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Contrato de Gestão n- O!if200!i 

CONTRATO DE GESTAO 

Contrato Que entre si celebram o Estado de 5110 Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Cultura, e a FUNDAÇAO ORQUESTRA SINFONICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, qualificada como Organizaçao Social da Cultura. 
Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de 5110 Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Estado da Cultura, com sede nesta cidade. na Rua Mauá. nO 51 , 
neste ato representado pelo Titular da Pasta, Sr. Jooo Batista de Andrade, 
brasileiro, portador da cédula de identidade RG. nO 3.704.667 e do CPFIMF nO 
091.448.208-44, doravanle denominada CONTRATANTE, e de outro lado a 
FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. com 
CNPJIMF nO 07.496.643/0001·00, lendo endereço nesta Capital, na Rua Maué, 1'10 

51. 2° andar, e com estatuto registrado no 10· Oficial de Registro Civil das 
Peucas Jurldicas da Capital, sob nO 8_988, neste ato representada por seu Diretor 
Executivo, Sr. Marcelo de Oliveira Lopes, brasileiro, solteiro, portador do R.G. n" 
16.713.316 e CPF nO 064.051 .548-74, dOfavante denominada CONTRATADA, 
tendo em vista o que dispõe a lei Complementar n" 846, de 04/06198 , e o Decreto 
rf 43.493, de 29107198 e considerando a declaraçAo de dispensa de IicitaçAo 
inserida nos autos do Processo SC rf 190712005, fundamentada no §1°, do artigo 
6", da referida lei Complementar, combinado com o artigo 26, da Lei Federal nO 
8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores, RESOLVEM celebrar o presente 
CONTRATO DE GESTAO referente ao gerenciamento e execuçao de atividades e 
serviços a serem desenvolvidos no Complexo Cultural Júlio PrestesJSala Silo 
Paulo de acordo com a demarcaçllo estabelecida pelo anexo V, cujo uso fica 
permitido pelo perlodo de vigência do presente contrato, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

1 - O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto o fomento e a 
operacionalizaçllo da gestllo e execuçllo, pela CONTRATADA, das atividades e 
serviços na área da cultura, especificamente em relaçao ao apoio, administraçAo e 
manutençllo da Orquestra SlnfOnica do Estado de sao Paula - OSESP e do 
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala sao Paulo, em conformidade com o "Anexo 
Técnico r", que integra este Instrumento. 
2 - O objeto contratual executado deverá atingir o fm a que se destina, com 
eficácia e qualidade requeridas, 
3 - Fazem parte integrante deste CONTRATO DE GESTÃO: 
a) "Anexo Técnico I" - (metas, obrigaçOes, direitos, organizaçllo e crttérios de 
avaliaçllo); 
b) "Anexo Técnico 11 - Sistema de Pagamento" (orçamento e cronograma de 
desembolso); 
c) "Anexo Técnico 111- Sistema de Despesa com Pessoal" (li itérios); 
d) "Anexo IV -Inventário e Avaliaçllo dos Bens mOVeis"; 
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e) -Anexo V - Termo de PermiSS1io de uso· , 

Para o atendimento de suas obrigaçOes, cabe à CONTRATADA, além das 
obrigaÇóes constantes das especiflcaçoes técnicas (Anexos I e 11), bem como dos 
diplomas legais federal e estadual, que regem a presente contrataç1io, as 
seguintes: 

1 - Executar os ser\l;ços descritos e caracterizados no incluso "Anexo Técnico I ", 
cumprindo as metas a serem atingidas , nos prazos previstos, em conson1iflcia 
com as demais cláusulas e condiÇÕes estabelecidas neste CONTRATO DE 
GESTÃO; 
2 - Observar fielmente as condiçOes de remuneraçao de pessoal previstas no 
Anexo 111- Sistema de Despesa com Pessoal (Limites e Critérios): 
3 - Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitidO, em 
conformidade com O diSposto nos respectivos termos de permiss:io de uso, até 
sua restituição ao Poder Público, arcando, na proporç1l0 do espaço ocupado, com 
os respectivos impostos , taxas, contribuições e despesas de utilidade pública 
(água, eletricidade e gás); 
4 - Comunicar á Comiss:'o de Aval iaçâo constituida pelo Secretário da Cultura 
todas as aquisições de bens móveis que forem real izadas, no prazo de 30 (trinta) 
dias após sua ocorrência; 
5 - Entregar ao Estado para que sejam incorporados ao seu património, nas 
hipóteses de e)(\inção ou de desqualificação, as doações e legados eventualmente 
recebidos em decorrência do CONTRATO DE GESTÃO, bem como os 
excedentes finance iros gerados ao longo de sua execuç1l0; 
6 - Pór á disposição do Estado para que sejam revertidos ao seu património, nas 
hipóteses de desqualificação ou extinçãQ da entidade e de rescis1l0 contratual. os 
bens permitidos ao uso, bem como o saldo qualquer dos recursos financeiros 
recebidos em decorrência do CONTRATO DE GESTÃO; 
7 - Contratar, se necessário, pessoal para a execução das atividades previstas 
neste CONTRATO DE GESTÃO, responsabilizando-se pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
objeto desta avença, e observando os limites e critérios pa ra a despesa com a 
remuneraç1lo e vantagens de qualquer natureza de dirigentes e empregados, 
confonne estabelecido no "Anexo Técnioo 111- Sistema de Despesa com Pessoal"; 
6 - Publicar na imprensa diária e no Diário Oficial do Eslado, no prazo máximo de 
90 (noventa) dias, contados da assinatura deste contrato, regulamento próprio 
contendo os procedimentos que adotará nas aquisições de bens e contrataÇÕes 
de obras e serviços com recursos provenientes do Poder Público; 
9 - A remuneraç1l0 e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas los 
dirigentes e empregados das OrganizaçOes Sociais de Cultura não p 
exceder aos niveis de remuneração praticada na rede privad 
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baseal"ldo-se em indicadores espe<:ificos divulgados por entidades especializadas 
em pesquisa salarial existentes no mercado; 
10 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para a 
qualificação como Organização Social; 
11 - Manter, em perfeitas condições de uso e cOrlservação, os equipamentos e 
instrumenta is necessários para a realizaçao dos serviços con tra tados: 
12 - Manter em perfeitas condições de uso e conservação o imóvel consistente no 
Complexo Cultural Júlio Prestes I Sala sao Paulo e adjacências ocupadas pela 
CONTRATADA para realização das atividades objeto do CONTRATO DE 
GESTÃO, realizando a manulençao preventiva e corretiva , conforme previsto no 
Anexo Técnico L 
13 - Submeter à aprovação prévia da Secretaria da Cultura os projetos culturais 
que impliquem 

(a) o uso de espaços internos de be1s imóveis, prédios ou lerrenos, objeto do 
CONTRATO DE GESTÃO, para empreendimentos diversos, tais como 
montagem de restaurantes, lanchonetes, quiosques, livrarias e 
assemelhados; 

(b) o empréstimo de bens móveis do patrimônio artistico, histórico e cultural a 
organizações nacionais ou internacionais. para e)(ibiçao em mostras, 
e)(posiçoes e outros eventos. em '~irtude de intercâmbio ou n1lo; 

(c) a restauraç1lo de obras do acervo artístico, histórico e cultural 

14 - Submeter trimestralmente relatórios parciais de acompanhamento das metas 
do CONTRA TO DE GESTÃO à Comissao de Avaliaçao constituida pelo SecretáriO 
da Cultura. 
15 - Contra tar seguro multirrisco para os bens do patrimônio histórico, artístico e 
cultural, em modalidade especifica, quandO se tratar de projetos culturais que 
impliquem em empréstimo a organizações nacionais ou internacionais, para 
e)(ibiçao em mostras. e)(posições e outros eventos. em virtude de intercambio ou 
não; 
16 - Adotar o Símbolo e o nome designativo da unidade de cultura cujo uso lhe 
fora permitido. seguidO pelo nome designativo 'Organizaçao Social da Cultura"; 
17 - Responsabilizar-se pela reparação ou indenização de dano, material e/ou 
moral, decorrente de ação ou omiss1io, dolosa ou culposa (negligência, imperícia 
ou imprudência) de seus agentes, causado ao Estado, aos usuários (ou 
consumidores) dos serviços ou a terceiros, sem prejuízo das demais cominações 
legais e contratuais; 
18 - A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de 
dano causado por falhas relativas à prestaç1io dos serviços, nos termos do artigo 
14 da lei nO 6.076, de 11/09/90 (Códi90:le Defesa do Consumidor); 
19 - Atender aos usuários (ou consumidores) dos serviços com dignidade e 
respeito, de modo universal e igual itário, mantendo-se sempre a qualidade na 
prestaç1io dos serviços e observando-se a legislaçao especial _~: : r07)1Io ao 
;d"o. ' ";"". " .dol",,,"'" portad" " "1;';'00;, C:J!t-

J 
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20 - Manter, em local vislvel ao público em geral, placa indicativa do endereço e 
telefone em que os usuários (ou consumidores) possam apresentar as 
reclamaçOes relativas aos serviços, segundo modelo fornecido pela Secretaria; 
21 - Publicar no Diário Oficial do Estado e submeter à análise do Tribunal de 
Contas do Estado de S30 Paulo seu bal~nço e demais prestaÇÕes de contas; 
22 - Fornecer prontamente todas as informaçOes e esclarecimentos porventura 
solicitados pela CONTRATANTE. por in termédio da Comiss!lio de Avaliaç!lio, 
relativamente às atividades, opera~es . contratos, documentos e registros 
contábeis da CONTRATADA; 
23 - Permitir a qualquer momento a realizaçao de vistoria no imóvel consisten te 
no Complexo Cultural Júlio Prestes I Sala sao Paulo, por parte dos membros da 
Comiss30 de Aval iaçao ou por outras pessoas credenciadas pela 
CONTRATANTE ; 
24 - Contratar empresa de auditoria independente para auditar ou emitir relatórios 
especiais sobre as atividades e contas da CONTRATADA, ouvindo-se 
previamente a Comiss30 de Avaliaç30 a respeito da contrataç30: 
25 - Observar fie lmente a legislaç30 trabalhista, bem como manter em dia o 
pagamento das obrigaçOes tributárias e previdenciárias, fornecendo certidOes 
negativas e de regularidade fiscal , sempre que solicitadas pela Comiss30 de 
Avaliaç3o; 
26 - Permitir o livre acesso do CCI/SEFAZ aos livros contábeis, papéis, 
documentos, arquivos sobre as ativklades e operaç3o da CONTRATADA. 

Para a execuç30 dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE 
obriga-se a: 

1 - Prover a CONTRATADA dos meios necessários êI execuçao do objeto deste 
contrato; 
2 - Programar no orçamento do Estado, nos exercicios subseqüentes ao da 
assinatura do presente CONTRATO, os recursos necessários, nos elementos 
financeiros especlficos para custear a execuçao do objeto contratual , de acordo 
com o sistema de pagamento previsto no "Anexo Técnico 11 - Sistema de 
Pagamento", que integra este instrumento; 
3 - Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, mediante ato do Secretário da 
Cultura e celebraçao dos correspondentes termos de permiss30 de uso; 
4 - Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta cláusula, 
anteriormente êI formalizaç30 dos termos de permiss30 de uso; 
5 - Promover, observado o interesse pUbl ico e as disposições legais pertinentes, o 
afastamento de servidores públicos paía terem exerclcio na Organizaç30 Social 
da Cultura; 
6 - Aprovar o regulamento de que trata o item '8' da cláusula anteri 
prazo de 30 (trinta) dias da sua publicaçao no Diário Oficial do Estad 
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impugnaçM total ou parcial, assinalará prazo razoável para as correções 
pertinentes; 
7 - Analisar , anualmente, a capacidade e as condições de prestação de serviços 
comprovadas por ocasiao da qualificaçao da entidade como Organização Social 
de Cultura, para verificar se a mesma ainda dispõe de suficiente nivellécnico para 
a execuçao do objeto contratual; 
8 - Ressarcir a CONTRATADA por eventuais desembolsos que essa seja 
obrigada a realizar, em cumprimento de condenaçoes transitadas em julgado, ou 
em decorrência de acordo amigável previamente aprovado pela CONTRATANTE, 
para pagamento de dividas liquidas e certas de natureza trabalhista, 
previdenciária ou tributária, provenientes de fatos geradores ocorridos 
anteriormente à data da assinatura do presente CONTRATO DE GESTÃO, e cuja 
responsabilidade venha a ser imputada á CONTRATADA, na qualidade de 
responsável por sucess:lo da CONTRATANTE. Por seu termo a CONTRATADA 
deve comunicar imediatamente á CONTRATANTE o recebimento de qualquer 
solidtaçao ou notiflcaçao de pagamento. assim como de citaçao inicial em aÇÕes 
judiciais, nos casos acima especificados, ficando facultado á CONTRATANTE 
orientar a resposta ou defesa da CONTRATADA sobre o assunto. 

A Comissao de Avaliaçao constitu lda pelo Secretário da Cultura, em conformidade 
com o disposto no §3" do artigo 9" da l ei Complementar nO 846/98, procedera 11 
verificaç:lo periódica do desenvolvimen·.o das atividades e do retorno obtido pela 
Organizaçao Social com a aplicaç:io cos recursos sob sua gest:lo, elaborando 
relatório circunstanciado, encaminhando cópia 11 Assembléia legislativa 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A veriflcaçao de que tra ta o caput desta cláusula. relativa ao cumprimento das 
diretrizes e metas definidas para a CONTRATADA, restringir-se-á aos resultados 
obtidos em sua execuçao. em con fronto com as metas pactuadas e com a 
economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
A Comissao de Avaliaçao referida nesta cláusula deverá elaborar relatório 
conclusivo sobre a avaliaçao do desempenho da CONTRATADA até 31 de julhO 
de cada exerclcio. em con formidade com O pactuado neste CONTRATO DE 
GESTÃO. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
As condiÇÕeS do CONTRATO DE GESTÃO ser:lo revistas anualmente de comum 
acordo entre as partes, para introduç:lo de ajustes ou estabelecimento de novas 
metas e indicadores de desempenho, assim como para definir o ntante dos 
recursos a serem repassados 11 CONTRATADA no exercíCio s que 
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dever!llo constar da respectiva proposta orçamentaria. levaodo-se em conta o 
rela tório produzido peta Comiss!llo de Avaliaç!llo. 

PARÁGRAFO QUARTO 
Os rela tóriOs mencionados nesta cláusula dever!llo ser encaminhados pelo 
Secretário da Cultura ao Governador do Estado. para subsidiar sua deci&ao 
acerca da manutençao da qualificaçao da entidade como Organizaçao Social na 
área da cultura. 

A execuçao do presente CONTRATO DE GESTÃO será acompanhada e 
fiscalizada pelo Departamento de Artes e Ciências Humanas • DACH, da 
Secretaria de Estado da Cultura. 

o prazo de vigência do presente Contrato seré de 5 (cinco) anos. tendo por termo 
Iniciai a data da sua assinatura, podendo ser renovado, depois de demonstrada a 
consecuçao dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
N!IIo obstante o prazo estipulado no caput. este contrato é pactuado com cJéusula 
resolutiva. cuja implementaçao dar-se-é no primeiro dia de janeiro de cada 
exerclcio abrangido, caso n!llo se ve~e a suficiência de recursos orçamentários 
aprovados por lei, aptos a suportar as despesas daquele exerclcio. 

• PARÁGRAFO SEGUNDO 
Ocorrendo a resoluçao do contrato com base na condiçao estipulada no parégrafo 
anterior a CONTRATADA nao terá direilo a qualquer espécie de indenização. 

Pela prestaçao dos serviços objeto deste Contrato, especificados no "Anexo 
Técnico I ", a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA. no prazo e condlçOes 
constantes neste instrumento, bem como no ·Ane~o Técnico 11 - Sistema de 
Pagamento·, a importência global estimada em RS 215.433.333,33 uzentos e 
quinze milhoes quatrocentos e trin ta e três mil trezentos e trinta e trê 
e três centavos). 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Do montante global mencionado no "capur desta cláusula. o valor de R$ 
7.600000.00 (sete milhões e seiscentos mil reais) correspondente a este exercicio 
financeiro, onerará a rubrica P.T. nO 13.392.1201.4736.0000, E.E. nO 33903975, 
U.G.E. nO 120101, do exercício de 2005, deslinado a custear o presente 
CONTRATO DE GESTÃO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
O valor restante correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis 
orçamentárias, dos exercícios subseqüentes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
A importância global estipulada no caput desta cláusuta poderá ser ajustada, 
obsel\lando-se as disponibilidades financeiras de recursos alocados nos 
orçamentos dos anos subseqüentes. a legislaçao estadual aplicável aos contratos 
de prestaçao de sel\liço em geral. 

PARÁGRAFO QUARTO 
Os recursos repassados fi CONTRATA.DA poder1io ser por esta aplicados no 
mercado financeiro, desde que os resultados das aplicações revertam-se, 
exclusivamente, ao cumprimento dos objetivos deste CONTRATO DE GESTÃO. 

PARÁGRAFO QUINTO 
As fontes de recursos financeiros para a execuçao do objeto do presente 
CONTRA TO DE GESTÃO poderllo ser: 
1 - transferências provenientes do Poder Público; 
2 - receitas auferidas pela prestaçllo de sel\liços e pela realizaçao de atividades, 
tais como bilheterias, assinaturas; 
3 - receitas advindas da utilizaçllo de seus espaços fisicos: 
4 - rendas diversas, inclusive da venda. licenciamento ou cessa0 de seus 
produtos, tais como direitos autorais e conexos; 
5 _ doações, legados, patrocinios, apoios e contribuições de entidades nacionais e 
estrangeiras; 
6 - rendimentos de aplicações de ativos finance iros: 
7 - outros ingressos. 

PARÁGRAFO SEXTO 
A CONTRATADA deverá movimentar e aplicar os recursos financeiros que lhe 
forem repassados pela CONTRATANTE em conta corrente especifica e eXClusiva 
do Banco Nossa Caixa S/A, a qual deverá fazer referência a este CONTRATO DE 
GESTAO, de modo que nao sejam confundidos com os recursos próprios da 
CONTRATADA que, preferencialmente, deverao ser movimentados e aplicados 
em contas correntes do Banco Nossa Caixa S.A. Os extratos de movimentaçao 
mensal e balancetes consolidados (da totalidade das despesas e receitas por i 
fontes e categorias) deverao ser encaminhados mensalmente á omissao de 
Avaliaçllo da Secretaria de Estado da Cultura para análise. 

7t' 
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Para o ano de 2006, o valor a ser repassado será de R$ 43.000,000,00 (quarenta 
e três milhoes de reais) . sendo que a transferência li CONTRATADA será 
efetivada mediante a liberação de 04 (quatro) parcelas, de acordo com o "Anexo 
Técnico 11 - Sistema de Pagamento", 

PARÁGRAFO ÚNICO 
As parcelas trimestrais serao transfetidas a CONTRATADA, através da conta 
mencionada no parágrafo sexto da dáusula sétima, supra, de acordo com o 
"Anexo Técnico 11- Sistema de Pagamento", 

c LAUSULA NONA 
DA ALTfBAC1Q CONTRATUAL 

O presente CONTRATO DE GESTÃO poderá ser, a qualquer tempo. alterado. 
parcial ou totalmente. medianle prévia justificativa por escrito. que conterá a 
declaraçêo de interesse de ambas as partes e deverá ser autorizado pelo Titular 
da Pasla da Cultura. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
As eventuais alteraçoes pactuadas serao formalizadas por in termédio de Termo 
de Aditamento ao presente CONTRATO DE GESTÃO. 

• A rescis30 do presente Contrato obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 
a 80 da lei Federal n" 8.666193 e alterações posteriofes. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Verificada qualquer hipótese motivadOfa da rescis30 contratual. a 
CONTRATANTE providenciará a imediata revogaçao da permiss30 de uso de 
bens públicos e a cessaçao dos afastamentos dos servidores públicos colocados à 
disposiçao da CONTRATADA, não lhe cabendo direilo a qualquer indenizaçao, 
salvo na hipótese prevista no §2" do artigo 79 da lei federal nO 8.666193. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Em caso de rescisão unilateral por parte da CO~N:T:~RA:~T::A~NiT~E~. ~~"~'jO~d~~~~:':~~dt;' inadimplemento imputtlvel ti CONTRATADA, o 
relativos ti dispensa do pessoal contratado para 
execuçao do objeto deste contrato. acrescidos por 
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danos emergentes de natureza material, bem como integral quitação das 
obrigaçOes pendentes decorrentes do presente contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Em caso de rescis:!o unilateral por parte da CONTRATADA, a mesma se obriga a 
continuar prestando os serviços ora contratados, por um prazo mínimo de 180 
(cento e oitenta) dias, contados a partir da denúncia do Contraio. 

PARAGRAFO QUARTO 
A CONTRATADA terá prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da 
rescisão do Contra to, para quitar suas obrigações e prestar contas de sua gestão 
ti CONTRATANTE . 

A inobserváncia, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigaçao constante deste 
Contrato e de seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar 
pertinente, autorizará a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em 
cada caso, as sançOes previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da lei Federal nO 
8 ,666193 e alteraçOes posleriores, aplic3ndo-se, quando for o caso, a Resoluçêo 
SC - 9, de 15103/91 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A imposiçao das penalidades previslas nesta cláusula dependerá da gravidade do 
falo que as motivar, considerada sua aval iaçao na situaçao e circunslância 
objelivas em que ele ocorreu, e dela serà notificada a CONTRATADA, 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Da rescisM que determinar a aplicação das penalidades, a CONTRATADA terá o 
prazo de 05 (cinco) dias para interpor recurso, dirigido ao Titular da Pasta da 
Cultura. 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
O valor da mulla que vier a ser apl icada será comunicado 11 CONTRATADA e o 
respectivo montanle será descontado dos pagamenlos devidos em decorrênCia da 
execução do objeto contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa. 

PARÁGRAFO QUARTO 
A imposiçao de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula nllo elidirá o 
direito de a CONTRATANTE exigir indenizaçao integral dos prejulzos que o fato 
gerador da penalidade acarretar para os 6rgãos gestores deste contrato, seus 

""éri" , ,,"",'O,. """"',,"m,," ,,, ",p,""bm,v , oi" 'Ii" ~ 
do autor do fato. ~ 

9( 
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1 - Sem prejuizo do acompanhamento, da fiscalizaçto e da nOflTlalividade 
suplementar exercidas pela CONTRATANTE sobre a execuçio dos serviços 
previstos neste Contrato, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e 
autoridade normativa da CONTRATA.NTE. ficandO certo que a alteraçto 
decorrente de ta is competências normativas seré objeto de lermo aditivo, ou de 
nolificaçao dirigida a CONTRATADA. 

2 - A CONTRATADA poderâ, a qualquer tempo. mediante justificativa 
apresentada ao Titular da Pasta da Cultura, propor a devoluçao de bens ao Poder 
Público Estadual, cujo uso fora a ela PErmitido e que nao mais sejam necessários 
ao cumprimento das metas avençadas. 

cLAUSULA DÉCINlA.TERCEIRA 
DA PUBUCAcl0 

o CONTRATO DE GESTÃO será publicado no Diário Oficial do Estado. no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura. 

Fica eleito o foro central da comarca da Capital do Estado de sao Paulo, com 
renúncia de qualquer oulro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
questOes oriundas deste contrato, que nao puderem ser resolvidas pelas partes, 
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presenle conlrato em 04 (qualro) 
vias de igual teor e forma, 

sao Paulo, 1" ele novembro de 2005 . 

• 

c 

CONTRA ~'L.i.-t:y 

" 



, 
ANEXO TECNICO I - 2005 

PROGRAMA DE METAS/ OBRIGAÇÕES E DIREITOS/ 

- ' -ORGANIZAÇAO / CRITERIOS DE AVALIAÇOES 

Este anexo técniCO estabelece o programa de trabalho e melas para a Fundação 

Orquestra Sinfônica do Estado de S~O Paulo - Fundaç:io aSESP (inclusive o 

Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala S:lo Paulo) com a fixaç.:io de direitos, 

• obrigações, prazos de execuçao e critérios de avaliaçao de desempenhO, 

observando o Cumprimento de sua fi1alidade básica quanto à divulgação e o 

desenvolvimento da arte musical e de temas educacionais e culturais afins. bem 

como a administraç:io, operação e manulenç:io do Complexo Cultural Jlllio 

Prestes/Sala São Paulo 

• 

Para bem desempenhar as suas atribuições a FUNDACAo OSESP dever<l durante a 

vigência do CONTRATO DE GESTÃO: 

I. Manter e melhorar o padrão de qualidade da Orquestra Sinfônica do Estado de sao 

Paulo - OSESP e do Complel(o Cultural Júlio Prestes/Sala Silo Paulo; 

11. POSsibilitar o amplo acesso do público aos concertos da Orquestra SinfÔnica do 

Estado de sao Paulo - OSESP e aos eventos do Complel(o Cultural Júlio 

Prestes/Sala Silo Paulo; 

111 Difundir o repertóriO SinfôniCO e de câmara brasileiro; 

IV. Incentivar a part icipaçllo de regen tes e sOlislas brasileiros e estrangeiros com 

reconhecido mérito artistico; 

V. Di fundir o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentaçOes para exibiçao 

por rádio e televisllo, ediçao de obras de compositores brasileiros, gravaçao de CO's, 

OVO's e outras mídias, formaçao de pla téias, aperfeiçoamento de instrumentistas, 

incentivo á colaboraçao volun tária com a OSESP e atividades afins; 

VI. Desenvolver e aperfeiçoar o Centro de Oocumentaç1io Musical ; 
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• 

VII , Estabelecer pólo de gravaçao de música, tendo por base o Complexo Cultural 

Júlio Prestes/Sala sao Paulo; 

VIII. Desenvolver programas de incentivo à formaçao de platéias para crianças e 

adultos; 

IX, Desenvolver programas de acesso de alunos e docentes das escolas aos ensaios 

e concertos didàticos da Orquestra SinfCnica do Estado de sao Paulo - OSESP; 

X. Criar Academia de Música; 

XI. Constituir um Fundo de Capital para a Orquestra Sinfônica do Estado de S1Io 

Paulo. a ser composto por doações, contribuições e eventuais excedentes 

financeiros e outros; 

XII. Gerenciar e explorar os espaços do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala sao 

Paulo, inclusive negociar e receber por sua utilizaçao por terceiros, visando 

maximizar sua receita; 

XII I. Explorar as marcas OSESP, Sala S1Io Paulo, Complexo Cultural Júlio Prestes. e 

outras; 

XIV. Administrar o estacionamento do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala sao 

Paulo, 

XV. Realizar turnês Nacionais ou Internacionais . 

, 
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PROGRAMA DE METAS A SEREM CUMPRIDAS 

1) DOS CONCERTOS 

A Orquestra e o Coro farao. em conjunto ou separadamente, um mínimo de 24 

(vin te e quatro) concertos. assim distribuídos: 

a) 20 (vinte) concerios sinfônicos; 

b) 02 (dois) concertos de câmara; 

c) 02 (dois) concertos fechados_ 

" 

2) DOS ENSAIOS ElOU CONCERTOS DIDÁ TlCOS 

A OSESP rea lizará 01 (um) concerto e/ou ensaio didético. 

