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1.

PROPOSTAORÇAMENTÁRLA
ASSOCIAÇÃO
PRÕ-DANÇA

SI 1

s-

Exercicio: DEZt2O19sNOV 2024
Or~aniraç~o Social: A ocaac~o Pró
Darr~a Contrato de Gestão. 0112019

:‘..-~

c’iwi.~u*.

IJGE: UDBL

Objeto contratual: SÁO PAULO COP~1PANHL~. DE
DANCA

-z~

i7’~5r5L45

~

embipI2~t9

N~yernb~o de ZQ~

A,C NTRÂtOrDE ES~iO
•~
~S~~rnento
~ Orcament~, O - meti o Orçámõntó Or ámènto ‘Or - m’ënto~
~ONTR1AtO OEG’bfÃO~ ±k~ ~jg
~ ~r020 i- ‘~ 021
2022 9 ~
~ ~õ’~4. ~TOTAL

~
~ ~
.. . .~ .v,..,
,:‘u.,’-~ •:~s~ ~ ~
Recursos Líquidos para o
Contrato de Gestão
813.75000 i9.76&000OOliO.810.8000O 11.202150,96 ii.650.86M8ltO67.094.i7~55.309.661,61

1

1 2

Repasse Contrato de Gestão

875.000,00

Movimentação de Recursos
Reservados

.61.250,00

735.000,O0

-52.500,00

-630 000.00

-

.8.750.00

-105.000.00

.109.200.00

1 .1. ~:

Constiru;cão Recursos ae
Reserva
R~v~is~ode Recursos de
Reservas

1 23

Constituicão Recursos de
Co~rtingéncia

21

i10.500.000.0O~Ç.920.000,00 11.315.304.00 11.768.552,00111.178.883,0056.557.739.00
-109.200,00

-113.1 53,04

-117.685,52

.111.788,83

-1.248.077,39

-

-

-682 500,00

-113.153.04

-117685,52

-111 788,83

.55557739

2.123.98777 9.619.378.81

Recursos de
Coirlingências

Révru são rie

2 ~

Coirsiifuiç~o Recursos Reserva
125,

.(‘ros~especiticar)

:

.

Revérsão de Recursos

1.11)

Reservados(Outros

Outras Receitas

1 3

Sa!ctos anteriores para
utlllzaçâo rio exercicio

-

1 32

Outros salcros

2

Recursos de Investimento do
Contrato de Gestão
Investimento do CG

-

Recursos de Captação

131.250.00

1.575.000.00

1.747.200,00

1.923.601,68

2.118.339.36

R~curv~s cte Captação voltados
a Custeio

131 250.00

575.000 00

637 90000

70226268

773 400.85

785 444 9.

360525845

,jr’coes estecioi~amei1to. etct

131 25000

575 000 00

637 900 00

702 262 66

773 400 85

785 444 92

3.605.258,45

Captação de Recursos
Irreenuvados

-

1.000.000,00

1.109.300,00

1.221.339.00

1.344 938.51

Captação - PRONAC

-

6r)0 000 00

709 300 00

821 339.00

944 938 o

93854285

401412036

3

Ca~ração de Recursos

Ope acionam (bilheteria, cessão
OnerOSa de espaco. lota, cate

--

1 2 1

1.338.542,85 6.014.12036

a 1 2

~

Captacão- PROAC

-

250 000 00

250 000 00

250 000 00

250 000 00

250 000 00

1 250 00000

1

-,

Outras Captações

-

15000000

150 000.00

15000000

15000000

15000000

750 000 00

~ Trabaho Voluntário e Parcerias
Recursos de Captação voltados
a lrrvestiirrerríOti
O

isr,s cc CaptaÇão voltados
1 laniiterrção Predial
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II - DEMONSTRAÇAO DE RESULTADO

rçament

RECEITAS APROPRIADAS
ViNCULADAS ÂOCÕNTRAT DE
GESTÃO ~
4

Total de Receitas vinculadas ao
Plano de Trabalho

4 1

Receita de Repasse Apropriada

4 2

2

1

4 2

-,

4

4

23

Dezembro Or amento Orçam nto Orçamento Or ame to Or amento
2024
2022
2023
2024
de 2019
2020

950.000,00 11.540.000,00 12.766.000,00 13.335.752,64 13984.20584 13.401 081,94 65977.040,42
813.750,00

9.765.000,00

10.810.800,00 11.202 150,96 11.650 866,48 11.067.094.17 55.309.661,61

Receita de Captação Apropriada 131.250,00
Captação de Recursos Operacionais
(bilheteria, cessão onerosa de
espaço loja café doa ções
estac onarnento etc)
131 250.00

1.575.000,00

1.747.200.00

57500000

63790000

702

Captaçao de Recursos lncerrlivados

1 00000000

1 109 30000

1 22

200.000,00

208.000,00

5

4.892.235,71
4892235.71

5.000,00

condicionadas
-

-t
‘Dézêmbro Orçamento

DESPESAS DO CONTRATO DE
GESTÃO

,

215.000,00

210 000 00

1.048.000,00

4.272.885,71

4.465 165,57

4666 098.02

4876 072.43

2 172 457,43

427288571

4465 165,57

4666098.02

48,60 24

2020

‘de2Ól9

•br ementa
2021 .,

Orçamento
2022

Orçdmento
2023

Orçamento
2024

TOTAL

-950.000,00 -11 540001)00 -1276600000 -1333575264 -1398420584 -13 401 081 94 -65.977.040.42

