GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
,

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

•

PROCESSO SCI SPDOC N° 38.626/l010
Contrato de GestAo n° 4O/l010

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDiO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E
A FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ORGANIZAÇÃO
SOCIAL DE CULTURA

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 01028-900, CNPJIMF
51531.051/0001-80, neste ato representada por seu titular, Sr. JOÃO SAYAD,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nO 3.339.351 e inscrito no
CPFIMF sob o nO 301.285.798-20, denominado CONTRATANTE, e a FUNDAÇÃO
ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com CNPJIMF n°
07.495.643/0001-00, tendo endereço nesta Capital, na Praça Júlio Prestes, 16,2° andar,
e com estatuto registrado no 10· Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas 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° 16.7\3.316 e CPF nO
064.051.548-74, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe
a Lei Complementar nO 846, de 04/06/98, o Decreto n° 43.493, de 29/07/98, o Decreto
Estadual 54.340 de 15 de maio de 2009 e considerando a declaração de dispensa de
licitação inserida nos autos do Processo SC SPDOC n° 38.626/20 10, fundamentada no
§ I 0, do artigo 6°, da referida Lei Complementar, combinado com o artigo 26, da Lei
Federal n° 8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores, RESOLVEM celebrar o presente
CONTRATO DE GESTÃO referente ao gerenciamento e execução de atividades e
serviços a serem desenvolvidos no Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo de
acordo com a demarcação estabelecida pelo anexo V, cujo uso fica permitido pelo
período de vigência do presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
I - O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto o fomento e a
operacionalização da gestão e execução, pela CONTRATADA, das atividades e
serviços na área da cultura, especificamente 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 In, que
integra este instrumento.
2 - O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e
qualidade requeridas.
3 - Fazem parte integrante deste CONTRATO DE GESTÃO:
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a) "Anexo Técnico I - Programa de Trabalho e Metas - (OBRIGAÇÕES E DIREITOS I
ORGANIZAÇÃO I CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO)";
b) "Anexo Técnico 11 - Sistema de Pagamento - (orçamento e cronograma de
desembolso)";
c) "Anexo Técnico IIl- Sistema de Despesa com Pessoal - (limites e critérios)";
d) "Anexo IV - Inventário e Avaliação dos Bens móveis";
e) "Anexo V - Termo de Permissllo de uso".