Indicador Meta 2005 

N" de ensaios didáticos 01 
Percentual de ocupaÇao de público 60% 

3) DAS A TlV/DADES DIDÁ TICAS 

A OSESP realizará 04 (quatro) atividades didáticas. 

Indicador Meta 2005 

N" de atividades (gincanas) 01 
N" de atividades (fazendo música) 03 
Percentual de ocupaÇcê o de público 60% 

4) DA CAPTAÇAo DE RECURSOS 
, 
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A Fundaçao OSESP se compromete a captar, anualmente, 12% (doze por cento) 

do valor repassado naquele ano via CONTRATO DE GESTÃO, por meio de 

doaÇÕes, patroclnio, receitas de bi lheteria, assinatura, aluguel do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala Silo Paulo, concertos fechados, estacionamento e 

outras. 

Indicador Meta 2005 

~rcenta~~ de receitas próprias captadas 12% do contrato de gestão 
la funda o 

5) DA QUALIDADE DOS SERViÇOS PRESTADOS 

Monitorar Indice de satisfação dos usuários com os serviços prestados por meio 

de pesquisas realizadas por amostragem. Deverâo ser avaliados pela pesquisa os 

concertos realizados pela OSESP e as condiçOes das instalaçôes do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala Silo Paulo. 

Indicador Meta 2005 

ndice de satisfaçao com os concertos 60% 
ndice de satisfaçllo com as instalações do 60% 
Com~e~o Cultural Júlio PresteslSala 5110 
Paulo 

6) PARTICIPAÇÃO DE MAESTROS E SOLISTAS CDNVIDADOS 

i) participaçllo na temporada da OSESP de no minimo 03 (trés) regentes de 

renome internacional: 

ii ) participaç!lo na temporada da OSESP de no minimo 16 (dezesseis) sol istas, 

sendo no mlnimo 08 (oito) de renome internacional. 

Serao considerados de renome in ternacional os regentes e solistas que já tiverem 

se apresentado em pelo menos 05 (cinco) orquestras estrangeiras. 

Indicador MehI 2005 

N' de regentes de renome internacional que 
I participam da temPOrada 

03 

N' de solistas de renome internacional que 
Iparticipam da temporada 

08 
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7) DISPONIBILIZAÇÃO DOS CONCERTOS PARA PROGRAMAS 

DE TVERÁDIO 

(i) A Fundaçao OSESP disponibilizará gratuitamente ê TV pública (não comercial) , 

para gravação ou transmissão ao vivo, no mínimo, 02 (dois) concertos; 

(ii) A Fundaçao OSESP disponibi izará gratuitamente ê rádio pública (não 

comercial) , para gravaçao ou transmissão ao vivo, no mínimo, 07 (sete) 

concertos, 

Indicador Meta 2005 

N· de concertos disponibi lizados "' TV 02 
Pública 
N" de concertos disponibilizados na R;ldic 07 
Pública 

OBRIGAÇÕES E DIREITOS 

1) SALA DE CONCERTOS SÃO PAULO 

Ficará disponivel, no total, para 01 (Jm) evento por mês, não cumulativo, para o 

Governo do Estado de São Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura. 

Estão inClusos neste número os poderes Legislativo e Judiciário, em datas a 

• serem definidas de comum acordo, com a prévia aprovação da SEC, 

2) ESTAÇÃO DAS ARTES, HALL E SALÃO DOS ARCOS 

Ficarão disponiveis, no total. para 01 (um) evento por mês, nao cumulativo, para o 

Governo do Estado de São Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura. 

Estao inclusos neste número os poderes Legislativo e Judiciêrio, em datas a 

serem definidas de comum acordo, com a prévia aprovação da SECo 

3) EVENTO BENEFICENTE 
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A Fundaçao OSESP se comj)(omele a atender. caso seja solicitado, a 01 (um) 

evento beneficente por quadrimeslte, nilio cumulativo. na Sala de Concertos Silio 

Paulo. a preço de custo. em datas a serem definidas de comum acordo, com a 

pl'évia aprovaçao da SEC , 

4) O SALÃO NOBRE 

Será administrado de forma compartilhada pela a Fundaçao OSESP e pela 

Secretaria de Estado da Cultura. 

5) UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL 

• A Fundaçao OSESP nao cederé gratuitamente és dependências do Complexo 

Cultural Julio Prestes/Sala Silio Paulo além do previsto neste anexo. 

A utilizaçao das dependências do Complexo Cultural Julio Prestes/Sala sao 

Paulo por terceiros será realizada de acordo com o previsto no Anexo V - Termo 

de PermissaiO de Uso e no Regulamento de Utilizaçao de Espaços do Complexo 

Cultural Julio Prestes/Sala Silio Paulo elaborado pela Fundaçao OSESP e 

aprovado pela SECo 

6) UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO 

A Fundaçao OSESP. mediante prévio cadastramento. permitirá aos funcionérios 

da SEC o uso gratuito do estacionamento do Complexo Cultural Julio 

• Prestes/Sala S:lio Paulo, durante o expediente de trabalho. 

FUNDO DE CAPITAL 

A Fundaçao OSES? criará e manterá um fundo de capitat que será composto por J% 

(três por cento) de todas as receitas liquidas (deduzidos impostos e contribuiçOes), 

excetuando-se aquelas pl'oveoientes de captaçao de recursos via leis de Incentivo 

Fiscal e repasses do CONTRATO DE GESTÃO. 
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Caso a Fundaçao OSESP realize aportes no Fundo de Capital a CONTRATANTE se 

compromete a destinar, também, o mesmo montante de recursos ao mencionado 

fundo até o limite de RS 2.000.000.00 (dois milhoes de reais) por ano. sempre no 

exerclcio seguinte à captaçao realizada pela CONTRATADA, 

Os depósitos em dinheiro para const ituiç:io do Fundo de Capital, tanto por parte da 

CONTRATADA quanto da CONTRATANTE. devorA0 ser realizados em conta 

vinculada aberta especialmente para essa finalidade no Banco Nossa Caixa S.A., 

sendo permitido à CONTRATADA utilizar O fundo. conforme prazos e condições 

previstos em regulamento próprio que sera submetido à aprovaç:io da 

CONTRATANTE . 

DA OPERAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E 
• 

CORREIlVA DO COMPLEXO CULTURAL JULIO 

PRESTES/OSESP 

A Fundaçao OSESP fICara responsável pela operaçao. manutenç30 preventiva e 

COtreliva do imóvel consistente no Complexo Cultural Julio PresleslSala sao 

• PauIolOSESP. compromelendo-se a aplicar anualmente, no custeio dessas 

atividades. no mlnimo. o valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos recursos a 

ela transferidos em cada exerclcio, por intermédio do contrato de gest30. 

Caso ainda assim haja necessidade de intervençOes adicionais no imóvel, as novas 

despesas adicionais que excedam, em cada caso, 5,0% (cinco por cento) do 

orçamento anual da CONTRATADA, correr<1o por conta da CONTRATANTE, na 

medida de suas disponibilidades orçamentárias e financeiras. 
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DA ORGANIZAÇAO 

A FUNDAÇÃO OSESP implantara um sistema de gestao Interna dotado de estrutura 

organizacional, sistemas administrativos, e operacionais, recul'lIos humanos, controle 

de património. controladoria. comunicaçao, regLllamenlo de compras contemplando a 

possibilidade de utilizaçao da Bolsa EletrOnica de Compras - Sistema BECISP e do 

Prega0 EletrOnico, contrataçõe5. plano de cargos e salérios e controle de custos. 

A Fundaç30 OSESP manterá o equilíbrio eeonOmico-financelro durante toda a 

vigência do contra to de gestao. 

A FundaçAo OSESP elaborará um relatório de custo médio por apresentaçao, por 

pUblico lotaI. 

DA REAVALIAÇÃO 

o presente AneKo Técnico deverá ser reavaliado até 31 de julho de cada ano. 

-CRIT€RIO AVALIAÇAO DE GERAL DO 

• AITNGIMENTO DAS METAS DO CONTRATO 

DEG€STAO 

• Satisfaçao lotai da meta - Realizaçao de 85% a 100%, 

• Salisfaçao parcial da meta - Realizaçao de 61% a 84,9%. 

• Meia nAo atin9ida - Abaixo de 60,9%. 

i) Por meia nAo atingida haveré penalidade de 3.0% (três por cento) , calculada 

sobre o valor tolal repassado pela CONTRATANTE; 
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ii) Por meta parcialmente atingida haverá penalidade de 1,5% (um e meio por 

cenlo). calculada sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE. 

A penalidade mencionada no item ii acima é alternativa. devendo. a critério da 

Comissao de Avaliaçao, justificar sua aplicaçao ou nao, cabendo a decis30 final a 

SECo 

Os recursos financeiros referentes ;li penalidade deixar30 de ser repassados pela 

Secretaria de Estado da Cultura;ll Fundaçao OSESP no ano seguinte. 

A pesquisa a ser realizada pela Fundação OSESP deverá contar com a aprovação 

da SEC Quanto é empresa contralad ~ e melodologia utilizada; e sempre em 

consoniincia com a data da REAVALlACAo prevista neste ANEXO TÉCNICO, 
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GLOSSÁRIO 

J> Corpos estáveis: orquestra e coros; 

;. Concerto slnf6nlco : ApresentaçAo da orquestra com ou sem solista e coro: 

» Concerto de cAmar.: Apresenta~o da orquestra com ou sem solista e coro 
em formação reduzida ou solistica; 

J> Concerto dldétlco: Apresentaçao voltada para jovens e escolas com 
explicações especiais: 

J> Concertos Fechados: Apresentação realizada para empresas ou 
patrocinadores, sem venda de ingressos ao públ ico; 

]i> Ensaio aberto: Ensaio de uma ou mais peças musicais realizado com a 
presença do público; 

J> Temporada: Apresentações da orquestra ou do coro. sinfOnicas ou de 
camara. compreendidas enlre o primeiro e o ultimo dia do ano civil ; 

,. Obras comissionadas: Peças encomendadas a um compositor com a 
finalidade de serem apresentadas em primeiras audiçOes mundiais pela 
orquestra; 

10 
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ANEXO TECNICO I - 2006 

PROGRAMA DE METAS/OBRIGAÇÕES E DIREITOS/ 

-' -ORGANIZAÇAO / CRITERIOS DE AVALIAÇOES 

Este anexo técnico estabelece o programa de trabalho e metas para a Fundaçao 

Orquestra Sinfônica do Estado de sao Paulo· Fundaçao OSESP (inclusive o 

Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala Sllio Paulo) com a fixaçao de direitos. 

• obrigações, prazos de execuçao e critérios de avaliaçao de desempenho, 

observando o cumprimento de sua finalidade b~sica quanto a divulgaçllio e o 

desenvolvimento da arte musical e de temas educacionais e culturais afins, bem 

como a administraçao, operaçllio e martutençao do Complexo Cultural Júlio 

Prestes/Sala Sllio Paulo. 

• 

Para bem desempenhar as suas atribuições a FUNDAÇÃO OSESP devera durante a 

vigência do CONTRATO DE GESTAo: 

I. Manter e melhorar o padrllio de qualidade da Orquestra Sinfônica do Estado de S:io 

Paulo - OSESP e do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala sao Paulo: 

11. Possibilitar o amplo acesso do público aos concertos da Orquestra Sinfônica do 

Estado de sao Paulo - OSESP e aos eventos do Complexo Cultural Júlio 

Prestes/Sala Sao Paulo: 

111. Difundir o repertório sinfônico e de câmara brasileiro: 

IV, Incentivar a participaçao de regen tes e solistas brasileiros e estrangeiros com 

reconhecido mérito artístico: 

V, Difundir o trabalho da OSES?, dispon:bilizando suas apresentações para exibiçao 

por rMio e televisao, ediçao de obras de compositores brasileiros, gravaçao de CO's, 

OVO's e outras mldias, formaçao de platéias, aperfeiçoamento de instrumentistas, 

incentivo fi colaboraçao voluntária com a OSESP e atividades afins: 

VI. Desenvolver e aperfeiçoar o Centro de Documentaçao Musical; 
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• 

VII. Estabelecer pólo de gravaçao de musica, tendo por base o Complexo Cultural 

Julio Prestes/Sala S1Io Paulo; 

VIII. Desenvolver programas de incenti~o à formaçao de platéias para crianças e 

adultos; 

IX. Desenvolver programas de acesso de alunos e docentes das escolas aos ensaios 

e concertos didáticos da Orquestra SinfOnica do Estado de sao Paulo · aSESP; 

X. Criar Academia de Musica; 

XI. Constituir um Fundo de Capital para a Orquestra SinfOnica do Estado de S1Io 

Paulo, a ser composto por doaç6es, contribuiç6es e eventuais e)(cedentes 

financeiros e outros; 

XII . Gerenciar e e)(plorar os espaços do Comple)(o Cultural Julio Prestes/Sala sao 

Paulo, inclusive negociar e receber por sua utilizaçao por terceiros, visando 

ma)(imizar sua receita; 

XIII. E)(plorar as marcas OSESP, Sala S~o Paulo. Comple)(o Cultural Julio Prestes, e 

outras: 

XIV. Administrar o estacionamento do Comple)(o Cultural Julio Prestes/Sala S:lo 

Paulo. 

XV. Realizar turnês Nacionais ou Internacionais . 
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PROGRAMA DE METAS A SEREM CUMPRIDAS 

1) DOS CONCERTOS 

A Orquestra e o Coro farao, em conjunto ou separadamente, um mínimo de 116 

(cento e dezesseis) concertos, assim distribuídos: 

a) 95 (noventa e cinco) concertos sinfônicos; 

b) 17 (dezessete) concertos de camara: 

c) 04 (quatro) concertos fechados. 

Indicador 

N' de concertos sinfOnicos 
N' de concertos de câmara 
~ de concertos fechados 
Percentual de ocupaçao de pIlblico 

_2006 

95 
17 
04 

60% 

2) DOS ENSAIOS ElOU CONCERTOS D/DÁ TlCOS 

A QSES? realizará 22 (vinte e dois) concertos elou ensaios didáticos. 

Indicador _2006 

N' de ensaios didMicos 05 
N" de concartos didáticos 17 
Percentual de ocupaç.llo de público 60% 

3) DAS A TlV/DADES D/DA T/CAS 

A aSESP realizará 14 (quatorze) ativdades didáticas. 

i 
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4) DA CAPTAÇAD DE RECURSDS 

A Fundaçao OSESP se compromete a captar, anualmente, 12% (doze por cento) 

do valor repassado naquele ano via CONTRATO DE GESTAO, por meio de 

doaçOes, patroclnlo. receitas de bilheteria, assinatura. aluguel do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala S:'o Paulo, concertos fechados, estacionamento e 

outras. _ ...... Meti! 2006 

Porçenl~ de receitas próprias captadas 12'110 do contrato de gestao 

I. '"'" 

• 5) DA QUALIDADE DOS SERViÇOS PRESTADOS 

Monitorar Indice de salisfaçio dos usuários com os serviços prestados por meio 

de pesquisas realizadas por amostragem. Deverao ser avaliados pela pesquisa os 

concertos realizados pela OSESP e as condiçOes das instalaçOes do Comple)(Q 

Cultural Júlio Prestes/Sala S:'o Pal.llc. 

• 6) PARTlCIPAÇAo DE MAESTROS E SOLISTAS CONVIDADOS 

I) participaçio na temporada da OSESP de no mlnimo 10 (dez) regentes de 

renome internacional; 

ii) participaçao na temporada da OSESP de no mlnimo 50 (cinqOenta) solistas, 

sendo no mlnlmo 30 (trinta) de renome internacional. 

Serllo considerados de renome internacional os regentes e solistas que já tiverem 

se apresentado em pelo menos 05 (onco) orquestras estrangeiras. 

IndlcHor Meti! 2006 

N' de regentes de renotne intemacional que 10 
rtici d"~ .. , 
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I N' de solistas de renome internacional que 
I oarticioam da temoorada 

30 

7) DISPONIBILIZAÇÃO DOS CONCERTOS PARA PROGRAMAS 

DE TVERÁDIO 

(i) A Fundaçao OSESP disponibilizará gratuitamente à TV pública (nao comercial), 

para gravaç:lo ou transmissão ao vivo. no mInimo. 10 (dez) cOncertos; 

(ii) A Fundaçao OSES? disponibiizará gratuitamente á rádio pública (nao 

comercial) para gravaç1io ou transmissao ao vivo no mínimo 10 (dez) concertos , 

Indicador Meta 2006 

N" d, concertos disponibilizados "' TV 10 
Publica 
N" de concertos disponibililados na Rádio 10 
Pública 

8) DAS TURNÊS 

A Fundaçao OSES? fará. no mínimo. 01 (uma) turnê nacional ou internacional por 

ano, com prévia aprovaçao da CONTRATANTE 

Indicador Meta 2006 

N" de turnês 01 
Percefltual de OCOJpaç:lo de público 60% 

Será considerada turnê uma seqOência de. no mínimo, 05 (cinco) concertos fora do 

Estado de sao Paulo. 

9) DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS CONCERTOS NO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

A Fundaçao OSESP fará 01 (uma) apresentaçao por ano, em no mínimo 02 

(duas) cidades fora da capita l do Estado de sao Paulo; com prévia aprovaçao da 

CONTRATANTE. 
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10) DA GRAVAÇÃO DE DISCOS 

A Fundaçao OSESP gravará, no mlnimo, 02 (dois) CO's elou DVO's ao ano . 

11) DA EDiÇÃO DE PARTITURAS 

A Fundação OSESP editará 03 (três) partituras - e respectivas partes· de autor 

brasileiro por ano. 

IncIlcHor 

I EdiÇão de Partituras 

12) DAS OBRAS COMISSIONADAS 

--
03 

A Fundação OSESP comissionará 01 (uma) partitura de autor nacional por ano. a 

ser executada pela OSESP elou Coros. 

Indicador MebI 2006 

Encomenda de partrtura Inédita 01 
ExeeuçAo de Partitura Inédita 01 

13) DA ACADEMIA 

A Fundação OSESP manterá uma academia, visando o treinamento de musicos 

de orquestra. ~ 
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IndlcHor MebI 2006 

N° de Alunos TreinllÔO$ 04 
N° de Professores Atuantes 02 
N" de noras de treinamento por aluno/ano 160 

14) DO CONCURSO BIENAL DE REG~NCIA 

A Fundaçao OSESP realizará um Concurso Bienal de Regência - Prêmio 

OSESP. 

lndk:aclOf' M_ZOO6 

Realizaçao do Concurso 01 
N° de Inscritos 5 

OBRIGAÇÕES E DIREITOS 

1) SALA DE CDNCERTOS SÃO PAULO 

Ficará disponlvel, no tOlal, para 01 (um) evento por mês. nao cumulativo. para o 

Governo do Estado de 5110 Paulo ou pata a Secretaria de Estado da Cultura. 

Estao inclusos neste numero os poderes Legislativo e Judiciário , em datas a 

serem definidas de comum acordo, com a prévia aprovaçao da SECo 

2) ESTAÇÃO DAS ARTES, HALL E SALÃO DOS ARCOS 

FicatAo disponlveis, no tOlal , para 01 (um) evento por mês, nao cumulativo. para o 

Governo do Estado de 5110 Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura , 

Estao inclusos neste numero os poderes legislativo e Judk:iário, em datas a 

serem definidas de comum aoordo, com a prévia aprov;tÇao da SECo 

3) EVENTO BENEFICENTE 

A Fundaçao OSESP se compromete a atender, caso seja solicitado, a 01 (um) 

evento beneficente por quadrimestre. nao cumulativo. na Sala de Concertos sao 



• , 

Paulo. a preço de custo. em datas a serem definidas de comum acordo. com a 

prévia aprovaçao da SEC, 

4) O SALÃO NOBRE 

Será administrado de forma compartilhada pela a Fundaç:lo OSESP e pela 

Secretaria de Estado da Cultura. 

5) UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO CUL TURAL 

A Fundaçao OSESP nao cederá gratuitamente ás dependências do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala sao Paulo além do previsto neste anexo . 

A utilizaçao das dependências do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala sao 

Paulo por terceiros será realizada de acordo com o previsto no Anexo V - Termo 

de Permissao de Uso e no Regulamento de Utilizaçao de Espaços do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala sao Paulo elaborado pela Fundaçao OSESP e 

aprovado pela SECo 

6) UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO 

A Fundaçao OSESP. mediante prévo cadastramento. permitirá aos funcionários 

da SEC o uso gratuito do estacionamento do Complexo Cultural Júlio 

Prestes/Sala sao Pau!o, durante o expediente de trabalho_ 

FUNDO DE CAPITAL 

A Fundaçao OSESP criará e manterá um fundo de capital que será composto por 3% 

(três por cento) de todas as rece itas liquidas (deduzidos impostos e contribuições), 

excetuando-se aquelas provenientes de captaçao de recursos via leis de Incentivo 

Fiscal e repasses do CONTRATO DE GESTAO. 

Caso a Fundaçao OSESP realize aportes no FundO de Capital a CONTRATANTE se 

compromete a destinar, também, o me~mo montante de recursos ao mencionado ~ 
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fundo até o limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhoes de reais) por ano, sempre no 

exerclcio seguinte à captaçao reatizada pela CONTRATADA. 

Os depósitos em dinheiro para constituiçao do Fundo de Capital, tanto por parte da 

CONTRATADA quanto da CONTRATANTE. deverao ser realizados em conta 

vinculada aberta especialmente para essa finalidade no Banco Nossa Caixa S.A., 

sendo permitido à CONTRATADA utilizar o fundo, conforme prazos e condições 

previstos em regulamento próprio que será submetido à aprovaçao da 

CONTRATANTE . 

DA OPERAÇAO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

-CORREIlVA DO COMPLEXO CULTURAL JULIO 

PRESTES/OSESP 

A Fundaçao OSESP ficará responsável pela operaçao, manutençao preventiva e 

corretiva do imóvel consistente no Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala sao 

PauloJOSESP, comprometendo-se a aplicar anualmente, no custeio dessas 

atividades, no mínimo, o valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos recursos a 

• ela transferidos em cada exerclcio, por intermédio do contrato de gestao. 

Caso ainda assim haja necessidade de intervenções adicionais no imóvel, as novas 

despesas adicionais que excedam, em cada caso, 5,0% (cinco por cento) do 

orçamento anual da CONTRATADA, correrao por conta da CONTRATANTE, na 

medida de suas disponibilidades orçamentárias e financeiras. 



• 

DA ORGANIZAÇAO 

A FUNDAÇÃO OSESP implantará um $'stema de geslêo interna dotado de estrutura 

organizacional, sistemas administrativos, e operacionais, recursos humanos, controle 

de patrimônio, controladoria, comunicaç:io, regulamento de compras contemplando a 

possibilidade de utilização da Bolsa Ele:rOnica de Compras - Sistema BECISP e do 

Prega0 Eletrônico, contrataçOes, plano de cargos e salários e controle de custos. 

A Fundaçtio OSESP manterá o equiibrio econOmico-financeiro durante toda a 

vigência do contrato de gestao. 

A Fundaçêo OSESP elaborará um relatório de Custo médio por apresentaçâo. por 

publico total. 

DA REAVALIAÇAO 

o presente Ane)(o Técnico deverá ser reavaliado até 31 de julho de cada ano. 

, 
CRITERIO DE AVALIAÇÃO GERAL DO 

• ATINGIMENTO DAS METAS DO CONTRATO 

DEGESTAO 

• Satisfação total da meta - Realização de 85% a 100%. 

• Satisfaçao parcial da meta - Realizaçêo de 61% a 84,9%. 

• Meta não atingkla - Abaixo de 60,9%. 

i) Por meta não atingida haverá penalidade de 3,0% (três por cento). calculada 

sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE; 
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• 

ii) Por meta parcialmente atingida haverá penalidade de 1,5% (um e meio por 

cento), calculada sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE. 

A penalidade mencionada no item ii acima é alternativa, devendo, a critério da 

Comissao de Avaliaçao, justificar sua aplicaç1lo ou Mo, cabendo a decisao final a 

SEC, 

Os recursos financeiros referentes é penalidade deixarao de ser repassados pela 

Secretaria de Estado da Cultura à Fundaçao OSESP no ano seguinte, 

A pesquisa a ser realizada pela Fundaçao OSESP deverá contar com a aprovaçao 

da SEC quanto é empresa contratada e metodologia utilizada: e sempre em 

consonância com a data da REAVALIACAO prevista neste ANEXO rêCNICO, 

• 



• 

• 

GLOSSÁRIO 

» Corpos estáveis: orquestra e coros; 

» Concerto sinfônico: Apresentação da orquestra com ou sem solista e coro: 

» Concerto de cAmara: Apresentaç1io da orquestra com ou sem solista e coro 
em formaç1io reduzida ou solistica: 

» Concerto didático: Apresenlaç1io vollada para jovens e escolas com 
explicações especiais: 

]i> Concertos Fechados: Apresentaç1io realizada para empresas ou 
patrocinadores, sem venda de ingressos ao público: 

» Ensaio aberto: Ensaio de uma ou mais peças musicais realizado com a 
presença do público: 

» Temporada: ApresentaçOes da orquestra ou do coro. sinfônicas ou de 
câmara, compreendidas entre o primeiro e o último dia do ano civil: 

» Obras comissionadas: Peças encomendadas a um compositor com a 
finalidade de serem apresentadas em primeiras audiçOes mundiais pela 
orquestra; 
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ANEXO TECNICO I - 2007 

PROGRAMA DE METAS/ OBRIGAÇÕES E DIREITOS/ 

- ' -ORGANIZAÇAO / CRITERIOS DE AV ALIAÇOES 

Este anexo técnico estabelece o programa de trabalho e melas para a Fundaçao 

Orquestra SinfOnica do Estado de sao Paulo - Fundaç:io aSESP (inclusive o 

Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala 5110 Paulo) com a fixaçao de direitos, 

• obrigaçoes, prazos de execuç:io e critérios de avaliaç:io de desempenho. 

observando o cumprimento de sua fi~ alidade básica quanto à divulgaçao e o 

desenvolvimento da arte musical e de temas educacionais e culturais afins, bem 

como a administraç:io. operaç:io e manutençao do Complexo Cultural Júlio 

Prestes/Sala 5110 Paulo. 

