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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FOMENTO E DIFUSAC DE PRODUçAO CULTURAL

Processo SC. N2 1.579/2009
Processo SPDOC: 124.447/2009
Contrato de Gestâo n2 38/09

SETIMO TERMO DE ADITAMENTO AC
CONTRATO DE GESTAO 38/2009 CELEBRADO
ENTRE 0 ESTADO DE SÃO PAULO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DA CULTURA, E
A AssocIAcAo PRO-DANçA, OBJETIVANDO A
ALTERAcAO DO ANEXO TECNICO I E ANEXO
TECN ICO II.

Pelo presente instrumento e, na melhor forma do direito, de urn lado o ESTADO DE SÃO PAULO, por
interrnédio da SECRETARIA DA CULTURA, corn sede nesta cidade, na Rua Mauá, n2 51, Luz, Sào Paulo,
Capital, CEP 01028-900, CNPJ/MF 51.531.051/0001-80, neste ato, representada pelo titular da Pasta,
SR. MARCELO MATTOS ARAUJO, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n2 6.455.951-8 SSP/SP

e inscrito no CPF/MF sob o n2 028.721.728-07, denorninado CONTRATANTE, e de outro ado a
ASSOCIAcAO PRO-DANcA

—

0RGANIzAcÃ0 SOCIAL DE CULTURA, inscrita no CNPJ/MF sob n2

11.035.916/0001-01, tendo endereço nesta capital, na Rua Três Rios, 363, 1 andar, Born Retiro, CEP
01.123-001, e corn o estatuto registrado no 8 Oficial de Registro de TItulos e Docurnentos e Civil de
Pessoas JurIdicas de Sâo Paulo sob n2 19791, neste ato, representada por sua diretora executiva, SRA.
lNS VIEIRA BOGEA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG n2 38.998.607-0 e CPF/MF n2
514.174.306-30, doravante denorninada CONTRATADA, RESOLVEM celebrar este 72 termo de
aditamento ao Contrato de Gestão n2 38/2009 que firmaram ern 01/12/2009, para constar:

CLAUSULA PRIMEIRA

Ern razo do presente aditarnento ficarn alterados os Anexos Técnicos I

/

Prestacão de Serviços para o ano de 2013, e o II

-

—

Prograrna de Trabalho

Sisterna de Pagarnento, ern virtude do aporte de

recursos, oriundos da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa corn Deficiência para irnplernentaçäo
de acöes de acessibilidade.

CLAUSULA SEGUNDA

Tendo ern vista o presente aditarnento, corn aporte de recursos no valor de R$ 60.000,00, a
Cláusula Sétirna e o Parágrafo Prirneiro passarn a vigorar corn a seguinte redaçäo:

CLAUSULA SETIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Pela prestaçäo dos serviços objeto deste Contrato, especificados no “Anexo Técnico I
Programa de Trabalho/Prestacäo de Servicos”, a CONTRATANTE repassará a CONTRATADA, no prazo e
-
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condiçöes constantes neste instrumento, bern como no “Anexo Técnico II
importância global estimada em R$ 82.976.666,00.

-

Sistema de Pagamento”, a

PARAGRAFO PRIMEIRO

Do montante global mencionado no “caput” desta cláusula, o valor de R$ 14.560.000,00,
correspondente a este exercIcio financeiro, onerará o Programa de Trabalho 13.392.1201.5958.0000, no
EE 339039, do exercIcio de 2013, destinado a custear o presente CONTRATO DE GESTAO.

CLAUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condiçöes avençadas no contrato original.

CLAUSULA QUARTA
Este termo de aditamento será publicado no Diário Oficial do Estado dentro de ate 20 (vinte)
dias.

Por estarem de acordo, as partes firmam o presente termo de aditamento em 3 (três) vias de
igual teor e forma.

São Paulo, 27 de agosto de 2013.

SECRETARIA DA C1JURA
MARCELO MATT9 ARAUJO

ASSOCIAcAO PRO-DANcA
lNS VIEIRA BOGEA
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
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Anexo Técnico I

Programa de Trabalho/Prestacäo de Serviços

1.

-

2013

Apresentação

A Associacão Pró-Dança foi criada em junho de 2009 para apoiar, incentivar,
assistir, desenvolver, preservar e promover a cultura, a arte, a educação e a assistência
social.

Sua visäo traduz-se no fomento da arte da dança, enriquecendo a vida cultural da

comunidade e criando um sentido de pertencimento àqueles que dela se aproximarem.
Assim, a missão da Associaçäo Pró-Danca, através do gerenciamento da São
Paulo Companhia de Dança, é estimular, oferecer e divulgar a prática da arte da dança
por meio de produçâo e circulação de criaçöes inéditas e remontagens de clássicos, do
desenvolvimento de programas educativos e de registro e memória, tornando-se a primeira
companhia do Estado com um projeto de fomento a arte da dança com uma estrutura
tecnicamente excelente.

1.1. Objetivos
1.1.1

Geral:

I-

Administrar, supervisionar e gerenciar a São Paulo Companhia de Dança, garantindo
a

preservação e divulgaçâo do equipamento e suas finalidades em 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

Produzir espetáculos e apresentaçöes de dança no Brasil e no exterior;

-

II

Desenvolver:

-

a)

Prograrnas

educativos

e

de

formacâo,

capacitaçâo,

treinarnento

e

aprirnorarnento de profissionais da dança;
b)
III

-

Prograrnas e acöes de incentivo a formaçäo de platéias;

Apoiar e prornover a realização de cursos, exposiçöes, estudos, pesquisas e
conferências;

IV
V

-

-

Difundir

0

repertório da dança brasileira e internacional;

Manter intercârnbio educacional e cultural, corn instituiçöes nacionais e estrangeiras;
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VI

Constituir e preservar registros e memória da arte da danca, sem prejuIzo das

-

atribuiçöes previstas no artigo 261 da Constituicäo Estadual para o Conseiho de Defesa do
Patrimônio

Histórico,

Arqueológico,

ArtIstico

e

TurIstico

do

Estado

de

São

Paulo

(CONDEPHAAT).

2.

Descrição

0 pIano de trabalho a seguir trata das atividades, metas e critérios de avaliaçào de
desempenho estabelecidos bern como as vertentes sobre as quais a Companhia desenvolve
seus trabalhos: (i) a difusão da dança (producão artIstica, circulação e Material de
Mediaco); (ii) Os programas educativos e de formação de plateia para danca; e (iii) o
registro e memória da danca.
Reitere-se que essa proposta nâo incluiu a variável consistente na construção,
ocupaçào e operaçào da nova sede da São Paulo Companhia de Dança, na antiga
Rodoviária de São Paulo/SP, no bairro da Luz,

0

Complexo Cultural Luz.

3. Atividades Técnicas
3.1 Difusão da Danca (Producão ArtIstica, Circulação dos Espetáculos e Material de
Mediacão)
3.1.1 Producão ArtIstica

Descritivo

Montagem de coreografias

.

—

criaçOes e repertório consagrado sec. XIX, XX e XXI. A

cada ano, a Associação propöe tanto incorporar ao repertório da Companhia novas
coreografias de coreógrafos nacionais ou internacionais, ou seja criaçöes especiais
para a SPCD, assim como remontagens de obras já existentes.
Manutenção de obras do repertório

.

—

a Associação manterá e reapresentará obras de

seu repertório artIstico.

I

Ateliê Coreográfico

-

Visando

0

incentivo a coreógrafos brasileiros, o ateliê

coreográfico da SPCD convidará dois nomes da cena da dança do Brasil para
realizarem criaçöes para o corpo estável da SPCD. As obras serâo apresentadas para

GOVERNO

DO

ESTADO

DE

SÃO

PAULO
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0

publico no ano de 2013 e eventualmente passarào a integrar o repertório da

Companhia.

Difusão da Dança
Producão ArtIstica

METAS 2013 projeção por trimestre

/

Indicador

Atividade
Montagem de
coreografias
criacöes e
repertório
consag rado
sec. XIX, XX e

10

2°

3°

40

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

2

1

1

Meta
2013

—

Nómero de
obras

4

xx’

Manutencâo
deobrasdo
repertório

Nümero de
obras

Ateliê
coreográfico

Nümero de
obras

Montagem
de
coreografias
criaçöes e
repertório
consag rado

3

3

2

2

10

2

2

—

R$ 905.000,00

R$ 1.145.000,00

R$

2.050.000,00

sec. xix, xx

e xxi
Manutenção
de obras do
repertório
Ateliê
coreog ráfico
DIFUSAO
DA DANA
I Producão
ArtIstica

R$ 905.000,00

R$ 290.000,00

R$ 290.000,00

R$ 150.000,00

R$ 150.000,00

R$ 1.585.000,00

R$ 2.490.000,00

Para compor o orçamento acima (R$ 2.490.000,00), a Organização Social utilizará o valor
de R$ 905.000,00 referente ao repasse de que trata o presente aditamento ao Contrato de
Gestão e R$ 1.585.000,00 referente ao saldo final em 2012.
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3.12 Circulacäo dos Espetáculos

Descritivo

A Associação Pró-Dança propöe que sejam fixadas metas para as apresentaçöes
da Companhia näo so na Capital, mas também pelo interior do Estado de São Paulo e em
outros Estados. Estão previstas, também, turnês internacionais, a fim de promover a arte
brasileira no exterior.
Contudo, os elevados custos para a realização de turnês internacionais levaram-nos
a ponderar que a realização destas ficará condicionada a obtenção de patrocInio parcial e/ou
apoio.
A Companhia fará apresentaçöes para diferentes püblicos:

.

Espetáculos para

0

püblico em geral: apresentaçöes de espetáculos da SPCD com

obras de seu repertório em várias localidades do Brasil e do Exterior.

.

Apresentaçöes gratuitas para estudantes da rede püblica e/ou privada e
terceira idade, corn intuito de aproximá-los do universo da dança.

Difusäo da Dança I
Circulacão de Espetáculos

Atividade

Indicador

Apresentação de
Espetáculos em
São Paulo SP

Quantidade
de
espetáculos

Apresentacöes
de Espetáculos
fora da Capital,
no Estado de
São Paulo

Quantidade
de
espetáculos

Apresentacöes
de Espetáculos
fora da Capital,
no Estado de
São Paulo

Quantidade
de cidades

-

METAS 2013 projeção por trimestre

2°
trimestre

3°
trimestre

trimestre

12

4

12

28

2

3

7

8

20

2

2

5

6

15

10

trimestre

-

40

Meta 2013

63

I?’
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Apresentaçöes
de Espetáculos
em outros
Estados e/ou
Exterior

Quantidade
de
espetáculos

Apresentaçöes
de Espetáculos
em outros
Estados e/ou
Exterior

Quantidade
de cidades

-

10

4

2

16

5

1

2

8

Quantidade
de turnês

*

Apresentacöes
de espetáculos
gratuitos para
estudantes e 3
dade
MInimo de
püblico atingido
na soma dos
espetáculos

1

1

Turnês
i nternacionais

Quantidade
de
apresentaçöe

1

5

4

6

16

10.500

6.700

9.800

28.000

5

Nómero de
pessoas

Obs: * Turnê Internacional será realizada caso haja convites ou patrocInio de pelo menos
30%, podendo ser substituida por mais apresentacöes no Brasil.
Para o püblico atingido a estimativa é de 350 pessoas por apresentaçâo, podendo variar
conforme a quantidade de assentos nos teatros.

