Locomoção - R$ 40.000 média/mês R$ 480.000
Comunicação (telefone, correios, etc.) R$7.500 média/mês R$ 90.000

Finalização R$ 120.000
Despesas administrativas R$ 5.000 média/mês R$ 60.000

(Material de escritório. Veículos, Combustíveis, Outros)

TOTAL Produção, Aquisição, Preservação e Recuperação de Conteúdos Educativos e CulturaisR$

16.890.000

2. MACROPROCESSO - DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS EDUCATIVOS E CULTURAIS

A ACERP efetua a transmissão do sinal digital da TV Escola por satélite para recepção aberta

em todo território nacional. O sinal sobe por meio de up link próprio. O sinal digital da TV Escola

também é exibido em TV Aberta multiprogramado com a TV Brasil em Brasília, Rio de Janeiro e São

Paulo e em aplicativos para smartphones e tablets desenvolvidos em iOS e Android.

A seleção e controle de programas exibidos, a programação da grade de exibição do canal,

e execução do roteiro de exibição de programas e do roteiro de exibição de interprogramação é

efetuada de forma a garantir a qualidade da grade de programação e atender aos preceitos

preconizados no Contrato de Gestão.

Concomitantemente, é efetuado o monitoramento, a equalização e a pós-produção de

som, imagem e formatos de exibição, garantindo a qualidade da transmissão de todo material

exibido.

Em toda a sua programação, a ACERP disponibiliza legendas ocultas na programação,

garantindo acessibilidade, além de atendimento à determinação da Lei n^ 10.098/00, que

estabelece prazos e responsabilidades na promoção do acesso aos portadores de deficiência

auditiva aos canais.

2.1. Indicadores

a) Transmissão e exibição do sinal da TV Escola

b) Disponibilização da exibição do sinal da TV Escola por Internet (streaming) e por VOD



2.2. Custos

a) Pessoal celetista

Folha de pagamento + encargos R$ 6.240.000

41 pessoas x R$ 12.683 (valor médio mensal) x 12 meses

inclui dissídio coletivo em outubro, estimado em 4%

Indenizações - RS 20.000 / mês R$ 240.000

b) Custeio

Locação de espaço satelital (6 MHz) R$ 130.000 por 12 meses R$ 1.560.000

Up link para subida do sinal para satélites R$ 27.500 por 12 meses R$ 330.000

Contratos de acesso e links de internet R$ 30.000/mês R$ 360.000

Desenvolvimento de portais na internet R$ 90.000

Serviços de suporte técnico - R$ 15.000/mês RS 180.000

Transmissão de programas com audiodescrição RS 60.000

Manutenção técnica de equipamentos RS 1.820.000

Passagens / Hospedagens e Locomoção RS 7.500 média/mês RS 90.000

Comunicação (telefone, correios, etc.) RS 5.000 média/mês RS 60.000

Despesas administrativas RS 4.000 média/mês RS 48.000

(Material de escritório. Outros)

TOTAL Distribuição de Conteúdos Educativos e Cuiturais - R$ 11.078.000

3. MACROPROCESSO - Inteiigência Estratégica, Pesquisa, Formação e Comunicação

Para garantir a qualidade dos produtos, a ACERP conta com equipe técnica qualificada e

equipamentos compatíveis com a qualidade e a sofisticação das plataformas de distribuição.

Os conteúdos produzidos possuem qualidade científica, técnica, artística e editorial e com

as características de formato, linguagens e funcionalidades de cada canal de distribuição.

A produção das peças visuais e audiovisuais para efeito de comunicação, divulgação e

mobilização conta com recursos, de acordo com as necessidades de cada plataforma ou evento, e

incluem: a) edição de imagens dos documentários, programas e animações; b) locução; c) trilha

sonora original ou de banco de trilhas; d) computação gráfica; e) finalização de áudio e vídeo; f)
versões para uso na internet.

Além disso, a comunicação cuida de stands, cenários, figurinos e outros elementos que

auxiliem na disseminação dos conteúdos e plataformas.

Desenvolvimento de videografia integrada à identidade de marca para os conteúdos e da

estratégia de mídia para todas as plataformas, criação e produção de peças visuais e audiovisuais
como: teasers, chamadas, trailers, spots, vinhetas, banners, peças gráficas, etc.



3.1. Indicadores

a) Monitoramento de indicadores de penetração;

b) Concepção, desenvolvimento e implantação de novos projetos tecnológicos e inovadores

ou projetos de produção de conteúdos;

c) Concepção, desenvolvimento e realização ou participação em projetos para comunicação,

formação, mobilização, publicação e divulgação de conteúdos.

