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Anexo Técnico I

1.

—

Programa de Trabalho/Prestacâo de Serviços

—

2011

Apresentação

A Associação Pró-Dança fol criada em junho de 2009 para apolar, incentivar, assistir, desenvolver,
preservar e promover a cultura, a arte, a educacdo e a assistência social. Sua visâo traduz-se no fomento e na arte
da dança, enriquecendo a vida cultural da comunidade e criando urn sentido de pertencirnento àqueles que dela se
aproxirnarern.
Assim, a missào da Associacão Pró-Dança, através do gerenciarnento da São Paulo Companhia de Dança,

e

ampliar, estirnular, oferecer e divulgar o universo da danca por meio de criaçöes inéditas e rernontagens de

clássicos, do desenvolvirnento de prograrnas educativos e de registro e rnernória, tornando-se a prirneira
cornpanhia do Estado corn urn projeto de fornento

a arte da dança corn urna estrutura tecnicarnente excelente.

1.1. Objetivos
1.1.1
I-

Geral:
Adrninistrar, supervisionar e gerenciar a São Paulo Cornpanhia de Dança, garantindo a preservação e
divulgação do equiparnento e suas finalidades ern estreita consonância corn a polItica da UFDPC e
corn as diretrizes do Estado, na figura de sua Secretaria de Cultura.

1.1.2 EspecIficos:
I
II

Produzir espetáculos e apresentaçöes de dança no Brasil e no exterior;
Desenvolver:
Prograrnas educativos e de forrnação, capacitação, treinarnento e aprirnorarnento de profissionais
a)
da dança;
Prograrnas e açöes de incentivo a forrnaçäo de platéias;
b)
Ill
Apoiar e prornover a realizaçäo de cursos, exposiçöes, estudos, pesquisas e conferências;
IV
Difundir o repertório da dança brasileira e internacional;
V
Manter intercârnbio educacional e cultural, corn instituiçöes nacionais e estrangeiras;
VI
Constituir e preservar registros e rnernória da arte da dança, sern prejuIzo das atribuiçöes previstas no
artigo 261 da Constituiço Estadual para o Conselho de Defesa do Patrirnônio Histórico, Arqueológico, ArtIstico e
TurIstico do Estado de So Paulo (CONDEPHAAT).
-

-

-

-

-

-

2.

Descrição
0 pIano de trabaiho a seguir trata das atividades, rnetas e critérios de avaliaço de desernpenho

estabelecidos bern corno as vertentes sobre as quais a Companhia desenvolve seus trabalhos: (I) a difusào da
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dança (producäo artIstica e circulacão); (ii) os programas educativos e de formaçào de platela para danca; e (iii) o
registro e memória da danca.
As metas foram apresentadas trimestralmente para meihor acompanhamento das atividades gerenciadas
por este instrumento. Ressalta-se que poderá haver flexibilidade nas análises do desempenho trimestral da meta,
caso o projeto em questão ocorra em perIodo superior ao trimestre analisado.
Reitere-se que essa proposta no incluiu a variável consistente na construção, ocupacão e operação da
nova sede da São Paulo Companhia de Dança, na antiga Rodoviária de São Paulo/SP, no bairro da Luz, o Complexo
Cultural Teatro da Dança.
3.

Atividades Técnicas

3.1 Difusão da Dança (Producão ArtIstica e Circulacào)
3.1.1 Produção ArtIstica criaçöes coreográficas e criaçöes audiovisuais e gráficas (R$ 1.137.832,00)
-

Descritivo
.

Criaçöes coreográficas

A cada ano, a Associaçâo propöe tanto incorporar ao repertório da Companhia novas coreografias de
autores nacionais ou internacionais, como reapresentar obras do repertório artIstico desta.
-

Novas coreografias

A Associaçâo propöe realizar 3 (três) novas coreografias por ano, entre criaçöes para a Companhia e obras
consagradas dos séculos XIX, XX e XXI, em um total de 15 (quinze) coreografias em 5 (cinco) anos de vigência do
Contrato de Gestào.
.