Orçamento

7
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Apresentacão
de Espetáculos
fora da Capital,
no Estado de
São Paulo

R$ 450.000,00

R$ 1OOOOO,OO

R$ 550.000,00

Apresentaçöes
de Espetáculos
em outros
Estados

R$ 500.000,00

R$ 40.000,00

R$ 540.000,00

Turnês
Internacionais

R$ 100.000,00

Espetáculos
para
estudantes*

DIFUSAO DA
DANA /
Circulação

----

R$
1.550.000,00

----

R$ 100.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 290.000,00

R$ 1.840.000,00

Para compor o orçamento acima (R$ 1.840.000,00), a Organização Social utilizará o valor
de R$ 1.550.000,00 referente ao repasse de que trata o presente aditamento ao Contrato
de Gestão e R$ 290.000,00 referente ao saldo final em 2012.
*

Parte dos custos desses espetáculos estão associados as apresentaçöes para o

püblico em geral, uma vez que os mesmos muitas vezes ocorrem nas temporadas
para todos os püblicos.
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3.1.3 Material de mediacão
Producão de material informativo sobre os espetáculos (programas de sala e folhetos)- com
fotos e textos dando subsIdios para que se possa entender o contexto e conhecer as obras
apresentadas, além de trazer

a tona as atividades da São Paulo Companhia de Dança.

As flimagens dos espetáculos são usadas para promover as vendas das apresentaçöes para
produtores, festivals entre outros.
Difusão da Danca I
Material de mediacão
Atividade
Producão de
material de
mediação dos
espetáculos
(prog ramas)
Criacào e
produçâo de
folhetos
informativos
sobre as obras
Filmagem das
obras

Indicador

METAS 2013 projeção por trimestre
10

trimestre

Nümero de
programas
produzidos

Ntimero de
folhetos
produzidos

Nümero de
obras

-

1

Meta
2013

3°
trimestre

trimestre

1

1

1

2

2

5

2

3

5

-

-

-

40

2°
trimestre

Orçamento

f:
jaW:
P

a
SaWoFq1

I

Producão de material de
mediação dos espetáculos
(programas)
Criaco e producâo de folhetos
informativos sobre as obras
Filmagem das obras
DIFUSAO DA DANA /
Material de mediação

-

-

‘r

S

R$ 120.000,00

R$ 120.000,00

R$ 20.000,00

R$ 20.000,00

R$ 190.000,00

R$190.000,00

R$ 330.000,00

R$ 330.000,00

A Organizacão Social utilizará o valor deste item do saldo acumulado em 2012.
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4. Programas educativos e de formação de platela para a danca
Descritivo

0 trabalho de criação está intimamente relacionado ao de formaçâo de platela para a
danca. A abertura do trabaiho criativo para professores, escolas e para a populaçào em
geral

—

desde a preparação corporal, passando pelo desenvolvimento e acompanhamento

técnico, ate a experimentaçâo e a reflexão do ato artIstico

—

será um dos melos de incentivo

a formação de plateia. A Associação fará atividades direcionadas a educadores, estudantes
do ensino regular, estudantes de dança e jovens coreógrafos.

Atividades educativas e de formação de plateia:
Palestras para educadores: Cada palestra será uma ocasião de diálogo direto entre

.

0

educador e a São Paulo Companhia de Dança, corn espaço para perguntas e

sugestöes,

vivências e troca

de experiências.

Será

concedido

certificado

de

participacão.
Material de mediação para as novas coreografias: folhetos, que contemplam

.

inforrnaçöes sobre as novas coreografias da SPCD contextualizando as obras e
fornecendo elernentos para urn rnelhor entendirnento das rnesrnas, para distribuiçäo
nos espetáculos para estudantes visando a aproxirnação do espectadorjovern.
Oficinas de danca que podem ser: 1) para estudantes, artistas e interessados em

.

dança, corn o objetivo de prornover o intercârnbio de inforrnaçöes e major divulgação
da arte da dança. Tais oficinas abordarào ternas especIficos da dança cênica. Será
concedido certificado de participacão.

U

Danca em rede: Inspirada na ferrarnenta Wikipedia, a Dança em Rede funcionará
como urna enciclopédia colaborativa online da dança, que busca conhecer e divulgar
a dança do Brasil. DisponIvel no site da São Paulo Cornpanhia de Dança, os visitantes
podem propor, escrever e editar verbetes. 0 sisterna permitirá ainda a postagem de
textos e fotos, alérn de links para sites de cornpartilharnento de videos, como
Youtube, Virneo, entre outros. A Dança em Rede trará Os assuntos de forma
prioritariarnente

informativa,

nâo de

opiniâo ou

crônica,

visando

ampliar e

democratizar o acesso as inforrnaçöes de forma viva e coletiva, colocando em rede
todos os agentes do rneio.
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.

Seminário sobre danca:

voltado ao püblico em geral e a espedalistas da area, para

ampliar a reflexão, a difusào da arte da danca e a formação. Será urn espaco para

0

diálogo de artistas, püblico em geral, prograrnadores e produtores do Brash

e

exteriorS

No âmbito destas atividades, a

Associacão

buscará ampliar a relaçäo e parcerias corn

entidades não governamentais, escolas, instituicöes governarnentais, representaçôes e
órgãos pbIicos e privados em geral.

Programas Educativos e de Formação

METAS 2013 projeção por trimestre

de Plateia

10

2°

3°

4°

Meta

trimestre

trimestre

trimestre

trimestre

2013

Nürnero de Palestras

2

3

6

4

15

Nürnero de Pessoas

130

195

390

260

975

2

1

1

4

Indicador

Atividade

Palestras para Os
educadores
Püblico atingido nas
palestras
Material de
mediaçäo para as
novas coreografias
Oficinas de dança
MInimo de pibIico
atingido nas
ofici nas
Dança em rede
(manutencào)
Seminário sobre
Dança

Nümero de Foihetos

-

Nümero de Oficinas

2

4

10

7

23

Nürnero de Pessoas

50

100

250

175

575

Verbetes novos

250

100

100

100

550

1

1

Quantidade de
Seminários

A estirnativa de püblico é de 65 pessoas por palestra e 25 pessoas por oficina.

Orçamento

Material de rnediação para as

R$ 30.000,00

R$ 10.000,00

R$ 40.000,00

Oficinas de danca

R$ 10.000,00

R$ 5.000,00

R$ 15.000,00

Danca em rede

R$ 30.000,00

R$ 30.000,00

R$ 60.000,00

Serninário sobre dança

R$ 40.000,00

R$ 230.000,00

R$ 270.000,00

novas_coreografias
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PROGRAMAS EDUCATIVOS E
DE FORMAçAO DE PLATEIA
PARA A DANCA
Para compor

0

R$ 120.000,00

R$ 280.000,00

R$ 400.000,00

orçamento acima R$ 400.000,00, a Organização Social utilizará o valor de

R$ 120.000,00 referente ao repasse de que trata o presente aditamento ao Contrato de
Gestâo e R$ 280.000,00 referente ao saldo final em 2012.

5. Açöes de Acessibilidade

Adaptaçâo de espetáculos da São Paulo Companhia de Danca para torná-los acessIveis,
no âmbito da comunicação, para pessoas com deficiência visual. Esses espetáculos deverão
compor programas cujas apresentaçöes ocorrerào na cidade de São Paulo e em circulaçâo
pelo interior do Estado. Tais açöes visam compor uma polItica maior de Acessibilidade
Cultural, por meio da transposiçâo de barreiras de comunicação entre o espectador portador
de algum tipo de deficiência e a linguagem da dança.

Espetáculos AcessIveis

Atividade

Indicador

Adaptação de
Programas

Quantidade de
Programas

Apresentação de
Espetáculos em
São Paulo SP

Quantidade de
Apresentaçöes

Apresentacöes de
programas
acessIveis fora da
Capital, no Estado
de São Paulo

Quantidade de
Apresentaçöes

METAS 2013 projeção por trimestre

10

trimestre

2°
trimestre

3°
trimestre

06

40

trimestre

-

Meta 2013

06

06

06

02

02

04

02

02

04

-

MunicIpios a
receberem
apresentacöes de
programas
acessIveis

Quantidade de
MunicIpios

12c
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Orçamento

Adaptaçào de programas
Apresentacão de programas acessIveis na
cidade de SP
Apresentacäo de programas acessIveis no
interior do estado de SP
ACESSIBILIDADE

R$ 28.000,00
R$ 16.800,00
R$ 15.200,00
R$ 60.000,00

6. Registro e memória da danca
Descritivo
Para promoção da memória e do registro da arte da dança, a Associaçäo propöe
realizar:

Figuras da Dança: documentários sobre o percurso artIstico e a obra de importantes
personagens da história da dança no Brasil. Este programa se realiza de acordo corn
as seguintes etapas:

-

Pesquisa iconográfica e histórica.

-

Gravação de depoimentos corn o artista e interlocutores da sua trajetória.

-

Elaboraçào do docurnentário corn inserçào de imagens de arquivo.

-

Disponibilização do docurnentário para exibição na TV.

-

DVD: reproducào e distribuição gratuita do material em DVD para os artistas

envolvidos, escolas, bibliotecas, universidades, entre outros.
Canteiro de Obras: a série Canteiro de Obras registra o processo de trabalho da São
Paulo Companhia de Dança corn depoirnentos e imagens dos artistas envolvidos,
compondo urn

panorama do funcionamento de uma companhia de danca, universo

corn que o grande pblico norrnalmente não tern contato.
-

DVD: reproducão e distribuicão gratuita do material em DVD para Os artistas

envolvidos, escolas, bibliotecas, universidades, entre outros.
Livro de ensaios e fotos: contextualiza de forrna arnpla e multidisciplinar o trabalho
do ano da SPCD além de abordar temas mais arnplos da arte da dança
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reproducão e distribuiçào do material

-

PRoDuçAo CULTURAL

para os artistas envolvidos,

escolas,

bibliotecas, universidades, entre outros.
Ao final do Contrato de Gestão a série Figuras da Dança, iniciada em 2008, contará
corn 29 (vinte e nove) documentários, que construirão, em seu conjunto, urn mapa da dança
do Brasil através dos depoirnentos de coreógrafos, professores, bailarinos e diretores que
fizerarn parte dessa história. Ate o rnomento a série conta corn 21 docurnentários.