Direloria

~
7~r-’~ ‘~
-692.336~24 ~-L42S.315,91

-9.556426~59 —9.867.662.40

-

0~132.2B2,48 -9~39tS76,03 -48.065.58965

-57.000,00

-692.400,00

-760.303,24

-798.318,40

-833 885,72

-791.973.28

-3 933 880,64

-5700000

-692.40000

-76030324

79831840

-833 885 ‘2

791 07328

-3.933.880.64

Arca meio

6111
2

Ares-fim

6.1.1.2

Demais Funcionérios

-632.336.24 -7.696.915,91 -8.756.433,35 - -9.027.659,50 -9.254.638,53 -8.557 485,46 -43.925.468.99
124 381.40 -1 40633491

Arca nem

6 1 1 2
2

Arca-fim

6 11 3

Eslagiãrios

-50795484

-6 290 581 00

-3.000.00

-36.000,00

-3 000,00

3600000

-1 61064373 -1 624 53771
-7 145 789.62

-7 403 121 79

-39.690,00

-41.674,50

3969000

41 674 50

1 616 00301

-763883552

1

~ir 4 2

O

-7.937 303.66

700206256 -35 988 16533

Arca-meio

6113
2

Arca-fim

6.1.1.4

Aprendizes

6 121 ~

210.00000

Subtotal de Despesas

6111

o114

9.619.37881

‘-950.000,00 -11.540.000,00~-12.766.000,00 -13.335.75264 -13.984.205.84 -13 401 081,94 -65 97704042

6.1.1

6113

2.123 987,77

Total de Despesas
Recursos Humanos Salénos
encargos e beneficlos

6112

2.118 339,36

Outras Receitas
Total de Receitas para a
realização de metas
Receitas para realização de metas
condicionadas

6111

1 923 601,68

Trabalho Voluntario e Parcerias
Total das Receitas Financeiras

44

TOTAL

-

,

-

-43.758,23

-42.117.29

-20624002

-4375823

--12 1 1729

-206 240.02

Área-meio
Arca-fim

1

Prestadores de serviços de Área,,~
MeIo

.

~ 6.1.2 (ConsultoriasiAssessorias!Outras -55 600 00
Pessoas Jurldlcas)
6121

Limpeza

6 1 22

,

1
792 144 95

—

—

~_

,

.

.

-823 83074

860 903 13

901 79603

86591206

-

-4 300 186 90

-

-

-

-

-

-

Vigiláncia/portarra! segurança

-650000

-80 170.61

83 37743

87 12942

.91 26806

-87 636 35

-436 081 87

6 1 2 3

Juridica

-22 000,00

-283 483 51

-294 822 85

308 089 87

-322 724 14

-309 882 ~i1

-1 541 002.78

6 1 24

lirforinatica

-9 300,00

-132 851 78

-138 16585

14438332

151 241 52

14

/

233

721 16585
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61.25

Administrativa/RH

1

-3.900.00

-90.310.06

-93.922,46

-98.148,97

-102.811.05

.98.720,03

.487,812,57

j

6.1 26

Contábil

-10.000.00

-141.503.42

.i47.l63.56J -153.785,92

-161 090.75

-154 68068

-768.224,31

61.2.7

Auditoria

-3 500.00

-53.473,10

-55.612,03

-58.114,57

-60 875.01

-58.452,69

-290.027,39

O 1 2.8

Outras Despesas (motoboy. vistos,
traslados e assemelhados)

400.00

-10.352.47

-10.766,57

-11.251,07

-11.785,49

-11.316.53

-55.872.13

~
~ ~
lnstItuclonal~’eGovernan ~ ~53 900 00 i ~ ~00 04839
Locação de imóveis
9~9~ ~