Criaçöes audiovisuais e gráficas
As coreografias da Companhia serão gravadas para manter viva e expandir a arte da dança em outros

meios.
-

Filmagem dos espetáculos da Companhia

A Associação gravará e editará as coreografias criadas especialmente para a Companhia para produção de
DVDs, procurando acentuar o interesse da transposiçäo entre as linguagens a dança na cena e a dança na tela.
Será usada também para a composição do Canteiro de Obras.
—

Também gravará as coreografias consagradas dos séculos XIX, XX e XXI dançadas pela Companhia, para
sua memória e ainda como fonte de imagens na composiçäo da série Canteiro de Obras.
Produção de material informativo para os espetáculos
A Associação propöe a produção de pecas gráficas, programa e folhetos informativos, criados por artistas
plásticos e designers, propiciando uma identidade visual que apresente e contextualize os espetáculos e as
produçöes da Companhia no cenário da dança e das outras artes que compöem a cena.
-

4ç
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Difusão da Danca/ Difusào ArtIstica
Indicador

Atividade

Novas coreografias
criaçöes e repertório
consagrado sec. XIX, XX e

METAS 2011 projeção por trimestre
12 trimestre

22 trimestre

32

trimestre

42

trimestre

—

Quantidade

-

2

xx’

Manutenção e
reapresentaçäo de obras
do repertOrio 2008 a
2013
Filmagem dos
espetáculos da
Companhia gravaçäo e
ediçäodascoreografias
criadas especialmente
para a Companhia, para
produção_de_DVDs
Filmagem dos
espetáculos da
Companhia gravaçäo
dascoreografias
consagradas dos séculos
x,x, xx e XX para seu
acervo_e_divulgação.
—

Quantidade
(unitária)

2

1

2

Quantidade
(unitária)

-

Quantidade
(unitária)

Produção de material
informativo dos
espetáculos programas

Quantidade
(unitária)

Criaçào e produçào de
folhetos informativos
sobre as obras

Quantidade
(unitária)

Realizaço de Exposição
Fotográfica

Qua ntidade
(unitária)

—

1

3.1.2 Circulaçâo dos Espetáculos (R$ 2.180.882,00)
Descritivo
A Associação Pró-Dança propöe que sejam fixadas metas para as apresentaçöes da Companhia no so na

Capital, mas também pelo interior do Estado de São Paulo e em outros Estados. Estäo previstas, também, turnês
internacionais, a fim de promover a arte brasileira no exterior.
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Contudo, os elevados custos para a realização de turnês internacionais levaram-nos a ponderar que a
realização destas ficará condicionada a obtencão de patrocInio.
A Companhia fará apresentaçöes para diferentes püblicos:
.
.

Espetáculos em teatros para

0

püblico em geral.

Apresentaçöes para estudantes da rede püblica e/ou privada, corn intuito de aproxirná-Ios do universo
da danca, acornpanhadas de cornentários e/ou atividades relacionadas corn o processo de trabaiho da São
Paulo Cornpanhia de Dança.
Difusào da Danca/ Circulação de
Espetáculos

METAS 2011 projeçäo por trimestre

Espetáculos
püblicos

Quantidade de
espetáculos

6

21

20

13

Espetáculos ern São
Paulo SP

Quantidade de
espetáculos

1

9

8

7

Espetáculos fora da
Capital

Quantidade de
espetáculos

2

7

7

4

Espetáculos fora da
Capital

Quantidade de
cidades

1

4

4

3

Apresentaçöes para
estudantes

Quantidade de
apresentaçöes

3

5

5

2

2.000

7.000

6.000

5.000

-

Turnês
internacionais

Püblicoatingido

2 trimestre

trimestre

42

Indicador

12

trimestre

32

Atividade

trimestre

Quantidade de
turnês
(será realizada caso
haja convites ou
patrocInio de pelo
rnenos
30%,
podendo
ser
substituIda por rnais
apresentaçöes
no
Brasil)
Quantidade de
pessoas

3.2.Programas educativos e de formação de platéia (R$ 140.805,00)
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Descritivo