METAS 2013 projeçäo por trimestre

Registro e Memória da Dança
Atividade

Indicador

Elaboraçào de
docurnentários Figuras da
Dança

Nürnero de
docurnentári
os

DVD Figuras da Dança
(Caixa)
lcaixa contendo 4 dvd’s
lcx = 1 exernplar
Documentário Canteiro
de Obras
Documentário Canteiro
de Obras

10
trimestre

2°
trimestre

3°
trimestre

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nórnero de
DVDs na
caixa
Nürnero de
exernplares
da_caixa
Nürnero de
Docurnentári

4°
trimestre

Meta
2013

1

4

4

4

3.000

3.000

1

1

2.000

2.000

1

1

.ooo

i.ooo

•

Os

Nürnero de
exernplares
Nórnero de
Livros

-

-

-

Livro de Ensaios e fotos
Nürnero de
exernplares

tiabora Jo de curnentários
Ficiuras da Danca
DVD Figuras da Danca (Caixa)
icaixa contendo 4 dvd’s
lcx

=

R$

-

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 70.000,00

R$ 120.000,00

R$ 25.000,00

R$ 25.000,00

1 exemplar

Documentário Canteiro de Obras
DVDs Canteiro de Obras

R$ 50.000,00
-

Livro de Ensaios e fotos

R$ 30.000,00

R$ 100.000,00

R$ 130.000,00

Registro e Memória da Dança

R$ 180.000,00

R$ 445.000,00

R$ 625.000,00
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Para compor o orçamento acima R$ 625.000,00 a Organização Social utilizará o valor de
R$ 180.000,00 referente ao repasse de que trata o presente aditamento ao Contrato de
Gestào, R$ 445.000,00 referente ao saldo acumulado em 2012.

6. Divulgação

g4

A*t

‘twPi’Pp4m

‘‘i%

“

Mizst’

‘

.

r4mi$*:it4t

‘

$

:J!
:fl

MIdia paga

R$ 355.000,00

R$ 510.000,00

4sr
R$ 865.000,00

Material impresso

R$ 100.000,00

R$ 80.000,00

R$ 180.000,00

Distribuição

R$ 50.000,00

R$ 45.000,00

R$ 95.000,00

R$

R$ 10.000,00

R$ 60.000,00

R$ 645.000,00

R$ 1.200.000,00

‘

‘

t:k!t ‘t&

Atividades de divulgaçào
presencial
Divulgação

ri’t’

“

R$ 555.000,00

?

Para compor o orçamento acima R$ 1.200.000,00, a Organizaçâo Social utilizará o valor de
R$ 555.000,00 referente ao repasse de que trata o presente aditamento ao Contrato de
Gestào e R$ 645.000,00 referente ao saldo acumulado em 2012.

7. Serviços e Bens Materials
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
onde a Companhia realiza ensaios e desenvolve atividades outras. Para tal, a
Andrade
—

Associação se responsabilizará pela manutençâo de parte do prédio onde habita, pela
renovaçâo, adequação e manutençào dos equipamentos de informática, audiovisuais e
mobiliários diversos, além de equipamentos e materiais diversos necessários para o
desenvolvimento das atividades diárias da Companhia.
Incluem, ainda, os gastos com serviços diversos essenciais a manutenção das
atividades administrativas e do equilIbrio econômico-financeiro do orçamento do projeto da
São Paulo Companhia de Dança, como a contratação de escritórios de contabilidade e
advocacia, comunicaçâo e consultorias de Recursos Humanos para revisão do pIano de
cargos e salários a fim de refletir as especificidades atuais da SPCD e desta forma otimizar os

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE DE FOMENTO E DIFUSAO DE PRoDuçAo CULTURAL

recursos humanos da Associaçâo de forma a atingir os objetivos da SPCD e garantir a
continuidade e a expansão das atividades do projeto.

Orçamento

Serviços
Administrativos

R$ 1.410.000,00

R$ 200.000,00

R$ 1.610.000,00

Serviços Diversos

R$ 200.000,00

R$ 120.000,00

R$ 320.000,00

Bens

R$ 720.000,00

R$ 30.000,00

R$ 750.000,00

Materiais

R$ 200.000,00

Bens e Materials /
Serviços Gerais e
Admi nistrativos

R$ 2.530.000,00

R$ 200.000,00

-

R$ 350.000,00

R$ 2.880.000,00

Para compor o orçamento acima R$ 2.880.000,00, a Organização Social utilizará o valor de
R$ 2.530.000,00 referente ao repasse de que trata

0

presente aditamento ao Contrato de

Gestäo e R$ 350.000,00 referente ao saldo acumulado dos anos anteriores.

8. Recursos Humanos

Os Recursos Humanos necessários para as atividades da São Paulo Companhia de
Dança englobam profissionais de diversas areas, sejam elas: artIstica, técnica, produçâo,
comunicacão, administrativa e financeira. Tendo em vista que consideramos que a
Companhia tem como missâo “ser a primeira Companhia do Estado corn urn projeto de
fomento

a

arte da dança corn uma estrutura tecnicamente excelente”, visão diferente não

poderia ser refletida na manutençäo de seu quadro de funcionários.
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Desta forma, todos Os funcionários necessários para o desenvolvimento das
atividades da Companhia seräo contratados corn salários e benefIcios cornpatIveis corn os
praticados no mercado.
Sâo considerados funcionários das áreas-firn aqueles diretarnente ligados aos
objetivos da Companhia, nas suas três vertentes de atuaçäo: ensaiadores, professores,
bailarinos, rnüsicos, terapeutas, técnicos, carnareiras, produtores, area de desenvolvimento e
arquivista; e corno áreas-rneio, considera-se diretoria, adrninistrativo-financeiro e rnarketing
e cornunicação.

Orçamento

*i!a

VaIoraserutiI.zIJkPii”
LI
Valor Total (A
de aIdo Final em

R

L

Area rneio

R$ 1.725.000,00

R$ 1.075.000,00

R$ 2.800.000,00

Area firn

R$ 6.500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 7.500.000,00

Pessoal

R$ 8.225.000,00

R$ 2.075.000,00

R$ 10.300.000,00

Para cornpor o orçarnento acirna R$ 10.300.000,00, a Organizaçâo Social utilizará o valor
de R$ 8.225.000,00 referente ao repasse de que trata o presente aditarnento ao Contrato
de Gestão e R$ 2.075.000,00 referente ao saldo final ern 2012.

9. EquilIbrio Financeiro
A Associacäo Pró-Dança buscará

0

equilIbrio financeiro por rneio da correta e transparente

gestäo de seus recursos, assim corno através de patrocInios ou apoios culturais, seja sob
forrna de aportes financeiros, ou fornecirnento de rnercadorias e serviços ou apoios diversos.
Indicador

Meta 2013

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

Igual ou rnaior que 1 ao final do
ano
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Receitas Totals! Despesas Totals
Despesas corn funcionários da area rneio
funcionários da area firn
1Regime de Caixa.

Igual ou ma or que 1 ao final do
ano

2

Menor que
0,38

/ Despesas corn

() Indice de liquidez seca

—

ILS

—

tern corno objetivo apresentar a

capacidade de pagarnento da ernpresa no curto prazo, sem levar em conta os estoques, que
são considerados corno elernentos menos lIquidos do ativo circulante.
2Regime de cornpetência.

9.1 Captacão de Recursos Próprios
Captacão de recursos utilizando-se de instrurnentos corno Leis de Incentivo a Cultura,
vendas de ingressos de qualquer natureza, patrocmnios e doacöes de pessoas fIsicas ou
jurIdicas, cessão remunerada de uso de espacos internos e externos e/ou quaisquer outros
que tenharn vInculo corn os equiparnentos e sejarn previarnente aprovados pela Secretaria
de Estado da Cultura.
Indicador

Meta 2013

Recursos Captados

6,0% dos recursos do Contrato de Gestão

10. Qualidade dos Servicos Prestados
Sern prejuIzo das rnetas

já propostas, a Associação buscará acompanhar o Indice de

satisfação do püblico nas rnais diversas atividades, fixando os percentuais abaixo. As
pesquisas qualitativas para avaliar a qualidade dos serviços prestados serão contratadas pela
Organização Social, rnediante solicitação desta Secretaria. As rnetodologias a serern
aplicadas e as ernpresas que irão desenvolvê-las deverão ser decididas em conjunto corn a
Secretaria de Estado da Cultura.

Indice de
educadores

Indicador
satisfação do póblico

Meta 2013
nas

palestras

para

72°!0

ndice de satisfacão do püblico nas Oficinas
ndice de satisfacão do püblico nas apresentaçöes püblicas

72%
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11. Divulgação de Calendário
A Organizaçâo Social deverá enviar sistematicamente para a Unidade de Fomento e Difusão
de Producào Cultural sua programação para que a mesma seja colocada no portal da
Secretaria. Esta informação deverá ser enviada corn no mInirno 30 dias de antecedência.

12. Sustentabilidade Ambiental
Os projetos apresentados neste instrurnento deverão conternplar acöes de sustentabilidade
arnbiental, que devem ser apresentadas nos relatórios trimestrais de atividades.

13. Gestão ArquivIstica 2013
Objetivo: Aplicar critérios arquivIsticos de identificaçâo, organização e avaliaçào docurnental
que possibilitem o controle dos documentos desde sua produção ate sua destinaçâo final
(elirninaçâo ou guarda perrnanente) visando racionalizaçào dos arquivos e eficiência dos
procedirnentos adrninistrativos e preservação dos docurnentos corn valor de guarda
perrnanente.

AçAO i°, 2°, 3° E 4° TRIMESTRES
-

Realizar por todo o perIodo, a rnanutençâo da Tabela de Temporalidade e do Piano de

Classificação, conforme Decreto n° 48.897, de 27 de agosto de 2004 e suas alteraçöes no decreto
n° 51.286 de 21 de novernbro de 2006 e entregar a atualização no 4° trimestre.
-

-

Manter por todo

0

perIodo, urn profissional responsável por fazer a gestão arquivIstica;

Realizar por todo o perIodo, a seleçäo e elaboração de docurnentos para elirninaçäo e entregar a

relação dos documentos no

40

trimestre.

14. Critérlo Para Avaliação Das Metas
No caso de nào cumprirnento das metas 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 nâo será
aplicada.