6.1 3.1
6.1.3.2

‘

~

727 95465

~e.’S24

~

57 702 33 j7 791 O

30

767~744 65

3 788’-37’9 33~

~

Utilidades públicas

-9.500,00

-128.072,71

-133.195,62

-139.189,42

-145.800,92

-139.999,26

-695.757,93

Água

-2.000,00

-26.000,00

-27.040,00

-28.256,80

-29 599.00

-28,421,20

-141.317,00

Energia Elétrica

-2.000.00

-28.000.00

-29.120.00

-30.430.40

-31.875,84

-30.607,45

-152.033,70

6 1 3.2
6 1.3.2
2
iO 1 32
3

~
Gás

16 1 32

Internei

-2.800,00

-35 000.00

-36.400,00

-38.038,00

-39.844,81

-38.259,31

-190.342,12

Telefonia

-2.700,00

-39.072,71

-40.635.62

-42.464,22

-44.48t.27

-42.711,29

-212.065,11

Uniformes e EPts

-

-2.000,00

-2.080,00

-2.173,60

-2.276,85

-2 186,25

-1071669

6134

Viagens e Estadias

-500,00

-4.000,00

-4.160,00

-4.347,20

-4.553,69

-4.372,49

-21 933.39

6.1.3.5

Material de consumo, escritório e
limpeza

-3.100.00

-30.000,00

-31.200,00

-32.604,00

-34.152,69

-32.793,70

-163 850.39

6136

Despesas tributárias e financeiras

-25.250.00

-335.592.00

-348.920.00

-361.611.12

-376.123.76

-359.348.89

1 807.845.77

-550.00

-9.000.00

-9.360.00

-9.781.20

-10.245.81

-9.838,11

-48 75 12

-5.000.00

-5.200,00

-5.434,00

-5.692,12

-5465,62

-26.791,73

-20.000.00

-20.800.00

-21 .736.00

-22.768.46

-21.862.47

.107 166,93

4

i3 1.32
5
5133

Despesas diveisas (correio, xerox e
assemelhados)
6.1.37

Treiirarnento de Funcion~r los

6 1 3.8

~

1

Equipamentos e mohiliár;o

51.3.10

Pesquisa Salarial

5 1 311,

Planejamento Estratégico

j

Pesquisa de püblico

31

-

-

..i4r3x x~?
Programa de Ediflcaç es‘~‘4~
~ ~ 9~’~5
~1iq ~Ç1F” ~
~1 ~‘~‘.~jtx.
~

‘x54’-rit1. ,-~x

Conservação Manutenção e
~
~
s~ urat~”~ i,.. ~
Conservação e irranutenção de

6.1.4

~ ~6~4W587

1

edificações (reparos. pinturas,
lnnoeza de caixa de água, limpeza
1 4.1
de calhas, etc) - -

~~:°99:°9

-i ~026. 17

~627.22

-32.005,44

-33.525.70

-32.191.66

-146.376,18

50000

-6.000,00

-6.240,00

-6.520,80

-6.830,54

.655874

-32.650,08

-i0.00~0O

~~q~gq

11.364.23

-10.931,23

-59.383,46

-73.973.83

-76.932,79

-86.538.92

-405.766,15

Sistema de Monitora- monto de
Segurança e AVCB
,

O 1 ‘1 2
‘5

-

Equipamentos!lmplernentos

.1 3

,

Seguros (medial. ir enciio. DãO.
elc~

1 4 4

Outras Despexas (espe ficar)

6 1 4 5

~~

-

::t~~

6.1.5’

5 2

criculacão ~ espetámos

-

‘“‘~~

1 407 490 7~4 i,~tj 4 9 18801

“fim ,, ~“ “?~“ ~ 132 263r76
“Eixo 1 - Produção Artistica:
criacão. montagem e manutenção
de obras coreoqiáficas em seu
132.263,76
repertório”
Eixo 2- Difusão’ temporadas e
1

-80.010.10

-83.210,50

j

it~~

~‘~•

:~

1 600 542~43r ~ 89892053 ~ 129 38~ OS

8587 790,~5~

772.772,01

766.570,20

867 913,68

1.032.733,56

1.100 584.42

4.672.837,63

.423 000.00

-434,928,60

.488,250,85

-577.258.98 1 -685.323.07

-2 608 61 49

14171874

1451j21

16357989

193400jt1

2~99 4~

8 43258

-20 000,00

-20.564,00

-23 085 15

-27 293.57

-32 446.59

-123 389 31

Eixo 3 - Atividades educativas.
1 ~i3l

1
6 1 5.4

acessibilidade e sensibilização de
novaspateia’,
Eixo 4 - — Pesquisa fomento e
forrrração de prol issi.neis
Eixo 5

5 1.5.5

Mripeamento registro e
roenrora

616

Comw~caç3oeIrnPrensaj’. i

-

1
-

-

.50.000.00

.51.410,00

57.712.87

.68.233,92

~ Li25~26r53

i

1

1

81 116.49

1

120

.

z4~1

-308 473,27

590 918~9]
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6161

Site. Redes Sociais Clipping e
Materiais graficos e de mediação

6.1 6.2

Publicidade

6.2

Depreciação/Amor- tização / Baixa
do Imobilizado
-.,..~-

~

~

-1.500,00

•:...‘~

i._,~Q

.
,.

III

-60.000,00

-62 400 00

-65 208 00

-68 305 38

-65 587.40

-323.000,78

-50.000,00

.52 000 00

-54 340.00

-56 921.15

-54 656.16

-267 917 31

0,00

0,00

.0,00

-

~

~

-

-

-

0,00

íff ~
v”

INVE TIMENTOSIIMOBILIZADO

INVESTIMENTOS COM
RECURSOS VINCU A- DOS AO
CONTRATOS DE GEST O

-40.00000

41.600,00

-43. 6400

.44.99468

.46.794 34

-216.652 90

8 1

Equipamen os e informatica

1000000

1040000

-1081600

-li 24864

11698 9

54 163 23

82

Móveis e utensílios

8 3

Maquinas e equipa- mentos

1000000

1040000

1081600

1124864

-54.163,23

Software

-20 000.00

20 800 00

21 632 00

2249

108 32645

8

‘~

8

Benfeitorias
Aquisicão de acervo
RECURSOS PÚBLI— COS
ESPECÍFICOS PARA
INVESTIMENTO NO CONTRATO
DE GESf~O

g 1

Equipamentos de informatica

92

Moveis e utensiI~os

~

Máquinas e equipa- mentos

94

Software

95

Benfeitorias

96

Aquisição de acervo

10

INVESTIMENTOS COM
RECURSOS INCENTIVADOS

10 1

Equipamentos de informati a

102

Moveis e utensilios

10 3

Máquinas e equipa- mentos

104

Software

10 5

Benfeitorias

10 6

Aquisição de acervo

.