Para bem desempenhar as suas atribuições a FUNDAÇÃO OSESP deverá durante a 

vigência do CONTRATO DE GESTÃO: 

I. Manter e melhorar o padr!lio de qualidade da Orquestra Sinfônica do Estado de Sêo 

Paulo - aSESP e do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala Sêo Paulo; 

li . Possibilitar o amplo acesso do público aos concertos da Orquestra Sinfônica do 

• Estado de Sêo Paulo - OSESP e aos eventos do Complexo Cultural Júlio 

Prestes/Sala Sêo Paulo; 

11 1. Difundir o repertório sinfônico e de camara brasileiro; 

N . Incentivar a participaç:io de regentes e solistas brasileiros e estrangeiros com 

reconhecido mérito artístico; 

V. Difundir o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentaçOes para exibiçllo 

por radiO e televisêo, ediçêo de obras de compositores brasileiros, gravaçêo de CD's, 

DVO's e outras midias, formaçêo de platéias, aperfeiçoamento de instrumentistas. 

incentivo ~ colaboraçao voluntária com a OSESP e atividades afins; 

VI. Desenvolver e aperfeiçoar o Centro de Documentaçêo Musical; 



• 

• 

Vtl. Estabelecer pólo de gravaç30 de música, tendo por base o Complexo Cultural 

Jútio Prestes/Sala sao Paulo; 

V1I1. Desenvolver programas de incentivo é formaçao de platéias para crianças e 

adultos; 

IX. Desenvolver programas de acesso de alunos e docentes das escolas aos ensaios 

e concertos didéticos da Orquestra SinfOnica do Estado de Silo Paula - OSESP; 

X. Criar Academia de Música; 

XI. Constituir um Fundo de Capital para a Orquestra Sinfônica do Estado de Silo 

Paulo, a ser composto por doaçOes, contribuições e eventuais excedentes 

financeiros e outros; 

XII . Gerenciar e explorar os espaços do Complexo Cultural Júlio PrestesJSala Silo 

Paulo, inclusive negociar e receber por sua utilizaç30 por terceiros, visando 

maximizar sua rece ita: 

XIII. Explorar as marcas OSESP, Sala Silo Paulo, Complexo Cultural Júlio Prestes. e 

outras; 

XIV. Administrar o estacionamento do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala Silo 

Paulo. 

XV. Realizar tumês Nacionais ou Internacionais . 



• 

• 

PROGRAMA DE METAS A SEREM CUMPRIDAS 

1) DOS CONCERTOS 

A Orquestra e o Coro farao, em conjunto ou separadamente, um minimo de 116 

(cento e dezesseis) concertos, assim distribufdos: 

a) 95 (noventa e cinco) concertos sinfônicos; 

b) 17 (dezessete) concertos de câmara; 

c) 04 (quatro) concertos fechados . 

2) DOS ENSAIOS ElOU CONCERTOS DIDA TlCOS 

A OSESP realizará 22 (vinte e dois) concertos e/ou ensaios didáticos. 

Indk:aclor 

N" de ensaios didáticos 

N' de concertos didáticos 
Percentual de ocupa~o de público 

3) DAS ATIVIDADES D/DÁ TICAS 

Met112007 

05 
17 

60% 

A OSESP realizará 14 (quatorze) atividades didáticas. 

li 



4) DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

A Fundaçao OSESP se compromete a captar, anualmente. 12% (doze por cento) 

do valor repassado naquele ano via CONTRATO DE GESTAO, por meio de 

doações. patroclnio. receitas de bilheteria. assinatura. aluguel do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala sao Paulo, concertos fechados. estacionamento e 

outras. 

- MetII2007 

I ~~Iagem de receitas próprias captadas 12% do contraio de geslao 

• 5) DA QUALIDADE DOS SERVlÇOS PRESTADOS 

Monitorar indice de salisfaçAo dos usuários com os serviços Pfestados por meio 

de pesquisas rea lizadas por amostragem. Del/erao ser avaliados pela pesquisa os 

concertos realizados pela OSESP e as cornfiçOes das instalações do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala sao Paulo. 

• 6) PARTICIPAÇÃO DE MAESTROS E SOLISTAS CONVIDADOS 

I) participaçao na temporada da OSESP de no mlnimo 10 (dez) regentes de 

renome internacional; 

li) partlclpaçao na temporada da OSESP de no mlnimo 50 (cinqOenla) solistas, 

sendo no mlnimo 30 (trinta) de renome internacional. 

Sen~o considerados de renome internacional os regentes e solistas que já tiverem 

se apresentado em pelo menos 05 (dnco) orquestras estrangeiras. 

Indicador M.tIi 2007 

N' de regenles de renome inlem&eional que 10 
rtiCi m da tem .,. 
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I N" de sol istas de renome internacional que 
I I rtiCiDãm-da t~OOrada 

30 

7) DISPONIBILIZAÇÃO DOS CONCERTOS PARA PROGRAMAS 

DETVERÁDIO 

N' 

(i) A Fundaçao QSESP disponibilizará gratuitamente ê TV pública (n30 comercial) , 

para gravaç30 ou transmiss30 ao vivo, no mínimo. 10 (dez) concertos; 

(ii) A Fundaçao OSESP disponibi lizará gratuitamente à rádio pública (n30 

comercial), para gravaçao ou transmissao ao vivo. no mínimo. 10 (dez) concertos_ 

Indicador Meta 2007 

de concertos disponibilizados "' TV 10 
Pública 
N" de concertos disponibitlzados na RMio 10 
Publ~a 

8) DAS TURNÊS 

A Fundaçao OSESP fará, no mlnimo, 01 (uma) turnê nacional ou internacional por 

ano, com prévia aprovaçao da CONTRATANTE. 

Indicador Meti 2007 

N" de turnês 01 
Percentual de oeupaçllo de pUblico 60% 

Será considerada turnê uma seqüência de, no mlnimo, 05 (cinco) concertos fora do 

estado de S30 Paulo. 

9) DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS CONCERTOS NO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

A Fundaç30 OSESP faré 01 (uma) apresentaç30 por ano, em no mínimo 02 

(duas) cidades fora da capital do Estado de S30 Paulo: com prévia aprovaçao da 

CONTRATANTE. 
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10) DA GRAVAÇÃO DE DISCOS 

A Fundaçao OSESP gravará, no minimo. 02 (dois) CO's e/ou OVO's ao ano . 

11) DA EDiÇÃO DE PARTITURAS 

A Fundaçao OSESP editarill 03 (três) partituras - e respectivas partes - de autor 

brasileiro por ano. 

Indicador Meta 2007 

Edição de Partituras 03 

12) DAS OBRAS COMISSIONADAS 

• A Fundaçao OSESP comissionará 01 (uma) partitura de autor nacional por anO, a 

ser executada pela OSESP elou Coros. 

Indklldot Meta 2007 

Encomenda de Part~ura ln6drta 01 
Exeeuç~o de Partitura ln6dlta 01 

13) DA ACADEMIA 

A Fundaçao OSESP manterill uma academia, visando o treinamento de músicos 

de orquestra. 
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OBRIGAÇÕES E DIREITOS 

1) SALA DE CONCERTOS SÃO PAULO 

Ficará disponlvel, no total , para 01 (um) evento por mês, não cumulativo, para o 

Governo do Estado de 5110 Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura. 

Estilo inclusos !'leste número os poderes Legislativo e Judiciário. em datas a 

serem definidas de comum acordo. com a prévia aprovação da SECo 

2) ESTAÇÃO DAS ARTES, HALL E SALÃO DOS ARCOS 

Ficarão disponlveis, no total. para 01 (um) evento por mês. nao cumulativo, para o 

Governo do Estado de São Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura. 

Estão indusos neste número os poderes Legislativo e Judiciário, em datas a 

serem definidas de comum acordo, com a prévia aprovaç!lo da SECo 

3) EVENTO BENEFICENTE 

A Fundaç:io OSESP se compromete a atender, caso seja solicitado, a 01 (um) 

evento beneficente por quadrimestre. não cumulativo, na Sala de Concertos SM 

Paulo. a preço de custo, em datas a serem definidas de comum acordo. com a 

prévia aprovaçao da SECo 

4) O SALÃO NOBRE 

Seré administrado de forma compartilhada pela a Fundaçao OSESP e pela 

Secretaria de Estado da Cultura. 



• 
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5) UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO CUL TURAL 

A Fuodaç30 OSESP n30 cedera gratuitamente às dependências do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala SM Paulo além do previsto neste anexo. 

A utilizaç1io das dependências do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala Silo 

Paulo por terceiros será realizada de acordo com o previsto no Anexo V - Termo 

de PermisS30 de Uso e no Regulamento de Ulilizaçao de Espaços do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala 530 Paulo elaborado pela Fundaçao aSESP e 

aprovado pela SECo 

6) UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO 

A Fundaç:lo aSESP, mediante prévio cadastramento, permitirá aos funcionários 

da SEC o uso gratuito do estacionamento do Complexo Cultural Júlio 

Prestes/Sala S30 Paulo. durante o expediente de trabalho. 

FUNDO DE CAPITAL 

A Fundaçao aSES? criará e manterá um fundo de capital que seré composto por 3% 

(três por cento) de todas as receitas liquidas (deduzidos impostos e contribuições). 

excetuando-se aquelas provenientes de captaçllo de recursos via leis de Incentivo 

Fiscal e repasses do CONTRATO DE GESTÃO . 

Caso a Fundaç1lo OSESP realize aportes no FundO de Capital a CONTRATANTE se 

compromete a destinar, também. o mesmo montante de recursos ao mencionado 

fundo até o limite de R$ 2.000.000.00 (dois milhOes de reais) por ano, sempre no 

exerclcio seguinte é captaç1lo realizada pela CONTRATADA. 

Os depósitos em dinheiro para consti tuç1lo do Fundo de Capital . tanto por parte da 

CONTRATADA quanto da CONTRATANTE. deverllo ser realizados em conta 

vinculada aberta especialmente para essa final idade no Banco Nossa Caixa SA, 

sendo permitido é CONTRATADA utilizar o fundo, conforme prazos e condições 
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previstos em regulamento próprio que seré submetido à apfOvaçao da 

CONTRATANTE. 

- -DA OPERACAO. MANUTENfAO PREVENTIVA E 

CORREIlVA DO COMPLEXO ÇlJLTVRAL JÚUO 

PRESTES/OSESP 

• A Fundaçao OSESP ficará responsável pela operaç30, manutençao preventiva e 

COfI'etiva do imóvel consistente no Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala 5ao 

Paulo/OSESP, oomprometendo-se a aplicar anualmente. no custeio dessas 

atividades, no mlnimo, o valor eQuivalenle a 15% (quinze por cento) dos recursos a 

ela transferidos em cada exerclcio, por intermédio do contrato de gestao. 

• 

Caso ainda assim haja necessidade de intervençOes adicionais no imóvel, as novas 

despesas adicionais que excedam, em cada caso, 5,0% (cinco por cento) do 

orçamento anual da CONTRATADA, correrao por conta da CONTRATANTE, na 

medida de suas disponibilidades orçamentárias e financeiras . 

9 



DA ORGANIZAÇAO 

A FUNDAÇAO OSESP implantara um sistema de gestao interna dotado de estrutura 

organizacional, sistemas administrativos, e operacionais. recursos humanos, controle 

de patrimônio, controladoria. comunicaçao, regulamento de compras contemplando a 

possibilidade de utitlzaçao da Bolsa EletrOnica de Comj)l'8S - Sistema BECISP e do 

Pregão ElelrOnico. contrataçOes, plano de cargos e satllrlos e controle de custos. 

A Fundaçao OSESP manterá o equ~íbrio econOmlco-financeiro durante toda li 

vigência do contrato de gestao. 

A Fundaçao OSESP elaborará um relatório de custo médio por apresentaçao, pof 

• público total. 

DA REAVALIAÇÃO 

o presente Anexo Técnico deveré ser reavaliado até 31 de Julho de cada ano. 

, 
CRITERIO DE AVALIAÇAO GERAL DO 

• A TINGIMENTO DAS METAS DO CONTRATO 

DEGESTAO 

• SalisfaçAo total da meta - Realizaç:io de 85% li 100%. 

• Salisfaçao parcial da meta - Realizaç:io de 61% li 84,9%. 

• Meta nao atingida - Abai)(o de 60,9%. 

i) Por meta nao atingida haverá penalidade de 3,0% (três por cento), calculada 

sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE: 
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ii) Por meta parcialmente atingida haverá penalidade de 1,5% (um e meio por 

cento), calculada sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE. 

A penalidade mencionada no item ii acima é alternativa, devendo. a critério da 

Comis5ao de Avaliaçao, justifICar sua aplicaçao ou nao, cabendo a decisao final a 

SECo 

Os recursos financeiros referentes" penalidade deixarllo de ser repassados pela 

Secretaria de Estado da Cultura a Fundaçao OSESP no ano seguinte. 

A pesquisa a ser realizada pela Fundaçtio OSESP deverá contar com a aprovaçao 

• da SEC quanto a empresa contratada e metodologia utilizada; e sempre em 

consonlnc/a com a da' . rhI REAVALlACAo prevls '. nes te ANEXO TÉCNICO, 

.. 
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, 
GLOSSARIO 

;.> Corpos estáveis: orquestra e coros; 

, Concerto sinfônico: Apresentaçao da orquestra com ou sem solista e coro: 

;.. Concerto de cAmara: Apresentaçao da orquestra com ou sem sol ista e coro 
em formaçao reduzida ou sollstica; 

;. Concerto didático: Apresenlaçao voltada para jovens e escolas com 
explicaçOes especiais; 

»Concertos Fechados: Apresentaçao realizada para empresas ou 
patrocinadores, sem venda de ingressos ao público: 

;. Ensaio aberto: Ensaio de uma ou mais peças musicais realizado com a 
presença do público; 

;. Temporada: Apresentações da orquestra ou do coro, sinfônicas ou de 
camara, compreendidas entre o primeiro e o último dia do ano civil: 

;. Obras comissionadas: Peças encomendadas a um compositor com a 
finalidade de serem apresentadas em primeiras audições mundiais pela 
orquestra; 
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ANEXO TECNICO I - 2008 

PROGRAMA DE METAS/ OBRIGAÇÕES E DIREITOS/ 

-' -ORGANIZAÇAO / CRITERIOS DE AVALIAÇoeS 

Este anexo técnico estabelece o programa de trabalho e melas para a Fundação 

Orquestra Sinfônica do Estado de sao Paulo - Fundaç30 OSESP (inclusive o 

Complexo Cultural Júlio PrestesfSala S30 Paulo) com a fixação de direitos, 

• obrigações, prazos de execuçao e critérios de avaliação de desempenho, 

observando o cumprimento de sua finalidade basica quanto à divulgaç30 e o 

desenvolvimento da arte musical e de temas educacionais e culturais afins, bem 

como a administraçao, operação e manutençao do Complexo Cultural Júlio 

Prestes/Sala sao Paulo. 

• 

Para bem desempenhar as suas atribuições a FU,.IDACAO OSESP deverá durante a 

vigência do CONTRATO DE GESTAo: 

I. Manter e melhorar o padr30 de qualidooe da Orquestra SinfOnica do Estado de sao 

Paulo - OSESP e do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala sao Paulo: 

11. Possibilitar o amplo acesso do público aos concertos da Orquestra SinfOnica do 

Estado de sao Paulo - aSESP e aos eventos do Complexo Cultural Júlio 

Prestes/Sala sao Paulo: 

111. Difundir o repertório sinfOnico e de camara brasileiro: 

IV. Incentivar a participaç:io de regentes e solistas brasileiros e estrangeiros com 

reconhecido mérito artlstico: 

V. Difundir o trabalho da OSESP. disponibilizando suas apresentações para exibiçao 

por rédio e televisao. ediç:io de obras de compositores brasileiros, gravaç:io de CO's, 

OVO's e outras mldias, formaçao de platéias. aperfeiçoamento de instrumentistas. 

incentivo à colaboraçao voluntéria com a OSESP e atividades afins: 

VI. Desenvolver e aperfeiçoar o Centro de Oocumenlaç:io Musical; 
, 
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VIL Estabelecer pólo de gravaçao de música. tendo por base o Comple)(o Cultural 

Júlio Prestes/Sala S1Io Paulo; 

VIII. Desenvolver programas de incentivo à formaçao de platéias para crianças e 

adultos; 

IX. Desenvolver programas de acesso de alunos e docentes das escolas aos ensaios 

e concertos dH:làticos da Orquestra Siflf~nica do Estado de Sllio Paulo - OSESP; 

X. Criar Academia de Musica: 

XI. Constituir um Fundo de Capital para a Orquestra SinfOnica do Estado de São 

Paulo, a ser composto por doaçOes. contribuiçOes e eventuais e)(cedentes 

financeiros e outros: 

XII . Gerenciar e e)(plorar os espaços d~ Comple)(o Cultural Júlio Prestes/Sala Sllio 

Paulo, inclusive negociar e receber por sua utilizaçao por terceiros, visando 

ma)(imizar sua receita; 

XIII. E)(plorar as marcas OSESP. Sala $!lio Paulo. Comple)(o Cultural Júlio Prestes, e 

outras: 

XIV. Administrar o estacionamento do Comple)(o Cultural Julio Prestes/Sala São 

Paulo. 

XV. Realizar turnês Nacionais ou Internacionais . 

, , 
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PROGRAMA DE METAS A SEREM CUMPRIDAS 

1) DOS CONCERTOS 

A Orquestra e o Coro farão. em COrlunto ou separadamente. um mlnimo de 116 

(cento e dezesseis) concertos. assim distribuídos: 

a) 95 (noventa e cinco) concertos sinfônicos: 

b) 17 (dezessete) concertos de camara: 

c) 04 (quatro) concertos fechados_ 

" 

2) DOS ENSAIOS ElDU CONCERTOS DIDÁ TlCOS 

A OSESP realizará 22 (vinte e dois) concertos elou ensaios didáticos . 

3) DAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 

A OSESP realizará 14 (quatorze) atividades didáticas. 

N" de ativfdades (gincanas) 

N' de atividades (fazendo mú~ca) 

Percentual de ocupação de público 

Meta 2008 

02 
12 

60% 



4) DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

A Fundaç30 OSESP se compromete a captar, anualmente, 12% (doze por cento) 

do valor repassado naquele ano via CONTRATO DE GEsrAO, por meio de 

doações. patrocínio, receitas de bilheteria, assinatura , aluguel do Complexo 

Cultural JOlio Prestes/Sala sao Paulo, concertos fechados, estacionamento e 

outras. 

Metazooa 

~~ de receitas prOprin captadas 12% do contrato de ~ 

• 5) DA QUALIDADE DOS SERViÇOS PRESTADOS 

Monitorar Indice de satisfaçao dos usuários com os serviços prestados por meio 

de pesquisas real izadas por amostragem. Deverêo ser avaliados pela pesquisa os 

concertos realizados pela OSESP e as condições das instalaçOes do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala Sêo Paulo. 

• 6) PARTICIPAÇÃO DE MAESTROS E SOLISTAS CONVIDADOS 

I) partlclpaçao na temporada da OSESP de no mlnimo 10 (dez) regentes de 

renome internacional; 

ii) participaçao na temporclda da OSESP de no mlnimo 50 (cinqOenta) solistas, 

sendo no mlnimo 30 (trinta) de renome internacional. 

Serao considerados de renome Internacional os regentes e solistas que já tiverem 

se apresentado em pelo menos 05 (ci'lco) orquestras estrangeiras. 
----, 

\ 
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I N' de IOIistas de renome internacional quel 
particiP!"1 da tempor8da 

30 

7) D/SPONIBILlZAÇAo DOS CONCERTOS PARA PROGRAMAS 

DETVERADlO 

(i) A Fundação OSESP disponibilizará gratuitamente é TV pública (nao comercial), 

para gravação ou transmiss30 ao vivo, no mlnimo, 10 (dez) concertos: 

(ii) A Fundação OSESP disponibilizará gratuitamente a rádio públ ica (n30 

comercial), para gravaçAo ou transmissao ao vivo, no mlnimo, 10 (dez) concertos . 

8) DAS TURN~S 

A Fundaçao OSESP fará, no mlnimo, 01 (uma) turnê nacional ou Internacional por 

ano, com prévia aprovação da CONTRATANTE. 

I ~, 

SerlI considerada turnê uma seqOência de, no mlnimo, 05 (cinco) coocertos fora do 

estado de S30 Paulo. 

9) DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS CONCERTOS NO ESTADD 

DE SÃO PAULO 

A Fundaçao OSESP fará 01 (uma) apresentaç30 por ano. em no mlnimo 02 

(duas) cidades fora da capital do Estado de S30 Paulo; com prévia aprovaçao da 

CONTRATANTE. ~ 

r 
5 
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10) DA GRAVAÇÃO DE DISCOS 

A Fundaçao OSESP gravará, no minimo. 02 (dois) CO's elou OVO's ao ano. 

IndkMor ..... 2008 

N" de CO's gravados 

N"decrr.~ 

N" de CO', vend~ 

11) DA EDiÇÃO DE PARTITURAS 

02 
50 

200 

A Fundaçao QSESP editaré 03 (trê5) partituras - e respectivas partes - de autor 

brasileiro pof ano. 

I- IndlcHor 

[ Edição óe Partituras 

_2008 

03 

12) DAS OBRAS COMISSIONADAS 

A Fundaç.Ao OSESP comissionará 01 (uma) partitura de autor nacional por ano. a 

ser executada pela OSESP elou Coros. 

IIIdlCldOf' 

Encomenda de Partitura ln6dita 

Execuçêo de Partitura Inédita 

13) DA ACADEMIA 

_ .... 
01 
01 

A Fundaçao OSESP manterá uma academia. visando o treinamento de músicos 

de orquestra. 
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14) DO CONCURSO BIENAL DE REG~NCIA 
A Fundaçao OSESP realizará um Concurso Bienal de Regência - Prêmio 

OSESP . 

OBRIGAÇÕES E DIREl TOS 

1) SALA DE CONCERTOS SÃO PAULO 

Ficará disponlvel, no total. para 01 (um) evento por mês, nao cumulativo, para o 

Governo do Estado de S:lo Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura. 

Estao inclusos neste número os pcderes Legislativo e Judiciário. em datas a 

serem definidas de comum acordo, com a prévia aprovaçao da SECo 

2) ESTAÇÃO DAS ARTES, HALL E SALÃO DOS ARCOS 

Ficarao disponlveis, no total. para 01 (um) evento por mês, nao cumulativo, para o 

Governo do Estado de S30 Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura. 

Est30 inclusos neste número os poderes Legislativo e Judiciário, em datas a 

serem definidas de comum acordo. com a prévia aprovaç1io da SECo 

3) EVENTO BENEFICENTE 

A Fundaçao OSESP se compromete a atender, caso seja solicitado, a 01 (um) 

evento beneficente por quadrimestre, nao cumulativo. na Sala de Concertos sao 
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Paulo. a preço de custo, em datas a serem definidas de comum acordo. com a 

prévia aprovaçao da SECo 

4) O SALÃO NOBRE 

Será administrado de forma compartilhada pela a Fundaçao OSESP e pela 

SeCfetaria de Estado da Cultura . 

5) UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL 

A Fundaçao OSESP nao cederá gratuitamente ás dependências do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala sao Paulo além do previsto neste anexo . 

A ulilizaçao das dependências do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala sao 

Paulo por terceiros será realizada de acordo com o previsto no Anexo V - Termo 

de Permiss:.o de Uso e no Regulamento de Utilizaçao de Espaços do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo elaborado pela Fundaçao OSESP e 

aprovado pela SECo 

6) UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO 

A Fundaçao OSESP. mediante prévio cadastramento. permitirá aos funcionários 

da SEC o uso gratuito do estacionamento do Complexo Cultural Júlio 

Prestes/Sala São Paulo. durante o e~pediente de trabalho . 

FUNDO DE CAPITAL 

A Fundaçao OSESP criará e manterá um fundo de capital que será composto por 3% 

(três por cento) de todas as receitas liquidas (deduzidos impostos e contribuiçOes). 

excetuando-se aquelas provenientes de captaçao de recursos via Leis de Incentivo 

Fiscal e repasses do CONTRATO DE GESTÃO. 

Caso a Fundaçao OSESP realize aportes no Fundo de Capital a CONTRATANTE se 

compromete a destinar. também, o mesmo montante de recursos ao mencionado 
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fundo até o limite de R$ 2.000.000.00 (dois milhOes de reais) por ano, sempre no 

exerclcio seguinte ã captação realizada ~Ia CONTRATADA. 

Os depósitos em dinheiro para constituiçao do Fundo de Capitat, tanto por parte da 

CONTRATADA quanto da CONTRATANTE, deverao Se!' realizados em conta 

vinculada aberta especialmente para essa finalidade no Banco Nossa Caixa SA, 

sendo ~rmitido ã CONTRATADA utilizar o fundo, conforme prazos e condições 

previstos em regulamento próprio que sera submetido a aprovação da 

CONTRATANTE . 

DA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
, 

CORREIlVA DO COMPLEXO CVLTVRAL JULIO 

PRESTES/OSESP 

A Fundaçao OSESP ficará responsável pela operação, manutenção preventiva e 

corretiva do imóvel consistente no Complexo Cultural Julio Pres tes/Sala sao 

PaulolOSESP, comprometendo-se a aplicar anualmente, no custeio dessas 

atividades, no mlnimo, o valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos recursos a 

• ela transferidos em cada exerclcio, por intermédio do contra to de gestao. 

Caso ainda assim haja necessidade de intervenções adicionais no imOvel, as novas 

despesas adicionais que excedam, em cada caso, 5,0% (cinco por cento) do 

orçamento anual da CONTRATADA, correrao por conta da CONTRATANTE. na 

medida de suas disponibilidades orçamentarias e financeiras. 

9 
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DA ORGANIZAfÃO 

A FUNDAÇAO OSESP implantará um sistema de geslao interna dotado de estrutura 

organizacional, sistemas administrativos, e operacionais, recursos humanos, controle 

de patrimOnio, conlroladoria, comunicação, regulamento de compras contemplando a 

possibilidade de utilizaçao da Bolsa Eletrônica de Compras - Sistema BEC/SP e do 

Prega0 EletrOnico. contrataçoes, plano de cargos e salários e controle de custos. 