________________________
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Contudo, caso a Organizaçâo Social não apresente a justificativa ou a mesma seja
considerada inconsistente pela Unidade Gestora, fica a OS penalizada, conforme Indices
apresentados na tabela abaixo, sobre o valor a ser repassado na parcela trimestral
subsequente ao trimestre em que ocorreu o nâo cumprimento.
Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2.2, parágrafo 20, cláusula
oitava do Contrato de Gestào no 38/2009. Sua aplicaçäo se dará sob o percentual de 10% do
valor do repasse anual

Indicador

Atividade

Pontuação
(%)

Montagem de Coreografias criaçöes e
repertório consagrado sec. XIX, XX e XXI

.

Nümero de obras

‘

0,435

Manutenção de obras do repertório

•

Nümero de obras

•

0,435

Ateliê Coreográfico

•

Niimero de obras

•

0,435

•

0,435

•

0,435

•

0,435

•

0,435

•

0,435

•

0,435

•

0,435

•

0,435

•

0,435

•

0,435

—

Quantidade de
espetáculos
•
Quantidade de
espetáculos
•
Quantidade de
cidades
•
Quantidade de
espetáculos
•
Quantidade de
cidades
•
Quantidade de
turnês (será
realizada caso haja
convites ou
patrocInio de pelo
menos 30 %
podendo ser
substituida por
mais apresentaçöes
no_Brasil)
•
Quantidade de
apresentaçöes

Apresentacäo de Espetáculos em São
Paulo SP

•

—

Apresentaçöes de Espetáculos fora da
Capital, no Estado de São Paulo
ApresentaçOes de Espetáculos em outros
Estados

Turnês internacionais

Apresentaçöes de espetáculos gratuitos
para estudantes
MInimo de püblico atingido na soma dos
espetáculos
Producão de material de mediação dos
espetáculos (programas)

Nümero de pessoas

•

Criaçäo e producão de folhetos
informativos sobre as obras
Filmagem das obras
Palestras para Os educadores

Nümero de
programas
•
Nómero de
produçào de
folhetos
Nümero de obras
•
Nümero de
palestras

•

•

2O
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Püblico atingido nas palestras

•

Nümero de Pessoas

•

0,430

Material de mediaçào para as novas
coreog rafias
Oficinas de Danca

•

Nümero de foihetos

•

0,435

•

Nümero de oficinas

•

0,435

MInimo de Püblico atingido nas oficinas

•

Nümero de pessoas
•
Criaçâo da
ferramenta
Nómero de
•
documentários

•

0,435

Dança em rede
Elaboração de documentários Figuras da
Danca
DVD Figuras da dança
(caixa)
1 caixa contendo 4 dvd’s
lcx = 1 exemplar

0,435
0,435

Nümero de DVD’s
na caixa

•

0,435

•
Documentário Canteiro de Obras
Documentário Canteiro de Obras
•
Livro de Ensaios e Fotos

Nümero de
exemplares da
caixa
•
Nümero de
documentário
Nümero de livros
•
Nümero de
exem plares

•

0,435

•

0,435

•

0,435

15. Metas PassIveis de Advertência
Caso a Organização Social deixe de cumprir as obrigacöes 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
estas

serào

devidamente

apreciadas,

e

nào

sendo

0

seu nào cumprimento,

consideradas

suficientemente

fundamentadas será aplicada uma Advertência por escrito e/ou outra penalidade dentre as
previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8666/93, considerando-se a natureza e a gravidade
da infracào e os danos que dela provierem para o serviço püblico, conforme previsto na
cláusula décima do contrato.
Na ocorrência de 3 (três) Advertências num mesmo ano, ou de 5(cinco) ao longo do Contrato
de Gestâo, a Secretaria de Estado da Cultura poderá rescindi-lo unilateralmente devendo ser
aplicadas todas as demais sançöes previstas no Contrato

Metas passIveis de advertência
Descumprimento do Manual de Compras
Atraso na entrega dos relatórios trimestrais
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Atraso na entrega das informaçöes solicitadas pela Secretaria
Descumprimento das cláusulas do contrato

Orçamento
ORAMENTO I 2013 PRO-DANçA
-

PROJETO

I Produçäo ArtIstica

R$ 905.000,00

I Circulaçäo dos Espetáculos

R$ 1.550.000,00

Difusão da Dança
Difusão da Dança

VALOR

Programas Educativos e Formação de Platéia para Dança

R$ 120.000,00

Registro e Memória

R$ 180.000,00

Divulgação

R$ 555.000,00

Pessoal

R$ 8.225.000,00

Serviços e Bens Materiais

R$ 2.530.000,00

Açöes de acessibilidade

R$ 60.000,00

,

R$435.000,00
(3% do valor total conforme Lei).

.

Deposito COFINS
iir

TOTAL

,‘

‘ ‘

—---

TOTAL GERAL I REPASSE DO CONTRATO DE GESTAO EM 2013

r

R$ 14.560.000,00

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

VALOR
R$ 14.560.000,00
R$ 14.560.000,00
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Anexo Técnico II
Sistema de Pagamento

Ano 2009
A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar a Organização
Social R$ 3.416.666,00 (três milhöes quatrocentos e dezesseis mil seiscentos e sessenta e
seis reais), obedecendo ao Cronograma de Desembolso a seguir:
Cronograma de Desembolso
l.a Parcela ate 05
dedezembro

Total em
2009

R$ 3.416.666,00

R$ 3.416.666,00

Ano 2010
A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar a Organizaçäo Social R$
18.000.000,00 (Dezoito milhöes de reais) para o desenvolvimento das metas previstas neste
contrato de gestào, obedecendo ao Cronograma de Desembolso a seguir:
Cronograma de Desembolso
ia Parcela ate 15
defevereiro

2 Parcela ate
l5demaio

3 Parcela ate 15
deagosto

4 Parcela ate 15
denovembro

Total em
2010

R$ 4.500.000,00

R$ 4.500.000,00

R$ 4.500.000,00

R$ 4.500.000,00

R$ 18.000.000,00

Ano 2011
A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar a Organização
Social R$ 14.500.000,00 para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato de
gestào (descrito no Anexo I), para o ano de 2011, obedecendo ao Cronograma de
Desembolso a seguir:
Cronograma de Desembolso
ia Parcela ate 15
de fevereiro

2 Parcela ate
25 de maio

3 Parcela ate 15
de agosto

4 Parcela ate 15
de novembro

Total em
2011

R$ 4.500.000,00

R$ 3.150.000,00

R$ 3.150.000,00

R$ 3.700.000,00

R$ 14.500.000,00
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Ano 2012
A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar a Organizacão
Social R$ 14.500.000,00 para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato
de gestão (descrito no Anexo I), para o ano de 2012, obedecendo ao Cronograma de
Desembolso a seguir:
Cronograma de Desembolso
ia Parcela ate

2 Parcela ate
15 de maio

15 de fevereiro

3 Parcela ate
15 de agosto

4 Parcela ate 15
de novembro

Total em
2012

90%

R$4.050.000,00

R$4.050.000,00

R$ 4.050.000,00

R$ 900.000,00

R$ 13.050.000,00

10%

R$ 450.000,00

R$ 450.000,00

R$450.000,00

R$100.000,00

R$ 1.450.000,00

R$ 4.500.000,00

R$ 4.500.000,00

R$ 4.500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 14.500.000,00

Ano 2013
A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar a Organizaçâo Social R$
14.560.000,00 para

0

desenvolvimento das metas previstas neste contrato de gestão (descrito no

Anexo I), para o ano de 2013, obedecendo ao Cronograma de Desembolso a seguir:
Cronograma de Desembolso
ia Parcela ate

l5defevereiro

2 Parcela ate
l5demaio

3 Parcela ate
l5deagosto

4 Parcela ate
l5denovembro

Total em
2013

90%

R$3.262.500,00

R$ 3.262.500,00

R$3.262.500,00

R$ 3.316.500,00

R$13.104.000,00

10%

R$ 362.500,00

R$ 362.500,00

R$ 362.500,00

R$ 368.500,00

R$ 1.456.000,00

R$ 3.625.000,00

R$ 3.625.000,00

R$3.625.000,00

R$3.685.000,00

R$14.560.00d,00

parcel:

Ano 2014
A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar a Organizaçâo Social R$
18.000.000,00 (Dezoito milhöes de reais) para

0

desenvolvimento das metas previstas neste

contrato de gestão, obedecendo ao Cronograma de Desembolso a seguir:
Cronograma de Desembolso

de agosto

4 Parcela ate 15
de novembro

Total em
2014

R$ 4.500.000,00

R$ 4.500.000,00

R$ 18.000.000,00

3a Parcela ate 15

de fevereiro

2 Parcela ate
15 de maio

R$ 4.500.000,00

R$ 4.500.000,00

ia Parcela ate 15
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAcAO
Contrato de Gestão n°: 38109

—

7° Aditamento

Objeto: 0 fomento e a operacionalizaçâo da gestão e execucâo, pela CONTRATADA,
de atividades e servicos na area da dança cênica, corn enfoque na diversidade cultural
Programa de Trabaiho I Prestaçao de
em conformidade corn o Anexo Técnico I
Servicos, que integra este instrurnento.
—

Contratante: Secretaria da Cultura
Contratada: Associação PrO-Dança
Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivarnente, do termo
acima identificado, e, cientes de seu encaminharnento ao Tribunal de Contas do
Estado, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acornpanhar todos os atos da tramitação processual, ate
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas forrnas legais e regirnentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber. Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de
que todos os despachos e decisöes que vierern a ser tomados, relativarnente ao
aludido processo, será publicado no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado, de conformidade corn o artigo
90 da Lei Cornplernentar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de
• entâo, a contagern dos prazos processuais.
São Pa lo, 27 de agosto de 2013.

Contratante7

\)io ()cyC

Contratada

sexta-feira, 25 de outubro de 2013
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MENTAÇÃO LTDA - CONTRATO: 16.896-8 - TERMO DE ENCERRAMENTO: 402 - DATA 25-09-2013 - Objeto: Execução das
obras e serviços de remoção de barreiras entre o km 64,60 e o
km 74,10 da SP-057, no município de Juquitiba. - FINALIDADE:
Encerramento do contrato 16.896-8, firmado em 26-05-2010
- AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Diretor Regional em 26-062013 às fls.28 do processo. - VALOR FINAL DO CONTRATO: R$
147.127,84 - PRAZO: 02 meses, a contar da 1º Nota de Serviço
datada de 26-05-2010 - QUITAÇÃO: As partes declaram nada ter
a exigir ou reclamar a qualquer título, relativamente ao contrato
16.896-8, ora encerrado, outorgando-se reciprocamente, plena,
geral e irrevogável quitação em relação a quaisquer direitos e
obrigações oriundas do aludido Contrato.

DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Extrato de Contrato
EDITAL- 005/DAESP/2009
PROCESSO- 111/2009-DAESP
MODALIDADE- Pregão Presencial
CONTRATO- 001/2010-DAESP
TERMO- 8º Prorroga-se por mais 15 meses
CONTRATANTE- DAESP
CONTRATADA- Betel Serviços Auxiliares de Transportes
Aéreos Ltda-me.
OBJETO- Prestação de Serviços de Operação da Estação
Prestadora de Serviços de Telecomunicações e Tráfego Aéreo
(EPTA), categoria “A”, para o Aeroporto Estadual de Bauru/
Arealva – SP.
VALOR DO TERMO- R$ 1.011.461,85
VALOR DO CONTRATO- R$ 3.670.997,13
CAUÇÃO- R$ 10.114,62
RECURSOS- U.O.10.056 – PT 26781160749140000 – ND.
3.3.90.39
PRAZO- 60 meses.
ASSINATURA- 22-10-2013

Cultura
GABINETE DO SECRETÁRIO
Comunicado
Processo SC. 1.579/2009 - Processo SPDOC: 124.447/2009 Contrato de Gestão 38/09
Sétimo Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão
38/2009 Celebrado Entre o Estado de São Paulo, por Intermédio
da Secretaria da Cultura, e A Associação Pró-Dança, Objetivando
a Alteração do Anexo Técnico I E Anexo Técnico II.
Pelo presente instrumento e, na melhor forma do direito, de
um lado o ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DA CULTURA, com sede nesta cidade, na Rua Mauá, 51, Luz,
São Paulo, Capital, CEP 01028-900, CNPJ/MF 51.531.051/000180, neste ato, representada pelo titular da Pasta, Marcelo Mattos
Araujo, brasileiro, RG 6.455.951-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob o 028.721.728-07, denominado CONTRATANTE, e de outro
lado a ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA – ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE
CULTURA, inscrita no CNPJ/MF sob 11.035.916/0001-01, tendo
endereço nesta capital, na Rua Três Rios, 363, 1º andar, Bom
Retiro, CEP 01.123-001, e com o estatuto registrado no 8º Oficial
de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas
de São Paulo sob 19791, neste ato, representada por sua diretora executiva, INÊS VIEIRA BOGÉA, brasileira, RG 38.998.607-0 e
CPF/MF 514.174.306-30, doravante denominada CONTRATADA,
Resolvem celebrar este 7º termo de aditamento ao Contrato de
Gestão 38/2009 que firmaram em 01-12-2009, para constar:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Em razão do presente aditamento ficam alterados os Anexos Técnicos I – Programa de Trabalho / Prestação de Serviços
para o ano de 2013, e o II - Sistema de Pagamento, em virtude
do aporte de recursos, oriundos da Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência para implementação de
ações de acessibilidade.
CLÁUSULA SEGUNDA
Tendo em vista o presente aditamento, com aporte de recursos no valor de R$ 60.000,00, a Cláusula Sétima e o Parágrafo
Primeiro passam a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, especificados no “Anexo Técnico I - Programa de Trabalho/Prestação
de Serviços”, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no
prazo e condições constantes neste instrumento, bem como

no “Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento”, a importância
global estimada em R$ 82.976.666,00.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Do montante global mencionado no “caput” desta
cláusula, o valor de R$ 14.560.000,00, correspondente a
este exercício financeiro, onerará o Programa de Trabalho
13.392.1201.5958.0000, no EE 339039, do exercício de 2013,
destinado a custear o presente CONTRATO DE GESTÃO.
CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
avençadas no contrato original.
CLÁUSULA QUARTA
Este termo de aditamento será publicado no Diário Oficial
do Estado dentro de até 20 (vinte) dias.
Por estarem de acordo, as partes firmam o presente termo
de aditamento em 3 (três) vias de igual teor e forma.
São Paulo, 27-08-2013.
Anexo Técnico I
Programa de Trabalho/Prestação de Serviços – 2013
1. Apresentação
A Associação Pró-Dança foi criada em junho de 2009 para
apoiar, incentivar, assistir, desenvolver, preservar e promover
a cultura, a arte, a educação e a assistência social. Sua visão
traduz-se no fomento da arte da dança, enriquecendo a vida
cultural da comunidade e criando um sentido de pertencimento
àqueles que dela se aproximarem.
Assim, a missão da Associação Pró-Dança, através do
gerenciamento da São Paulo Companhia de Dança, é estimular, oferecer e divulgar a prática da arte da dança por meio
de produção e circulação de criações inéditas e remontagens
de clássicos, do desenvolvimento de programas educativos e
de registro e memória, tornando-se a primeira companhia do
Estado com um projeto de fomento à arte da dança com uma
estrutura tecnicamente excelente.
1.1. Objetivos
1.1.1 Geral:
I - Administrar, supervisionar e gerenciar a São Paulo Companhia de Dança, garantindo a preservação e divulgação do
equipamento e suas finalidades em estreita consonância com
a política da UFDPC e com as diretrizes do Estado, na figura de
sua Secretaria de Cultura.
1.1.2 Específicos:
I - Produzir espetáculos e apresentações de dança no Brasil
e no exterior;
II - Desenvolver:
a) Programas educativos e de formação, capacitação, treinamento e aprimoramento de profissionais da dança;
b) Programas e ações de incentivo à formação de platéias;
III - Apoiar e promover a realização de cursos, exposições,
estudos, pesquisas e conferências;
IV - Difundir o repertório da dança brasileira e internacional;
V - Manter intercâmbio educacional e cultural, com instituições nacionais e estrangeiras;
VI - Constituir e preservar registros e memória da arte da
dança, sem prejuízo das atribuições previstas no artigo 261 da
Constituição Estadual para o Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São
Paulo (CONDEPHAAT).
2. Descrição
O plano de trabalho a seguir trata das atividades, metas e
critérios de avaliação de desempenho estabelecidos bem como
as vertentes sobre as quais a Companhia desenvolve seus trabalhos: (i) a difusão da dança (produção artística, circulação e
Material de Mediação); (ii) os programas educativos e de formação de plateia para dança; e (iii) o registro e memória da dança.
Reitere-se que essa proposta não incluiu a variável consistente na construção, ocupação 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 Luz.
3. Atividades Técnicas
3.1 Difusão da Dança (Produção Artística, Circulação dos
Espetáculos e Material de Mediação)
3.1.1 Produção Artística
Descritivo
- Montagem de coreografias – criações e repertório consagrado séc. XIX, XX e XXI. A cada ano, a Associação propõe
tanto incorporar ao repertório da Companhia novas coreografias
de coreógrafos nacionais ou internacionais, ou seja criações
especiais para a SPCD, assim como remontagens de obras já
existentes.
- Manutenção de obras do repertório – a Associação manterá e reapresentará obras de seu repertório artístico.
- Ateliê Coreográfico - Visando o incentivo a coreógrafos
brasileiros, o ateliê coreográfico da SPCD convidará dois nomes
da cena da dança do Brasil para realizarem criações para o corpo
estável da SPCD. As obras serão apresentadas para o público no
ano de 2013 e eventualmente passarão a integrar o repertório
da Companhia.
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Difusão da Dança /
Circulação de Espetáculos

METAS 2013 projeção por trimestre

Atividade

Indicador

1º
trimestre

2º
trimestre

3º
trimestre

Apresentação de
Espetáculos em
São Paulo - SP

Quantidade
de
espetáculos

-

12

4

12

28

Apresentações
de Espetáculos
fora da Capital,
no Estado de
São Paulo

Quantidade
de
espetáculos

2

3

7

8

20

Apresentações
de Espetáculos
fora da Capital,
no Estado de
São Paulo

Quantidade
de cidades

2

2

5

6

15

Apresentações
de Espetáculos
em outros
Estados e/ou
Exterior

Quantidade
de
espetáculos

-

10

4

2

16

Apresentações
de Espetáculos
em outros
Estados e/ou
Exterior

Quantidade
de cidades

-

5

1

2

8

-

1

-

-

1

Quantidade
de
apresentaçõe
s

1

5

4

6

16

Número de
pessoas

1.000

10.500

6.700

9.800

28.000

Quantidade
de turnês

*
Turnês
internacionais

Apresentações
de espetáculos
gratuitos para
estudantes e 3ª
idade
Mínimo de
público atingido
na soma dos
espetáculos

Obs: * Turnê Internacional será realizada caso haja convites ou patrocínio de pelo menos 30%, podendo ser substituída por
mais apresentações no Brasil.
Para o público atingido a estimativa é de 350 pessoas por apresentação, podendo variar conforme a quantidade de assentos
nos teatros.
Orçamento
Atividade
Valor Contrato de Gestão – Valor a ser utilizado de Saldo Valor Total (A+B)
2013 (A)
Final em 2012 (B)
Apresentação de Espetáculos em São Paulo/SP
R$ 500.000,00
R$ 100.000,00
R$ 600.000,00
Apresentação de Espetáculos fora da Capital, no Estado de São Paulo
R$ 450.000,00
R$ 100.000,00
R$ 550.000,00
Apresentações de Espetáculos em outros Estados
R$ 500.000,00
R$ 40.000,00
R$ 540.000,00
Turnês Internacionais
R$ 100.000,00
---R$ 100.000,00
Espetáculos para estudantes*
---R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
DIFUSÃO DA DANÇA / Circulação
R$ 1.550.000,00
R$ 290.000,00
R$ 1.840.000,00
Para compor o orçamento acima (R$ 1.840.000,00), a Organização Social utilizará o valor de R$ 1.550.000,00 referente ao
repasse de que trata o presente aditamento ao Contrato de Gestão e R$ 290.000,00 referente ao saldo final em 2012.
* Parte dos custos desses espetáculos estão associados às apresentações para o público em geral, uma vez que os mesmos
muitas vezes ocorrem nas temporadas para todos os públicos.
3.1.3 Material de mediação
Produção de material informativo sobre os espetáculos (programas de sala e folhetos)– com fotos e textos dando subsídios para
que se possa entender o contexto e conhecer as obras apresentadas, além de trazer à tona as atividades da São Paulo Companhia
de Dança.
As filmagens dos espetáculos são usadas para promover as vendas das apresentações para produtores, festivais entre outros.
Difusão da Dança /
Material de mediação

Difusão da Dança /
Produção Artística
Atividade
Montagem de
coreografias –
criações e
repertório
consagrado
séc. XIX, XX e
XXI
Manutenção
de obras do
repertório
Ateliê
coreográfico

Indicador

METAS 2013 projeção por trimestre
1º
trimestre

2º
trimestre

3º
trimestre

4º
trimestre

Número de
obras

-

Número de
obras

3

3

2

2

Número de
obras

-

-

-

2

2

1

1

Atividade

Meta
2013

4

10

4º
Meta 2013
trimestre

Produção de
material de
mediação dos
espetáculos
(programas)
Criação e
produção de
folhetos
informativos
sobre as obras
Filmagem das
obras