.

-.

Item 6.1.1.foram observados os limites percentuais anuais de despesas com salários de
dirigentes e funcionários, não superiores a 85%, sendo de 6% do total anual de despesas na
Planilha Orçamentária para a remuneração e vantagens de qualquer natureza para a diretoria e
79% do total anual de despesas na Planilha Orçamentária para remuneração e vantagens para
os demais empregados, esclarecendo que no primeiro ano de vigência, dez/2019 e ano 2020,
tais limites considerarão os valores destinados à constituição dos fundos de reserva e de
contingência, de acordo com a Cl. 2, item 9 do Contrato de Gestão.
ORÇAMENTO METAS CONDICIONADAS
N de
ordem

Ação

-

ANO 2019/2020

Indicativo de Produto

META
ANUAL

ESTIMATIVA DE
CUSTO NO ANO

EIXO 1: PRODUÇÃO ARTíSTICA: CRIAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS COREOGRAFICAS
Novas obras para seu repertório

n° de obras criadas

3

2

Manutenção de obras do repertório

n° de obras mantidas

9

RS 90.000 00

3

Ateliê de Coreografos Brasileiros

n° de obras criadas

2

,/,,,71í0.000.00

RS 850 000 00
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4

n° de videos dança

Video Dança

2

Sub total Eixo 1

R$5000000
R$ 1.170.000,00

EIXO 2: DIFUSÃO
5

Apresentação de espetáculos em São Paulo / SP

Quantidade de
espetáculos

26

Qts de cidades

10

6

Apresentação de espetaculos no Interior/Litoral do ESP

Qts de espetáculos

13

Qts de cidades

4

Qts de espetáculos

4

Quantidade de turnes

4

Qts de cidades

26

Qts. de espetáculos

51

Apresentações em outros Estados do Pais (com apoio ou
patrocinio)

RS3270000

R$ 400 000 00

RS 200 000 O

8

Turnes internacionais (custeadas pelos compradores
internacionais)

9

Instalação e ou performance/apresentação em niuseLi ou
outros espaços

n° de instalações

4

RS6000000

10

St,eanung de Apresentaçoes

n° de transmissões

4

RS 80.000 00

Subtotal Eixo 2

RS 1 734 350 00

R$ 2.801.350,00

EIXO 3: ATIVIDADES EDUCATIVAS: APRESENTAÇÕES PARA ESTUDANTES E TERCEIRA IDADE,
ACESSIBILIDADE, PALESTRAS DE DANÇA, OFICINAS DE DANÇA
li

Apresentação de espetaculos dirigidos a estudantes e terceira
idade - realizado simultaneamente a espetáculos noturnos

Quantidade de
Espetáculos

10

RS10000000

12

Oficinas de dança

Qtd de Oficinas

10

RS150000

13

Palestra de Dança

Qtd. de palestras

30

RS7.50000

4

RS4000000

14
15

18

20

Audiodescnção de novas obras - ações para pes- soas com
n° de audiodescrições
reduções de acuidades intelectuais
Manutenção do programa de acessibilidade

Manutenção do
oroarama

Audiodescrição de novas obras - publicação em Braille

n’> de publicações em
hraille

1

RS5000000

ações para pessoas com reduções de acuidades
intelectuais

n° de ação

1

RS3000000

Intercãmhio com projetos sociais

n° de organizações
intercambiadas

2

RS 30.000 00

Visitas a hospitais. abrigos creches instituições de
assistência a pessoas com deficiencia

n° de visitas

18

RS1800000

Aulas abertas na SPCD

n° de aulas

10

RS9000.00

RS21 60000

Sub total Eixo 3

R$ 307 600,00
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EIXO 4: PESQUISA, FOMENTO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS
21

Ateliê de Dança

22

Atendimento a estudantes de graduação e pós-graduação

n° de ateltês
reahzados
n° de estudantes
atendidos

1

RS 270 000 00

10

RS 1000000

Sub total Eixo (. R$ 280.000,00
EIXO 5: MAPEAMENTO, REGISTRO E MEMÕR A DA DANÇA

23

Documentários de Dança (Figuras da Dança) para exibição em TV e
.
.
. .
distribuiçao em plata- formas digitais - n° de documentarias criados

24

Documentario Figuras da Dança

n° de DVDs
reproduzidos

2.00~ RS 30.000.00

25

Novos verbetes no Dança em Rede

n° de verbetes

170 RS 17.000.00

26

Filmagem das novas obras da Companhia e do Ateliê de Coreógrafos
Brasileiros

n° de filmagens

6

RS 46.285.71

27

Gravação de conteudo para distribuição em plataformas digitais - no de
conteúdos gravados

n de conteudos
gravados

1

RS 60.000 00

n° de documentarios
.
criados

1

RS 120.00

28~ Registro em video das novas obras do repe~ório da SPCD n° de gravações n” obras gravadas ll.00J RS 20.000.00
-