A Fundaç:io OSESP manterá o equilíbrio econOmico-financeiro durante toda a 

vigência do contrato de gestao. 

A Fundaçao aSESP elaborar"- um relatório de custo médio por apresentaçao. por 

público tolal. 

DA REAVALIAfAO 

o presente Anexo Técnico deverá ser reavaliado até 31 de julho de cada ano. 

, 
CRITERIO DE AVALIAfAO GERAL DO 

• ATINGIMENTO DAS METAS DO CONTRATO 

DE GESTÃO 

• Satisfaçllo total da meta - Realizaç:io de 85% a 100%. 

• Satisfaç:lo parcial da meta - Realizaç:lo de 61% a 84,9%. 

• Meta nao atingida - Abaixo de 60,9%. 

i) Por meta nao atingida haverá penalidade de 3,0% (três por cento), calculada 

sobre o valor tolal repassado pela CONTRATANTE; 1 
, 
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ii) Por meta parcialmente atingida haverá penalidade de 1,5% (um e meio por 

cento). calculada sobre o valor tot~1 repassado pela CONTRATANTE. 

A penalidade mencionada no item ii acima é alternativa, devendo, a critério da 

Comissao de Avaliaçao, justificar sua aplicaçao ou nao, cabendo a decisao final a 

SECo 

Os recursos financeiros referentes à penalidade deixarao de ser repassados pela 

Secretaria de Estado da Cultura à Fundaçao OSESP no ano seguinte. 

A pesquisa a ser realizada pela Fundaçao OSESP deverà contar com a aprovaçao 

da SEC quanto à empresa conlratada e metodologia utilizada: e sempre em 

çonson'nçla çom a data da REAVALIACAo prevista neste ANEXO TÉCNICO, 



• 

• 

, 
GLOSSARIO 

, Corpos estáveis: orquestra e coros; 

» Concerto s infô nico: Apresentação da orquestra com ou sem solista e coro; 

j> Concerto de câmara: Apresentação da orquestra com ou sem sol ista e coro 
em formação reduzida ou sollstica; 

;.. Concerto didático: Apresentaçao voltada para jovens e escolas com 
explicaÇÕeS especiais; 

»Concertos Fechados : Apres~ntaçao realizada para empresas ou 
patrocinadores, sem venda de íngessos ao público; 

}> Ensaio aberto: Ensaio de uma ou mais peças musicais realizado com a 
presença do público; 

J> Temporada: ApresenlaçOes da orquestra ou do coro, sinfônicas ou de 
camara, compreendidas entre o primeiro e o ultimo dia do ano civil ; 

» Obras comissionadas: Peças encomendadas a um compositor com a 
finalidade de serem apresentadas em primeiras audiçoos mundiais pela 
orquestra; 



, 
ANEXO TECNICO I - 2009 

PROGRAMA DE METAS/OBRIGAÇÕES E DIREITOS/ 

-' -ORGANIZAÇAO / CRITERIOS DE AVALIAÇOES 

Este anexo técnico estabelece o programa de trabalho e metas para a FundaçAo 

Orquestra Sinfônica do Estado de 5110 Paulo - Fundaçao OSESP (inclusive o 

Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala 5110 Paulo) com a fixaçao de direitos, 

• obrigaçoes, prazos de execuçllo e critérios de avaliaç30 de desempenho, 

observando o cumprimento de sua flla lidade b~sica quanto ã divulgaçllo e o 

desenvolvimento da arte musical e de temas educacionais e culturais afins. bem 

como a administraçllo. operaçao e manutençao do Complexo Cultural Júlio 

Prestes/Sala 5110 Paulo. 

Para bem desempenhar as suas atribuições a FUNDACAo OSESP dever;! durante a 

vigência do CONTRATO DE GESTÃO: 

I. Manter e melhorar o padrao de qualidade da Orquestra Sinfônica do Estado de sao 

Paulo - OSESP e do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala sao Paulo; 

11. Possibmtar o amplo acesso do público aos concertos da Orquestra Sinfônica do 

• Estado de sao Paulo - OSESP e aos eventos do Complexo Cultural Júlio 

Prestes/Sala S::Io Paulo; 

UI. Difundir o repert6rio sinfônico e de câmara brasileiro; 

IV. Incentivar a participaçêo de regentes e solistas brasileiros e estrangeiros com 

reconhecido mérito artistico; 

V. Difundir o trabalho da OSESP. disponibilizando suas apresentações para exibiçêo 

por rMio e televisao. ediçêo de obras de compositores brasileiros. gravaçêo de CO's. 

DVO's e outras mldias. formaçêo de p:atéias. aperfeiçoamento de instrumentistas, 

incentivo à colaboraç::lo voluntária com a OSESP e atividades afins; 

VI. Desenvolver e aperfeiçoar o Centro de Oocumentaçêo Musical; 
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VII. Estabelecer pólo de gravaçao de musica, tendo por base o Complexo Cultural 

Julio Prestes/Sala São Paulo; 

VIII. Desenvolver programas de incentNo á formaçao de platéias para crianças e 

adul tos: 

IX. Desenvolver programas de acesso de alunos e docentes das escolas aos ensaios 

e concertos didáticos da Orquestra SinfOnica do Estado de São Pauto · OSESP; 

X. Criar Academia de Musica; 

XI. Constituir um Fundo de Capital para a Orquestra SinfOnica do Estado de São 

Paulo. a ser composto por doaçOes. contribuições e eventuais excedentes 

financeiros e outros: 

XII. Gerenciar e explorar os espaços d() Complexo Cultural Julio Prestes/Sala São 

Paulo, inclusive negociar e receber por sua utilizaçao por terceiros, visando 

maximizar sua receita; 

XIII. Explorar as marcas OSESP. Sala São Paulo, Complexo Cultural Julio Prestes, e 

outras; 

XIV. Administrar o estacionamento do Complexo Cultural Julio Prestes/Sala São 

Paulo. 

XV. Realizar turnês Nacionais ou Internacionais . 

" 
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PROGRAMA DE METAS A SEREM CUMPRIDAS 

1) DOS CONCERTOS 

A Orquestra e o Coro larlo, em conjunto ou separadamente. um mínimo de "6 

(cento e dezesseis) concertos, assim distribuldos: 

a) 95 (noventa e cinco) concertos sinfônicos; 

b) 17 (dezessete) concertos de câmara; 

c) 04 (quatro) concertos fechados . 

2) DOS ENSAIOS ElOU CONCERTOS DIDATICOS 

A OSESP realizaré 22 (vinte e dois) concertos elou ensaios didáticos . 

3) DAS ATIVIDADES DIDATICAS 

A OSESP realizaré 14 (quatorze) ati~idades didélicas. 



4) DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

A Fundaçao OSESP se compromete a captar. anualmente, 12% (doze por cento) 

do valor repassado naquele ano via CONTRATO DE GESTÃO, por meio de 

doaçOes, patroclnio. receitas de bilheteria, assinatura, aluguel do Complexo 

Cultural Julio Prestes/Sala São Paulo, concertos fechados, estacionamento e 

outras. 

Indicador 

Porcenta.gerJ1 de receitas prÓprias captadas 
I pela fundacao 

_2009 

12% do contrato de gestão 

• 5) DA QUALIDADE DOS SERViÇOS PRESTADOS 

Monitorar Indice de satisfaçao dos usuérios com os serviços prestados por meio 

de pesquisas reallzadas por amostragem. Deverao ser avaliados pela pesquisa os 

concertos realizados pela OSESP e as condições das instalações do Complexo 

Cultural Julio Prestes/Sala São Paulo. 

Indicador MebI 200' 

ndica de satisfação com os concertos 60% 
ndica de satisfação com as instalações do 
Com~exo Cultural Julio PresteslSala São 

60% 

Paulo 

• 6) PARTICIPAÇÃO DE MAESTROS E SOLISTAS CONVIDADOS 

i) partidpação na temporada da OSESP de no minimo 10 (dez) regentes de 

renome internacional; 

ii) participaçao na temporada da OSESP de no mínimo 50 (cinqllenta) sol istas, 

sendo no mínimo 30 (trinta) de renome internacional. 

Serão considerados de renome internacional os regentes e solistas que jé tiverem 

se apresentado em pelo menos 05 (cilco) orquestras estrangeiras. 
c---~ 

, 
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30 

7) DISPONIBILIZAÇÃO DOS CONCERTOS PARA PROGRAMAS 

DETVERÁDIO 

N" 

(i) A Fundaçao OSESP disponibiliza~ gratuitamente a TV pública (n30 comercial) , 

para gravaçao ou transmissao ao vivo. no mlnimo. 10 (dez) concertos: 

(ii) A Fundaçao OSESP disponib~izará gratuitamente a radio pública (n1lo 

comercial), para grallaçao ou transmissao ao vivo. no mlnimo. 10 (dez) concertos. 

Indlaldor M ... 2OOt 

d. concertos disponibil izados "' TV 10 
Pública 
N' de concertos disponibihzados na Rédic 10 
Pública 

8) DAS TURNÊS 

A Fundaçao OSESP fará , no mlnimo, 01 (uma) turnê nacional ou internacional por 

ano, com prévia aprovaçao da CONTRATANTE. 

Indlcltclor Meta 2001 

N" de turnês 01 
Percentual de ocupaÇ<'lo de público 60% 

Será considerada turnê uma seqOência de. no mínimo, 05 (cinco) concertos fora do 

estado de 5110 Paulo. 

9) DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS CONCERTOS NO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

A Fundaç1io OSESP fará 01 (uma) apresentaçao por ano, em no mlnimo 02 

(duas) cidades fora da capital do Estado de Silo Paulo: com prévia aprovaçao da 

CONTRATANTE. 
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Indk:ador 

I N" de cidades lora da capital 
I oroarama !õinfOnico é aoresentado 
Percentual de ocupaçAo de público 

onde o 

10) DA GRAVAÇÃO DE DISCOS 

_2009 

02 

60% 

A Fundaçao CSESP gravará. no mlnimo. 02 (dois) CO's elou OVO's ao ano_ 

11) DA EDiÇÃO DE PARTITURAS 

A Fundaçao CSESP editará 03 (três) partituras - e respectivas partes - de autor 

brasileiro por ano. _2001 
Ediçao de Part~uras 03 

12) DAS OBRAS COMISSIONADAS 

• A Fundaçao aSESP comissionará 01 (uma) partitura de autor nacional por ano. a 

ser executada pela aSESP elou Coros --
Encomenda de Partitura Inédita 
EXOOJçao de Partitura Inédita 

13) DA ACADEMIA 

Meta 2001 

01 
01 

A Fundaçao CSESP manterá uma academia , visando o treinamento de músicos 

de orquestra. 
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OBRIGAÇÕES E DIREI70S 

1) SALA DE CONCERTOS SÃO PAULO 

Ficará disponível. no total , para 01 (um) evento por mês, nllo cumulativo, para o 

Governo do Estado de São Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura. 

Eslllo inclusos neste número os poderes legislativo e Judiciário, em datas a 

serem definidas de comum acordo. com a prévia aprovaçao da SECo 

2) ESTAÇÃO DAS ARTES, HALL E SALÃO DOS ARCOS 

Ficarllo disponfveis, no total, para 01 (um) evento por mês, nao cumulativo, para o 

Governo do Estado de São Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura. 

Estão inclusos neste número os poderes Legislativo e Judiciário, em datas a 

serem definidas de comum acordo, com a prévia aprovação da SECo 

3) EVENTO BENEFICENTE 

A Fundaçao OSES? se compromete a atender. caso seja solicitado, a 01 (um) 

evento beneficente por quadrimestre nao cumulativo, na Sala de Concertos S1Io 

Paulo, a preço de custo. em datas a serem definidas de comum acordo. com a 

prévia aprovaçllo da SEC, 

4) O SALÃO NOBRE 

Será administrado de forma compartilhada pela a Fundaçao OSESP e pela 

Secretaria de Estado da Cultura. 
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5) UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL 

A Fundaçao OSESP nao cederá gratuitamente as dependências do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala S:'o Paulo além do previsto neste anexo_ 

A utilizaçao das dependências do Complexo Cultural Julio Prestes/Sala 5110 

Paulo por terceiros seré realizada de acordo com o previsto no Anexo V - Termo 

de Permiss!lo de Uso e no Regulamento de Utilizaçao de Espaços do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala S:'o Paulo elaborado pela Fundaçao OSESP e 

aprovado pela SECo 

6) UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO 

A Fundaç30 OSESP, mediante prév.o cadastramento, permitirá aos funcionários 

da SEC o uso gratuito do estacionamento do Complexo Cultural Júlio 

Prestes/Sala sao Paulo, durante o expediente de trabalho. 

FUNDO DE CAPITAL 

A Fundaçao OSESP criará e manterá um fundo de capital que será composto por 3% 

(três por cento) de todas as receitas liquidas (deduzidos impostos e contribuições), 

excetuando-se aquelas provenientes de captaçao de recursos via Leis de Incentivo 

Fiscal e repasses do CONTRATO DE GESTÃO . 

Caso a Fundaçao OSESP realize aportes no Fundo de Capital a CONTRATANTE se 

compromete a destinar, também, o mesmo montante de recursos ao mencionado 

fundo até o limite de RS 2.000.000,00 (dois milhOes de reais) por ano, sempre no 

exerClcio seguinte à captaçao realizada pela CONTRATADA. 

Os depósitos em dinheiro para constitu i~o do Fundo de Capital . tanto por parte da 

CONTRATADA quanto da CONTRATANTE, deverão ser realizados em conta 

vinculada aberta especialmente para essa finalidade no Banco Nossa Caixa SA, 

sendo permitido á CONTRATADA utilizar o fundo. conforme prazos e condições 
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previstos em regulamenlo própno Que será submetido á aprovaçao da 

CONTRATANTE, 

DA OPERAÇÃO, MANIITENÇAO PREVENTIVA E 

CORREIlVA DO COMPLEXO roL ruRAL JÚUO 

PRESTES/OSESP 

• A Fundação OSESP ficará responsável pela operaçao, manutençAo preventiva e 

corretiva do imóvel consistente no Complexo Cultural Julio PresteslSala São 

PaulolOSESP, comprometendo-se a aplicar anualmente, no custeio dessas 

atividades, no mlnimo, o valor equivalente a 15% (Quinze por cento) dos recursos a 

ela transferidos em cada exercido, por i'l termédio do contrato de gestão, 

• 

Caso ainda assim haja necessidade de intervençOes adicionais no Im6veI, as novas 

despesas adicionais Que excedam, em cada caso, 5,0% (cinco por cento) do 

orçamento anual da CONTRATADA, correrão por conta da CONTRATANTE, na 

medida de suas disponibilidades orçamentárias e financeiras, 

9 
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DA ORGANIZAfAO 

A FUNDAÇAO OSESP implantará um sistema de gestao interna dotado de estrutura 

organizacional, sistemas administrativos, e operacionais. recursos humanos. controle 

de patrimônio, controladoria, comunicaçao, regulamento de compras contemplando a 

possibilidade de utilização da Bolsa EletrOnica de Compras - Sistema 6EC/SP e do 

Pregão Eletrônico, contratações, plano de cargos e salários e controle de custos. 

A Fundação OSESP manterá o equllbrio econOmico-financeiro durante toda a 

vigência do contrato de gestao_ 

A Fundação QSESP elaborará um relatório de custo médio por apresentaçao, por 

• público tolal. 

DA REAVALIAfAO 

o presente Anexo Técnico deverá ser real/aliado até 31 de julho de cada ano. 

, 
CRITERIO DE AVALIAfAO GERAL DO 

• ATINGIMENTO DAS METAS DO CONTRATO 

DEGESTAO 

• Satisfação total da meta - Realizaç.llo de 85% a 100%. 

• Satisfaçao parcial da meta - Rea~zaçao de 61% a 84,9%. 

• Meta nao atingkla - Abaixo de 60,9%. 

i) Por meta nao atingida haverá penalidade de 3,0% (três por cento), calculada 

sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE; 

!O 



ii) Por meta parcialmente atingida haverá penalidade de 1,5% (um e meio por 

cento), calculada sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE. 

A penalidade mencionada no ilem ii acima é alternativa, devendo, a critério da 

Comisstlo de Avaliaçao, justificar sua aplicaçao ou nao, cabendo a decisão final a 

SECo 

Os recursos financeiros referentes à penalidade deixarão de ser repassados pela 

Secretaria de Estado da Cultura à Fundaçao OSESP no ano seguinte. 

A pesquisa a ser realizada pela Fundaçao OSESP devera contar com a aprovaçao 

• da SEC quanto à empresa contratada e metodologia utilizada; e sempre em 

consonlnc/. com e d.t. d. REAVALfACAQ previ,r, n.,te ANEXO TÉCNICO, 

• 

• 
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GLOSSARIO 

» Corpos estAva!s: orquestra e coros; 

;. Concerto sinfônico: Apresenlaçllo da orquestra com ou sem solista e coro; 

» Concerto de cimara: Apresentaçao da orquestra com ou sem solista e coro 
em formaçao redu~ida ou sofística; 

)- Concerto didático: Apresentaç:'lo voltada para jovens e escolas com 
explicaçOes especiais; 

»Concertos Fechados: Apresentaçllo realizada para empresas ou 
patrocinadores, sem venda de ingressos ao público; 

;. Ensaio aberto: Ensaio de uma ou mais peças musicais realizado com a 
presença do público; 

» Temporada: ApresentaçOes da orquestra ou do coro, sinfônicas ou de 
camara, compreendidas entre o primeiro e o último dia do ano civil: 

;. Obras comissionadas: Peças encomendadas a um compositor com a 
finalidade de serem apresentadas em primeiras audiçOes mundiais pela 
orquestra: 

12 
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ANEXO TECNICO I - 2010 

PROGRAMA DE METAS/OBRIGAÇÕES E DIREITOS/ 

-' -ORGANIZAÇAO / CRITERIOS DE AVALIAÇoeS 

Este anexo técnico estabelece o programa de trabalho e metas para a Fuodaçao 

Orquestra Sinfônica do Estado de Séo Paulo - Fundação aSESP (inclusive o 

Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala Silo Paulo) com a fixação de direitos. 

• obrigaçOes, prazos de &)(ecuçao e critérios de avaliação de desempenho, 

observando o cumprimento de sua finalidade básica quanto à divulgaçAo e o 

desenvolvimento da arte musical e de temas educacionais e culturais afins, bem 

como a administraçao, operaçao e manutenção do Complexo Cultural Júlio 

Prestes/Sala Silo Paulo. 

Para bem desempenhar as suas atribuições a FUNDAcAo OSESP deverà durante a 

vigência do CONTRATO DE GESTÃO: 

I. Manter e melhorar o padrêO de qualidade da Orquestra Sinfônica do Estado de 5ao 

Paulo - QSESP e do Complexo Cultural JiJllo PresteslSala Silo Paulo: 

11. Possibilitar o amplo acesso do pUblico aos concertos da Orquestra SinfOnica do 

• Estado de sao Paulo - OSESP e aos eventos do CompleJ:o Cultural Julio 

Prestes/Sala sao Paulo: 

111. Difundir o repertório sinfônico e de camara brasileiro: 

IV. Incentivar a participaçao de regentes e sol istas brasileiros e estrangeiros com 

reconhecido mérito art lslico: 

v . Difundir o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentaçOes para eJ:íbiçao 

por rád io e televisao, ediçio de obras de compositores brasileiros, gravaçao de CO's, 

OVO's e outras mldias, formaçio de platéias. aperfeiçoamento de instrumentistas, 

incentivo á colaboraçio voluntária com a OSESP e atividades afins: 

VI. Desenvolver e aperfeiçoar o Centro de Documentaçao Musical: 

1 
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VII. Estabelecer pólo de gravilÇao de música. tendo por base o Complexo Cultural 

Júlio Prestes/Sala sao Paulo: 

VIII. Desenvolver programas de incentivo i'I formação de platéias para crianças e 

adultos: 

IX. Desenvolver programas de acesso de alunos e docentes das escolas aos ensaios 

e concertos didáticos da Orquestra Sinfônica do Estado de Si'lo Paulo - OSESP: 

X. Criar Academia de Música; 

XI. Constiluir um Fundo de Capital pala a Orquestra Sinfônica do Estado de Si'lo 

Paulo, a ser composto por doações, contribuições e eventuais excedentes 

financeiros e outros; 

XII. Gerenciar e explorar os espaços do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São 

Paulo, inclusive negociar e receber por sua utilizilÇao por terceiros, visando 

maximizar sua receita; 

XIII. Explorar as marcas OSESP, Sala Si'lo Paulo, Complexo Cultural Júlio Prestes, e 

ootras; 

Xtv . Administrar o estacionamento do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala Si'lo 

Paulo. 

XV. Realizar turnês Nacionais ou Internacionais . 

• 
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PROGRAMA DE METAS A SEREM CUMPRIDAS 

1) DOS CONCERTOS 

A Ofqueslra e o Coro farao, em conjunto ou separadamente, um mlnimo de 61 

(sessenta e um) concertos, assim distribuldos: 

a) 50 (cinqQenta) concertos slnfOnicos; 

b) 09 (nove) concertos de cimara; 

c) 02 (dois) concertos fechados . 

2) DOS ENSAIOS ElOU CONCERTOS DIOAr/COS 

A OSESP realizará 18 (dezoito) concertos elou ensaios didáticos . 

3) DAS A TlV/DADES D/DA TlCAS 

A OSESP realizará 10 (dez) atividades didáticas. 

3 



4) DA CAPTAÇAo DE RECURSOS 

A Fundaçao OSESP se compromete a captar, anualmente, 12% (doze por cento) 

do valor repassado naquele aoo via CONTRATO DE GESTÃO, por meio de 

doações, palroclnio, receitas de bilheteria, assinatura, aluguel do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala S1Io Paulo, concertos fechados, estacionamento e 

outras. 

, ...,... _2010 

Porcentag&m de receitas próprias esptadas 12% do contrato de ~o 
o 

• 5) DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Monitorar Indice de satisfaçao dos usuários com os serviços prestados por meio 

de pesquisas realizadas por amostragem. DeverM ser avaliados pela pesquisa os 

concertos real izados pela OSESP e as condições das instalações do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala sao Paulo . 

..... _ .. M ... 2Ol0 

ndice de satisfaçlio com I» concertos 60% 
ndioe de satisfaçlo com as instalaçOes do 60% 

Complexo cunural Jú~o PresleslSala S::'o 
P, ... 

• 6) PARTICIPAÇÃO DE MAESTROS E SOLISTAS CONVIDADOS 

i) partlclpaçao na temporada da OSESP de no mlnimo 08 (oito) regentes de 

renome internacional; 

ii) participaçao na temporada da OSESP de no mlnlmo 40 (quarenta) solistas. 

sendo no mlnimo 24 (vinte e quatro) de renome Internacional. 

Serllo considerados de renome internacional os regentes e solistas que Já tiverem 

se apresentado em pelo menos 05 (dnco) orquestras estrangeiras. 
----, 
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I N" ~. solistas de ;;:o"'" internacional que I 
participa!! da tem .aa 

24 

7) DlSPONIBILlZAÇAO DOS CONCERTOS PARA PROGRAMAS 

OETVERAo/O 

(i) A Fundação OSESP dispooibilizal1 gratuitamente ti TV publica (não comercial), 

para gravaçto ou transmissão ao vivo. no mlnimo, 10 (dez) concertos; 

(ii) A Fundação OSESP disponibilizará gratuitamente á rádiO publica (não 

comercial) , para gravação ou transmissto ao vivo, no mlnimo, 10 (dez) concertos . 

8) DAS TURN~S 

A Fundação OSESP fará, no mlnimo, 01 (uma) turnê nacional ou internacional por 

ano, com prévia aprovação da CONTRATANTE . 

Seré considerada turnê uma seqüência de, no mlnimo, 05 (cinco) concertos fora do 

estado de São Paulo. 

9) DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS CONCERTOS NO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

A Fundaçao OSESP faré 01 (uma) apresentação por a!lO, em !lO mlnimo 02 

(duas) cidades fota da capital do Estado de $ao Paulo; com prévia aprovação da 

CONTRATANTE. 
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10) DA GRAVAÇÃO DE DISCOS 

A Fundaç30 OSESP gravaré, no mJnimo. 02 (dois) CO's elou OVO 's ao ano . 

11) DA EDiÇÃO DE PARTITURAS 

A Fundação OSESP editará 03 (três) partituras - e respectivas partes - de autor 

brasileiro por ano. 

12) DAS OBRAS COMISSIONADAS 

• A Fundaçao OSESP comissionará 01 (uma) partitura de autor nacional por ano, a 

ser executada pela OSESP elou Coros. 

13) DA ACADEMIA 

A Fundação Q$E$P manterá uma academia, visando o treinamento de músicos 

de orquestra. 
, 
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14) DO CONCURSO BIENAL DE REG~NCIA 

A Fundaç30 osesp realizaré um Concurso Bienal de Regência - Prêmio 

OSESP, 

indicador Meta 2010 

Realizaçtlo do Concurso 01 
N' de Insaitos 5 

OBRIGAÇÕES E DIREITOS 

1) SALA DE CONCERTOS SÃO PAULO 

Ficará disponlvel, no total, para Oi (um) evento por mês, não cumulativo, para o 

Governo do Estado de São Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura. 

Estllio inclusos neste número os poderes Legislativo e Judiciário, em datas a 

serem definidas de comum acordo, com a prévia aprovação da SECo 

2) ESTAÇÃO DAS ARTES, HALL E SALÃO DOS ARCOS 

Ficarao disponíveis, no total , para 01 (um) evento por mês, m10 cumulativo. para o 

Governo do Estado de São Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura. 

Estâo inclusos neste número os poderes legislativo e Judiciário. em datas a 

serem definidas de comum acordo, com a prévia aprOllaÇao da SECo 

3) EVENTO BENEFICENTE 

A Fundaçao OSESP se compromete a atender, caso seja solicitado, a 01 (um) 

evento beneficente por quadrimestre. nao cumulativo. na Sala de Concertos sao 

, 7 
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Paulo, a preço de custo, em datas a serem definidas de comum acordo, com a 

prévia aprovaçao da SECo 

4) O SALÃO NOBRE 

Será administrado de forma comp~rtithada peta a Fundaçao OSESP e pela 

Secretaria de Estado da Cultura. 

5) UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL 

A Fundação OSESP nao cederá gratuitamente as dependências do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala sao Paulo além do previsto neste anexo . 