METAS 2013 projeção por trimestre

Indicador

1º
trimestre

2º
trimestre

3º
trimestre

4º
trimestre

Número de
programas
produzidos

-

1

1

1

Número de
folhetos
produzidos

1

-

2

2

5

-

-

2

3

5

Número de
obras

Meta
2013

3

2
Orçamento

Orçamento

Montagem de coreografias – criações e repertório consagrado séc. XIX, XX e XXI
Manutenção de obras do repertório
Ateliê coreográfico
DIFUSÃO DA DANÇA / Produção Artística

Valor Contrato de Valor a ser utilizado de
Gestão – 2013 (A) Saldo Final em 2012 (B)
R$ 905.000,00
R$ 1.145.000,00
R$ 290.000,00
R$ 150.000,00
R$ 905.000,00
R$ 1.585.000,00

Valor Total (A+B)
R$ 2.050.000,00
R$ 290.000,00
R$ 150.000,00
R$ 2.490.000,00

Para compor o orçamento acima (R$ 2.490.000,00), a Organização Social utilizará o valor de R$ 905.000,00 referente ao repasse
de que trata o presente aditamento ao Contrato de Gestão e R$ 1.585.000,00 referente ao saldo final em 2012.
3.1.2 Circulação dos Espetáculos
Descritivo
A Associação Pró-Dança propõe que sejam fixadas metas para as apresentações da Companhia não só na Capital, mas também
pelo interior do Estado de São Paulo e em outros Estados. Estão previstas, também, turnês internacionais, a fim de promover a arte
brasileira no exterior.
Contudo, os elevados custos para a realização de turnês internacionais levaram-nos a ponderar que a realização destas ficará
condicionada à obtenção de patrocínio parcial e/ou apoio.
A Companhia fará apresentações para diferentes públicos:
- Espetáculos para o público em geral: apresentações de espetáculos da SPCD com obras de seu repertório em várias localidades
do Brasil e do Exterior.
- Apresentações gratuitas para estudantes da rede pública e/ou privada e terceira idade, com intuito de aproximá-los do universo
da dança.

Produção de material de mediação dos espetáculos (programas)
Criação e produção de folhetos informativos sobre as obras
Filmagem das obras
DIFUSÃO DA DANÇA / Material de mediação

Valor Contrato de Gestão – Valor a ser utilizado de Saldo Final
2013 (A)
em 2012 (B)
R$ 120.000,00
R$ 20.000,00
R$ 190.000,00
R$ 330.000,00

Valor Total (A+B)
R$ 120.000,00
R$ 20.000,00
R$190.000,00
R$ 330.000,00

A Organização Social utilizará o valor deste item do saldo acumulado em 2012.
4. Programas educativos e de formação de plateia para a dança
Descritivo
O trabalho de criação está intimamente relacionado ao de formação de plateia para a dança. A abertura do trabalho criativo
para professores, escolas e para a população em geral – desde a preparação corporal, passando pelo desenvolvimento e acompanhamento técnico, até a experimentação e a reflexão do ato artístico – será um dos meios de incentivo à formação de plateia. A
Associação fará atividades direcionadas a educadores, estudantes do ensino regular, estudantes de dança e jovens coreógrafos.
Atividades educativas e de formação de plateia:
- Palestras para educadores: Cada palestra será uma ocasião de diálogo direto entre o educador e a São Paulo Companhia
de Dança, com espaço para perguntas e sugestões, vivências e troca de experiências. Será concedido certificado de participação.
- Material de mediação para as novas coreografias: folhetos, que contemplam informações sobre as novas coreografias da SPCD
contextualizando as obras e fornecendo elementos para um melhor entendimento das mesmas, para distribuição nos espetáculos
para estudantes visando à aproximação do espectador jovem.
- Oficinas de dança que podem ser: 1) para estudantes, artistas e interessados em dança, com o objetivo de promover o
intercâmbio de informações e maior divulgação da arte da dança. Tais oficinas abordarão temas específicos da dança cênica. Será
concedido certificado de participação.
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e-cnpj e-cnpj e-cnpj e-cnpj e
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- Dança em rede: Inspirada na ferramenta Wikipedia, a Dança em Rede funcionará como uma enciclopédia colaborativa online
da dança, que busca conhecer e divulgar a dança do Brasil. Disponível no site da São Paulo Companhia de Dança, os visitantes
podem propor, escrever e editar verbetes. O sistema permitirá ainda a postagem de textos e fotos, além de links para sites de
compartilhamento de vídeos, como Youtube, Vimeo, entre outros. A Dança em Rede trará os assuntos de forma prioritariamente
informativa, não de opinião ou crônica, visando ampliar e democratizar o acesso às informações de forma viva e coletiva, colocando
em rede todos os agentes do meio.
- Seminário sobre dança: voltado ao público em geral e a especialistas da área, para ampliar a reflexão, a difusão da arte da
dança e a formação. Será um espaço para o diálogo de artistas, público em geral, programadores e produtores do Brasil e exterior.
No âmbito destas atividades, a Associação buscará ampliar a relação e parcerias com entidades não governamentais, escolas,
instituições governamentais, representações e órgãos públicos e privados em geral.
Programas Educativos e de Formação
de Plateia

Certificação Digital
Imprensa Oficial
Segurança e agilidade na
administração da sua empresa.
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METAS 2013 projeção por trimestre

Atividade

Indicador

1º
trimestre

2º
trimestre

3º
4º
trimestre trimestre

Palestras para os
educadores

Número de Palestras

2

3

6

4

15

Público atingido nas
palestras

Número de Pessoas

130

195

390

260

975

Material de
mediação para as
novas coreografias

Número de Folhetos

-

2

1

1

4

Oficinas de dança

Número de Oficinas

2

4

10

7

23

Mínimo de público
atingido nas
oficinas

Número de Pessoas

50

100

250

175

575

Dança em rede
(manutenção)

Verbetes novos

250

100

100

100

550

Seminário sobre
Dança

Quantidade de
Seminários

-

-

-

1

1

A estimativa de público é de 65 pessoas por palestra e 25 pessoas por oficina.
Orçamento
Valor Contrato de Gestão 2013 (A) Valor a ser utilizado de Saldo Final em 2012 (B)
Palestras para Educadores
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
Material de mediação para as novas coreografias
R$ 30.000,00
R$ 10.000,00
Oficinas de dança
R$ 10.000,00
R$ 5.000,00
Dança em rede
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Seminário sobre dança
R$ 40.000,00
R$ 230.000,00
PROGRAMAS EDUCATIVOS E DE FORMAÇÃO DE PLA- R$ 120.000,00
R$ 280.000,00
TEIA PARA A DANÇA

0800 01234 01

Meta
2013

Valor Total (A+B)
R$ 15.000,00
R$ 40.000,00
R$ 15.000,00
R$ 60.000,00
R$ 270.000,00
R$ 400.000,00

Para compor o orçamento acima R$ 400.000,00, a Organização Social utilizará o valor de R$ 120.000,00 referente ao repasse
de que trata o presente aditamento ao Contrato de Gestão e R$ 280.000,00 referente ao saldo final em 2012.
5. Ações de Acessibilidade
Adaptação de espetáculos da São Paulo Companhia de Dança para torná-los acessíveis, no âmbito da comunicação, para pessoas com deficiência visual. Esses espetáculos deverão compor programas cujas apresentações ocorrerão na cidade de São Paulo e em
circulação pelo interior do Estado. Tais ações visam compor uma política maior de Acessibilidade Cultural, por meio da transposição
de barreiras de comunicação entre o espectador portador de algum tipo de deficiência e a linguagem da dança.

Espetáculos Acessíveis

METAS 2013 projeção por trimestre

Atividade

Indicador

1º
trimestre

2º
trimestre

3º
trimestre

Adaptação de
Programas

Quantidade de
Programas

-

-

06

-

06

Apresentação de
Espetáculos em
São Paulo - SP

Quantidade de
Apresentações

-

-

-

06

06

Apresentações de
programas
acessíveis fora da
Capital, no Estado
de São Paulo

Quantidade de
Apresentações

-

-

02

02

04

-

-

02

02

04

Municípios a
receberem
apresentações de
programas
acessíveis

Quantidade de
Municípios

4º
Meta 2013
trimestre

Orçamento
Valor Total
Adaptação de programas
Apresentação de programas acessíveis na cidade de SP
Apresentação de programas acessíveis no interior do estado de SP
ACESSIBILIDADE

www.imprensaoficial.com.br

SAC

sexta-feira, 25 de outubro de 2013

R$ 28.000,00
R$ 16.800,00
R$ 15.200,00
R$ 60.000,00

6. Registro e memória da dança
Descritivo
Para promoção da memória e do registro da arte da dança, a Associação propõe realizar:
- Figuras da Dança: documentários sobre o percurso artístico e a obra de importantes personagens da história da dança no Brasil.
Este programa se realiza de acordo com as seguintes etapas:
- Pesquisa iconográfica e histórica.
- Gravação de depoimentos com o artista e interlocutores da sua trajetória.
- Elaboração do documentário com inserção de imagens de arquivo.
- Disponibilização do documentário para exibição na TV.
- DVD: reprodução e distribuição gratuita do material em DVD para os artistas envolvidos, escolas, bibliotecas, universidades,
entre outros.
- Canteiro de Obras: a série Canteiro de Obras registra o processo de trabalho da São Paulo Companhia de Dança com depoimentos e imagens dos artistas envolvidos, compondo um panorama do funcionamento de uma companhia de dança, universo com
que o grande público normalmente não tem contato.
- DVD: reprodução e distribuição gratuita do material em DVD para os artistas envolvidos, escolas, bibliotecas, universidades,
entre outros.
- Livro de ensaios e fotos: contextualiza de forma ampla e multidisciplinar o trabalho do ano da SPCD além de abordar temas
mais amplos da arte da dança
- reprodução e distribuição do material para os artistas envolvidos, escolas, bibliotecas, universidades, entre outros.
Ao final do Contrato de Gestão a série Figuras da Dança, iniciada em 2008, contará com 29 documentários, que construirão, em
seu conjunto, um mapa da dança do Brasil através dos depoimentos de coreógrafos, professores, bailarinos e diretores que fizeram
parte dessa história. Até o momento a série conta com 21 documentários.
Registro e Memória da Dança

METAS 2013 projeção por trimestre

Atividade

Indicador

1º
trimestre

2º
trimestre

3º
trimestre

4º
trimestre

Meta
2013

Elaboração de
documentários Figuras da
Dança

Número de
documentári
os

-

2

1

1

4

Número de
DVDs na
caixa

-

-

-

4

4

-

-

-

3.000

3.000

-

-

-

1

1

-

-

-

2.000

2.000

1

1

1.000

1.000

DVD Figuras da Dança
(Caixa)
1caixa contendo 4 dvd’s
1cx = 1 exemplar
Documentário Canteiro
de Obras
Documentário Canteiro
de Obras