3.2. Custos

a) Pessoal celetista

Folha de pagamento + encargos RS 1.800.000

12 pessoas x R$ 12.500 (valor médio mensal) x 12 meses

inclui dissídio coletivo em outubro, estimado em 4%

Indenizações - R$ 6.667 / mês R$ 80.000

b) Custeio

Suprimentos para reprografia, impressão e acabamento de

material de comunicação R$ 3.333 x 12 meses RS 40.000

Manutenção técnica de equipamentos RS 110.000

Assessorias RS 10.000 média/mês RS 120.000

Passagens/Hospedagens e Locomoção RS4.000 média/mês RS 48.000

Comunicação (telefone, correios, etc.) RS 4.000 média/mês RS 48.000

Assessorias de Comunicação e Informação RS 25.000/mês RS 300.000

Divulgação (banners, folders, mídia, etc.) RS 600.000

Contratos de acesso e links de internet RS 15.000/mês RS 180.000

Desenvolvimento de portais na internet RS 180.000

Serviços de suporte técnico - RS 5.000/mês RS 60.000

Despesas administrativas RS 5.000 média/mês RS 60.000

(Material de escritório. Veículos, Combustíveis, Outros)

TOTAL inteligência Estratégica, Pesquisa, Formação e Comunicação R$ 3.626.000

4. MACROPROCESSO - GESTÃO DE ATIVOS

Execução de tarefas operacionais e administrativas visando ser o facilitador ao alcance das

metas e dos indicadores das atividades fim da instituição, além de gerir os recursos de forma

eficiente.

4.1. Indicadores

a) Redução do volume de mídias analógicas não digitalizadas;

b) Identificação do acervo digital de conteúdos brutos;

c) Limite de gastos com pessoal na área meio.



4.2. Custos

a) Pessoal celetista

Folha de pagamento + encargos RS 7.640.000

50pessoasx R$ 12.733 (valor médio mensal) x 12 meses

inclui dissídio coletivo em outubro, estimado em 4%

Treinamento - R$ 10.000/mês R$ 120.000

Indenizações - R$ 70.833 / mês R$ 850.000

b) Custeio

Assessorias R$ 12.500/mês R$ 150.000

(Auditoria independente, consultorias, jurídicas, planejamento, RH, etc.)

Contratos de TI R$ 10.000/mês R$ 120.000

(Direitos de uso de sistemas ERP, RH etc., e de guarda de documentos)

Informação e comunicação R$ 10.000 média/mês R$ 120.000

(Assessoria de imprensa, e outros)

Suprimentos para reprografia, impressão e acabamento de

material de comunicação R$ 3.333 x 12 meses R$ 40.000

Despesas com instalações R$ 40.000/mês R$ 480.000

(Aluguei de imóveis, seguros, manutenção predial, energia elétrica, água e esgoto,

vigilância e segurança, manutenção, conservação e limpeza)

Passagens / Hospedagens e Locomoção R$ 30.000 média/mês R$ 360.000

Comunicação (telefone, correios, etc.) R$ 3.333 média/mês RS 46.000

(Materiai de escritório. Veículos, Comunicação, Viagens, Outros)

Serviços de suporte técnico - RS 10.000/mês RS 120.000

Despesas administrativas RS 10.000 média/mês RS 120.000
(Material de escritório. Veículos, Combustíveis, Outros)

Impostos e Taxas - RS 20.000/mês RS 240.000

TOTAL GESTÃO DE ATIVOS R$ 10.406.000

RESERVA TÉCNICA R$

TOTAL GERAL R$ 42.000.000



III. CRONOGRAMAS FISICO-FINANCEIRO - CG MEC - 2019

lll.l - REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS DO CG MEC EM 31/12 /2018
Em R$ I

MACROPROCESSOS

MÊS

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre TOTAL

Produção, Aquisição, Preservação e

Recuperação de Conteúdos Educativos e

Culturais

5.995 - - - 5.995

Distribuição de conteúdos educativos 2.980 - - - 2.980

Inteligência Estratégica, Pesquisa,

Formação e Comunicação
940 - - - 940

Gestão de Ativos 2.219 - - - 2.219

TOTAL 12.134 - - - 12.134

III.2 - ESTIMATIVA DE CUSTOS DETALHADA - CG MEC - 2019

Em R$ mil

MACROPROCESSOS

MÊS

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre TOTAL

Produção, Aquisição, Preservação e

Recuperação de Conteúdos Educativos e

Culturais

1.682 5.046 5.046 5.116 16.890

Distribuição de conteúdos educativos 1.099 3.297 3.297 3.385 11.078

Inteligência Estratégica, Pesquisa,

Formação e Comunicação
361 1.083 1.083 1.099 3.626

Gestão de Ativos 1.029 3.087 3.087 3.203 10.406

Reserva Técnica
-

TOTAL 4.171 12.513 12.513 12.802 42.000



NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO - ACERP e MEC

ANEXO III

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO MEC- EXERCÍCIO DE 2019

MÊS VALOR-R$

Abril 20.000.000,00

Maio 10.000.000,00

Julho 12.000.000,00

TOTAL 42.000.000,00