CLÁUSULA SEGUNDA
OBRIGAÇÕES E REspONSABIT.lDADES DA CONTRATADA
Para o atendimento de suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações
constantes das especificações técnicas (Anexos I e 11), bem como dos diplomas legais
federal e estadual, que regem a presente contratação, as seguintes:
I - Executar os serviços descritos e caracterizados no incluso "Anexo Técnico I ",
cumprindo as metas a serem atingidas, nos prazos previstos, em consonância com as
demais cláusulas e condições estabelecidas neste CONTRATO DE GESTAO;
2 - Observar fielmente as condições de remuneração de pessoal previstas no Anexo III
- 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 permissão de uso, até sua restituição ao Poder
Público, arcando, na proporção do espaço ocupado, com os respectivos impostos, taxas,
contribuições e despesas de utilidade pública (água, eletricidade e gás), conforme
acordo a ser celebrado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;
4 - Comunicar à Comissão de Avaliação constituída pelo Secretário da Cultura todas as
aquisições de bens móveis que forem realizadas, com recursos do Contrato de Gestão,
no prazo de 30 (trinta) dias após sua ocorrência;
5 - Entregar ao Estado, para que sejam incorporados ao seu patrimônio, nas hipóteses
de extinção da CONTRATADA ou de sua desqualificação, as doações e legados
eventualmente recebidos em decorrência do CONTRATO DE GESTAO, bem como os
excedentes financeiros gerados ao longo da execução do CONTRATO DE GESTAo,
nos termos da lei;
6 - Pôr à disposição do Estado para que sejam revertidos ao seu patrimônio, nas
hipóteses de desqualificação ou extinção da entidade e de rescisão contratual, os bens
permitidos ao uso, bem como o saldo qualquer dos recursos financeiros recebidos do
Estado em decorrência do CONTRATO DE GESTAO;
7 - Contratar, se necessário, pessoal para a execução das atividades previstas neste
CONTRATO DE GESTAo, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto desta avença, e
observando os limites e critérios para a despesa com a remuneração e vantagens de
qualquer natureza de dirigentes e empregados, conforme estabelecido no "Anexo
Técnico III - Sistema de Despesa com Pessoal";
8 - Seguir regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará nas aquisições
de bens e contratações de obras e serviços com recursos provenientes do Poder Público;
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9 - A remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos
dirigentes e empregados das Organizações Sociais de Cultura não poderão exceder aos
níveis de remuneração praticada na rede privada da cultura, baseando-se em indicadores
específicos divulgados por entidades especializadas em pesquisa salarial existentes no
mercado;
10 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições exigidas ao tempo de
sua qualificação como Organização Social;
II - Manter, em perfeitas condições de uso e conservação, os equipamentos e
instrumental necessários para a realização dos serviços contratados;
12 - Manter em perfeitas condições de uso e conservação o imóvel consistente no
Complexo Cultural Júlio Prestes 1 Sala São Paulo e adjacências ocupadas pela
CONTRATADA para realização das atividades objeto do CONTRATO DE GESTÃO,
realizando a manutenção preventiva e corretiva, conforme previsto no Anexo Técnico I.
\3 - Submeter à aprovação prévia da Secretaria da Cultura:
(a) o uso de espaços internos de bens imóveis, prédios ou terrenos, 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 artístico, histórico e cultural a
organizações nacionais ou internacionais, para exibição em mostras, exposições
e outros eventos, em virtude de intercâmbio ou não;
(c) a restauração de obras do acervo artístico, histórico e cultural.
14 - Submeter trimestralmente relatórios parciais de acompanhamento das metas do
CONTRATO DE GESTÃO à Comissão de Avaliação constituída pelo Secretário da
Cultura.
15 - Contratar seguro multirrisco para os bens do patrimônio histórico, artístico e
cultural, em modalidade específica, quando se tratar de projetos culturais que
impliquem empréstimo a organizações nacionais ou internacionais, para exibição em
mostras, exposições e outros eventos, em virtude de intercâmbio ou não;
16 - Adotar o simbolo e o nome designativo da unidade de cultura cujo uso lhe fora
permitido, seguido pelo nome designativo "Organização Social da Cultura";
17 - Responsabilizar-se pela reparação ou indenização de dano, material elou moral,
decorrente de ação ou omissão, 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 prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 da Lei nO
8.078, de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor);
19 - Atender aos usuários (ou consumidores) dos serviços com dignidade e respeito, de
modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços
e observando-se a legislação especial de proteção ao idoso, à criança, ao adolescente e
ao portador de deficiência;
20 - Manter, em local visível ao público em geral, placa indicativa do endereço e
telefone em que os usuários (ou consumidores) possam apresentar as reclamações
relativas aos serviços, segundo modelo fornecido pela Secretaria;
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21 - Publicar no Diário Oficial do Estado e submeter à análise do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo seu balanço e demais prestações de contas;
22 - Fornecer prontamente todas as informações e esclarecimentos porventura
solicitados pela CONTRATANTE, por intermédio da Comissão de Avaliação,
relativamente às atividades, operações, contratos, documentos e registros contábeis da
CONTRATADA;
23 - Permitir a qualquer momento a realização de vistoria no imóvel consistente no
Complexo Cultural Júlio Prestes I Sala São Paulo, por parte dos membros da Comissão
de Avaliação 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
Secretaria de Estado da Cultura a respeito da contratação;
25 - Observar fielmente a legislação trabalhista, bem como manter em dia o pagamento
das obrigações tributárias e previdenciárias, fornecendo certidões negativas e de
regularidade fiscal, sempre que solicitadas pela Secretaria de Estado da Cultura;
26 - Permitir o livre acesso da Secretaria da Fazenda aos livros contábeis, papéis,
documentos, arquivos sobre as atividades e operação da CONTRATADA.
27 - Sujeitar-se às normas arquivlsticas do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo
- SAESP, conforme determina o Parágrafo 1°, do artigo l°, do Decreto nO 48.897, de 27
de agosto de 2004;
28 - Comunicar imediatamente à CONTRATANTE o recebimento de qualquer
solicitação ou notificação de pagamento, assim como de citação inicial em ações
judiciais, que versem sobre fatos ocorridos anteriormente à data da assinatura do
CONTRATO DE GESTÃO 0512005.
CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE
Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE obriga-se
a:
I - Prover a CONTRATADA dos meios necessários à execução do objeto deste
contrato;
2 - Programar no orçamento do Estado, nos exercícios subseqüentes ao da assinatura do
presente CONTRATO, os recursos necessários, nos elementos financeiros especlficos
para custear a execução do objeto contratual, de acordo com o sistema de pagamento
previsto no "Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento", que integra este instrumento;
3 - Permitir o uso dos bens móveis e imóveis mediante a celebração dos
correspondentes termos de permissão de uso;
4 - Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta cláusula, anteriormente
à formalização dos termos de permissão de uso;
5 - Promover, observado o interesse público e as disposições legais pertinentes, o
afastamento de servidores públicos para terem exerclcio na Organização Social da
Cultura;
6 - Aprovar o regulamento de que trata o item '8' da cláusula anterior (segunda);
7 - Analisar, anualmente, a capacidade e as condições de prestação de serviços
comprovadas por ocasião da qualificação da entidade como Organização Social de
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Cultura, para verificar se a mesma ainda dispõe de suficiente nível técnico para a
execução do objeto contratual;
8 - Ressarcir a CONTRATADA, por eventuais desembolsos que essa seja obrigada a
realizar, em cumprimento de condenações transitadas em julgado, ou em decorrência de
acordo amigável previamente aprovado pela CONTRATANTE, para pagamento de
dívidas líquidas e certas de natureza trabalhista, previdenciária ou tributária,
provenientes de fatos geradores ocorridos anteriormente à data da assinatura do
CONTRATO DE GESTÃO 0512005, e cuja responsabilidade venha a ser imputada à
CONTRATADA, na qualidade de responsável por sucessão. Por seu turno a
CONTRATADA deve comunicar imediatamente à CONTRATANTE o recebimento de
qualquer solicitação ou notificação de pagamento, assim como de citação inicial em
ações judiciais, nos casos acima especificados, ficando facultado à CONTRATANTE
orientar a resposta ou defesa da CONTRATADA 'sobre o assunto.