Número de
exemplares
da caixa
Número de
Documentári
os
Número de
exemplares
Número de
Livros

-

-

-

-

-

-

Livro de Ensaios e fotos
Número de
exemplares

sexta-feira, 25 de outubro de 2013

Elaboração de documentários Figuras da Dança
DVD Figuras da Dança (Caixa) / 1 caixa contendo 4 dvd’s / 1 cx = 1 exemplar
Documentário Canteiro de Obras
DVDs Canteiro de Obras
Livro de Ensaios e fotos
Registro e Memória da Dança

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
Valor Contrato de Gestão Valor a ser utilizado de Saldo
2013 (A)
Final em 2012
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 70.000,00
R$ 25.000,00
R$ 30.000,00
R$ 100.000,00
R$ 180.000,00
R$ 445.000,00

Valor Total (A+B)
R$ 300.000,00
R$ 50.000,00
R$ 120.000,00
R$ 25.000,00
R$ 130.000,00
R$ 625.000,00

Para compor o orçamento acima R$ 625.000,00 a Organização Social utilizará o valor de R$ 180.000,00 referente ao repasse de
que trata o presente aditamento ao Contrato de Gestão, R$ 445.000,00 referente ao saldo acumulado em 2012.
6. Divulgação
DESPESAS
Valor Contrato de Gestão 2013 (A)
Valor a ser utilizado de Saldo Final em 2012 (B)
Valor Total (A+B)
Mídia paga
R$ 355.000,00
R$ 510.000,00
R$ 865.000,00
Material impresso
R$ 100.000,00
R$ 80.000,00
R$ 180.000,00
Distribuição
R$ 50.000,00
R$ 45.000,00
R$ 95.000,00
Atividades de divulgação presencial
R$ 50.000,00
R$ 10.000,00
R$ 60.000,00
Divulgação
R$ 555.000,00
R$ 645.000,00
R$ 1.200.000,00
Para compor o orçamento acima R$ 1.200.000,00, a Organização Social utilizará o valor de R$ 555.000,00 referente ao repasse
de que trata o presente aditamento ao Contrato de Gestão e R$ 645.000,00 referente ao saldo acumulado em 2012.
7. Serviços e Bens Materiais
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 Associação se responsabilizará pela manutenção de parte do prédio onde habita, pela renovação, adequação e manutenção
dos equipamentos de informática, audiovisuais e mobiliários diversos, além de equipamentos e materiais diversos necessários para
o desenvolvimento das atividades diárias da Companhia.
Incluem, ainda, os gastos com serviços diversos essenciais à manutenção das atividades administrativas e do equilíbrio
econômico-financeiro do orçamento do projeto da São Paulo Companhia de Dança, como a contratação de escritórios de contabilidade e advocacia, comunicação e consultorias de Recursos Humanos para revisão do plano de cargos e salários a fim de refletir as
especificidades atuais da SPCD e desta forma otimizar os recursos humanos da Associação de forma a atingir os objetivos da SPCD
e garantir a continuidade e a expansão das atividades do projeto.
Orçamento
DESPESAS
Valor Contrato de Gestão 2013 (A) Valor a ser utilizado de Saldo Final em 2012 (B) Valor Total (A+B)
Serviços Administrativos
R$ 1.410.000,00
R$ 200.000,00
R$ 1.610.000,00
Serviços Diversos
R$ 200.000,00
R$ 120.000,00
R$ 320.000,00
Bens
R$ 720.000,00
R$ 30.000,00
R$ 750.000,00
Materiais
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Bens e Materiais / Serviços Gerais e Administrativos R$ 2.530.000,00
R$ 350.000,00
R$ 2.880.000,00
Para compor o orçamento acima R$ 2.880.000,00, a Organização Social utilizará o valor de R$ 2.530.000,00 referente ao repasse de que trata o presente aditamento ao Contrato de Gestão e R$ 350.000,00 referente ao saldo acumulado dos anos anteriores.
8. Recursos Humanos
Os Recursos Humanos necessários para as atividades da São Paulo Companhia de Dança englobam profissionais de diversas
áreas, sejam elas: artística, técnica, produção, comunicação, administrativa e financeira. Tendo em vista que consideramos que a
Companhia tem como missão “ser a primeira Companhia do Estado com um projeto de fomento à arte da dança com uma estrutura
tecnicamente excelente”, visão diferente não poderia ser refletida na manutenção de seu quadro de funcionários.
Desta forma, todos os funcionários necessários para o desenvolvimento das atividades da Companhia serão contratados com
salários e benefícios compatíveis com os praticados no mercado.
São considerados funcionários das áreas-fim aqueles diretamente ligados aos objetivos da Companhia, nas suas três vertentes
de atuação: ensaiadores, professores, bailarinos, músicos, terapeutas, técnicos, camareiras, produtores, área de desenvolvimento e
arquivista; e como áreas-meio, considera-se diretoria, administrativo-financeiro e marketing e comunicação.
Orçamento
DESPESAS
Valor Contrato de Gestão (A)
Valor a ser utilizado de Saldo Final em 2012 (B)
Valor Total (A+B)
Área meio
R$ 1.725.000,00
R$ 1.075.000,00
R$ 2.800.000,00
Área fim
R$ 6.500.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 7.500.000,00
Pessoal
R$ 8.225.000,00
R$ 2.075.000,00
R$ 10.300.000,00
Para compor o orçamento acima R$ 10.300.000,00, a Organização Social utilizará o valor de R$ 8.225.000,00 referente ao
repasse de que trata o presente aditamento ao Contrato de Gestão e R$ 2.075.000,00 referente ao saldo final em 2012.
9. Equilíbrio Financeiro
A Associação Pró-Dança buscará o equilíbrio financeiro por meio da correta e transparente gestão de seus recursos, assim
como através de patrocínios ou apoios culturais, seja sob forma de aportes financeiros, ou fornecimento de mercadorias e serviços
ou apoios diversos.
Indicador
Meta 2013
Índice de liquidez seca (Ativo Circulante/ Passivo Circulante)
Igual ou maior que 1 ao final do ano
Receitas Totais/ Despesas Totais
Igual ou maior que 1 ao final do ano
Despesas com funcionários da área meio / Despesas com funcionários da área fim
Menor que 0,38
¹Regime de Caixa. () índice de liquidez seca – ILS – tem como objetivo apresentar a capacidade de pagamento da empresa no
curto prazo, sem levar em conta os estoques, que são considerados como elementos menos líquidos do ativo circulante.
²Regime de competência.
9.1 Captação de Recursos Próprios
Captação de recursos utilizando-se de instrumentos como Leis de Incentivo à Cultura, vendas de ingressos de qualquer natureza,
patrocínios e doações de pessoas físicas ou jurídicas, cessão remunerada de uso de espaços internos e externos e/ou quaisquer outros
que tenham vínculo com os equipamentos e sejam previamente aprovados pela Secretaria de Estado da Cultura.
Indicador
Meta 2013
Recursos Captados
6,0% dos recursos do Contrato de Gestão
10. Qualidade dos Serviços Prestados
Sem prejuízo das metas já propostas, a Associação buscará acompanhar o índice de satisfação do público nas mais diversas
atividades, fixando os percentuais abaixo. As pesquisas qualitativas para avaliar a qualidade dos serviços prestados serão contratadas pela Organização Social, mediante solicitação desta Secretaria. As metodologias a serem aplicadas e as empresas que irão
desenvolvê-las deverão ser decididas em conjunto com a Secretaria de Estado da Cultura.
Indicador
Meta 2013
Índice de satisfação do público nas palestras para educadores
72%
Índice de satisfação do público nas Oficinas
72%
Índice de satisfação do público nas apresentações públicas
72%
11. Divulgação de Calendário
A Organização Social deverá enviar sistematicamente para a Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural sua programação para que a mesma seja colocada no portal da Secretaria. Esta informação deverá ser enviada com no mínimo 30 dias de
antecedência.
12. Sustentabilidade Ambiental
Os projetos apresentados neste instrumento deverão contemplar ações de sustentabilidade ambiental, que devem ser apresentadas nos relatórios trimestrais de atividades.
13. Gestão Arquivística 2013
Objetivo: Aplicar critérios arquivísticos de identificação, organização e avaliação documental que possibilitem o controle dos
documentos desde sua produção até sua destinação final (eliminação ou guarda permanente) visando racionalização dos arquivos e
eficiência dos procedimentos administrativos e preservação dos documentos com valor de guarda permanente.
AÇÃO 1º, 2º, 3º E 4º TRIMESTRES
- Realizar por todo o período, a manutenção da Tabela de Temporalidade e do Plano de Classificação, conforme Decreto 48.897,
de 27-08-2004 e suas alterações no decreto 51.286 de 21-11-2006 e entregar a atualização no 4º trimestre.
- Manter por todo o período, um profissional responsável por fazer a gestão arquivística;
- Realizar por todo o período, a seleção e elaboração de documentos para eliminação e entregar a relação dos documentos no
4º trimestre.
14. Critério para Avaliação das Metas
No caso de não cumprimento das metas relacionadas no quadro abaixo, a OS fica obrigada a apresentar uma justificativa por
escrito à Unidade Gestora.
Se a Unidade Gestora considerar a justificativa apresentada plausível, a penalidade não será aplicada.
Contudo, caso a Organização Social não apresente a justificativa ou a mesma seja considerada inconsistente pela Unidade
Gestora, fica a OS penalizada, conforme índices apresentados na tabela abaixo, sobre o valor a ser repassado na parcela trimestral
subsequente ao trimestre em que ocorreu o não cumprimento.
Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2.2, parágrafo 2º, cláusula oitava do Contrato de Gestão 38/2009.
Sua aplicação se dará sob o percentual de 10% do valor do repasse anual
Atividade
Indicador
Pontuação (%)
Montagem de Coreografias – criações e repertório consagrado séc. XIX, XX e XXI Número de obras
0,435
Manutenção de obras do repertório
Número de obras
0,435
Ateliê Coreográfico
Número de obras
0,435
Apresentação de Espetáculos em São Paulo – SP
Quantidade de espetáculos
0,435
Apresentações de Espetáculos fora da Capital, no Estado de São Paulo
Quantidade de espetáculos- Quantidade de cidades
0,435
Apresentações de Espetáculos em outros Estados
Quantidade de espetáculos - Quantidade de cidades
0,435
Turnês internacionais
Quantidade de turnês (será realizada caso haja convites ou 0,435
patrocínio de pelo menos 30 % podendo ser substituída por
mais apresentações no Brasil)
Apresentações de espetáculos gratuitos para estudantes
Quantidade de apresentações
0,435
Mínimo de público atingido na soma dos espetáculos
Número de pessoas
0,435
Produção de material de mediação dos espetáculos (programas)
Número de programas
0,435
Criação e produção de folhetos informativos sobre as obras
Número de produção de folhetos
0,435
Filmagem das obras
Número de obras
0,435
Palestras para os educadores
Número de palestras
0,435
Público atingido nas palestras
Número de Pessoas
0,430
Material de mediação para as novas coreografias
Número de folhetos
0,435
Oficinas de Dança
Número de oficinas
0,435
Mínimo de Público atingido nas oficinas
Número de pessoas
0,435
Dança em rede
Criação da ferramenta
0,435
Elaboração de documentários Figuras da Dança
Número de documentários
0,435