A utilizaçao das dependências do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala sao 

Paulo por terceiros sera realizada de acordo com o previsto no Anexo V - Termo 

de Permissao de Uso e no Regulamento de Utilizaçao de Espaços do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala sao P~ulo elaborado pela Fundaçao OSESP e 

aprovado pela SEC. 

6) UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO 

A FundaçAo OSESP, mediante prévio cadastramento, permitira aos funcionarios 

da SEC o uso gratuito do estacionamento do Complexo Cultural Júlio 

Prestes/Sala São Paulo. durante o expediente de trabalho. 

• FUNDO DE CAPITAL 

A Fundaçao OSESP criará e manterá um fundo de capital que será composto por 3% 

(três por cento) de todas as receitas liquidas (deduzidos impostos e contribuiçOes), 

excetuando-se aquelas provenientes de captaçao de recursos via Leis de Incentivo 

Fiscal e repasses do CONTRATO DE GESTÃO. 

Caso a Fundaçao OSESP realize aportes no Fundo de Capital a CONTRATANTE se 

compromete a destinar, também, o mesmo montante de recursos ao mencionado 
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fundo até o limite de RS 2.000.000,00 (dois milhOes de reais) por ano, sempre no 

exercicio seguinte à captaçao realizada pela CONTRATADA. 

Os depósitos em dinheiro para constituiçao do Fundo de Capital, tanto por parte da 

CONTRATADA quanto da CONTRATANTE, deverlo ser realizados em conta 

vinculada aberta especialmente para essa finalidade no Banco Nossa Caixa S.A., 

sendo permitido à CONTRATADA utilizar o fundo, conforme prazos e condições 

previstos em regulamento próprio que será submetido á aprovaçao da 

CONTRATANTE, 

DA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
, 

CORREIlVA DO COMPLEXO CULTURAL JULIO 

PRESTES/OSESP 

A Fundaçao OSESP fICará responsável pela operaçao, manutençao preventiva e 

corretiva do imóvel consistente no Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala Silo 

PaulolOSESP, comprometendo-se a aplicar anualmente, no custeio dessas 

atividades, no mlnimo, o valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos recursos a 

• ela transferidos em cada exerclcio, por intermédio do contrato de gestao. 

Caso ainda assim haja necessidade de intervenções adicionais no imóvel, as novas 

despesas adicionais que excedam, em cada caso, 5,0% (cinco por cento) do 

orçamento anual da CONTRATADA, correrllo por conta da CONTRATANTE, na 

medida de suas disponibilidades Ofçam~ntárias e financeiras. 
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DA ORGANIZAÇÃO 

A FUNOAÇAO OSESP Implantará um sistema de gesl:'o Interna dotado de estrutura 

organizacional, sistemas administrativos. e operacionais, recursos humanos. controle 

de patrimônio, controladoria, comunica~o. regulamento de compras contemplando a 

possibilidade de utilização da Bolsa Eletrônica de Compras - Sistema BEC/SP e do 

Prega0 EletrOnico. contrataçOes. plano de cargos e salérlos e controle de custos. 

A Fundação OSESP manleré o equi ibrio econOmico-financeiro durante toda a 

vigência do contrato de gestao. 

A Fundação OSESP elaborará um relatório de custo médio por apresentação, por 

públ ico lolal. 

DA REAVALIAÇAO 

o presente Anexo Técnico deverá ser reavaliado até 31 de Julho de cada ano. 

, 
CRITERIO DE AVALIAÇAO GERAL DO 

• ATINGIMENTO DAS METAS DO CONTRATO 

DEGESTAO 

• Satisfação total da meta - Realizaçao de 85% a 100%. 

• Satisfaçao parcial da meta - Rea~zaçao de 61% a 84,9%. 

• Meia nao atingida - Abaixo de 60,9%. 

i) Por meia nao atingida haverá penalidade de 3,0% (Irês por cenlo), calculada 

sobre o valor lotai repassado peta CONTRATANTE; 
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ii) Por meta parcialmente atingida haverá penalidade de 1,5% (um e meio por 

cenlo), calculada sobre o valor tolal repassado pela CONTRATANTE. 

A penalidade mencionada no item ii acima é alternativa, devendo, a critério da 

Comissao de Avaliaçao, justificar sua aplicaçao ou nao. cabendo a decisao final a 

SEC o 

Os recursos financeiros referentes é penalidade deixarao de ser repassados pela 

Secretaria de Estado da Cultura à Fundaçao OSESP no ano seguinte. 

A pesquisa a ser realizada pela Fundaçao OSESP deverá contar com a aprovaçao 

da SEC quanto é empresa contratada e metodologia utilizada; e sempre em 

con$onlncia com a data da REAVALlACAO prevista neste ANEXO TÉCNICO . 

' li 
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, 
GLOSSARIO 

;. Corpos estáveis: orquestra e COfOS; 

;;. Concerto sinfônico: Apresenta~o da orquestra com ou sem solista e coro: 

:;. Concerto de clmara: Apfesent~o da orquestra com ou sem solista e COfO 
em lormaçao reduzida ou solística: 

;. Concerto dldjtlco: Apresenlaçao voltada para jovens e escolas com 
explicações especiais: 

;. Concertos Fechados: Apresentaçao realizada para empresas ou 
patrocinadores, sem venda de ingressos ao publ ico; 

» Ensaio aberto: Ensaio de uma ou mais peças musicais realizado com a 
presença do publico; 

;. Temporada: ApresentaçOes da orquestra ou do coro. sinfOnicas ou de 
camara, compreendidas entre o primeiro e o ultimo dia do ano civil: 

;.. Obras coml •• lonadas : Peças encomendadas a um compositor com a 
finalidade de serem apresentadas em primeiras audições mundiais pela 
orquestra; 

, 
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ANEXO TECNICO II 

SISTEMA DE PAGAMENTO 

2005 
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se ao repassar .. FUNDAÇÃO osesp, no ano de 
2005. o vtllor de RS 7.600.000,00 (sele milhOes 11 seiac.entO$ mil reais), em doas paorcellls , 
primeira no valOf de RS 5.000.000,00 (cinco milhões de ruis) em 03 de novembro de 2005 e 
• segunda no valor ele RS 2.600.000,00 ,dois milhões. seiscentos míI reais) em 07 de 
dezembro de 2005. 

2006 
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se ao repassar. FUNDAÇÃO OSESP. no "no de 
2006, o valor total óe RS 43.000.000,00 (quarenta e !r6s milhões de reais) , em quatro 
parcelilS iguais e trimestrais. com. seguinte distribuiçao: 
A primeira até 05 de fevereiro, • segunda até 05 de abril, I terceira até 05 de agosto •• 
~rna até 05 de novembro. 

2007 
A Secretaria de Estado da CuItUf' obriga-se a repassar" FUNDAçAO OSESP, no ano de 
2007, o valor total de RS 43.000.000,00 (QI.Ilrenta • trb milhOes de reais), 11m quatro 
parcelas iguais e trimestrais, com ao seguinte distribuiçAo: 
A primoi • .:. ;]16 05 de fevereiro, a aogunda 016 05 de ebril , 11 torçoira ató 05 de agosto e 11 
Oltima 81é 05 de novembro. 

de Estado da Cultura obriga-se a repasaar' FUNDAÇÁO OSESP, no ano de 
2008, o valor total de R$ 43.000.000,00 (quarenta e tr6s milh6es de reais). em quatro 
parcelas Iguais e trirnestr8I. , com. seg(jnte distribuiçJo: 
A primeira até 05 de fevefeiro . • segunda até 05 de abril , a terceira até 05 de agosto li a 
"ltima até 05 de novembro . 

. de Estado da Cultura obriga-se a repasaar • FUNDAÇAO OSESP. no ano de 
2009, o valor total de R$ 43.000.000,00 (quarenta e tr6s milhOes de reais). em quatro 
parcelas iguais li trimestrais, com a segLinte distribuiçlo: 
A primeira até 05 de f_eira, • segunda até 05 de abrit, a tereeira alé 05 de -0<>510 li I 
lIItima até 05 de novembro. 

de Estado da Cultura obriga-se a repassar' FUNDAÇÁO OSESP, no ano de 
2010, o valor total de RS 35.833.333.33 (trTrta e cinco mllhOlla oitocentos e trinta li tr's mil 
trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). em q\.J8tro parcelas iguais elrimMtrals, 
com a l19uinte distribuiç30: 
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A prl""'a at' 05 de fevere.-o, a segunda at' 05 de abril, a terceira a .. 05 de agosto e a 
QItima at' 05 de 1'IO'o6,tbtO, 

Os valores estipulados neste anexo poderao IM!! revistos e ajuslados por ocasiao da 
fixaçao do orçamento anual da Secretaria de Estado da Cultura, observanclo-le a 
disponibilidade financeira de recuraos orçamentários, 
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ANEXOIII 

SISTEMA DE DESPESA COM PESSOAL , 
(LIMITES E CRITERIOS) 

A CONTRATADA gastará, anualmente, no máximo 85% (oitenta e cinco por cento) 
dos seus recursos orçamentários repassados via CONTRATO DE GEsrAo com 
despesas na remuneraçao (incluídas vantagens de qualquer natureza) a serem 
percebidas pelos seus dirigentes e empregados, no exerci cio de suas funçOes . 

Para o desempenho das atividades contratadas no CONTRATO DE GESTÃO a 
CONTRATADA contará com um quadro de funcionáriOs aprovado pelo seu 
Conselho de Administração. 

Para a conlrataçao de pessoal a contratada deverá adotar procedimento seletivo 
próprio ao qual será dada publ icidade. A CONTRATADA utilizará regras uniformes 
e impessoais, de forma a possibilitar acesso a todos os interessados, sempre 
observados os requisitos exigidos para o exerci cio das atividades . 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE PARTE DE 

IMÓVEL CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DA 

CULTURA PELA COMPANHIA PAULISTA DE 

TRENS METROPOLITANOS - CPTM, SITUADO NO 

MUNICiplO DE SÃO PAULO. 

1° dia do mês de novembro de 2010, na consultoria jurídica da Secretaria da Cultura 

Estado, órgão da Procuradoria Geral do Estado, localizada na Rua Mauá, 51, 1° andar, 

datlital. presente o Dr. Fábio Teixeira Resende, Procurador do Estado, representando o 

ADO DE SÃO PAULO, em conformidade com a Lei Complementar Estadual nO 478, 

18/06/1986, e artigo 6°, I, do Decreto Estadual nO 47.011, de 20/08/2002 elc a 

PGE 12, de 05/08/2005, daqui por diante denominada simplesmente 

I'IFRMIITF:NT'F para este ato devidamente autorizada pelo artigo 10", caput, do Decreto nO 

";:S.'~I:I;:S. de 29/09/1998, bem como em consonância com o Oficio PR. 342/2005, de 09 de 

..... ' .. .."I\r" de 2005, emitido pelo Diretor Presidente da Companhia Paulista de Trens 

!V'IetrOI)olillanc)s - CPTM Sr. Mário M. S. R. Bandeira, secundado pelo despacho do Sr. 

!'t .. ,-r .. '.!."" de Estado da Cultura, datado de 29 de outubro de 2010, a fls. 175 do 

pro'C8sls0 SC nO 41.222/2010, compareceu a FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, Organização Social na área da Cultura, com sede na cidade 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Julio Prestes, n016, 2° andar, inscrita no 

sob nO 07.495.643/0001-00, neste ato representada na forma de seu Estatuto, 

por diante denominada simplesmente PERMISSIONÁRIA. 

PERMITENTE, ante os presentes, foi dito: 

que, nos termos do Termo de Cessão de uso de imóvel nO TCE 040/97 

qutorg;ado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e seus aditivos, é 

cte!;sionária do imóvel denominado 'Complexo Cultural Julio Prestes· com endereço na 

Mauá nO 51, Santa Cecília, cidade de São Paulo. Referido imóvel possui terreno de 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

936,88 m2 (dezesseis mil novecentos e trinta e seis metros quadrados e oitenta e oito 

,.A"tírr, .. tr'n .. \ e 25.093,61 m2 (vinte e cinco mil e noventa e três metros quadrados e 

s~!;senta e um centímetros) de área construída, tendo sido registrado no 80 Cartório de 

R~!Jistlro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, no Livro na 2, sob a matrícula 

1l)~169. em 24 de agosto de 1977 e conforme desenho na AO 5210-3. 

1:j1ll,gUlnaC); que tendo em vista a autorização governamental, assim como a autorização da 

rl...-u.nt .. originária retro mencionada, a PERMITENTE permite, como de fato permitido 

á PERMISSIONARIA, o uso de área correspondente ás áreas discriminadas nas 

nl~,n+o,~ anexas, para o desenvolvimento de atividades previstas no Contrato de Gestão na 

a cujo presente instrumento encontra-se vinculado, ficando a 

AERMISS~IOINAI~IA. desde já, autorizada a ocupá-lo e usá-lo. 

lIelrceliro: São obrigações da PERMISsloNARIA: I - utilizar o imóvel e equipamentos, 

~x(:luslivamente para o fim especificado no Contrato de Gestão e seus anexos, vedado 

uso de forma diversa ou para qualquer outra finalidade, que não as expressamente 

aultorizaclas pela Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo e previstas no 

.... f ... ritln Contrato de Gestão e seus anexos; 11 - zelar pela guarda, limpeza e conservação 

mencionado bem, providenciando, ás suas expensas, quaisquer obras de manutenção 

se tomarem necessárias; 111 - não promover quaisquer modificações no referido bem, 

instalações elétricas e hidráulicas, sem prévia autorização da Secretaria de 

estado da Cultura e do CONOEPHAAT; IV - impedir que terceiros se apossem do imóvel 

neste termo, ou dele se utilizem, dando conhecimento á PERMITENTE de 

~uialqluer turbação, esbulho ou imissão na posse que porventura ocorrerem ou penhora 

venha a recair sobre ele; V - responder, perante terceiros, por eventuais danos, de 

QUislq1uer natureza, e cumprir todas as exigências dos poderes públicos a que der causa, 

decorrência de suas atividades no imóvel; VI - garantir aos prepostos da Secretaria 

Estado da Cultura, devidamente credenciados, o acesso a todas as dependências e 

Instal~lçõl9S para inspeção rotineira ou extraordinária, bem como fiscalização e avaliação 

cumprimento das obrigações neste Termo impostas; VII - pagar as despesas 

do consumo de água, gás e energia elétrica; VIII - arcar com todos os 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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ilTh)os,tos e taxas que eventualmente venham a incidir sobre o imóvel em questão, 

a sua ocupação, apresentando, anualmente, os respectivos 

cqrnpr'ovlmtt's de pagamento. 

, ... ,,,n,n' que o descumprimento, pela PERMISSIONÁRIA, de quaisquer das obrigações 

irfll)Os,tas neste Termo ou de exigências constantes da legislação pertinente acarretará a 

rEt~'og,aç~io de pleno direito da presente Permissão, bem como do mencionado Contrato 

Gestão, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, 

ressarcimento de qualquer natureza, podendo ser aplicadas à PERMISSIONÁRIA as 

.. 1. •• "'". ... previstas nos incisos I e 11 do artigo 87. da Lei Federal nO 8.666/93, alterada pela 

nO 8.883/94. 

QUllnt'o: que a presente Permissão de Uso é concedida pelo prazo do Contrato de 

Ge'stãlo, contemplando, inclusive. eventuais prorrogações. 

que, extinto o Contrato de Gestão nO 41/2010 e a presente Permissão. as 

H ... ,f .. ilt ... r; .... de qualquer natureza e as reformas realizadas no imóvel permanecerão a ele 

i~cor~lonldals. passando a integrar o patrimônio da CPTM. sem ressarcimento. 

!l:Állimn' que. nos casos omissos. a Permissão de Uso poderá ser revogada por aplicação 

disposições da Lei Federal nO 8.666/93. alterada pela Lei nO 8.883/94, 

Oi1tay,O que a não restituição imediata do bem a que se refere esta Permissão. ao término 

prazo ou de sua eventual prorrogação. caracterizará esbulho possessório e ensejará 

retomada pela forma cabivel. inclusive ação de reintegração de posse com direito a 

Ineididla liminar. 

Nono: que no caso de a PERMITENTE ser compelida a recorrer a medidas judiCiais para 

tec:up,eração do bem em questão. ficará a PERMISSIONARIA obrigada ao pagamento de 

diária no valor de R$ 150.00 (cento e cinqüenta reais). multa esta que incidirá desde 

data de caracterização do esbulho até a data em que a PERMITENTE se reintegrar na 
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OO!lse do referido bem, sem prejuizo de outras cominações legais e instrumentais, custos 

e advocaticios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 

D!éc:im,CI: que a presente Permissão fica condicionada a convalidação, pelo Chefe do 

E~E~cutivo, do recebimento do imóvel - objeto parcial desta Permissão, efetuado em 

1 0/97, através de CESSÃO DE USO, entre a CPTM e a Secretaria da Cultura. 

Djél~imlo Primeiro: que fica eleito o foro da Fazenda Pública, na Comarca da Capital, para 

dirimir qualquer pendência originária da presente Permissão. 

PERMISSIONÁRIA, por seu representante, foi dito que aceitava esta permissão de 

em todos os seus termos, cláusulas e condições. 

como assim o disseram, foi lavrado o presente Termo, em 4 (quatro) vias de igual teor, 

quais, depois de lidas e achadas conforme, são assinadas pelas partes. 

Paulo, 1 de novembro de 2010. 

SECRETARIA DE E TADO DA ULTURA 
FjbIo TeIxeIra e 

PnIaIIIdor do EItado 
<lI* di OIMIIIIID4IlIIfcIca 

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔ~1 A DO ESTT, DE SÃO PAULO 

W ~~L 
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SECRE'I'ARIA DE ESTADO DA CULTURA 
COlllullorla JuridiciI 

PRIMEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE 

PERMISSÃO DE USO DE PARTE DE tMÓVEL 

CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DA 

CULTURA PELA COMPANHIA PAULISTA DE 

TRENS METROPOLITANOS - CPTM, SITUADO 

NO MUNiCíPIO DE SÃO PAULO . 

Aos 30 dias do mês de maio de 2007. na COI"lsuHoria jurldica da Secretaria da Cultura do Estado 

de São Paulo, Ófgao da Procuradoria Geral do Estado, localizada na Rua Mauá, 51, I" andar, 

Capital . presente a Ora. Rosana Villafranca. Procuradora do Estado. representando o Estado de 

São Paulo, em confOfTllidade com a Lei Complementar Estadualn" 478, de t 8 de junho de 1986, 

e anigo 6". I. do Decreto Estadual n" 47.011 . de 20 de agOStO de 2002 clc a ResoluÇ<1o PGE 198, 

de 26 de dezembro de 2002, daqui por diante denominada simplesmente PERMITENTE. para 

este ato devidamente autorizada pelo an. 10", caput , do Decreto n" 43.493, de 29 de setembro de 

• 1998. bem como em consonãrlCia com o Oficio PR. 34212005. de 09 de setembro de 2005. 

emrtido pelo Diretor Presidente da Companhia P~ ulista de Trens Metropolrtanos - CPTM Sr. Mário 

M. S R. Bandeira . secundado pelos despachos do Sr. Secretário de Eslado da Cultura. datados, 

respectivamente de 01 de novembro de 2005 e de 25 de maio de 2007. às fls . 85 do Processo SC 

n" 2378105. compareceu a FundaÇ<1o Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. DrganizaÇ<1o 

Social na área da Cultura. com sede na cidade de São Paulo. Estado de São Paulo. na Rua 

Mauá. 51 , 2" andar. inscrita no CNPJIMF sob o n" 074 95.64310001-00. neste ato representada 

pelo seu Diretor Executivo, Sr. Marcelo de ~iveira Lopes. denominada PERMISSIONARIA, para 

firmar o presente aditamento ao Termo de Pwmiss/Jo de Uso de Parte do Imóvel cedido a 

Secretaria de Eslsdo da Cultura pala CPTM, firmado em 01 de novembro de 2005. nos seguintes 

termos: 



SECRETARIA 1>1'; ESTA[)O [)A CULTURA 
Consultoria Jurídica 

Primeiro: Fica alterada a área destinada ao uso da PERMISSIONARIA, que englobará as áreas 

discriminadas nas plantas anexas, conforme as seguintes inchcaçOes: 

Anexo 1- Area 14 ("Boulevard") 

Anexo 11 - Área 21, 22 e 23 

• Segundo: A Area correspondente ao nO 14, identificada no Anexo I, será destinada ao uso comum 

entre a Secretaria de Estado da Cu~ura e a PERMISStONARtA, 

Terceiro: Fica alterado o par<\grafo qual10 do instrumento orig inat, que passará a ter a seguinte 

redação: 

HQual1o: sao obngaçoes oa PERMISSfONAR1A: I - utilizar o imovel e equipamentos, 

exclusivamente para o fim especificado no Contrato de Gestao e seus anexos, vedado seu uso de 

forma diversa ou para qualquer outra linalidace, que nao as expressamente autorizadas pela 

Secretaria de Estado da Cu~ura do Estado de sao paukl e previstas no referido Contrato de 

Gestao e seus anexos: 11 - zelar pela guarda, limpeza e consel'\laçAo dos mencionados bens, 

providenciando, às suas expensas, quaisquer otras de manutenção que se tornarem necessárias: 

• 111 - não promover quaisquer modificaçOes nos referidos bens, inclusive instalaçOes elétricas e 

hidráulicas, sem prévia autorização da Secretaria de Estado da Cultura e do CONDEPHAAT; IV 

impedir que terceiros se apossem do imóvel relerido neste termo, ou dele se utilize, dando 

conhecimento ti PERMITENTE, de qualquer turbação, esbulho ou imissão na posse que 

jXlfVentura ocorrerem ou penhora que venha a recair sobre ele; V - responder, perante terceiros, 

por eventuais danos, de qualquer natureza, e ClJ11prir todas as exigências dos poderes públicos a 

que der causa, em decorrência de suas atividades no imó~el: VI - garantir aos prepostos da 

Secretaria de Estado da Cu~ura , devidamente credern::iados, o acesso a todas as dependências e 

instalações para inspeção rotineira ou extraordinária, bem como fiscalização e avaliação do 

cumprimento das obrigaçOes neste Termo imlXlstas: VII - pagar as despesas decorrentes do 

consumo de <\gua, gás e energia elétrica; VIII • arcar com todos os impostos e ta ~as que 

e~entualmente venham a incidir sobre o imóvel em questao, proporcionalmente a sua ocupação, 

apresentando, anualmente, os respectivos comprovantes de pagamento' 
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SECRETARIA I)E r.5TADQ DA CULTURA 
Consultona Ju ridica 

Quarto: Todas as demais dáuwlas fi disposiçõeos do instrumento de Permissao de Uso de Parte 

do Imóvel cedido a Seaetaria de Estado da Cultura pela CPTM pemlarteeem inanefadas. 

São Paulo. 30 de maio de 2007 

'11.. .. o v',tL!- -
SECRETARIA DE ESTADO DA ULTURA Irvt ~i\o<I Ih f! ~ 

MARCELO DE LI'1E1 

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SI FONICA ESTADO DE sAo PAULO 
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OSUP • 11_808,00 m2 
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SECRE1N1A D.l CULTURA _ 11.9.00 ",2 

. 

LEGOIOA - " HWoIEHTO .,-,-
• - ::fi_o 0.-.... n 

• _ 10 • 7 _,_ ._,.-10_'_ " .. ,-

• 

---







.. "" ' . " 

• 

• 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE PARTE 

DE IMÓVEL CEDIDO À SECRETARIA DE 

ESTADO DA CULTURA PELA COMPANHIA 

PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS • 

CPTM, SITUADO NO MUNIC[PIO DE SÃO 

PAULO • 

Ao 1° dia do mês de novembro de 2005, na consultoria jurldica da Secretaria da 

Cultura do Estado, 6rg.l'lo da Procuradoria Geral do Estado, localizada na Rua 

Mauã, 51 . 1° andar, Capital, presente a Ora. Rosaoa Villafranca. Procuradora do 

Estado. representando o eSTADO DE sAo PAULO. em conformidade com a Lei 

Complementar Estadual nO 478, de 18/0511986, e artigo 6°, I, do Decreto Estadual 

nO 47.01 1, de 20l08I2002 clc a ResoluçAo PGE 198, de 2611Z12002, daqui por 

diante denominada simplesmente PERM1TENTE. para este ato devidamente 

autorizada pelo artigo 10", caput, do Decreto nO 43.493, de 29/09/1998. bem como 

em oonsonancia com o Ofício PR. 3421:1005, de 09 de setembro de 2005, emitido 

pelo Diretor Presidente da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM 

Sr. Mério M. S. R. Bandeira. secundado pelo despacho do Sr. Secreténo de 

Estado da Cultura, datado de 01 de novembro de 2005, a fls . do processo SC 

no 2378105, compareceu a FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, Organizaçao Social na área da Cultura, com sede na cidade de 

Silo Paulo. Estado de sao Paulo. na Rua Maué. nO 51 , 20 andar, inscrita no 

CNPJJMF sob nO 07.495.64310001 -00, rleste alo representada na forma de seu 

Estatuto. daqui por diante denominada simplesmente PERMISSIONÁRIA. 

Peta PERMtTENTE. ante os presentes. foi dito: ) 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

Primeiro: que, nos termos do Termo de Cessa0 de uso de imóvel nO TCE 040197 

outorgado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e seus 

aditivos. é cessionária do Imóvel denominado ' Complexo Julio Prestes· com 

endereço na Rua Maué nO 51 , Santa Cecilia, cidade de sao Paulo. Referido 

imóvel possui terreno de 16.936,88 m2 (dezesseis mil novecentos e trinta e seis 

metros quadrados e oitenta e oito centlmetros) e 25.093.61 m2 (vinte e cinco mil e 

• noventa e três melros quadrados e sessenta e um centlmetros) de área 

construlda, tendo sido registrado no 8" Cartório de Registro de Imóveis da Capital 

do Estado de 5ao Paulo, no Livro nO 2, sob a matricula 15969, em 24 de agosto de 

19n e conforme desenl'lo nO AO 5210-3 . 

• 

Segundo: que tendo em vista a autorizaçao governamental . assim como a 

autorizaçao da Cedente originária retro mencionadas, a PERMITENTE permite, 

oomo de falo permitido tem, à PERMISSIONÁRIA, o uso de área correspondente 

às áreas discriminadas nas plantas anexas, para o desenvolvimento de atividades 

previstas no Contrato de Gestao nO 0512005, a cujo presente instrumento 

encontra-se vinculado, licafldo a PERMISSIONÁRIA. desde já. autorizada a 

ocupá-lo e usá-lo . 