0 trabalho de criaçäo está intimamente relacionado ao de formação. A abertura do trabaiho criativo para
professores, escolas e para a população em geral desde a preparaçäo corporal, passando pelo desenvolvimento e
acompanhamento técnico, ate a experimentação e a reflexão do ato artIstico será um dos meios de incentivo a
formação de plateia.
—

—

Palestras corn o Professor: encontros preparatórios que precedem as apresentaçöes para estudantes.
Cada palestra será uma ocasiao de diálogo direto entre o educador e a São Paulo Cornpanhia de Dança,
com espaco para perguntas e sugestöes, vivências e troca de experiências. Será concedido certificado de
participaço.
.
Material de apolo para o professor: com conteüdos que poderão ser trabaihados em sala de aula
(material impresso + DVD), relacionando a dança com as disciplinas do ensino regular. Este material será
distribuIdo gratuitamente para os participantes das palestras com o professor.
.
Material para estudantes: folhetos com desenhos, fotos e pequenos textos, sobre cada coreografia, para
serem distribuIdos nos espetáculos para estudantes visando a aproximaçào do espectador jovem.
.
Oficinas de dança: para estudantes, artistas e interessados em dança, com o objetivo de promover o
intercâmbio de informaçöes e maior divulgação da arte da dança, fora da cidade de So Paulo. Tais oficinas
serão ministradas por profissionais integrantes da Cornpanhia e abordarão temas especIficos da dança
cênica. Será concedido certificado de participação.
No âmbito destas atividades, a Associação buscará ampliar a relaçäo e parcerias com entidades näo
governamentais, escolas, instituiçöes governamentais, representaçöes e órgãos püblicos e privados em geral.
.

Programas Educativos e de Forrnaçâo de Plateia
Atividade

Indicador

Palestrascomoprofessor

Quantidade de
Palestras

Püblico atingido nas
palestras

Quantidade de
Pessoas

Material de apoio para o
professor

Quantidade
(Unitária)

Material para estudantes

Quantidade
(Unitária)

METAS 2011 projeçâo por trimestre
12

22 trimestre

3 trirnestre

2

4

3

3

166

334

250

250

trirnestre

42

1

trimestre

-

-

1

1

1

-

Oficinasdedança

Quantidade
( Unitária)

1

3

3

3

Püblico atingido nas oficinas

Quantidade de
Pessoas

25

75

75

75

3.3. Registro e mernória da danca (R$ 762.825,00)
Descritivo

Para promoção da memória e do registro da arte da dança, a Associação propöe realizar:
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Figuras da Danca: documentários sobre o percurso artIstico e a obra de importantes personagens da
história da danca no BrasH. A cada ano sero elaborados 5 (cinco) documentários, num total de 25 (vinte e
cinco) documentários em 5 (cinco) anos. Este programa se realiza de acordo com as seguintes etapas:
-

-

-

Pesquisa iconográfica e histórica.
Gravaçäo de depoimentos corn o artista e interlocutores da sua trajetOria.
Elaboraçäo do documentário corn inserção de irnagens de arquivo.

-

Disponibilizaçäo do documentário para exibiçào na TV.

-

Caixa de DVDs: reprodução e distribuição gratuita do material em DVDs, reunidos em uma caixa corn as

produçöes de cada ano, para os artistas envolvidos, escolas, bibliotecas, universidades, entre outros.
Ao final do Contrato de Gestão a série Figuras da Danca contará 25 (vinte e cinco) docurnentários, que
construiräo, em seu conjunto, urn mapa da dança do Brasil através dos depoimentos de coreógrafos, professores,
bailarinos e diretores que fizeram parte dessa história.
Canteiro de Obras: documentário sobre o processo de trabaiho da São Paulo Companhia de Dança, desde
a construção dos espetáculos aos depoirnentos e irnagens dos artistas envolvidos. Este programa se realiza
de acordo corn as seguintes etapas:
-

-

Gravação do cotidiano e dos bastidores das apresentaçöes da Companhia.
Elaboraçäo do documentário corn irnagens das coreografias da companhia e de seu processo de trabaiho.

-

Disponibilização do documentário para exibição na TV.