:29

Exposmçâode dança

~nbdeExposiçÕes~2~ RS 40.00000
Sub total Eixo 5R$ 333.285,71

~__TOTAL ESTIMADO

4.892.235,71

Para os anos de 2021 a 2024 os orçamentos serão atualizados pela variação do 10PM e as metas especificas de cada ano, como por
exemplo Livro de ensaios e fotos, terão orçamento realizado no periodo

Considerações sobre a elaboração da proposta orçamentária 2019 2024
-

A Planilha-Modelo apresentada foi elaborada de modo a permitir a entrega de
relatórios, inclusive prestações de contas dos períodos. sob o regime de competência.
A planilha de execução orçamentária está dividida entre despesas fixas, de caráter
contínuo (tais como recursos humanos, despesas administrativas, manutenção e
conservação predial e dos bens móveis, segurança. securitização entre outros), e
despesas variáveis de acordo com a programação As primeiras tendem a se
manter, sendo apenas reajustadas de acordo com a inflação ou por força de lei. Ja
as despesas das atividades variáveis / programáticas, podem variar ano a ano, e estão
estritamente vinculadas às metas de programação proposta pela Organização Social e
aprovada pelo Estado
Para a construção do orçamento global da proposta, a APD considerou as despesas
previstas para o primeiro exercício, correspondentes ao “Plano de Trabalho’ anual
mais detalhado, bem como as estimativas para os demais anos do Contrato de
Gestão.
foram estimados recursos para a cobertura das despesas continu das e

e
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administrativas (recursos humanos prestadores de serviços de area-meio, custos
administrativos e institucionais e edificações) para cada ano, conforme modelo de
planilha do termo de referência.
• a apresentação do plano progressivo de captação anual de recursos conforme
definido no “Plano de Trabalho Estratégia de Ação” (item Financiamento e Fomento)
por meio de Leis de Incentivo à Cultura como Lei Rouanet e ProAC, além de doações
de empresas, parcerias, bem como outras formas de captação e apoio obtidos junto
a iniciativa privada, agências e órgãos governamentais de diferentes instâncias e,
• todas as despesas estão discriminadas na planilha. inclusive aquelas apontadas como
demais despesas’.
—

Todas as previsões de despesas com as ações previstas, exceto remuneração de
celetistas, custos administrativos e PJ de área-meio, foram alocadas na Planilha
Orçamentária nas rubricas dos Programas/Eixos específicos.
Contexto Histórico
Ao longo da execução do Contrato de Gestão 01/2014 firmado entre a Secretaria de
Cultura e Economia Criativa SECEC e a Associação Pró-Dança APD cujo objeto é
a gestão da São Paulo Companhia de Dança SPCD o foco tem sido a realização
de gastos de forma eficiente e pautado por princípios constitucionais, dentre eles o da
legalidade. econornicidade, transparência e publicidade proporcionando ainda um
crescimento sustentável das atividades estabelecidas nas metas e indicadores
constantes dos Planos de Trabalho ao longo e para Dezembro de 2019 e os anos
2020, 2021 2022. 2023 e 2024, este último finalizando em 30/11/2024.
-

—

—

-

Denota-se dos dados constantes na Tabela 1 que de um orçamento inicial total
previsto de R$ 91,523 milhões (Contrato de Gestão 01/2014) encerraremos Novembro
de 2019 com uma redução nominal da ordem de 36,08% nos valores repassados pelo
Estado, o que representa um valor nominal final menor de R$ 33,024 milhões.
-

Tabela 1

—

Em milhares de reais (R$)

Iteml Penodo

Dezíl4

Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 2019

Total

Repasses Previstos

1 31945015 83340617 020 91118 29748019 669 79119 382.93991 523.977

Repasses Realizados
conforme Termos de
Aditamentos

1 319 45012 465 76613.500 00010.500.00010 872 5009 841.650 58.499.366

A proposta para o periodo de Dezembro de 2019 a Novembro de 2024 parte do
conhecimento histórico da execução e na manutenção do crescimento e de
fortalecimento da SPCD.
Todos os recursos integrantes da viabilização financeira serão devidarnente
demonstrados nas prestações de contas, e os documentos fiscais correspondentes
estarão disponíveis em qualquer tempo para fiscalização dos órgãos públicos do
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Estado ou para auditorias independentes contratadas.
Nesta perspectiva a proposta também está elaborada com o cenario de que sejamos
a Organização Social selecionada nesta convocação pública para continuar a gestão e
execução do objeto contratual. Sendo assim os recursos financeiros existentes na
conta de Contingência serão transferidos para uma nova conta corrente, vinculada ao
novo contrato de gestão (conforme cl.lOa, §6° do CG 01/2014), e serão acrescidos
dos novos valores previstos nesta proposta.
INDICATIVO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTADAS

a) explicitação dos parâmetros de mercado adotados:
a.1) pesquisas salariais: ao longo do contrato de gestão 01/2014 a APD
apresentou pesquisas salariais periodicamente realizadas, que confirmaram a
prática de contratações e remunerações dentro de padrões de mercado. Por tais
motivos, a proposta adotou as bases atuais da folha de salários e encargos
vigentes, com adaptações para o próximo período de cinco anos visando
maior eficiência no uso dos recursos do contrato de gestão.
a.2) cotação de fornecedores: ao longo do contrato de gestão 01/2014. a APD
realizou processos de seleção para contratação de fornecedores de bens e
serviços, as quais foram submetidas à ciência da SEC e à fiscalização dos
órgãos competentes Assim, a proposta adotou a premissa de continuidade de
fornecimento de tais bens e serviços, a princípio nos mesmos moldes quan
titativos e qualitativos, com ajustes visando inovar práticas administrativas e buscar
maior eficiência e economicidade.
b) Recursos de captação: considerando a premissa de que a meta de captação
recursos não será inferior a 15% ao repasse do exercício e crescente ao longo
Contrato de Gestão, bem como a previ- são de apresentação de plano progressivo
captação anual de recursos, a proposta prevê metas de captação nos percentuais
15% 16%, 17%, 18% e 19%, respectivamente

de
do
de
de

c) Atualmente a APD não é gestora de outro contrato de gestão além do CG
01/2014, de modo que não apresenta proposta de redução de despesas como área
meio em razão de cumulação de contratos de gestão:
d) Contas de reserva e contingência:
dl) Constituição de recursos de reserva considerando a orientação de
percentual para compo- sição da conta de reserva não inferior a 6% do repasse
do primeiro ano de exercício do contrato, a proposta prevê um montante de R$
682.500,00 para constituição do fundo de reserva, sendo R$ 52 500.00 para
dezembro/2019 e R$ 630.000,00 para 2020.
d.2) Constituição de recursos de contingência: considerando a orientação de
percentual para composição da conta de contingência, não inferior a 1% do
repasse do repasse a cada parcela do contrato, a proposta prevê um mont~nte
de R$ 565.577,39 para constituição do fundo de contingência para do o
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período do contrato de gestão com aportes no percentual de 1% conforme os
repasses efetivamente recebidos
d.3) No primeiro ano de vigência do contrato de gestão, dezI2Ol9 e ano 2020, a
constituição destes fundos comporá a base para a mensuração dos limites
percentuais de despesas com salários de dirigentes e funcionários.
e) foram observados os limites percentuais anuais de despesas com salários de
dirigentes e funcionários, não superiores a 85%, sendo de 6%do total anual de
despesas na Planilha Orçamentária para a remuneração e vantagens de qualquer
natureza para a diretoria e 79% do total anual de despesas na Planilha Orçamentária
para remuneração e vantagens para os demais empregados, esclarecendo que no
primeiro ano de vigência, dez/2019 e ano 2020, tais limites considerarão os valores
destinados à constituição dos fundos de reserva e de contingência.
apresentamos a seguir “Quadro Resumo Orçamentário”, contendo para todos os
anos do Contrato de Gestão:
-

Memória de Cálculo
para o Quadro
Resumo Orçamentário
-

Dez12019

ibtal de Despesas com.
RH
692.336,24

2020

2021

2022

2023

2024

Total

8.425.315.91

9.556.426,59

9.867 652 40

10.132.282,48

9.391.576.03

48065.589.65

Número total de
Dirigentes previstos

1

1

1

1

1

1

NA

Percentual de despesas:
de remune- ração de
dirigentes em relação ás
despesas previstas no
Plano de Trabalho ~o

600%

6,00%

5,96%

5,99%

5,96%

5,91%

5,96%

62,83%

63,00%

68,32%

67,44%

6594%

63,64%

65,65%

80,02%

80,25%

85,76%

8699%

88,50%

89,15%

86,14%

34,98%

34 75%

30,24%

30,01%

29,50%

29,85%

30,87%

N~imero Total de
funcionários previstos
(excetuando dirigentes)
Percentual de despesas:
com salários de
funcionários em relaçâo
ás despesas previstas
no Plano de Trabalho (~)

Percenlual do repasse
alocado na área-FIM
Percentual do repasse
alocado na área-MEIO
%

1
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Para melhor compreensão das premissas, os dados do quadro acima são reproduzidos e
complementados com outras informações, abaixo:
Memória de Cálculo para o Quadro
Resumo Orçamentário

dezll9

2020

2021

2022

2023

2024

Total

TotHdoRepsssePrevi~o

~ 11.31 ~3O4.0di1.768 552,00 1 i.i78.883.00~56.557.73tt.0d

Total dos recursos de captação

131.250.00~ 1.575.000.00 1.747.200.00 1.923.601.68 2.118.339,36 2 123.987.77 9.61 9.378.81

•

iii.

-

89ç~:

~ .

91

~

~

Total das Despesas Previstas no Plano
~ Trabalho
V.

~ de Fundos

vi.

Total de Despesas com RH

~P9 .~1.QP9P~oP..j.1.0~.000.00.

.~1Ç9IQQ
-

113.984 2o5,84l13.4oLo8i.94f:65.977.oao ~

.61.250,00735.000.00H09.200.00
~

JS.425.3l5,9t -9.556.426.59~-9.867.~~

-9.391 .576.03~48 065.589.65

~•

.“

~‘i?~.

“~

~%~.~8614°

,r

,

~.

t~29 50%’~ ~29 85%

.J1LQ2~i_
L~. Consliturçào do

e ReservaC~)
Constituição do Fundo de
Contrirgencia( 1

lxv

Receita Financeira Projetada

.

~
875000
_5.009.00

10500000

10920000

-200.000.00i ~2Q~qÇ0qp

1~92~&~1_.1
—.----..