Terceiro: que nM obstante o previsto no item anterior, a área correspondente ao 

JO Pavimento, ocupada pelo CONDEPHAAT, será disponibilizada para ocupaçao e 

utilizaçao pela PERMISSIONÁRIA em prazo a ser acordado entre o 

PERMITENTE e a PERMISSIONÁRIA. 

Quarto: S1Io obrigações da PERMISSloNARIA: I - utilizar o imóvel e 

equipamentos, exclusivamente para o fim especificado. vedado seu uso de forma 

diversa ou para qualquer outra finalidade. nllo podendo cedê-lo ou transferi-lo no 

) 
TV 
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todo ou em parte 11 terceiros, seja 11 que Ululo for; 11 - zelar pela guarda, limpeza e 

conservaçao dos mencionados bens, providenciando, és suas expensas, 

quaisquer obras de manutençêo que SE tomarem necessárias: 111 - nao promover 

quaisquer modifICações nos referidos bens, inclusive InstalaçOes elétricas e 

hidráulicas. sem prévia aulorizaçao da Secretaria de Estado da Cultura e do 

CQNDEPHAAT; IV - Impedir que terceiros se apossem do im6ve1 referido neste 

lermo, ou dele se utilize, dando conhecimento à PERMITENTE, de qualquer 

• lurbaçao, esbulho ou imissoo na posse que pof\lentura ocorrerem ou penhora que 

venha 11 reca ir sobre ele; V - responder, perante terceiros , por eventuais danos, 

de qualquer natureza , e cumprir todas as exigências dos poderes ptiblicos 11 que 

der causa, em decorrência de suas atividades no Imóvel; VI - garantir aos 

prepostos da Secretaria de Estado da Cultura, devidamente credenciados, o 

acesso a todas as dependências e instalaçOes para Inspeção rotineira ou 

extraordinária, bem como fiscalizaç:lo e avaliaç:lo do cumprimento das obrigaçOes 

neste Termo impostas: VII- pagar as despesas decorrentes do consumo de água, 

gás e energia elétrica: VIII - arcar com todos 05 Impostos e taJ:as Que 

eventualmente venham a incidir sobre o imóvel em Questão, proporcionalmente a 

sua ocupaç:lo, apresentando, anualmente, os respectivos comprovantes de 

• pagamento . 

Quinto: que o descumprimento. pela PERMISSIONÁRIA, de Quaisquer das 

obrigações impostas neste Termo ou ele eJ:igências constantes da legislaç:lo 

pertinente acarretará a revogaç:lo de pleno direito da presente Permfssao, bem 

como do mencionado Contrato de Gestao, independentemente de interpelaç:lo ou 

notificação Judicial ou extra-Judicial, sem ressarcimento de qualquer natureza, 

podendo ser aplicadas á PERMISSIONARIA as sançOes previstas nos incisos I, 111 

e IV do artigo 87, da Lei Federal nO 8.666/93, alterada pela Lei nO 8.883194. 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

Sexto: que a presente Perminao de Uso é concedida pelo mesmo prazo do 

referido Contrato de Gestao. inclusive e><entuais prorrogações. 

Sétimo: que, extinto o Contrato de Gestao nO 0512005 e a presente Permissêo, as 

benfeitorias de qualquer natureza e as reformas realizadas no imóvel 

permanecerao a ele incorporadas. passando a integrar o patrimOnio da CPTM, 

sem ressarcimento . 

Oitavo: que. nos casos omissos. a Permissao de Uso podera ser revogada por 

aplicaçao das disposições da Lei Federal n" 8.666193, alterada pela lei nO 

8.883194. 

Nono: que a nao restituiçao imediata do (s) bem (ns) a que se refere esta 

Permiss:'o, ao término do prazo OIJ de sua eventual prorrogaçao, caracterizar' 

esbulho possesSÓrio e ensejan1i sua retomada pela forma cablvel, inclusive açao 

de reinlegraçao de posse com direito a medida liminar. 

Décimo: que no caso de a PERMITENTE ser compelida a recorrer a medidas 

judiciais para recuperação de seus bens, fICará a PERMISSIONÁRIA obrigada ao 

pagamento de multa diária no valor de RS 150.00 (cento e cinqGenta reais) , multa 

esta que incidirá desde a data de caracterizaÇjo do esbutho até a data em que a 

PERMITENTE se reintegrar na posse dos referidos bens. sem prejulzo de outras 

comlnaçOes legais e instrumentais, custos e honorários advocatlcios, estes fixados 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 

Décimo Primeiro : que a presente Permissão fica condicionada a convalidaÇjo, 

pelo Chefe do Executivo, do recebimento do imóvel - objeto parcial desta 
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Permissio·, efetuado em 15110197, através ele CESSA0 DE USO, entre a CPTM 

e a Secretaria da Cultura. 

Décimo Segundo: que fica eleito o foro da Fazenda Pública, na Comarca da 

Capital. para dirimir qualquer pendência orig inária da presente Permiss3o. 

• Pela PERMISSIONÁRIA, por seu representante, foi dito que aceitava esta 

pennisslo de uso em todos os seus termos, cláusulas e condiçOes. 

De como assim o disseram, foi lavrado o presente Termo, em 4 (quatro) vias de 

igual teor, as quais, depois de lidas e achadas conforme. sao assinadas pelas 

partes. 

Slo Paulo. 01 de novembro de 2005. 

ULTURA I étl1tOO g: foÚ p"vl.;) 

AOO DE SÃO PAULO 
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GOVERNO DO ESTADO OE SÁO I'A ULO 
SECRFT A RI A 1)[ F:ST AI)O f)A CUL T UR,\ 

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 

VISANDO A AL TERAÇAo DO ANEXO I 00 

CONTRATO DE GESTÃO N° OS/2005 

FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E 

A FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÓNICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Pelo presente instrumento. de um lado o Estado de SM Paulo, por intermédio da 

Secretaria de Estado da Cultura, com sede nesta Capita l, na Rua Mauá, 51 , neste ato 

representado pelo Exmo. Sr. Joao Sayad, Hular da Pasta, brasiJeiro, portador do RG nO 

3.339.351 e CPFIMf n" 301 .285.798·20, doravante designada Contratante, e de outro 

lado, a Fundaçao Orquestra Sinfônica do Estado de S30 Paulo. Organizaçao Social na 

ârea da Cultura. com sede nesta Capital, na Praça Júlio Presles. 16, 2° andar, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nO 07,4g5.643/0001-00, neste ato representada pelo seu Diretor 

Executivo. o Sr. Marcelo de Oliveira Lopes. brasileiro. músico. portador do RG nO 

16,713.316 e inscrito no CPFtMF sob o nO. 054.051.548-74. denominada Contratada, ' 

firmam o presenle aditamento ao Contrato de Gestão n" 0512005. nos seguintes termos: . . 

Clâusula Primeira: Fica alterado o Anexo Técnico 1- 2008. que passará a viger conforme 

anexo . 
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Clâusula Segunda: Todas as demaiS clâuslAas e disposIÇÕes do ContraIo de Gestão nO 

OsnOO5 permanecem inalteradas 

São Paulo. 03 de dezembro de 2008 .. 

FUNDAÇAO ORQUESTRA SI F~A í'iSTADO DE sAo PAULO 

Sr. Marce de Oliveir Lopes 

TESTEMUNHAS: 

') Jlfí w <j3"J .t.{. 1 J 2) __ --&--',='--__ _ 
N_ 

RG 
Tania de Wdo 

R':I6.296 ,891 
c pr :022. 86 S. 82a-~O 

N_ 

RG F.1ioIo 1'rI<Il_ 
.' :33,538.641-9 

: Pf : 341.m . 91~-M\ 
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SECRETARIA DF ESTAOO DA CUI.TURA 

ANEXO T~CNICO I 

PROGRAMA DE TRABALHO E METAS - 2008 jOBRIGAÇOES E DIREITOS I 
ORGANIZACÃO I CRIT~RIOS OE AVALIACÃO) 

E.te anexo técnico estabelece o programa de trabalho e metas para a FundllÇio 
Orquestra SlnfOrnca do Estado de SAo Paulo - Fundaçjo OSESP, para o ano de 2008, 
com a fiJ:~ de direitos, oOrigaçOn pra2:QS de uecuçlo e critérios de avaliaçlo de 
duempenho, obseIvando o cumpnmento de ,ua flOalidade béSlCil quanto , 
dMllgaçAo e o desenvoMmento da ane m\i$K;IIt e de temas educaClOOéil' e CtlhlKal' 
alin., bem como a admlfll'traçto, operaçlo e manutençAo da OI'questra Slolónica do 
E'tado de S)O Paulo - OSESP e da pane do Complexo Cuhural JUlio Pre,tes!Sala 
sao Paulo sob sua admlf'llstraçlo 

Para bem desempenhar as suas atribulÇOes a FUNDAçAO OSESP dever' durame a 

VI06ncia do CONTRATO DE GESTÃO 

I Manter e melhorar o padrAo de qualidade da OSESP e da pane do Complexo 

Cu"ural Júlio PrestesJSala SAo Paulo sob .~a adminillraçAo, 

11 Pouibilrtlf o amplo acesso do púbIN;:o aos COI'ICefIQS da OSESP e aos eventos 

realizadot pela Fundaçlo Osespl'lO Complexo Cultural Júlio PresteslSala 5)0 Paulo, 

111 , Difundir O repertório sinfónico e de cjmara brasileiro, no Bra,~ e no ell1eriol'; 

IV, Incentivar a part iclpaçAo de regentes! solistas brasHeiro, e estrangeiro, com 

reconheddo mérito artístico na, temporadas de concerto. da OSESP, 

V 0ifu0dIr o trabalho da OSESP, ~ndo suas apresentaçõe' pôlra eXlt.çao 

\/ia rtdIo e televiUO, gravaçlo de otn, do repel16no lII'lIõnico para lançamento em 

.uporte' fisicos ou arqUIVOS digitaiS tall qua ll, Compad OISQ - CO'" Digital VkIeQ 

DiscI - OVO', e outras mldia., 
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VI Desenvotver programas VIsando o aperfelÇOllmllnto ele InStrument'5'as edlÇio de 

obrai óe compositores brasileiro.. o ncentlVO i coIaboraçio voIunténa com .OSESP 

li atividades alins (a Academ'ii! de MlrIlCa da 0s6P nlo ,st. contemplada neste Item); 

VII Desenvolver e aperfeIÇOar o Centro de DocumentiIÇAo Musical - COM li seu 

~. 

11'111 Desenvolver programas de incentIVO ilormaçto ele platNs para CrIiInçM ,cwens 

li adultos, 

IX Desenvo/ller programas que pollibotltem o acesso de alunos e doten!e. das 

escola. (en511lO fundamental li mêdio ) aos ensaIOS li concertos dtdéticos da OSESP, 

X. COOltJtun li manter um Fundo de Capital desflnado a. no futuro , luponar 

flnllnc:etramente parte das 8hvidadel da OSESP, • ser composto poI' doaçOel. 

oontribuIç6es, event~15 exc;;edentH Iir\ancero$ li outros, 

XI Gefenc:iar e explorar os e.paçDS do COmplexo CuHural Júlio PrestetlSala 510 

Paulo. inclusive negociar fi receber por lua utilizaçAo por terceiros, visando mUlmizar 

lua reç&lta, 

XII Explorar as marcas OSESP. Sali! 510 Paulo, Complexo Cultural JUlio Pr"tes li 

outras, 

XIII Adm~trar o eslaoonilmento do Complexo Cultural Júlio PresteslS.t. SAo Paulo 

e as Qemalllaciliôades do Complexo lOb sua admlf1lSt~. 

XIV Realizar tumth nacionaiS de M U' conjunto' mUIlCaI' ; 
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xv Elu,beleOCl pólo de gravaçto ele mútocIo. tendo por base o Complexo Cultural 

Julio PrelleslSala São Pavio 
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COVERNO 00 [STAOO DE SÁO PA ULO 
SECRETA RIA DE ESTADO DA CULTU RA 

PROGRAMA DE TRABALHO E METAS - 2008 

1) CONCERTOS NA SAlA sAo PAULO 

I) A ()(queslra e o Coro farão em sua Tem~orada , em conjunto ou separadamente. na 
Sala SAcI Paulo, um mínimo de 129 (rento e VInte e roo~e) concenos. ass,m 
distribuídos 

a) 96 (noventa e seis) contenos sir'lfOmcos. 

b) 28 (vmte e o~o ) concertos de cAmar.il. 

t I 05 (cinco) coocenos fechados 

U) A Fundaçllio OSESP promoverá, no ano de 2008, no mínimo. 18 (dezoito) concertos 
matinais. aos domingos, com ingrenos cujos preços devenJo ser, no máximo. de RS 
02.00 (doi! reais). No mlmmo. 09 (nove) desses concertos mat,nais serão realizados 
pela OSESP' 

2) DESCENTRALIZAÇÃO OOS CONCERTOS NO ESTADO DE sAo PAULO 

, Caso • <>SESI> ",.file ...... _ o m",mo ... _ clt oe (.-.ol .....,.~ .. _" ... "'H • • ..,..,... __ 
<leKO<1!_ do moi. minrnll <lO OI ( ...... ) _ _ m. ,. ..... -. "'" """"" tof1U"IOO m<>lICO_ Co..,. OSESP 
_ ... I .. .".-., OI v._ CuII ..... """--' _ E.tod~ ...... <>:mO .... _ ~ .. """" lO ar !Me " "'01 
~6HI _Io(IO)_ol .. _ ·" · "' .... __ "' __ OSE SP' 
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A Fundação OSESP promoverá. no minlmo. 30 (Innla) apresenlações. fora da Sala 
São Paulo. sendo que. no mlnimo. 2004 (vlnle por cento) delas deverAo ser realizadas 
pela OSESP> e OI demais por conjuntOS de câmara man!>dos pela Fundação OSESP, 
Os coraIS da OSESP (sinfônico elou de dmara) deverAo realizar. no minimo. outras 
20 (Vlflte) apresenlaçOes. fora da Sala São Paulo As apresenlações deverâo também 
conlemplar Cldadel do Intenor do Eslado 

3) ATlVlOADES OlOÁTICAS 

I) A Fundação OSESP realizará, no mlnimo, 22 (vinte e dois) concertos elou ensaIOS 
didállCOS, na Sata São Paulo. seja pela OSESP ou por outros conjuntOS com os quais 
a Fundação OSESP mantenha parceria no programa "Descubra a Orquestra", Pelo 
meool 70% das vagas deverio ser destinajos a escolas pIlblicas, sem a cobrança de 
íngreSlo. Os 30% restantes poderão ser dJedonados ás escolas particulares. com a 
possibilidade de cobrança de ingressos Todos os ensaIOs elou çonçertos dldálicos 
deverio incluir a distribuição de material impresso que cojaoore com a formação óos 
ouvintes/espectadores. 

11 ) A Fundação OSESP real izará 14 (qualorze) "Gincanas Musicais" elou ' FazendO 
MuslÇ8", na Sala São Paulo 

> c-" OSESP .. _ ...... """ .. -... _ <lO 20'4 _ pot "**') _ -..ooa Icn _ Ua Si<> P __ ....... __ .~"" ...... _ ... 2._._)~_ .... '"'.d.S ... 
SI<> p""", ~ '*" •• """""""" "" Gamo,. ""'_ QeIo Fun<\ooçk 0se0I> • o Qe<COtI! ... "" ""Cloçl<> oó _ •• _ quanOo _"IwoI, ou _ quanOo" _~ _ .. _. "'" 
___ (lOfft" _ dO iftg<flIOI _<:.000_' _ ~ .. _-"'" ,",,_pelO 

..", ..... oçjooo_ "" ... _toç ... a..- .. "aw_"",_oçto "'" _ ~. ~_ ~ _ ........... ..-_-
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Ind~r 

N" de "Gincanas Musicais' e/ou ' fazendo Misica" 
Percentual de <)CU a ão de . bIico 

4)CAPTAÇAO 

Meta 2008 

" ,,% 

A Fundação Osesp se compromete a captar em 2008 20% (vinte por cento) do valor 
repassado llia Contrato de Gestão n" 0512005. pQf meio de doações. patrocínio. 
recertas de bilhetena, assinatura. aluguel do Comple~o CuRura. Júho PrestesfSala São 
Paulo. concertos fechados, estacionamento e outras 
O valor caplado COI'Tespondente ao percentual aoma indicado será aplicado 
Integralmente na e~ecução do presente ane~o I. 

5) QUALIDADE DOS SERViÇOS PRESTADOS 

A Fundação OSESP deverá monitorar iMice de satisfação dos usuános com os 
serviços prestados pQf meIO de pesqUISa' realizada por amostragem Devercio 5ef 
avaliados pela pesquisa os concertos realizados pela OSESP e as condições das 
instalações do Comple~o Cultural Júlio Pres:esfSala São Paulo 

6) PARTlCIPAÇAO DE MAESTROS E SOLISTAS CONVIDADOS 

1) Partiopaçillio na temporada da OSESP de. no mlnlmo. 14 iqUatorze) regentes, 
sendo. no mlnrmo. 10 (dez) de renome nacional elou internacional : 

·A ___ """,.~.~_,_contr_.I""'""""", __ .s.rao......-_ ... __ ...... ..-_II_ ........ _ ... ~_s __ .. __ s.. ... ......-_ ... __ ... ___ JII_ ... _____ 3 -, ........... . 
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Indicador Meta 2008 

f'Ir de regentes que deverAo particiPilr da temporada da " OSESP 
N° de regentes de (enome nacional elou intemaçional que 10 
deverio Dartiçipa( da temDQrada áa OSESP 

11) PartlClpaçào na temporada da OSESP de. no mlmmo. 50 (Cinqüenta) solistas. 
sendo. no mini mo. 30 (tunta) de renCIme nacional e/ou Internacional'. conSiderando 
instrumento e voz. 

1} DISPONIBILlZAÇAO DOS CONCERTOS PARA PROGRAMAS DE TV E RÁDIO 

(I) A Fundaç.lloo OSESP disponibilizará gratuitamente li TV pública (nAo comercial), 
para gravaç.lloo e/ou transmisslloo ao vivo, no minimo, 10 (deZ) concertos; 

..... 2008 

N° de concertos cb 10 

(11 ) A FundaçAo OSESP dlsponíbilizartl griltuitamente ti rtidio pública (não comertlal), 
para gravação e/ou transmlsdo ao violo, no mínimo, 30 (trinta) contertos. 

8) GRAVAÇAO DE OBRAS E DISPONIBllIZAÇAO DE CONTEÚDO PELA INTERNET 

I) A Fundaç.lloo OSESP gravartl , no mínimo, 06 (seis) obras musicais que deverio, no 
mlnimo, totatizar 120 minutos de mUsica. Deverio ser entregues à SEC, 10 
exemplares de cada CO e/ou OVO lançado 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PA ULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

11) A Fundaçlo OSESP disponibilizará, nÇ) minimo. 120 (cento e vinte) minutos de 
contl!1Jdo via internet. 

Indicador Meta 2008 

Minuto, diS ibllizados na Internei 120 

9) EDIÇAO DE PARTITURAS 

A Fundaçao OSESP editará, no mlnimo, 10 (dez) partJturas e respectIVas partes de 
autor brasileiro . 

10) DAS OBRAS COMISSIONADAS 

A FundaçAo OSESP comissionará, no minimo. 02 (duas) obras a autor nacional As 
obras comiss ionadas <leverao ser posteriormente e_ecutadas pela OSESP elou seus 
= •. 

Meia 2008 

Encomenda de obras Inéditas 02 

11 ) EXECUÇAO DE OBRA IN~DITA 

A OSESP elou seus coros e_ecularAo, no mínimo, 02 (duas) obras comissionadas a 
autor naC>Oflal 

Indicador Meta 2008 

o de obras inéditas 02 
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12) DA TURN!: BRASIL 2008 

A Fundação OSESP rea lizará a Turn6 Brasil 2008 com, no minimo, 12 (doze) 

apresenlações fora do Eslado de SOa Paulo 

OBRIGACÕES E DIREITOS 

1) SALA DE CONCERTOS 

Ficará disponlvel, no total, para 13 (treze) eventos no ano, sendo 01 (um) evenlo por 
m6s, não cumulallvO e 01 (um) evenlo extra, para o Governo do Estado de SOa Palllo I 
Secretaria de Estado da ClIltura. Estão indllSOS neste número o Poder Legislalivo e o 
Poder Judiciário , em datas a serem elefiniclas de comum acordo 

2) ESTAÇAO DAS ARTES, HALL E SAtAO 005 ARCOS 

Ficarão disponlveil, no total, para 01 (um) evento por mês, não cumulativo, para o 
Go~erno do Estado de São Paula I Secretaria de Eltado da Cultura. Estão inclusos 
neste numero o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, em datas a serem definidas de 
comum acordo. 

3) EVENTO BENEFICENTE 

A Fundação OSESP se compromete a at~ nder, caso seja SOliCItado pelo Governo do 
Estado de São Paula I Secretaria de Estado de ClIltura, a 01 (um) evento beneficente 
por quadrimestre. nlio cumulawo, na Sala de Concertos. a preço de custo. em datai a 
serem definidas de comum acordo 

4) O SAtAO NOBRE E BOULEVARD 

Serão administrados de forma compart ihada pela a Fundação OSESP e pela 
Secretaria de Estado da Cultura. Os custos de manuterJÇao e limpeza deverlio ser 
rateados em partes propofClOrlais em cnténo a ser acordado entre as partes, 

5) UTILIZACÃO 00 COMPLEXO CULTURAL 

• o _~ 0:10 ~ 00 _ •• _ QUOf'OO poso ...... .... _ . ",,0f'00" _~ _ "'.u ... , .... 
_ ~ com ..... »0 0:10 OIQ"""" "'-... eM< 0:10_' N r ""'_ O _ qu. _ !~ ~ 
_~ "'" _ <1.1 ""'~ 0<II0ncI0 OI UftOr <lo ~ .. _ p.rba. __ 0:10"'_._ ..... ---
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A Fundação OSESP não perm~ira a ocupaçllo gratuita de demais esP3ÇOs do 
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo além do previsto neste anexo I 

A utilizaçllo das dependências, bem como a ocupaçllo dos espaços do Com~exo 
Cultural Júlio Prestes/Sala Sâo Paulo por terceiros sera realizada de acordo com o 
previsto no Anexo V - Termo de Pennlssão de Uso e no Regulamenlo de Utilização de 
Espaços do Complexo Cultural Júlio Presles/Sala São Paulo elaborado pela Fundação 
OSESP e aprovado pela SEC, 

6) UTlLlZAÇAO DO ESTACIONAMENTO 

A Fundação OSESP, mediante préVIO cadastramen1o. franqueara o uso gratuito do 
IIstaaonamento aosfunc;lOflénos da SEC 

7) fUNDO DE CAPITAL 

A Fundação OSESP cnara e mantera um fundO de capital que sera composto por 3% 
(trlh por cento) de todas as recertas IlQui~as (deduZJclos impoSIOs e contribuições), 
excetuando.se aquelas provenientes de captação de recursos via LeiS de tncentivo 
Fiscal e repasses do CONTRATO DE GESTAO 

Os depósitos em dinheiro para const~Lição do fundo de Capital deverâo ser 
realizados em conta vinculada aberta e5p~Cia lmente para essa finalidade no Banco 
Nossa Caixa S A" sendo permitido á CONTRATADA utilizar o fundo, conforme prazos 
e condições previstos em regulamento próprio que será submetido ti aprovação da 
CONTRATANTE 

5) OPERAÇÃO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO COMPLE X.O 
CULTURAL JÚLIO PRESTES/OSESP 

A Fundação OSESP fICará responfével pela operação, manutenção preventiva e 
COITetlYa da parte que administra do imóvel consistente fIQ Complexo Cultural JUlio 
PTestes/'Sala sao Paulo. 
Caso haja necessidade de intervel'lÇ6es adicionaiS no imóvel, as despesas que 
excedam, em cada caso. 5,0% (Cinco por cento) do Ofçamen10 anual da 
CONTRATADA. correroo por conta da CONTRATANTE. na medida de suas 
disponibilidades orçamentárias e financeiras. 

9) REAVALlAÇAO 

O Arl!!XO Técnico I deverá, para os anos seguintes, ser reavaliado até 30 de junho de 
cada ano 

ORGANIZAÇÃO 

A FUNDAÇÃO OSESP implantar. e man1erá um sistema de gestao intemo dotado de 
estrutura organizaClOflal. Sistemas administrallVos, e operacionaiS, recursos humanos, 
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controle de patnm6oio, controladona, comUnlCllçAo, regulamento de compras, 
contemplando a possibilidade de ulJhza~o da Bolsa Eletrórlica de Compras - Sistema 
BECISP e do Prega0 Eletrônico, plan? de cargos e salários e controle de custos 

A Funda~o OSESP manterá o equilibrio econômico·financelro durante toda a 
vigência do contrato de gestao 

A Fundaçao OSESP elaboraré um relatáio de custo médiO por apresentaçiO, por 
pUbliCO total, que deveré ser encaminhado é SEC até 15 de fevereiro de 2009. 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO GERAL DO ATINGIMENTO DAS METAS DO 
CONTRATO DE GESTÃO 

Sati sfa~o total da meta - Realiza~o de 85% (oitenta e cinco por cento) a 100% (cem 
por cento). 

Satisfa~o parcial da meta 61 (setenta e um por cento) a 84,9% (oitema e quatro 
vírgula nove por cento). 

Meta não atingida - AbaiXO de 60,9%. 

I) Por meta na.o atingida haveré penalidade de 3,0% (três por cento), calcu lada sobre o 
valor tOlal repassado pela CONTRATANTE; 

li } Por meta parcialmente atingida haveró!l penalidade de 1,5% (um e meiO por cento). 
ca lculada sobre o valor total repassado pe l~ CONTRATANTE. 

A penalidade menCIonada 1'10 item 11 acima e alternativa. devendo. a crilel'lO da 
Comina0 de Avalia~o, jusuflCilr sua aplica~o ou nto. cabendo a decido fina l a 
SEC 

Os recursos financeiros referentes és penalidade(s) eventualmente aplicada(s) 
debarao de ser repassados pela Secrelari a de Estado da Cultura é Funda~o OSESP 
1'10 ano segUinte a aplica~o da penalidade 

A soma das penalidades não poderé uttrapassar o valor correspondente a 10% dos 
recursos a serem repassados a Funda~o OSESP no exercício seguinte 

A pesquisa a ser realizada pela Fundação OSESP devera contar com a aprovação da 

SEC quanto é empresa contratada e metodologia utilizada e sempre em consonAneia 

com a dala da REA VALlAÇAO prevista neste ANEXO TtCNICO 
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GLOSSÁRIO 

, COfI)OS estáveis/conjuntos mUSK;aIS: orquestra e COfOS, 

» Concerto slnfOnlco Apresentaçlo da orquestra com ou sem solista e coro, 

J> Concerto de câmara ' Apresentação da orquestra com ou sem solista e coro em 
formação reduzida. 