CLÁUSULA OUARTA
DA AVALIACÃO
A Comissão de Avaliação constituída pelo Secretário da Cultura, em conformidade com
o disposto no artigo 9" da Lei Complementar n° 846/98 e no artigo 6° do Decreto nO
43.493/98, procederá à verificação periódica do desenvolvimento das atividades e do
retomo obtido pela Organização Social com a aplicação dos recursos sob sua gestão,
elaborando relatório circunstanciado, encaminhando cópia à Assembléia Legislativa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A verificação de que trata o caput desta cláusula, relativa ao cumprimento das diretrizes
e metas definidas para a CONTRATADA, restringir-se-á aos resultados obtidos em sua
execução, em confronto com as metas pactuadas e com a economicidade no
desenvolvimento das respectivas atividades.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A Comissão de Avaliação referida nesta cláusula deverá elaborar relatório conclusivo
sobre a avaliação do desempenho da CONTRATADA, em conformidade com o
pactuado neste CONTRATO DE GESTÃO.

PARÁGRAFO TERCEIRO
As condições do CONTRATO DE GESTÃO serão revistas anualmente de comum
acordo entre as partes, para introdução de ajustes ou estabelecimento de novas metas e
indicadores de desempenho, assim como para definir o montante dos recursos a serem
repassados à CONTRATADA no exercício seguinte, e que deverão constar da
respectiva proposta orçamentária, levando-se em conta o relatório produzido pela
Comissão de Avaliação.