1135304

—- -

11768j52

Q~4..L.iL0.~
-

.~.i

11178883

56~773°

-21O.OO0.O0~ -215.000.001 -21 0.000.00 -1.048 000.00:

Notas.
(‘ A São Paulo Companhia de Dança e um corpo estável de dança, portanto o valor do Recursos Humanos é fundamental para a
continuidade da e~celéncia dos traba l’os

(‘1 Pata melhor entendimento e transparência acrescentamos a constituição dos fundos de lesaria e de continoëncia e a receita
fina nceira projetada para o periodo
i

(~) O percentuala mais de 100%. no Item (xiii). demonstra que a captação é paria integrante e fundamental para a realização do pia
ria trabalho.
_______

(*) 2: foram observados os limites percentuais anuais de despesas com salários de dirigentes e
funcionários, não superiores a 85%, sendo de 6% do total anual de despesas na Planilha Orçamentária
para a remuneração e vantagens de qualquer natureza para a diretoria e 79% do total anual de despesas
na Planilha Orçamentária para remuneração e vantagens para os demais empregados, esclarecendo que
no primeiro ano de vigência, dez/2019 e ano 2020, tais limites considerarão os valores destinados à
constituição dos fundos de reserva e de contingência, de acordo com a Cl. 2, item 9 do Contrato de
Gestão.
(*) 3 para efeito de mensuração dos itens (viii. e x.) deve ser observado os limites percentuais anuais de
despesas com salários de dirigentes e funcionários, não superiores a 85%, sendo de 6% do total anual de
despesas na Planilha Orçamentária para a remuneração e vantagens de qualquer natureza para a
diretoria e 79% do total anual de despesas na Planilha Orçamentária para remuneração e vantagens para
os demais empregados, esclarecendo que no primeiro ano de vigência, dez/2019 a Nov/2020, tais limites
considerarão os valores destinados à constituição dos fundos de reserva e de contingência, de acordo
com a Cl. 2, item 9 do Contrato de Gestão.

g. Cumprimento pelo Estado dos valores previstos para repasse conforme o Ane,>o
Técnico Sistema de Pagamento Cronograma de Desembolso previsto para,,~te
período:
//
-

-
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h. Repasse do contrato de gestão: a proposta contempla o repasse de R$
56 557 739,00 pelo Estado ao longo da vigencia do contrato de gestão. Para o
exercicio de 2019 foi observado o montante de R$ 875.000,00. Para o exercício de
2024 foi observado o montante de R$ 11.178 883,00; tudo conforme o art. 4° da Res.
24/2019 Para o exercício de 2020 foi observado o montante de R$ 10.500.000 00
uma vez que o § 4° da cl. 7a da minuta de CG previu captação de 15% do valor
repassado no valor de R$ 1.575.000,00. Considerando tais premissas, o saldo do
montante total foi distribuído entre os anos de 2021 a 2023, aplicando um indexador
estimado para cada período, resultando em repasses de R$ 10 920 000 00 R$
11 315 304.00 e R$ 11.768.552,00, respectivamente.
i.

Evolução de preços anuais

i.1
Despesas com Recursos Humanos (salários, encargos e benefícios): A proposta
prevê a manutenção da política salarial vigente, sem expectativa de ganhos reais.
mas com a aplicação dos dissídios coletivos das categorias profissionais do quadro
de trabalho da São Paulo Companhia de Dança. Além da variação decorrente de
dissidios. devem ser consideradas variações em benefícios (v.g, plano de saúde, vale
transporte). Vale ressaltar que a política salarial e de benefícios (assistência médicaodontológica, vale-refeição ou vale-alimentação, seguro de vida coletivo) praticada
pela Associação Pró-Dança permanecerá sendo conduzida com os princípios de
economicidade e transparência.
O quadro de pessoal nesta proposta é estimado em 65 (sessenta e cinco) empregados
no regime CLT”, podendo alternar de acordo com a demanda durante a execução do
contrato no período de 2019-2024 Além de contar com até 02 estagiários e 02
aprendizes a serem alocados de acordo com a demanda de cada departamento.
A APD se reserva ao direito de rever o quadro de dirigentes e funcionários ao longo
da execução do contrato de gestão, quer para ampliá-lo, quer para diminui-lo.
observando o orçamento previsto e a necessidade de manter quadro de pessoal
necessário para a boa execução do contrato de gestão.
i.2
Despesas Gerais e Administrativas’ estão consideradas à luz de uma política de
contenção de gastos de custeio e quando houver gastos com serviços de terceiros
estão considerados parâmetros e valores dentro do princípio da razoabilidade. Estima
se, entretanto, que haja uma pressão de custos da ordem média de 4,50% ao ano para
o periodo compreendido de 2019 a 2024.

j.

Questões tributárias:

j.1. COFINS: a proposta prevê valores a título de COFINS, sob a aliquota de 3%
dos valores repas- sados e da meta de captação. A APD sustenta sua condição de
entidade isenta do pagamento da COFINS sobre todas as receitas decorrentes de

._~_-

-

,;S p’.