J> Concerto didático. Apresenlaç.ào vohada para Jovens e escolas (com 
explicações especiaiS quanto ao repertório a ser apresentado); 

»Concertos Fechados: Apresentação realizada para empresas ou 
palrOCllladores. sem venda de Ingressos ao público, 

J> EnsaiO aberto' Ensaio de uma ou mais peças musicaiS realIZadO com li 

presença do público, especialmente o público infanlil; 

» Temporada" Apresentações da orCJ,Jestra. do coro, SinfônICaS ou de câmara e 
de grupos conVIdados. compreendidas entre o pnmelfo e o Ôltlmo dia do ano 
Civil, 

» Obras comissionadas: Peças encomendadas a um compositor com li finalidade 
de serem apresentadas em primeiras audições mundiais pela orquestra. 

;. Atividades dldéticas: AtIVidades desenvolvidas no âmbito do programa 
&ducacional 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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PROCESSO se. NR 190712005 
Contrato de Gestio nR 0512005 

SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO 
CONTRATO DE GESTÃO N' 0512005. 
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO 
PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA CULTURA, E A FUNDAÇÃO 
ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DO 
ANEXO 1- PROGRAMA DE TRABALHO, 

. ." ..' . , Pelo presente instrumento e, na melhor forma do direito, de um lado o 
E$1AÔO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, 
co'm $e<;le ria Rua Mauá, n· 51, Luz, São Paulo, Capital, CEP 01028-900, CNPJ/MF 
51531.051/0001-80, neste ato representada por seu titular, Sr. JOÃO SAYAD, brasileiro, 
c;a\lado, 19Ortador da; cédula de identidade RG n· 3.339.351 e inscrito no CPF/MF sob o n· 
301.285.798-20,. 'denominado CONTRATANTE, e a FUNDAÇÃO ORQUESTRA 
SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Organização Social na área da Cultura, com 
sede em nesta capital, na Praça Júlio Prestes, 16, 2· andar, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
07.495.643/0001-00, neste ato representada pelo seu diretor executivo, o Sr. Marcelo de 
Oliveira Lopes, brasileiro, músico, portador da cédula de identidade RG n· 16.713.316 e 
inscrita no CPF/MF n· 054.051.548·74, denominada CONTRATADA, firmam o presente 
aditamento ao Contrato de Gestão n· 05/2005, nos seguintes termos: 

cLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica alterado o Anexo Técnico I - Programa de Trabalho e Metas 2009 (Obrigações e 
Direitos 1 Organização! Critérios de Avaliação), que passará a vigorar conforme o anexo. 

',,!, ." ..... ~. , 

CLAUSULA SEGUNDA 

perma·n.ece'l!, ipalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no contrato original. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Este:termo de aditamento será publicado no Diário Oficial do Estado dentro de até 20 (vinte) 
dias:' 
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Por estarem de acordo, as partes firmam o presente termo de aditamento em 4 (quatro) 
vias de igual teor e forma. 

São Paulo,llfde julho de 2009. 

FUNDAÇÃO ORQUESTRA 
Exmo. Sr. 

;., 

. .,\: , 

DE ESTADO DA CULTURA 
o. Sr. João Sayad 

N~CA~ 'TADO DE sAo PAULO 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

ANEXO TÉCNICO I 

PROGRAMA DE TRABALHO E METAS - 2009 (OBRIGAÇÕES E DIREITOS I 
ORGANIZAÇÃO I CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO) 

Este anexo técnico estabelece o programa de trabalho e metas para a Fundação Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo - Fundação OSESP, para o ano de 2009, com a fixação 
de direitos, obrigações, prazos de execução e critérios de avaliação de desempenho, 
observando o cumprimento de sua finalidade básica quanto à divulgação e o 
desenvolvimento da arte musical e de temas educacionais e culturais afins, bem como a 
administração, operação e manutenção da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo -
OSESP e da parte do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo sob sua 
a~ministração. 

Párà.,bem desempenhar as suas atribuições a FUNDAÇÃO OSESP deverá durante a 
Vigência do CONTRATO DE GESTÃO: 

I. Manter e, sempre que possível, melhorar o padrão de qualidade da OSESP e da parte do 
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo sob sua administração; 

11. PO$,si,l)ilitar o amplo acesso do público aos concertos da OSESP e aos eventos 
realizados pela Fundação Osesp no Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo; 

111. Difundir o repertório sinfônico e de câmara brasileiro, no Brasil e no exterior; 

IV. 'I~çentivar a participação de regentes e solistas brasileiros e estrangeiros com 
reconhecido mérito artístico nas temporadas de concertos da OSESP; 

V. 'OHundir o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentaçôes para exibição via 
rádio e televisão. Gravar obras do repertório sinfônico para lançamento em suportes físicos 
ou !irquivos digitais; 

vi: 'DesÊmvoiver programas visando o aperfeiçoamento de instrumentistas, editar obras de 
compositores brasileiros, incentivar a colaboração voluntária com a OSESP e atividades 
af.ins;:~· 

VII. Desenvolver e aperfeiçoar o Centro de Documentação Musical- COM e seu acervo; 
VIII. DeSenvolver programas de incentivo à formação de platéias para crianças, jovens e 
adultos; , 

IX, D~se.filvOlver programas educativos que possibilitem o acesso de alunos e docentes das 
escolas (ensino fundamental e médio) aos ensaios e concertos da OSESP e de orquestras 
parceiras; 

)( Constituir e manter um Fundo de Capital destinado a, no futuro, suportar 
iinanCéiramente parte das atividades da OSESP, a ser composto por doações, 
contribuições, eventuais excedentes financeiros e outros; 
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f::, ,;, , 
)(1. Gérenciar e explorar os espaços do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo, 
inclusive negociar e receber por sua utilização por terceiros, visando maximizar sua receita; 

XII.. Explorar as marcas OSESP, Sala São Paulo, Complexo Cultural Júlio Prestes e outras; 

XIII. Administrar o estacionamento do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo e as 
demais facilidades do Complexo sob sua administração; 

XIV. Realizar turnês de seus conjuntos musicais; 

XV. Estabelecer pólo de gravação de música, tendo por base o Complexo Cultural Júlio 
Prestes/Sala São Paulo . 

,~' 

~ ~. ~-. 

,. . d/ _o' 

, , 



• 

• 
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SECRI;.'TARIA DE ESTAOO DA CUL11JRA 

PROGRAMA DE TRABALHO E METAS - 200IiI 

1) CONCERTOS NA SALA SÃO PAULO 

I) A Orquestra, O Coro, óemlis IormIQOes cameristicas da osesp farão , em eonjunIo ou 
seperadamenle, !li saia Sio PluIo, Im m fnimo de 135 (cen10' lrin1l. einoo) c:oncertos, 
I$$i'n dislriluidos: 

I ) 81 (oitenla I sete) c:orw;:er\Ot aWOnIoo&; 

b) 43 (quarenla. I"') eoncel'1OS de cAmara; 

e) 05 (Ó'IOO) c:oncertos lec:hados, 

11) A Furdação OSESP plOmowd, no ano de 2009, no minimo, 18 (de~oiIo) eoncenos 
matinais, l OS domingos, cem Ingressos aJjos preços deverão ser, no múimo, de R$ 02,00 
(dois reai$). No minimo. 09 (nove) desses eoncel'1OS matinllis "rio ree.~ZIdoa pela 
OSESP' . 

, , 

'e.o. osuP ___ • ____ ... DI t-oowol __ " _______ • __ ._ • 

.. ..... _ <lo DI ('--/ w_ ... _.- par ..-____ c.o. 0IESf> _ ... ... _ ...... _C""'O_ ..... "'-___ ""' ........ __ ... _ .. _ ... ""'P_ 
00M(t1 ... _ ... r (600) _. I_ I ..... ' ._J'" ............ __ ... __ poIo 06(!If>'. 

r 
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2) OESCENTRAUZACÃO DOS CONCERTOS NO ESTADO OE SÃO PAULO 

A FundaÇão OSESP promoverá, no mínimo, 40 (quarenta) apresentações, fora da sala 
São Paulo, sendo que, no mínimo, 04 (quatro) delas deverão ser reallzadas pela OSESf>' 
Os demais concertos serão realiudos por conjuntos de ctimara mantidos pela Fundação 
OSESP e pelos corais da OSESP (sinfÔf'lieo &lou de ctimara), As apresentações devemo 
também contemplar cidades do interior do Estado 

_ ;lOW, 

3) AnVtÓADES D!OÁnCAS 

O' 
I) A Fundação OSESP realizará , no mlnimo, 42 (quarenta e dois) coneo&rtos &lou erlSaios 
didáticos, llII Sllta São Paulo, seja pela OSESP ou por ouIros conjuntos com os quais 8 
Fundação OSESP mantenha parceria no programa "Descubra a Orquestra"_ Pelo menos 
70% das vagas deverão ser destinados 8 escolas pLbticas, sem a cobrança de Ingresso. 
Os 30% restantes pOOerão ser direcionados às escolas particulares, com a possibilidade de 
cobrança de ingressos. Todos os ensaios elou concertos didáticos deverão incluir a 
distribuiçtío de material impresso que colabore com a formação dos ouvintes/espectadores. 

" ' . 
.... , • ..J ~-

• ir, 
~ Cu<> • OSES!' _ .. moia _ o mInorno .. _ <lO 001 1_1 ~ 10<. <lO Solo _ p _ _ 

.. _ ..... _óo; 'l""""'_ "" l"/mI •• _l __ ""."" Solo __ _ 
__ "" _____ ~()6I;SP:OOJil",..._<I012(_I __ ""· 

do SoIo_" ___ .. O&sp 

·O~""""I'"",06_. ___ t.<oI,OOJ __ "OP __ w;mo ___ .... _ 
___ ,""","","~._~_ ... ~o ___ "'_o.çAo" 
_ do opootnlaÇlo. a..-oo .. trotAr do ~ om _ po:-., • ~ <lO _ ... __ .. --
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11) A Fundação OSESP realizará 18 (dezMo) "Gincanas Musicais" e/ou "FazellÓD Música". 
na Sala São Paulo. 

111) A Fundação OSESP realizará cursos preparatórios para os proIesSOl'es (com e sem 
formação musicaij que acompanharão as crianças aos concertos e ensaios didáticos. 
Serão. no mínimo. tO (dez) turmas com. em média, 30 (trinta) professores pc< turma. 

"" .... -" _~r , . 

4) CAPTAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS 

A Fundação Osesp se compromete a captar em 2009. 20% (vinte pc< OOnto) do valor 
repassado via Contrato de Gestão n" 0512005, por meio de doações, patrocínio, receitas de 
bilheteria , assinatura. aluguel do COmplexo Cultural Júlio prestes!Sa1a São Paulo, 
concertos techados. estacionamento e outras. 

o valor captado correspondente ao percentual adma indicado será aplicado fltegralmente 
na execução do presente anexo '-

óe Rece~as poo 

5) OUALIDADE OOS SERViÇOS PRESTADOS 

A Fundação OSESP deverá mon~Ofar índice de satisfação dos usuários com os serviços 
prestados por meio de pesquisa' realizada pc< amostragem. Deverão ser avaliados pela 
pesquisa os concertos realizados pela OSESP e as condições das instalações do 
Complexo CWtural Júlio PresteslSala São Paulo . 

• ~ -""' __ <Om • _açIoo .. __ t .,,_ oonI,otaOO o . .... ~ ~ A 

__ ....... _ ... 0""" .. _ ... 
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6) PARTICIPAÇÃO DE MAESTROS E SOUSTAS CONVIDADOS 

I) Participação na lemporaela ela OSESP de , no mínimo, 15 (QUinze) l"ellenles, sendo, no 
mínimo, 10 (de1:) de renome nacional e/0I,l internacional'; 

NO de regentes q...a deverão participar da temporaela da 15 
OSESP 
N" de regentes de renome nacional eloo internacional QU8 10 
deverão rtio;;' r da tem raela da O$ESP 

11 ) Participação na tempor&da ela O$E$P de. no mínimo, 50 (cinquenla) sol istas, sendo, no 
minimo, 30 (Innta) de renome nacional e/oo inlemaciooal'", considerando instrumento e voz, 

7) OISPONtBlUZAÇÃO DOS CONCERTOS PARA PROGRAMAS DE TV E RÁDIO 

(I) A Fundação O$E$P disponibilizara íjratuitamente /I TV pública (fIA0 comercial) , para 
íjravação e/oo transmissão ao vivo, no mlnimo, 10 (dez) concertos: 

• _ .""...,...,. "" _ .. ..- 00 _ .. _ i' .- .. _ .,.. ""'" "*""" 05 (c.no:ol 

_ , ... -_.-__ ...,. ""...,..,. ~ '" ' __ i' _ .. ""'--__ 
03 1_1 ___ , 

• _ """""*"'" "" ,_ .. ...- 00 ___ JOI -... ........... _ .,.. ""'" ...... 05 I<ó'>«>I 
_ ... ..,,"""'"'_, __ ...,. ... renome'- 00 -.. _ i' _om .. .. _.,.. __ 
00_1_' __ 

t 
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(11) A Fundação OSESP disponibilizará gratuMmenle /I rádio j)IbIica (nAo comercial), para 
gra~ação elou IransmissAo ao vivo, no mrnimo, 30 (trinla) concertos. 

Ii GRAVAÇÃO DE OBRAS E DlSPQNIBlUZAÇÃO DE CONTEUDO PELA INTERNET 

I) A Fl.l'ldação OSESP gravará. no mlr*no. 06 (seis) obras musicais que deveria. no 
mrr*no. IQtdzar 120 (cento a vin1e) mmos de mUsica. cevarão ser errtregues /I SEC. l O 
(dez) e~emplares de cada CO fIIt:N OVO quando lançado . 

, 
11) A Fundação OSESP djsponibilizanl.. no mlr"lirno. 240 (duzentos a qua renta) minutos de 
contaúdo via. internet. 

9) EDIÇÃO DE PAR11TURAS 

A FlRiaçAo OSESP edilani . no mlnimo. 12 (doze) partituras e respedMIs pIIrtes de autor 
brasileiro. 

1-, ~ 
" 

10) OAS OBRAS COMISSIONADAS 

A Fundação OSESP comissionar'. no mrnimo. 02 (duas) otlfas I autor nacional. As obras 
eomÍS5ionadas deverão ser poaleriormen1e executadas peI!I OSESP elt:N seUl coros. 

11 ) EXECUÇÃO DE OBRA INÉDITA 

A OSESP elt:N seus coros e~acut8ré('o), no mlrimo. OJ (IrêS) obras comissionadas a autor M""""'. 
.. ['-..,-"-
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OBRIGAÇÕES E DIREITOS 

1) SALA DE CONCERTOS 

. F,icarlrclisponível, no total, para 13 (treze) eventos no ano, sendo 01 (um) evento por mês, 
não' cumulativo e 01 (um) evento extra, para o Governo do Estado de São Paulo I 
Secretaria de Estado da Cultura. Estão inclusos neste número o Poder Legislativo e o 
Poder Judiciário, em datas a serem definidas de comum acordo. 

" 

Ficará também disponível, em 02 (dois) domingos, na parte da tarde ou noite, para 02 
(dois! CO(iIcertos de grupos musicais ligados, direta ou indiretamente, a SEC, em datas a 
ser~m'délii)idas de comum acordo. 

{~ , 

~, ,:": I" , ' ' 

~,~~ÓDAS ARTES, HALL E SALÃO DOS ARCOS 
:';;:'_ ", "t . 

Ficarão disponíveis, no total, para 01 (um) evento por mês, não cumulativo, para o Governo 
do 'Estado de São Paulo I Secretaria de Estado da Cultura. Estão inclusos neste número o 
Poder Legislativo e o Poder Judiciário, em datas a serem definidas de comum acordo. 

3) EVENTO BENEFICENTE 

A Fundação OSESP se compromete a locar a Sala de Concertos, caso seja solicitado pelo 
Governo dO,'Estado de São Paulo I Secretaria de Estado de Cultura, para 01 (um) evento 
tiim~ficentéjJor quadrimestre, não cumulativo, a preço de custo, em datas a serem 
definidas de comum acordo . 

. '.' : r . ' . 
4) O SAtÁONOBRE E BOULEVARD 

~r~l~rninistrados de forma compartilhada pela Fundação OSESP e pela Secretaria de 
Êstadotda Cultura. 

5) UTlUZAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL 

A Fundação OSESP não permitirá a ocupação gratuita de demais espaços do Complexo 
Cultural JúlioPrestes/Sala São Paulo além do previsto neste anexo L 

A útilização das dependências, bem como a ocupação dos espaços do Complexo Cultural 
Júlio Prestes/Sala São Paulo, por terceiros será realizada de acordo com o previsto no 
An$xo V .:.. Termo de PermisSão de Uso e no Regulamento de Utilização de Espaços do 
Cómplexo "Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo elaborado pela Fundação OSESP e 
aprovado pela SECo 

- ~' 
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6) ·',IlU..JZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO 
~ - ' . 

A;rFundaçãó OSÉSP, mediante prévio cadastramento, franqueará o uso gratuito do 
estacion~!Aento aos funcionários da SEC. 

7) FUNDO DE CAPITAL 

A Fundação OSESP criará e manterá um fundo de capital que será composto por 3% (três 
por cento) de todas as receitas liquidas (deduzidos impostos e contribuições), excetuando
se .aquelas provenientes de captação de recursos via leis de Incentivo Fiscal e repasses 
do CONTRATO DE GESTÃO. 

&)',OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO COMPLEXO 
CtJ,L ruRAL JÚUO PRESTESlOSESP 

A Fl,IndaçãO OSESP;ficará responsável pela operação, manutenção preventiva e corretiva 
da parte que administra do imóvel consistente no Complexo CuRural Júlio Prestes/Sala São 
P~l,Ilo, . 
Ca'SQ"hajanecessidadede intervenções substanciais no imóvel, as despesas decorrentes 
dessas; ihterÍlénções poderão ser custeadas pela CONTRATANTE, mediante repasses 
adiCionais, na medida de suas disponibilidades orçamentárias e financeiras. 

,.' 

9) REAVALIAÇÃO 

O Anexo Técnico I deverá, para os anos seguintes, ser reavaliado até 30 de junho de cada 
ano. 

! • 

. 1' • 
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ORGANIZAÇÃO 

A FUNDAÇÃO OSESP implantará e manterá um sistema de gestão interno dotado de 
estrutura organizacional, sistemas administrativos, e operacionais, recursos humanos, 
controle de patrimônio, controladoria, comunicação, regulamento de compras, 
contemplando a possibilidade de utilização da Bolsa Eletrônica de Compras - Sistema 
BEC/SP e do Pregão Eletrônico, plano de cargos e salários e controle de custos. 

A Fundação OSESP manterá o equilíbrio econômico-financeiro durante toda a vigência do 
contrato de gestão. 

A Fugdação OSESP elaborará um relatório de custo médio por apresentação, por públiCO 
totaf,:qY8'éleyerá ser encaminhado à SEC até 15 de fevereiro de 2010. 

GI'cIi1iW~e AVALIAÇÃO GERAL DO AllNGIMENTO DAS METAS DO CONTRATO 
DE !AO 

Satisfação total da meta - Realização de 85% (oitenta e cinco por cento) a 100% (cem por 
cento). 

Sa,Ii~ação parcial da meta 61% (sessenta e um por cento) a.84,9% (oitenta e quatro vírgula 
nove por cento). 

Meia não atingida ~ Abaixo de 60,9%. 

1)J:>9r meta n.ão átingida haverá penalidade de 3,0% (três por cento), calculada sobre o 
valdr totalrelÍ8=tdo pela CONTRATANTE; 

1I)p.8~Íi'letápiirci~lmente atingida haverá penalidade de 1,5% (um e meio por cento), 
ca"klblà~a áobreo valOr total repassado pela CONTRATANTE. 

A.;~"~~'" ~de mencionada no item 11 acima é aHernativa, devendo, a critério da Comissão 
da A . çãà, justificar sua aplicação ou não, cabendo a decisão final a SECo 

o '.' .""- • 

Os recursos financeiros referentes às penalidade(s) eventualmente aplicada(s) deixarão de 
ser. repassados pela Secretaria de Estado da CuHura à Fundação OSESP no ano seguinte 
à aplicaçâo da j:.-enalidade. 

A, soma. das penalidades não poderá uHrapassar o valor correspondente a 10% dos 
rEtcursos a serem repassados à Fundação OSESP no exercício seguinte . 

. .. . ' 

"~' 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

GLOSSÁRIO 

• Corpos estávelsl conjuntos musicais: orquestra, coros e formações de câmara; 

• Concerto sinfônico: Apresentação da orquestra com ou sem solista e coro; 

• Concerto de câmara: Apresentação da orquestra com ou sem solista e coro em 
.. formação reduzida; 

• cbncerto didático: Apresentação voltada para crianças, jovens e escolas (com 
explicações especiais quanto ao repertório a ser apresentado); 

", ~.q:eo.ncertos Fechados: Apresentação realizada para empresas ou patrocinadores, 
" :s,em venda de ingressos ao PÚblico; 

• Ensaio aberto: Ensaio de uma ou mais peças musicais realizado com a presença 
dó público, especialmente o pÚblico infantil; 

• Temporada: Apresentações da orquestra, do coro, sinfônicas ou de câmara e de 
grupos convidados, compreendidas entre o primeiro e o último dia do ano civil; 

• Obras comlsalonadas: Peças encomendadas a um compositor com a finalidade de 
serem apresentadas em primeiras audições mundiais pela orquestra; 

• Atividades didáticas: Atividades desenvolvidas no âmbito do programa 
. eduCél.cional. 

:~ . 
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TERMO DE CmNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

Contrato nO(de origem): OS/2005 - 2° Termo de Aditamento 

Objeto: o fOlnento e a operaciona1ização da gestão e execução, pela CON1RATADA, 
das atividadés e serviço$ na área da cultura, e$PCCificamente em relação ao apoio, 
administração e manutenção da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - OSESP e 
do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo, em conformidade com o Anexo 
Técnico I. 

Contratàda: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

; 1 ;"., 

Na qualidade de Contratante e Contratado, re$Pectivamente, 
do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO,,!>arafins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES 
e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos 
e 11Ü"fOtmaslegais e regimentais, eXercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais 
que cl\uber.Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e 
decisões :qUe\lVierem á ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados 
no Diário·Qficial do Estado, Cademo do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas 
do Estado ele,São Paulo; de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nO 709, 
de 'f4 dé janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
prooessuais. 

São Pàulo,2 Lf de julho de 2009 . 

A ," '4'1' . 

·'i·~- ,', 

~~,-', :. 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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PROCESSO SC .... 190712005 
Processo SPDOC 12857212009 
Contrato de GeMlo n" 0512005 

TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO ~ºNTBAIQ 
DE GESTÃo-N° 0512005, CELEBRADO ENTRE O 
ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E A 
FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE 
SÃo PAULO, OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DO ANEXO I 
- PROGRAMA DE TRABALHO. 

Pelo presente instrumento e, na melhor forma do direito, de um lado o ESTADO DE SÃO PAULO, por 
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, com sede na Rua Mauá, nO 51, Luz, São 
Paulo, Capital, CEP 01026-900, CNPJIMF 51531.051/0001-60, neste ato representada por seu titular, Sr. 
JOÃO SAYAD, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nO 3.339.351 e inscrito no 
CPF/MF sob o no 301.265.796-20, denominado CONTRATANTE, e a FUNDAÇÃO ORQUESTRA 
SINFONICA DO ESTADO DE slo PAULO, Organização Social na área da Cultura, com sede em nesta 
capital, na Praça Júlio Prestes, 16, 2° andar, inscrita no CNPJ/MF sob n° 07.495.64310001-00, neste ato 
representada pelo seu diretor executivo, o Sr. Marcelo de Oliveira Lopes, brasileiro, músico, portador da 
cédula de identidade RG nO 16.713.316 e inscrita no CPF/MF nO 054.051.548-74, denominada 
CONTRATADA, firmam o presente aditamento ao Contrato de Gestão nO 0512005, nos seguintes termos: 

cLAUSULA PRIMEIRA 

Fica alterado o Anexo Técnico I - Programa de Trabalho e Metas 2010 (Obrigações e Direitos 1 
Organização! Critérios de Avaliação), que passará a vigorar conforme o anexo, parte integrante deste 
instrumento. 

cLAUSULA SEGUNDA 

Permanecem inalteradas as demais dáusulas e condições avençadas no contrato original. 

cLAUSULA TERCEIRA 

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

lciJ 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

Por estarem de acordo. as partes firmam o presente tenno de aditamento em 4 (quatro) vias de igual teor 
efonna. 

-SãePaulo-..IrJde maio de-2011);--

~ Iv-
FUNDAÇAo ORQUESTRA SINFON A DO E~ DE SÃO PAULO 

Exmo. Sr. Marcelo Oliveira Lo 

2 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

ANEXO TÉCNICO I 

PROGRAMA DE TRABALHO E METAS - 2010 (OBRlGAÇOES E DIREITOS I ORGANIZAÇÃO I 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO) 

Este anexo técnico estabelece o programa de trabalho e metas para a Fundação Orquestra Sinfônica do 

Estado de São Paulo - Fundação OSESP, para o ano de 2010, com a fIXação de direitos, obrigações, 

prazos de execução e critérios de avaliação de desempenho, observando o cumprimento de sua 

finalidade básica quanto à divulgação e o desenvolvimento da arte musical e de temas educacionais e 

. culturais afins, bem como a administração, operação e manutenção da Orquestra Sinfônica do Estado de 

São Paulo - Osesp e da parte do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo sob sua administração. 

o presente programa de trabalho e metas contempla o mesmo escopo do programa de trabalho e metas 

estabelecido para o ano de 2010 por meio do terceiro termo aditivo ao Contrato de Gestão 00512005. Os 

dois programas de trabalho e metas são iguais e possuem o mesmo objeto, uma vez que as metas foram 

pactuadas para todo o ano de 2010 e não somente para o perfodo restante de vigência do Contrato de 

Gestão 00512005 (1°. de novembro de 2005 até 31 de outubro de 2010). O presente programa de 

trabalho e metas é válido até 31 de dezembro de 2010. Para a finalidade de acompanhamento da 

execução das metas pactuadas, devemos considerar o presente programa de trabalho e metas e o 

programa de trabalho e metas estabelecido para o ano de 2010 por meio do terceiro termo aditivo ao 

Contrato de Gestão 00512005, como um só. 