CLÁUSULA QUINTA
DO ACOMPANHAMENIO
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A execução do presente CONTRATO DE GESTÃO será acompanhada e fiscalizada
pela Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural - UFDPC, da Secretaria de
Estado da Cultura.
CLÁUSPLASEXTA
DO PRAZO DE VíGtNCIA
O presente Contrato entrará em vigor em 01 de novembro de 2010 e vigerá até 31 de
dezembro de 2014, podendo ser renovado, depois de demonstrada a consecução dos
objetivos estratégicos e das metas estabelecidas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Não obstante o prazo estipulado no caput, este contrato é pactuado com cláusula
resolutiva, cuja implementação dar-se-á no primeiro dia de janeiro de cada exercício
abrangido, caso não se verifique a suficiência de recursos orçamentários aprovados por
lei, aptos a suportar as despesas daquele exercício.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Ocorrendo a resolução do contrato com base na condição estipulada no parágrafo
anterior a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização.
CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, especificados no "Anexo Técnico I",
a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes
neste instrumento, bem como no "Anexo Técnico 11 - Sistema de Pagamento", a
importância global estimada em R$ 209.966.666,67 (duzentos e nove milhões
novecentos e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete
centavos).
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Do montante global mencionado no "caput" desta cláusula, o valor de R$ 7.166.666,67
(sete milhões cento e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e
sete centavos) correspondente ao exercício financeiro de 2010, onerará o P.T. n°
13.392.1201.4736.0000, E.E. nO 33903975, U.G.E. n° 120101 destinado 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
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A importância global estipulada no caput desta cláusula poderá ser ajustada,
observando-se as disponibilidades financeiras de recursos alocados nos orçamentos dos
anos subseqUentes, e a legislação estadual aplicável aos contratos de prestação de
serviço em geral.
PARÁGRAFO QUARTO
Os recursos repassados à CONTRATADA poderão ser por esta aplicados no mercado
fmanceiro, desde que os resultados das aplicações revertam-se, exclusivamente, ao
cumprimento dos objetivos deste CONTRATO DE GESTÃO.
PARÁGRAFO QUINTO
Sem prejuízo das transferências provenientes da CONTRATANTE, a execução do
CONTRATO DE GESTÃO será implementada, complementarmente, com recursos
advindos de origens diversas, tais como:
I - receitas auferidas pela prestação de serviços e pela realização de atividades, tais
como bilheterias, assinaturas, venda de concertos;
2 - receitas advindas da locação de seus espaços fisicos;
3 - rendas diversas, inclusive da venda, da locação, do licenciamento ou cessão de seus
produtos, marcas, direitos autorais e conexos;
4 - doações, legados, patrocínios, apoios e contribuições de entidades nacionais e
estrangeiras;
5 - rendimentos de aplicações de ativos financeiros;
6 - outros ingressos.
PARÁGRAFO SEXTO
A CONTRATADA deverá movimentar e aplicar os recursos financeiros que lhe forem
repassados pela CONTRATANTE em conta corrente específica e exclusiva no Banco
do Brasil, a qual deverá fazer referência a este CONTRATO DE GESTÃO, de modo
que não sejam confundidos com os recursos provenientes de outras fontes. Os extratos
de movimentação mensal e balancetes consolidados (da totalidade das despesas e
receitas por fontes e categorias) deverão ser encaminhados mensalmente à Secretaria de
Estado da Cultura para análise.
CLÁUSULA OITAVA
RESERVA DE RECURSOS
Para fms de cumprimento do disposto no Decreto Estadual 54.340 de 15 de maio de
2009 a CONTRATANTE e a CONTRATADA convencionam a manutenção de uma
reserva de recursos destinada a contingências conexas à execução deste CONTRATO
DE GESTÃO, do CONTRATO DE GESTÃO OS/2005 e de seus respectivos programas
de trabalho.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
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A reserva de recursos deverá ser constituída com parte dos recursos transferidos pela
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA deverá destinar à reserva de recursos o percentual de 3% (três por
cento) do valor repassado pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A CONTRATADA deverá manter e aplicar os recursos mencionados neste parágrafo
em conta corrente aberta especificamente com essa finalidade que só poderá ser
movimentada por deliberação de 'I. do Conselho de Administração e do Secretário de
Cultura, a quem é facultado delegar o exercício dessa competência.
PARÁGRAFO QUARTO

Fica desde já autorizada, sem prejuízo de outras eventuais utilizações na forma do item
anterior, pelo Secretário de Cultura e pelo Conselho de Administração da
CONTRATADA, a utilização de recursos da reserva agora instituída para fazer frente
ao pagamento de todos e quaisquer valores relativos a condenações judiciais ou, ainda,
decorrentes de acordos judiciais em ações promovidas por pessoas fisicas ou jurídicas,
privadas ou públicas, em face da Fundação OSESP, na esfera Federal ou Estadual, de
competência da Justíça Comum ou Especializada, assim como aqueles relativos a ações
judiciais promovidas pela própria Fundação OSESP que tenham sido julgadas
improcedentes.
PARÁGRAFO QUINTO

A CONTRATADA poderá contribuir com recursos próprios para a referida reserva de
recursos, em montante a ser definido segundo seus critérios de oportunidade e
conveniência.
PARÁGRAFO SEXTO

Ao final do CONTRATO DE GESTAo, depois de regradas as contingências conexas à
execução do programa de trabalho, eventual saldo financeiro remanescente deverá ser
rateado entre CONTRATADA e CONTRATANTE na proporção dos respectivos
aportes.
CLÁUSULA NONA
CONPICÔES DE PAGAMENTO