~
~
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suas atividades próprias, inclusive quanto às receitas decorrentes de repasses de
recursos no âmbito do contrato de gestão com fundamento no art. 14, X, da Medida
Provisória n° 2 158-35/01 A fim de ver declarada a inexistência de relação jurídico
tributaria que a obrigue ao pagamento da COFINS a APD propôs ação declaratória
cumulada com repetição de indébito (0011504-31 2011 403.6100) que ora se
encontra em fase de apelação perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região. A
APD continuará a depositar judicialmente o valor correspondente à COFINS, a fim de
bem gerir tal contingência e não deixar passivos ao Estado em caso de improcedência
j.2. ISS: considerando que a APD teve sua imunidade tributária ao ISS reconhecida em
sede de apelação no âmbito da ação declaratória n° 1040368-84 2014.8.26.0053
proposta em face do Município de São Paulo considerando que em sede de sentença
na mesma ação declaratória, a APD teve reconhecida a isenção do ISS, nos termos
da Lei 16.127/2015: considerando, ainda que a APD vem obtendo êxito em ver
reconhecida a isenção do ISS em sede administrativa nos termos da Lei
16.127/2015: a pro- posta apresentada não contempla valores a título de ISS. quer sob
a alíquota de 2% (se considerada a isenção prevista pela Lei 16.127/2015 alterada pela
Lei 16.757/2017). quer sob a aliquota de 5%. Anote-se que o equilíbrio econômico-financeiro da proposta apresentada pressupõe que o
reconhecimento da imunidade da APD ao ISS deve ser mantido em sede recursal, bem
como que tal decisão, proferida em ação declaratória, terá seus efeitos estendidos para
os exercícios do contrato de gestão a ser firmado. Por conseguinte, a alteração de tal
cenário poderá ensejar a revisão das premissas orçamentárias e. pois, do contrato de
gestão
k.
Aplicação de recursos para manutenção e conservação a proposta atende a
previsão de aplicação em Programa de Edificações conservação, manutenção
segurança. de percentual mínimo de 1% dos recursos repassados
Estimativa de custo das metas condicionadas. Estes números representam a
estimativa de custos das metas condicionadas apresentadas no Plano de Trabalho
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Quadro de Dados Macroeconomicos
Figura 1

-

Perspectiva Macroeconomica 1

Atividade econômica
Mui ido-Crescimento sial do P16
EUA Crescimeruo ,eal do P18
Zocu do ELIic -• Ciescimonto real do PIB
China Ciescimento eal do PIB
Japdo Crescimento real do P18
lnflaçào
EUA CPI
Zona do Enro CPI

2019P •2020P

2021P 2022P

3,2%
2,2%
1,0%
6,2%
0,8%

3,0%
1,5%
1,0%
5,7%
0,4%

3,5%
1~9%
1,0%
5,6%
0,7%

3,5%
l~8~’o
0,9%
5,7%
0,9%

2,5%

24%

1,5%

1,6%

2,4%
1,7%

2,4%
1,8%

7.169
t878
0,8%
11,9%
11,8%

7.575
1.938
1 ~7%
11,7%
ll,6%

8.024
2.006

8.477
2.118

2,9%

2,9%

11,3%
11,2%

11,0%
10,9%

3,6%
3,6%
6,3%
7,7%

3,6%
3,5%
4,1%
4,3%

3,8%
3,8%
3,8%
3,8%

3,5%
3,5%
3,5%
3,5%

5,00%
6,OO°f~

5,00%
S,OO%
1,40%
4,89%
5,01%
2,21%

5,00%
1,20%
4,89%
4,75%
2,29%

5,00%
S,OO%
l,45%
4,89%
4,60%
2,43%

79,2%

03%
—3,8%
60,2%
78,1%

—3,5%
60,5%
77,2%

4,00
3,91

4,00
4,00

4,00
4,00

55
217
162
—l,B%
5,1%

59
232
173
1,7%
4,2%

52
242
190
.2,1%
4,8%

IBra si i
Atividade econômica
1

P18 nominal -- 8ii[i~5es d~ rea~s
P18 nomirii~ Bilhões de dolores
Cro~i:medo real rio PtB
roxa do lesempreno mnai~ do ano
Fax~ d~• desorïipeqo ri;ri oe periocio
lnflaçao

1

PCA
1NPC
IGP-M
IPA-M ipioços poi ata~ioI

Taxa de juros
Selo uno: do ano

la ual de uros SuIicIIPCA1 fim de penado 2,36%
CDI A~riin
4,89%
F~ILP ~Tai.a nunninofl -: tire de peric~do
5,71%
iLP iLixa ieaIi iru dc pcnooo
2,42%
IFnanças públicas
Rrisuliado primano •- ~b do P18
.0,9%
Ren;uliainu ;orn~nrni ~ dc P18
—S,8%
D~oca púbiica liquida - ‘:~ do P13
57,5%
D~ci~ I;iihi (0* t)~ 010 ~ ilo P18
77,7%
Taxa do cámbio
FiRL ~3D - de.~
3,80
DRL; u~3D nodo çk ano
382
Setor ex terno
~ofaii;:-i c;01130101(iI LJSD [ii
55
C~1:c.,d~’~ IJSD o
232
i1)JIt0~dE-~
USD b
176
Conilin co’ rufo - ~ P18
—l,O%
u,&sl;nnifnilO diii-Oo rio ~iiI5
P18
4,6%

-1,2%
—S,6%

59,5%

5,00%

O,6%
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Figura 2

—
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