Para bem desempenhar as suas atribuições a FUNDAÇÃO OSESP deverá durante a vigência do 

CONTRATO DE GESTÃO: 

I. Manter e, sempre que posslvel, melhorar o padrão de qualidade da OSESP e da parte do Complexo 

Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo sob sua administração; 

11. Possibilitar o amplo acesso do público aos concertos da OSESP e aos eventos realizados pela 

FUNDAÇÃO OSESP; 

111. Difundir o repertório sinfônico e de câmara brasileiro, no Brasil e no exterior; 

IV. Incentivar a participação de regentes e solistas brasileiros e estrangeiros com reconhecido mérito 

artistico nas temporadas de concertos da OSESP; 

V. Difundir o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentações para transmissão/exibição via 

rádio e televisão; 
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VI. Estabelecer pólo de gravação de música, tendo por base o Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São 

Paulo; 

VII. Gravar DbrasJ:!o Iepertório sinfônico paraJançamento. em suportes flsicos ou arquivos digitais; 

VIII. Editar obras de compositores brasileiros; 

IX. Manter Centro de Documentação Musical para manutenção e ampliação do acervo da OSESP; 

X. Desenvolver programas que Incentivem a formação de público: crianças, jovens e adultos; 

XI. Desenvolver programas educativos que possibilitem o acesso de alunos e docentes (ensino 

fundamental e médio) aos ensaios e concertos da OSESP e de orquestras parceiras; 

XII. Desenvolver programas de aperfeiçoamento para jovens músicos; 

XIII. Realizar turnês de seus conjuntos musicais; 

XIV. Incentivar a colaboração voluntária com a OSESP e atividades afins; 

XV. Manter um Fundo de Capital destinado a, no Muro, suportar financeiramente parte das atividades da 

OSESP, a ser composto por doações, contribuições, eventuais excedentes financeiros e outros; 

XVI. Gerenciar e explorar os espaços do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo, inclusive 

negociar e receber por sua utilização por terceiros, visando maximizar sua receita; 

XVII. Explorar as marcas OSESP, Sala São Paulo, Complexo Cultural Júlio Prestes e outras; . . 

XVIII. Administrar o estacionamento do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo e as demais 

facilidades do Complexo sob sua administração; 

PROGRAMA DE TRABALHO E METAS - 2010 

1) CONCERTOS DA ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - OSESP 

A OSESP fará, no ano de 2010, um mínimo de 123 (cento e vinte e três) apresentações, distribuídas da 
seguinte forma: 

I) 93 (noventa e três) concertos sinfônicos da Temporada 2010 na Sala São Paulo; 
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11) 14 (quatorze) concertos sinfônicos gratuitos ou a preços populares" induindo concertos 
matinais, concertos na Virada Cultural Municipal e na Estadual, concertos em outros teatros e concertos 
ao ar livre na cidade de São Paulo; 
111 ) 1 (um) concerto sinfônico no Festival de Inverno de Campos do Jordão; 

IV) 3 (três) concertos sinfônicos ao ar livre fora da capital do Estado de São Paulo; 

V) 12 (doze) concertos sinfônicos fora do Estado de São Paulo. incluindo concertos em turnês , 
dentro e fora do Brasil. 

Indicador 
Tem rada 2010 na Sala São Paulo 

Concertos ratuitos ou a r 5 urares 
Festival de Inverno de Cam s do Jordão 

Concertos ao ar livre 
Concertos fora do Estado de São Paulo 

1.1) OCUPAÇÃO' 

Indicado< 
% de ocupação de público na T emparada 2010 no Complexo 

Cultural Julio Prestes/Sala São Paulo 
% de ocupação de público nos concertos gratuitos ou a preços 

oooutares 
% de ocupação de público nos concertos fora do Estado de São 

Paulo 

Meta 2010 
93 
14 
01 
03 
12 

Meta 2010 
70% 

60% 

60% 

2) CONCERTOS DO CORO DA OSESP E DEMAIS FORMAÇÕES CAMERisTICAS DA FUNDAÇÃO 
OSESP; 

A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2010, no mínimo, 105 (cento e cinco) apresentações com o 
Coro Sinfônico e/ou de Camara da Osesp e demais formações camerísticas, em conjunto ou não com a 
OSESP, conforme discriminado abaixo: 

I) Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp com Orquestra na Temporada 2010: 21 (vinte e um) 
concertos na Sala São Paulo; 
11) Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp na Temporada 2010: 4 (quatro) concertos na Sala 
São Paulo; 
UI) Concertos gratuitos ou a preços populares3 com o Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp: 
14 (quatorze) concertos, incluindo concertos matinais, concertos na Virada Cultural Municipal, concertos 
em outros teatros, Igrejas e espaços na cidade de São Paulo; 
IV) Concertos do Coro Sinfônico ou de Camara da Osesp fora da capital do Estado de São 
Paulo: 16 (dezesseis) concertos, incluindo concertos da Virada Cultural Estadual"; 

I Preços populares são aqueles iguais ou inferiores a R$ 15,00 (quinze reais). 
2 O percentual de ocupação sã será aferido quando possível, ou seja, quando as apresentações forem 
realizadas em locais fechados com a emissão de ingressos. Neste caso, deverá ser utilizado o borderô, 
quando fornecido pela administração do local da apresentação. 
Quando se tratar de apresentação em espaço publico a contagem de publico será solicitada às 
autoridades locais, cuja quantidade sem informada, mas não deverá ser utilizada para cômputo da 
meta de ocupação de publico. 
3 Preços populares são aqueles iguais ou inferiores a R$ 15,00 (quinze reais). 
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V) Concertos dos grupos de câmara da FUNDAÇÃO OSES?: 20 (vinte) concertos na 
Temporada 2010 na Sala São Paulo; 
VI) Concertos dos grupos de câmara da FUNDAÇÃO OSES?: 30 (trinta) concertos, fora da Sala 
São Paulo, na capital ou interior do Estado de São Paulo. 

Indicador Meta 2010 
Coro Sinfônico ou de Câmara com Orquestra na Sala São Paulo 21 
Coro Sinfônico ou de Câmara na Temporada 2010 na Sala São 04 

Paulo 
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara gratuitos ou a preços 14 

populares 
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara fora da capital do 16 

Estado de São Paulo 
Grupos de Câmara na Temporada 2010 na Sala São Paulo 20 

Grupos de câmara fora da Sala São Paulo 30 

2.1) OCUPAÇÃO' 

Indicador Meta 2010 
% de ocupação de público do Coro Sinfônico ou de Câmara na 60% 

Temporada 2010 na Sala São Paulo 
10 de ocupação de público dos Concertos do Coro Sinfônico ou de 60% 

Câmara gratuitos ou a preços populares 
10 de ocupação de público dos Concertos do Coro Sinfônico ou de 60% 

Câmara fora da capital do Estado de São Paulo 
10 de ocupação de público dos Grupos de Câmara na Temporada 60% 

2010 na Sala São Paulo 
% de ocupação de público dos Grupos de camara fora da Sala 60% 

São Paulo 

3) CONVIDADOS DA FUNDAÇÃO OSESP: 

A) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2010, a realização de 25 (vinle e cinco) concertos com 
conjuntos cameristicos ou orquestras convidadas conforme a seguir: 

I) Concertos gratuitos ou a preços populares na Sala São Paulo, com outros conjuntos 
musicais : 9 (nove) concertos que deverão ser realizados por conjuntos camerísticos ou orquestras 
convidadas pela FUNDAÇÃO OSESP, incluindo os concertos matinais; 
11) Concertos com conjuntos cameristicos ou orquestras convidadas na Temporada 2010 na 
Sala São Paulo: 12 (doze) concertos6

; 

" Se os concertos da Virada Cultural do Estado de São Paulo forem realizados na cidade de São Paulo, os mesmos serão 
considerados na presente meta. 

S O percentual de ocupação só serâ aferido quando possível, ou seja, quando as apresentações forem 
realizadas em locais fechados com a emissão de ingressos. Neste caso deverá ser a presentado o 
borderõ quando fornecido pela administração do local da apresentação. 
Quando se tratar de apresentação em espaço público a contagem de público será solicitada às 
autoridades locais, cuja quantidade será informada mas não utilizada para cômputo da meta 
percentual ocupação de público. 
6 Se a OSESP superar o número de concertos na Temporada 2010, o nO excedente de concertos será 
compu lado na presente meta. O mesmo se aplica ao coro sinfônico ou de câmara da Osesp. 
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111 ) Recitais com musicas convidados na Sala São Paulo: 4 (quatro) reci tais com músicos 
convidados pela FUNDAÇÃO aSESP. 

Indicador ~ 
Meta 2010 

Concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos 09 
cameristicos ou orQuestras convidadas na Sala São Paulo 

Concertos com conjuntos cameristicos ou orquestras convidadas 12 
na Temporada 2010 na Sala São Paulo 

Recitais na Sala São Paulo 04 

3.A.) OCUPAÇÃO 

Indicador " ~ Meta 2010 . 
% de público dos concertos gratuitos ou a preços populares com 50% 

conjuntos cameríslicos ou orquestras convidadas na 
Sala São Paulo 

% de público dos concertos com conjuntos camerísticos ou 50% 
orquestras convidadas na Temporada 201 O na Sala São Paulo 

% de público dos recitais na Sala São Paulo 50% 

3.8) Participação de regentes e solistas convidados na Temporada 2010: 

I) Participação na Temporada 2010 de, no mínimo, 26 (vinte e seis) regentes convidados; 
11 ) Participação na Temporada 2010 de, no mínimo, 51 (cinqüenta e um) solistas convidados, 

_ Indicador " Meta 2010 
" "~ 

Regentes convidados 26 
Solistas convidados 51 

4) PROGRAMAS EDUCACIONAIS E ATIVIDADES DIDÁTICAS DA FUNDAÇÃO OSESP: 

As atividades didáticas da FUNDAÇÃO OSESP consistem em concertos didáticos, ensaios abertos ao 
público, cursos, gincanas, masterclasses e na manutenção da Academia da OSESP, conforme segue: 

J) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2010, no mínimo, 69 (sessenta e nove) concertos e/ou 
ensaios didáticos, na Sala São Paulo, com a participação da OSESP e de outros conjuntos musicais com 
os quais a FUNDAÇÃO OSESP mantenha parceria no programa "Descubra a Orquestra", Pelo menos 
70% das vagas deverão ser destinados a escolas públicas, sem a cobrança de ingresso, Os 30% 
restantes poderão ser direcionados às escolas particulares, com a possibilidade de cobrança de 
ingressos, Todos os ensaios e/ou concertos didáticos deverão incluir a distribuição de material impresso 
que colabore com a formação dos ouvintes/espectadores; 

11) A FUNDAÇÃO OSESP realizará 18 (dezoito) "Gincanas Musicais· elou atividades denominadas 
"Fazendo Música", na Sala São Paulo; 

111 ) A FUNDAÇÃO OSESP realizará cursos preparatórios para os professores (com e sem formação 
musical) que acompanharão as crianças aos concertos e ensaios didáticos. A FUNDAÇÃO OSESP 
formará, no mínimo, 700 (setecentos) professores da rede pública e particular; 

No total , o público atingido nos programas educacionais, levando em consideração as atividades 
desenvolvidas, deverá ser de, no mínimo, 70.000 (setenta mil) pessoas. 
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Indicador Meta 2010 
~ 

W de ensaios elou concertos didáticos 69 
W de ~Gincanas Musicais· e/ou "Fazendo Música" 18 

N° total de rofessores treinados 700 
Público alin ido 70"000 

" 

IV) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, antes dos concertos da OSESP na Temporada 2010, 93 (noventa 
e três) cursos/aulas sobre o repertório que será apresentado na Sala São Paulo (Curso Falando de 
Música); 

V) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no minimo, 30 (trinta) cursos/aulas sobre o repertório Que será 
apresentado em concertos de grupos camerísticos fora da Sala São Paulo (Oficinas Musicais), na capital 
elou interior do Estado de São Paulo; 

." Indicador Meta 2010 

N° de Cursos Falando de Música na Sala São Paulo 93 
N° de Cursos I Oficinas Musicais fora da Sala São Paulo 30 

VI) A FUNDAÇÃO OSESP deverá manter uma Academia de Música para treinar e formar músicos de 
orquestra. A FUNDAÇÃO OSESP manterá, em 2010, no mínimo 15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) 
alunos na Academia; 

" Indicador ' J 
,;:ytW " 1 

N° de Alunos da Academia 

VII ) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2010, 10 (dez) masterclasses com solistas convidados 
ou da Osesp. 

Indieador Meta 2010 

N° masterclasses com solistas convidados 10 

5) AMPLIAÇÃO DE PÚBLICO 

A FUNDAÇÃO OSESP, para ampliar o alcance do trabalho desenvolvido, disponibilizará concertos de 
seus corpos estáveis/conjuntos musicais, depoimentos, entrevistas, entre outros, em diferentes 
mídias/veiculas (rádio, TV e Podcasts) no ano de 2010. A FUNDAÇÃO OSESP também promoverá a 
gravação de obras musicais para futura fixação em suportes fisicos, tais como CO ou OVO, conforme 
descrito abaixo: 

I) A FUNDAÇÃO OSESP disponibilizará gratuitamente à TV pública (não comercial), para gravação elou 
transmissão ao vivo, no mínimo, 10 (dez) concertos; 

11) A FUNDAÇÃO OSESP disponibilizará gratuitamente à rádio pública (não comercial), para gravação 
elou transmissão ao vivo, no mínimo, 31 (trinta e um) concertos; 

111 ) A FUNDAÇÃO OSESP disponibilizará, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) minutos de conteúdo 
musical via internet (Podcast), sendo 240 (duzentos e quarenta) minutos de programação variada e 120 
(cento e vinte) minutos de obras completas; 
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IV) A FUNDAÇÃO OSESP gravará, no mínimo, 6 (seis) obras musicais que somadas tolalizem 120 (cento 
e vinte) minutos de música. As obras gravadas deverao posteriormente ser fixadas em suportes fís icos 
(CO ou OVO) para disponibilização ao públ ico. Deverão ser entregues à Secretaria de Estado da Cultura 
10 (dez) exemplares de cada CO e/ou OVO, Quando lançado. 

Indicador ~ Meta 2Ql 0 ~ 

W de concertos disponibilizados - TV Pública 10 
N" de concertos disponibilizados - Rádio Pública 31 
N° de minutos disponibilizados em formato Podcast 240 

oroOramacão variada 
N° de minutos disponibilizados em formato Podcast obras 120 

com Dietas 
N° de obras ravadas 06 

NO de minutos de obras gravadas 120 

6) CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO MUSICAL 

A FUNDAÇÃO OSESP deverá desenvolver e aperfeiçoar centro de documentação musical, conforme 
descrito abaixo: 

I) A FUNDAÇÃO OSESP editará, no mínimo, 12 (doze) partituras e respectivas partes ; 

11 ) A FUNDAÇÃO OSESP comissionará, no mínimo, 02 (duas) obras inéditas para orquestra. As 
obras comissionadas deverao ser posteriormente executadas pela OSESP; 

til) A FUNDAÇÃO OSESP comissionará , no mínimo, 01 (uma) obra inédita para coro. A obra 
comissionada deverá ser posteriormente executada pelo Coro da Osesp; 

IV) A FUNDAÇÃO OSESP comissionará, no mínimo, 01 (uma) obra inédita para grupos de câmara a 
autor nacional. A obra comissionada deverá ser posteriormente executada por grupos de formação 
camerfst ica da FUNDAÇÃO OSESP; 

V) A OSESP elou seus coros executará(ão), no mfnimo, 02 (duas) obras inéditas comissionadas, 
durante o ano de 2010; 

VI) A FUNDAÇÃO OSESP abrirá seu Centro de Documentação Musical ao público, por, no mínimo, 
200 (duzentas) horas ao longo do ano de 2010. 

. indicador MeIa 2010 

Edição de Partituras 12 
N° de encomenda de obras inéditas para orQuestra 02 

N° de encomenda de obras inéditas para coro 01 
N° de encomenda de obras inéditas para grupos de câmara 01 

Execução de obras inéditas 02 
N° de horas de funcionamento do COM para consulta do público 200 

7) QUALIDADE DOS SERViÇOS PRESTADOS 

A FUNDAÇÃO OSESP, em 2010, deverá monitorar os índ ices de satisfação dos usuários com os 
serviços prestados por meio de pesquisa realizada por amostragem. Deverão ser avaliados pela pesqu isa 
os concertos realizados pela OSESP e as condições das instalações do Complexo Cultural Júlio 
Prestes/Sala São Paulo. 
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Indicador Meta 2010 

ndice de satisfação com os concertos da OSESP 80% 
ndice de satisfação com as instalações do Complexo Cultural Júlio 80% 

Prestes/Sala São Paulo 

8) CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

A FUNDAÇAO OSESP se compromete a captar em 2010, 20% (vinte por cento) do valor repassado via 
Contrato de Gestão, por meio de doações, patrocínio, receitas de bilheteria, assinatura, aluguel de 
espaços no Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo, concertos patrocinados, receitas oriundas 
da administração do estacionamento entre outras . 

o valor captado correspondente ao percentual acima indicado será aplicado integralmente na execução 
do presente anexo I. 

Indicador Meta 2010 

Percentual de receitas próprias captadas pela FUNDAÇAO OSESP 
em relação ao Contrato de Gestão 20% 

Total a ser captado R$ 8.600.000,00 

9) GESTÃO ARQUIVISTICA DE DOCUMENTOS DA ÁREA MEIO 

A FUNDAÇAO OSESP se compromete a aplicar critérios arquivlsticos de identificação, organização e 
avaliação documental que possibilitem o controle dos documentos da área meio, desde sua produção até 
sua destinação final (eliminação ou guarda permanente), visando racionalização dos arquivos, eficiência 
dos procedimentos administrativos e preservação dos documentos com valor de guarda permanente. 

Indtcador Meta 2010 

Levantamento e elaboração de relação de documentos da área Entrega da relação de 
meio produzidos pela instituição ocumentos até15 de julho 2010 

Contratação de funcionário na área de Arquivologia ou Entrega da relação com nome e 
Documentação para gestão do arquivo da instituição currículo do(s) funcionário(s) 

até 15 de abril201 O 
Ordenação e registro dos documentos produzidos pela instituição Entrega da relação de 

de acordo com relação fornecida pela SEC documentos até 15 janeiro de 
2011 

OBRIGAÇÕES E DIREITOS 

1) SALA DE CONCERTOS 

Ficará disponível, no total , para 13 (treze) eventos no ano, sendo 01 (um) evento por mês, não 
cumulativo, e 01 (um) evento extra, para o Governo do Estado de São Paulo J Secretaria de Estado da 
Cultura . Esta cota inclui o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, em datas a serem definidas de comum 
acordo. 

Ficará também disponível , em 02 (dois) domingos, na parte da tarde ou noite, para 02 (dois) concertos de 
grupos musicais ligados direta ou indiretamente à Secretaria de Estado da Cultura, em datas a serem 
definidas de comum acordo. 
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2) ESTAÇAo DAS ARTES, HALL E SALÃO DOS ARCOS 

Ficarão disponlveis, no total, para 01 (um) evento por mês, não cumulativo, para o Governo do Estado de 
São Paulo I Secretaria de Estado da Cultura. Esta cota inclui o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, em 
datas a serem definidas de comum acordo. 

3) EVENTO BENEFICENTE 

A FUNDAÇÃO OSESP se compromete a locar a Sala de Concertos, caso seja solicitado pelo Governo do 
Estado de sao Paulo I Secretaria de Estado de Cultura, para 01 (um) evento beneficente por 
quadrimestre, nao cumulativo, a preço de custo, em datas a serem definidas de comum acordo. 

4) SALÃO NOBRE E BOULEVARD 

Serão administrados de forma compartilhada pela FUNDAÇÃO OSESP e pela Secretaria de Estado da 
Cultura. 

5) UTILIZAÇAo DO COMPLEXO CULTURAL JULIO PRESTES/SALA sAo PAULO 

A FUNDAÇÃO OSESP não permitirá a ocupação gratuita de demais espaços do Complexo Cultural Júlio 
Prestes/Sala Silo Paulo além do previsto neste anexo I. 

A utilização das dependências, bem como a ocupação dos espaços do Complexo Cultural Júlio 
Prestes/Sala SIlo Paulo por terceiros será realizada de acordo com o previsto no Anexo V - Termo de 
Permissão de Uso e no Regulamento de Utilização de Espaços do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala 
São Paulo elaborado pela FUNDAÇÃO OSESP e aprovado pela SECo 

6) UTILIZAÇAo DO ESTACIONAMENTO 

A FUNDAÇÃO OSESP, mediante prévio cadastramento, franqueará o uso gratuito do estacionamento aos 
funcionários da SECo 

7) FUNDO DE CAPITAL 

A FUNDAÇÃO OSESP manterá um fundo de capital que será composto por 3% (três por cento) de todas 
as receitas próprias liquidas (deduzidos impostos e contribuições), excetuando-se aquelas provenientes 
de captação de recursos via Leis de Incentivo Fiscal, repasses do Contrato de Gestao elou convênios. 

8) OPERAÇAo, MANUTENÇAo PREVENTIVA E CORRETIVA DO COMPLEXO CULTURAL JÚLIO 
PRESTES/OSESP 

A FUNDAÇÃO OSESP ficará responsável pela operação, manutenção preventiva e corretiva da parte que 
administra do imóvel consistente no Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala SIlo Paulo. 

Caso haja necessidade de intervenções substanciais no imóvel, as despesas decorrentes dessas 
intervenções poderão ser custeadas pela CONTRATANTE, mediante repasses adicionais, na medida de 
suas disponibilidades orçamentárias e financeiras. 

9) REAVALlAÇAo 

O Anexo Técnico I deverá, para os anos seguintes, ser reavaliado até 30 de junho de cada ano. 
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ORGANIZAÇAo 

A FUNDAÇÃO OSESP manterá um sistema de gestão interno dotado de estrutura organizacional, 
sistemas administrativos e operacionais, recursos humanos, controle de patrimônio, controladoria, 
comunicação, regulamento de compras, plano de cargos e salários e controle decusto~._ 

A FUNDAÇÃO OSESP manterá o equilrbrio econômico-financeiro durante toda a vigência do Contrato de 
Gestão. 

CRITÉRIO DE AVALlAçAO GERAL DO ATINGIMENTO DAS METAS DO CONTRATO DE GESTÃO 

Satisfação total da meta - realização de 85% (oitenta e cinco por cento) a 100% (cem por cento) 

Satisfação parcial da meta - 61% (sessenta e um por cento) a 84,9% (oitenta e quatro virgula nove por 
cento) 

Meta não atingida - abaixo de 60,9% (sessenta vírgula nOVe por cento) 

I) Por meta não atingida haverá penalidade de 3,0% (três por cento), calculada sobre o valor totai 
repassado pela CONTRATANTE; 

Ir) Por meta parcialmente atingida haverá penalidade de 1,5% (um e meio por cento), calculada sobre o 
valor total repassado pela CONTRATANTE. 

A penalidade mencionada no item" acima é alternativa, devendo, a critério da Comissão de Avaliação, 
justificar sua aplicação ou não, cabendo a decisão final ã SECo 

Os recursos financeiros referentes ã(s) penalidade(s) eventualmenteaplicada(s) deixarão de ser 
repassados pela Secretaria de Estado da Cultura ã FUNDAÇÃO OSESP no ano seguinte à aplicação da 
penalidade. 

A soma das penalidades não poderá ultrapassar o valor correspondente a 10% (dez por cento) dos 
recursos a serem repassados ã FUNDAÇÃO OSESP no exercício seguinte. 

GLOSSÁRIO-

» Concerto sinfônico: apresentação da orquestra com ou sem solista e coro; 

» Concerto de cAmara: apresentação da orquestra em formação reduzida com ou sem solista e 

coro em formação reduzida; 

» Concerto didático: apresentação voltada a estudantes com explicações especiais quanto ao 

repertório a ser apresentado; 

» Concerto matinal: concertos da orquestra, coro ou grupos camerísticos da FUNDAÇÃO 

OSESP ou de conjuntos musicais parceiros da FUNDAÇÃO OSESP, apresentados na parte da manhã, 

na Sala São Paulo: 

» Concertos gratuitos ou a preços populares: concertos da orquestra, coro ou grupos 

camerlsticos, gratuitos ou cujos ingressos tenham preços menores ou iguais a R$ 15,00: 

» Concertos patrocinados: apresentações custeadas por patrocinadores, sem venda de 

ingressos: 
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> Convidados: orquestras, grupos de câmara, músicos solistas e regentes que participam da 
Temporada; 

> Corpos estáveis: orquestra e coros; 

> Conjuntos musicais: grupos formados por músicos da OSESP ou Coro da OSESP e alunos 
da Academia de Música da OSESP; 

> Ensaio aberto: ensaio de uma ou mais peças musicais realizado com a presença do público, 
especialmente o público de estudantes; 

> Obras comissionadas: peças encomendadas a um compositor com a finalidade de serem 
apresentadas em primeiras audições mundiais pela orquestra; 

> Temporada: apresentações da orquestra, do coro, sinfônicas ou de câmara e de grupos 

convidados, compreendidas entre o primeiro e o último dia do ano civil. 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

TERMO DE mNCIAE DE NOTIFICAÇÁO 

Contrato nO( de origem): OS/2005 - 3° Termo de Aditamento 
---==~~~~~~~--=----------~"--"-----"---

Objeto: o fomento e a operaciona1ização da gestão e execução, pela CONTRATADA, 
das atividades e serviços na área da cultura, especificamente em relação ao apoio, 
administração e manutenção da Orquestra SinfOnica do Estado de São Paulo - OSESP e 
do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo, em conformidade com o Anexo 
TécnicoI. 

Contratada: FUNDAÇÁO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, 
do Termo acima identificado, e, cientes do seu encJlminbamento ao TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES 
e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos 
e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, inteIpor recursos e o mais 
que couber.Outrossitn, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e 
decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados 
no Diário Oficial do Estado, Cademo do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nO 709, 
de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais. 

São Paulo,J"ue maio de 2010 

Contratada 

.. ,,') 
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