Para o ano de 2010 o valor a ser repassado será de R$ 7.166.666,67 (sete milhões cento
e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), sendo
que a transferência à CONTRATADA será efetivada até o dia 15 de novembro, de
acordo com o "Anexo Técnico 11 - Sistema de Pagamento". Para o ano de 2011 o valor
a ser repassado será de R$ 43.400.000,00 (quarenta e três milhões e quatrocentos mil
reais), sendo que a transferência à CONTRATADA será efetivada mediante a liberação
de 04 (quatro) parcelas iguais e trimestrais, de acordo com ·0 "Anexo Técnico 11 -
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Sistema de Pagamento". Para o ano de 2012 o valor repassado será de R$ 53.400.000,00
(cinquenta e três milhões e quatrocentos mil reais), e nos anos de 20\3 e 2014 o valor a
ser repassado será de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), anualmente,
sendo que a transferência à CONTRATADA será efetivada mediante a liberação de 04
(quatro) parcelas iguais e trimestrais, de acordo com o "Anexo Técnico li - Sistema de
Pagamento".
PARÁGRAFO ÚNICO.
As parcelas trimestrais serão transferidas à CONTRATADA, através da conta
mencionada no parágrafo sexto da cláusula sétima, supra, de acordo com o "Anexo
Técnico 11 - Sistema de Pagamento".
CLÁUSULA DÉCIMA
DA ALTERACÃO CONTRATUAL
O presente CONTRATO DE GESTÃO poderá ser, a qualquer tempo, alterado de
comum acordo, parcial ou totalmente, mediante prévia justificativa por escrito, que
conterá a declaração de interesse de ambas as partes e deverá ser autorizado pelo Titular
da Pasta da Cultura.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As eventuais alterações pactuadas serão formalizadas por intermédio de Termo de
Aditamento ao presente CONTRATO DE GESTÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DARESCISlo
A rescisão do presente Contrato obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 80
da Lei Federal nO 8.666/93 e alterações posteriores.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Verificada qualquer hipótese motivadora da rescisão contratual, a CONTRATANTE
providenciará a imediata revogação da permissão de uso de bens públicos e a cessação
dos afastamentos dos servidores públicos colocados à disposição da CONTRATADA,
não lhe cabendo direito a qualquer indenização, salvo na hipótese prevista no §2° do
artigo 79 da Lei federal nO 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATANTE, que não decorra de
inadimplemento imputável à CONTRATADA, o Estado arcará com os custos relativos
à dispensa do pessoal contratado pela Organização Social para execução do objeto deste
contrato, acrescidos exclusivamente de indenização por danos emergentes de natureza
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material, bem como integral quitação das obrigações pendentes decorrentes do presente
contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Em caso de rescisão 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 Contrato, desde que não seja
interrompido o fluxo de recursos a serem repassados pelo CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUARTO
A CONTRATADA terá prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da
rescisão do Contrato, para quitar suas obrigações e prestar contas de sua gestão à
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DAS PENALIDADES
A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação 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 sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nO 8.666/93 e
alterações posteriores, aplicando-se, quando for o caso, a Resolução SC - 9, de
15/03/91.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato
que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstância objetivas em que
ele ocorreu, e dela será notificada a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Da rescisão 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 multa que vier a ser aplicada será comunicado à CONTRATADA e o
respectivo montante será descontado dos pagamentos devidos em decorrência da
execução do objeto contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa.
PARÁGRAFO QUARTO
A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito de
a CONTRATANTE exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da
penalidade acarretar para os órgãos gestores deste contrato, seus usuários e terceiros,
independentemente das responsabilidades criminal e/ou ética do autor do fato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
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DISPOSICOES FINAIS
1 - Sem prejulzo do acompanhamento, da fiscalização e da nonnatividade suplementar
exercidas pela CONTRATANTE sobre a execução dos serviços previstos neste
Contrato, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e autoridade
nonnativa da CONTRATANTE, ficando certo que a alteração decorrente de tais
competências nonnativas será objeto de tenno aditivo, ou de notificação dirigida à
CONTRATADA.
2 - A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, mediante justificativa apresentada ao
Titular da Pasta da Cultura, propor a devolução de bens ao Poder Público Estadual, cujo
uso fora a ela pennitido e que nAo mais sejam necessários ao cumprimento das metas
avençadas.
CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA
DA PYBLICAêÁo
O CONTRATO DE GESTÃO será publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.

cLAusULA DÉCIMA OUINTA
DO FORO
Fica eleito o foro central da comarca da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões
oriundas deste contrato, que nAo puderem ser resolvidas pelas partes.
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de
igual tcor e fonna.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 4 (quatro) vias de igual teor
e forma.