-

Reprodução e distribuição gratuita do material em DVD para os artistas envolvidos, escolas, bibliotecas,

universidades e instituicöes de pesquisa, entre outros.

Publicação de Iivros: em edição bilIngue, corn reflexöes sobre o trabalho da Companhia, ilustrados corn
fotos e escritos a partir de uma perspectiva ampla, por autores renomados. Os livros seräo pensados para
o püblico em geral, mas deverão ser urna contribuiçäo significativa também na area da danca.

Registro e Memória da Dança

METAS 2011 projeção por trimestre

Atividade

Indicador

1 trimestre

22 trimestre

Depoimentos Figuras da
Dança

Qua ntidade
(Unitária)

2

2

1

Elaboração de
docurnentários Figuras da
Dança

Quantidade
(Unitária)

1

2

-

-

Caixa de DVDs Figuras da
Dança

Quantidade
(tiragern)
Quantidade de
DVDs (unidades)

32

trimestre

42

trimestre

-

2

-

1
-

2.000
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Elaboraçäo de
documentário Canteiro de
Obras

Quantidade
(Unitária)

1

Quantidade
(tiragem)
DVD Canteiro de Obras

Publicaçäo de livro de
ensaio

Quantidadede
DVDs (unidades)

2.000

Quantidade
(Unitária)

4.Serviços e Bens Materials (R$ 3.199.378,00)

A proposta de gerir a São Paulo Companhia de Dança compreende a manutenção de seu patrimônio e

também de parte do prédio histórico da Oficina Cultural Oswald de Andrade onde a Companhia realiza ensaios e
desenvolve atividades outras. Para tal, a Associacão se responsabilizará pela manutenço de parte do prédio onde
habita, pela renovaço, adequacäo e manutençäo dos equipamentos de informática, audiovisuais e mobiliários
diversos, além de equipamentos e materials especIficos para o desenvolvimento das atividades de dança e
espetáculos (por exemplo: barras, espeihos, coichonetes, IinOleo, equipamento de sonorizaço, video, baüs para
transporte e outros) e materials de consumo para o desenvolvimento das atividades diárias da Companhia.
Incluem, ainda, os gastos com serviços de comunicação e aqueles essenciais a manutenção das atividades
administrativas e do equilIbrio econômico-financeiro do orçamento do projeto da São Paulo Companhia de Dança,
com a contratação de escritórios de contabilidade e advocacia, a fim de garantir a continuidade e a expanso das
atividades do projeto. Os serviços de apoio a ensaios, como müsicos, professores e terapeutas corporals também
estào previstos, sendo muito importantes para o bom desempenho nos espetáculos.
—

4.1 Gestão ArquivIstica de documentos (R$ 150.000,00)

Objetivo:

Aplicar

critérios

arquivIsticos

de

identificaçào,

organização

e

avaliação

documental

que

possibilitem o controle dos documentos desde sua produção ate sua destinaço final (eliminacäo ou guarda
permanente) visando racionalização dos arquivos e eficiência dos procedimentos administrativos e preservação dos
documentos com valor de guarda permanente.
METAS 2011
AçAO

INDICADOR

12

Avaliação Documental

Seleção e elaboração
da relaço de
eliminaço de
documentos
Elaboração do
Manual

Entrega da
Relação de
eliminaçào de
documentos

Elaboraçäo de manual
de procedimentos de

Trimestre

2 Trimestre

32 Trimestre

Entrega do
manual de

42 Trimestre
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procedimentos
de arquivo

arquivo
**criacao de urn setor de
arquivo adrninistrativo
**

Entrega do
projeto

Elaboraçäo do
Projeto

Meta direcionada para as OS’s que não dispöern de urna area de arquivo ou de urn Centro de Docurnentação.
4.2 Recursos Humanos (R$ 10.428.278,00)