DVD Figuras da dança (caixa) / 1 caixa contendo 4 dvd’s / 1cx = 1 exemplar
Documentário Canteiro de Obras
Documentário Canteiro de Obras
Livro de Ensaios e Fotos

São Paulo, 123 (203) – 129
Número de DVD’s na caixa
Número de exemplares da caixa
Número de documentário
Número de livros - Número de exemplares

0,435
0,435
0,435
0,435

15. Metas Passíveis de Advertência
Caso a Organização Social deixe de cumprir as obrigações ou metas relacionadas na tabela abaixo, deverá ser formalmente
interpelada pela Coordenadoria a respeito da ocorrência.
Na eventualidade de serem apresentadas as razões que justifiquem o seu não cumprimento, estas serão devidamente apreciadas, e não sendo consideradas suficientemente fundamentadas será aplicada uma Advertência por escrito e/ou outra penalidade
dentre as previstas no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, considerando-se a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela
provierem para o serviço público, conforme previsto na cláusula décima do contrato.
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 sanções previstas no Contrato
Metas passíveis de advertência
Descumprimento do Manual de Compras
Atraso na entrega dos relatórios trimestrais
Atraso na entrega das informações solicitadas pela Secretaria
Descumprimento das cláusulas do contrato
Orçamento
ORÇAMENTO / 2013 - PRÓ-DANÇA
PROJETO
VALOR
Difusão da Dança / Produção Artística
R$ 905.000,00
Difusão da Dança / Circulação dos Espetáculos
R$ 1.550.000,00
Programas Educativos e Formação de Platéia para Dança
R$ 120.000,00
Registro e Memória
R$ 180.000,00
Divulgação
R$ 555.000,00
Pessoal
R$ 8.225.000,00
Serviços e Bens Materiais
R$ 2.530.000,00
Ações de acessibilidade
R$ 60.000,00
Depósito COFINS
R$ 435.000,00 (3% do valor total conforme Lei).
TOTAL: R$ 14.560.000,00
TOTAL GERAL / REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO EM 2013: R$ 14.560.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS REPASSADOS PELO CONTRATO DE GESTÃO
PROGRAMA DE TRABALHO ("RUBRICA") - VALOR
PT 13.392.1201.5958.0000- SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA - R$ 14.560.000,00
TOTAL: R$ 14.560.000,00
Anexo Técnico II
Sistema de Pagamento
Ano 2009
A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social R$ 3.416.666,00 (três milhões
quatrocentos e dezesseis mil seiscentos e sessenta e seis reais), obedecendo ao Cronograma de Desembolso a seguir:
Cronograma de Desembolso
1ª Parcela até 05 de dezembro
Total em 2009
R$ 3.416.666,00
R$ 3.416.666,00
Ano 2010
A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social R$ 18.000.000,00 (Dezoito
milhões de reais) para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato de gestão, obedecendo ao Cronograma de Desembolso
a seguir:
Cronograma de Desembolso
1ª Parcela até 15 de fevereiro
2ª Parcela até 15 de maio
3ª Parcela até 15 de agosto
4ª Parcela até 15 de novembro
Total em 2010
R$ 4.500.000,00
R$ 4.500.000,00
R$ 4.500.000,00
R$ 4.500.000,00
R$ 18.000.000,00
Ano 2011
A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social R$ 14.500.000,00 para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato de gestão (descrito no Anexo I), para o ano de 2011, obedecendo ao Cronograma
de Desembolso a seguir:
Cronograma de Desembolso
1ª Parcela até 15 de fevereiro
2ª Parcela até 25 de maio
3ª Parcela até 15 de agosto
4ª Parcela até 15 de novembro
Total em 2011
R$ 4.500.000,00
R$ 3.150.000,00
R$ 3.150.000,00
R$ 3.700.000,00
R$ 14.500.000,00
Ano 2012
A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social R$ 14.500.000,00 para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato de gestão (descrito no Anexo I), para o ano de 2012, obedecendo ao Cronograma
de Desembolso a seguir:
Cronograma de Desembolso
1ª Parcela até 15 de fevereiro 2ª Parcela até 15 de maio 3ª Parcela até 15 de agosto 4ª Parcela até 15 de novembro Total em 2012
90%
R$4.050.000,00
R$4.050.000,00
R$ 4.050.000,00
R$ 900.000,00
R$ 13.050.000,00
10%
R$ 450.000,00
R$ 450.000,00
R$450.000,00
R$100.000,00
R$ 1.450.000,00
Total da R$ 4.500.000,00
R$ 4.500.000,00
R$ 4.500.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 14.500.000,00
parcela
Ano 2013
A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social R$ 14.560.000,00 para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato de gestão (descrito no Anexo I), para o ano de 2013, obedecendo ao Cronograma
de Desembolso a seguir:
Cronograma de Desembolso
1ª Parcela até 15 de fevereiro 2ª Parcela até 15 de maio 3ª Parcela até 15 de agosto 4ª Parcela até 15 de novembro Total em 2013
90%
R$3.262.500,00
R$ 3.262.500,00
R$3.262.500,00
R$ 3.316.500,00
R$13.104.000,00
10%
R$ 362.500,00
R$ 362.500,00
R$ 362.500,00
R$ 368.500,00
R$ 1.456.000,00
Total da parcela R$ 3.625.000,00
R$ 3.625.000,00
R$3.625.000,00
R$3.685.000,00
R$14.560.000,00
Ano 2014
A Secretaria de Estado da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social R$ 18.000.000,00 (Dezoito
milhões de reais) para o desenvolvimento das metas previstas neste contrato de gestão, obedecendo ao Cronograma de Desembolso
a seguir:
Cronograma de Desembolso
1ª Parcela até 15 de fevereiro
2ª Parcela até 15 de maio
3ª Parcela até 15 de agosto
4ª Parcela até 15 de novembro
Total em 2014
R$ 4.500.000,00
R$ 4.500.000,00
R$ 4.500.000,00
R$ 4.500.000,00
R$ 18.000.000,00

Comunicado
Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural
A Secretaria de Estado da Cultura, considerando que o
Museu de Arte Moderna de São Paulo – CNPJ: 62.520.218/000124, com endereço no Parque do Ibirapuera s/nº – São Paulo/
SP - cumpriu com as disposições da Resolução Conjunta SF/
SC – 001, de 23-04-2002 e Resolução SC º 140/2002, expedidas
para efeito de regulamentar os artigos 6º, § 1º e 9º do Decreto
Estadual 46.655, de 01-04-2002, publicado no D.O. de 02-042002 – Seção I, emito o presente Certificado de Reconhecimento
de Instituição Cultural, para a entidade acima qualificada.

CONS. DEFESA DO PATRIM. HISTÓRICO,
ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO
DO ESTADO
Deliberações do Colegiado em sessão ordinária de
07-10-2013 - Ata 1724
O CONDEPHAAT, em sua sessão ordinária de 07 de outubro
do corrente, Ata 1724, deliberou os processos a seguir listados,
conforme indicação em cada item. No caso dos processos deferidos, os projetos devidamente carimbados (quando houver),
poderão ser retirados no Protocolo da Unidade de Preservação
do Patrimônio Histórico, de segunda à sexta, das 10h às 17hhs,
10 dias úteis após a data da presente publicação.
Processo 69587/2013
Interessado: SIAA MPDM ARQUITETOS LTDA
Deliberação: O Colegiado deliberou aprovar, por 12 votos
favoráveis e 2 abstenções, o parecer do Conselheiro Relator, que
acompanha o parecer da UPPH, de que “O desenvolvimento do
projeto preliminar deverá se pautar na terceira alternativa apresentada pelos autores. As pinturas murais deverão se constituir
no foco principal das pesquisas na próxima etapa, tanto pelo
seu valor intrínseco como obra de arte ou como bem integrado à
arquitetura que permitirá entender o programa de uso primitivo
e as modificações que acompanharam as mudanças da forma de
morar na casa. Em síntese, concordo com o parecer do arquiteto
Roberto Leme e com o encaminhamento dado pelo arquiteto
Walter Fragoni, na defesa da justificativa do tombamento do
Solar Villa Lobos, transcrito na Resolução SC-61, de 28-10-1988:

pelo “seu valor como amostragem do complexo urbano-rural
da arquitetura do café nessa região”. O Colegiado deliberou
ainda, por unanimidade, solicitar ao interessado especial cuidado e detalhamento das soluções técnicas de restauro a serem
implantadas de forma a garantir a integridade do bem tombado.
Destaca-se, não de forma exclusiva, a fragilidade das paredes e
das argamassas em soluções pictóricas.
Processo 69574/2013
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA
Deliberação: O Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, o parecer da Conselheira Relatora: “Com base no exposto,
acompanho a UPPH, na avaliação global do projeto, mas
reafirmo que considero insuficientes as prospecções cromáticas
realizadas para orientar as decisões de tratamentos de restauro
do “Palácio do Imperador”. Sugiro que sejam refeitas com base
nas orientações dadas neste parecer e representadas a este
CONDEPHAAT para nova avaliação”.
Processo 69648/2013
Interessado: AA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA
Deliberação: O Colegiado deliberou acatar por unanimidade, o parecer do Conselheiro Relator, que vota em conformidade
com o parecer técnico da UPPH, pela aprovação do projeto,
com as diretrizes, discutidas para o desenvolvimento da etapa
seguinte, conforme segue: 1) que o interessado apresente
soluções no projeto que garantam a preservação do bem; 2)
definição da abordagem sobre as pinturas parietais a partir
das definições do item 1; 3) Apresentação de solução para as
intervenções conservativas do térreo e pavimento superior condizentes com as questões levantadas neste Relatório; 4) solução
gráfica detalhada da nova configuração da substituição das
calhas e dos condutores de águas pluviais e, 5) solução gráfica
da recomposição das vergas de três a sete portas balcão do piso
superior da fachada principal que foram afetadas pela infiltração
das águas pluviais.
Dossiê Preliminar 01092/2011
Interessado: UPPH/CONDEPHAAT
Deliberação: O Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, o parecer da Conselheira Relatora, favorável à abertura
de estudo de tombamento das Oficinas da antiga São Paulo
Railway (SPR), no bairro da Lapa, nesta Capital, de acordo