Os Recursos Hurnanos necessários para as atividades da São Paulo Companhia de Dança englobarn
profissionais de diversas areas, sejarn elas: artIstica, técnica, produção, cornunicação, adrninistrativa e financeira.
Tendo ern vista que considerarnos que a Companhia tern corno rnissão “ser a prirneira Companhia do Estado corn
urn projeto de fornento a arte da dança corn urna estrutura tecnicarnente excelente”, visão diferente não poderia
ser refletida na rnanutenço de seu quadro de funcionários.
Desta forrna, todos os funcionários necessários para o desenvolvirnento das atividades da Companhia
seräo contratados corn salários e benefIcios cornpatIveis corn os praticados no rnercado.
Considerarnos que, para atingir as rnetas propostas corn a qualidade desejada, seja necessário rnanter
aproxirnadarnente 100 (cern) funcionários ern foiha de pagarnento, sendo aproxirnadarnente 70% (setenta por
cento) ligados a atividade firn da Companhia.
São considerados funcionários das áreas-firn aqueles diretarnente ligados aos objetivos da Companhia, nas
suas três vertentes de atuacão: ensaiadores, professores, bailarinos, rnüsicos, terapeutas, técnicos, carnareiras,
produtores e arquivista; e corno áreas-rneio considera-se diretoria, adrninistrativo-financeiro e cornunicação.
4.3 EquilIbrio Financeiro

A Associação Pró-Dança buscará 0 equilIbrio financeiro por rneio da correta e transparente gestão de seus
recursos, assirn corno através de patrocInios ou apoios culturais, seja sob forrna de aportes financeiros, ou
fornecirnento de rnercadorias e serviços.
Indicador

Meta 2011

Indice de liquidez seca (Ativo Circulante/
Passivo Circulante)1

Igual ou rnaior que 1 ao final do ano

tern corno objetivo apresentar a capacidade de pagarnento da
Regime de Caixa. 0 Indice de liquidez seca ILS
ernpresa no curto prazo, sern levar ern conta Os estoques, que são considerados corno elernentos menos liquidos do ativo
ctrculante.
1

-

—
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Receitas Totals! Despesas Totals

2

Igual ou major que 1 ao final do ano

Des pesas corn funcionários da area rneio
Despesas corn funcionários da area fim

/

Menor que 0,38

4.5 Captaçâo de Recursos Próprios
Ação: Captacão de recursos utilizando-se de instrurnentos como Leis de Incentivo a Cultura, vendas de ingresso de
qualquer natureza, patrocInios e doacöes de pessoas fIsicas ou jurIdicas, locação de espaços internos e externos
e/ou qualquer outros que tenha vInculo corn os equiparnentos e sejam previarnente aprovados pela Secretaria de
Estado da Cultura.
Indicador
Recursos Captados

5.

Meta 2011
4,0% dos recursos do Contrato de Gestão
repassados no exercIcio

Divulgaçâo de Calendário

A Organizaçäo Social deverá enviar sisternaticamente para a Unidade de Fornento e Difusão de Produçäo Cultural
sua programação para que a rnesrna seja colocada no portal da Secretaria. Esta inforrnação deverá ser enviada corn
no rnInirno 30 dias de antecedência.

6.

Comunicaçâo

As despesas de cornunicacäo/publicacão ficaram congeladas e serão utilizadas sornente corn autorizaçäo do
Secretário da Cultura.
7.

Sustentabilidade Ambiental

Os projetos apresentados neste instrurnento devero contemplar acöes de sustentabilidade ambiental, que devem
ser apresentadas nos relatórios trirnestrais de atividades.
8.

2

Qualidade dos Servicos Prestados

Regime de competência.
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Sem prejuIzo das metas já propostas, a Associacào buscará acompanhar o Indice de satisfacão do püblico nas mais
diversas atividades, fixando os seguintes percentuais. As pesquisas qualitativas para avaliar a qualidade dos
serviços prestados sero realizadas pela Organizaço Social, mediante solicitação desta Secretaria. As metodologias
a serem aplicadas e as empresas que irão desenvolvê-las deveräo ser decididas em conjunto corn a Secretaria de
Estado da Cultura.
Indicador

Meta 2011

Indice de satisfação do püblico nas palestras corn
professores

72%

Indice de satisfaço do püblico nas Oficinas

72%

Indice de satisfaçào do püblico nas apresentaçöes
publicas

72%

CRITERIO PARA AVALIAçAO DAS METAS

No caso de no cumprimento das rnetas relacionadas no quadro abaixo, a OS fica obrigada a apresentar urna
justificativa por escrito a Unidade Gestora.
Se a Unidade Gestora considerar a justificativa apresentada plausIvel, a penalidade não será aplicada.
Contudo, caso a Organização Social não apresente a justificativa ou a rnesrna seja considerada inconsistente pela
Unidade Gestora, fica a OS penalizada, conforme Indices apresentados na tabela abaixo, sobre valor a ser
repassado na parcela trirnestral subsequente ao trirnestre em que ocorreu o não cumprirnento.
Atividade

Pontuaçâo

Indicador

Novas coreografias
criaçöes e repertório
consagrado sec. XIX, XX e XXI
Manutençäo e reapresentaçäo de obras do
repertório 2008 a 2013
Filmagern dos espetáculos da Cornpanhia gravaçäo
e ediçäo das coreografias criadas especialrnente para
a Companhia, para produção de DVDs
Filrnagern dos espetáculos da Cornpanhia gravaçäo
das coreografias consagradas dos séculos XIX, XX e
XXI para seu acervo e divulgaçäo.
Produção de material inforrnativo dos espetáculos
prograrnas
—

•

Quantidade

•

Quantidade

•

Quantidade

•

Quantidade

•

Quantidade

—

-

—

•

0,46

•

0,46

•

0,46

•

0,46

(%)

0,46
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Criação e produçäo de folhetos informativos sobre
cada obra
Realizacäo de Exposição Fotográfica

•
•

•

Espetáculos püblicos

•
Espetáculos em São Paulo SP
-

•
Espetáculos fora da Capital
•

Espetáculos fora da Capital

•

Apresentaçöes para estudantes

•
Palestras com

0

professor

Material de apoio para o professor

•

0,46

•

0,46

de

•

0,46

de

•

0,46

de

•

0,46

de

•

0,46

de

•

0,46

de

•
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Depoimentos Figuras da Dança
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Elaboraço de documentários Figuras da Dança
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Caixa de DVDs Figuras da Dança
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Quantidade
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Elaboração de documentário Canteiro de Obras
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DVD Canteiro de Obras

•

Quantidade
DVDs

Publicaçäo de livro de ensaio
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Quantidade
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0,46
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Caso a Organização Social deixe de cumprir as obrigaçöes ou metas relacionadas na tabela abaixo, deverá ser
formalmente interpelada pela Coordenadoria a respeito da ocorrência.
Na eventualidade de serem apresentadas as razöes que justifiquem o seu não cumprimento, estas seräo
devidamente apreciadas, e nào sendo consideradas suficientemente fundamentadas será aplicada uma
Advertência por escrito.
Na ocorrência de 3(três) Advertências num mesmo ano, ou de 5(cinco)’ ao longo do Contrato de Gestão, a
Secretaria de Estado da Cultura poderá rescindi-lo unilateralmente devendo ser aplicadas todas as demais sancöes
previstas no Contrato.
Metas passIveis de advertência
Descumprimento do Manual de Compras

1N

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Unidade de Fomento e Difusâo de Produção Cultural
Atraso na entrega dos relatórios trimestrais
Atraso na entrega das informaçöes solicitadas pela Secretaria
Descumprimento das cláusulas do contrato

ORAMENTO I 2011

-

PRO-DANçA
VALOR

PROJETO
Produçöes ArtIsticas

R$ 1.137.832,00

Circulação dos Espetáculos

R$ 2.180.882,00

Programas Educativos e Formação de Platéia

R$ 140.805,00

Registro e Memória

R$ 762.825,00

Gesto ArquivIstica de Documentos

R$ 150.000,00

Pessoal

R$ 10.428.278,00

Serviços

R$ 2.351.510,00

Bens e Materials

R$ 847.868,00

ORIGEM DOS RECURSOS REPASSADOS PELO CONTRATO DE GESTAO
PROGRAMA DE TRABALHO (“RUBRICA”)
PT 13.392.1201.5958.0000 SÃO PAULO COMPANHIA DE
DANA

I

R$ 18.000.000,00
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