São Paulo,Hde maio de 2010.
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ANEXO TÉCNICO I
PROGRAMA DE TRABALHO E METAS - 2010 (OBRIGAÇÕES E DIREITOS /
ORGANIZAÇAo / CRITÉRIOS DE AVALlAçAO)
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 005/2005. 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 período restante de vigência do Contrato de Gestão
00512005 (l0. 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

56.
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Para 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;
lI. Possibilitar o amplo acesso do público aos concertos da OSESP e aos eventos
realizados pela FUNDAÇÃO OSESP;

m. 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 artístico nas temporadas de concertos da OSESP;
V. Difundir o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentações para
transmissão/exibição via rádio e televisão;
VI. Estabelecer pólo de gravação de música, tendo por base o Complexo Cultural Júlio
Prestes/Sala São Paulo;
VII. Gravar obras do repertório sinfônico para lançamento em suportes fisicos ou
arquivos digitais;
VIII. Editar obras de compositores brasileiros;
IX. Manter Centro de Documentação Musical para manutenção e ampliação do acervo
daOSESP;
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 futuro, suportar financeiramente parte
das atividades da OSESP, a ser composto por doações, contribuições, eventuais
excedentes financeiros e outros;
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XVI. Gerenciar e explorar os espaços do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São
Paulo,

inclu~ive 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.
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PROGRAMA DE TRABALHO E METAS - 2010
1) CONCERTOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE sAo PAULO
-OSESP
A OSESP fará, no ano de 2010, um mínimo de 123 (cento e vinte e três) apresentações,
distribuídas da seguinte forma:
I)
11)

I1I)

93 (noventa e três) concertos siníõnicos da Temporada 2010 na Sala São
Paulo;
14 (quatorze) concertos siníõnicos gratuitos ou a preços popularesl,
incluindo concertos matinais, concertos na Virada Cultural Municipal e na
Estadual, concertos em outros teatros e concertos ao ar livre na cidade de
São Paulo;
I (um) concerto siníõnico no Festival de Inverno de Campos do Jordão;

IV)

3 (três) concertos siníõnicos ao ar livre fora da capital do Estado de São
Paulo;

V)

12 (doze) concertos siníõnicos fora do Estado de São Paulo, incluindo
concertos em turnês, dentro e fora do Brasil.

1.1) OCUPAçA&

ocupação de público nos concertos fora do Estado de
São Paulo

%

60%

Preço. populares são aqueles iguais ou inferiores a R$ 15,00 (quinze reais).
O percentual de ocupação só 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 público a contagem de público será solicitada às
autoridades locais, cuja quantidade será informada, mas não deverá ser utilizada para cômputo
da meta de ocupação de público.
1

2
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2) CONCERTOS DO CORO DA OSESP E
CAMERÍSTICAS DA FUNDAÇÃO OSESP:

DEMAIS

FORMAÇÓES

A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2010, no mínimo, 105 (cento e cinco)
apresentações com o Coro Sinffinico e/ou de Câmara da Osesp e demais formações
camerísticas, em .conjunto ou não com a OSESP, conforme discriminado abaixo:

.

I)

m
111)

IV)

V).

VI)

Coro Sinffinico ou de Câmara da Osesp com Orquestra na Temporada 2010:
21 (vinte e um) concertos na Sala São Paulo;
Coro Sinffinico ou de Câmara da Osesp na Temporada 2010: 4 (quatro)
concertos na Sala São Paulo;
Concertos gratuitos ou a preços populares3 com o Coro Sinffinico 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;
Concertos do Coro Sinffinico ou de Câmara da Osesp fora da capital do
Estado de São Paulo: 16 (dezesseis) concertos, incluindo concertos da
Virada Cultural Estadual4 ;
Concertos dos grupos de câmara da FUNDAÇÃO OSESP: 20 (vinte)
concertos na Temporada 20 lOna Sala São Paulo;
Concertos dos grupos de câmara da FUNDAÇÃO OSESP: 30 (trinta)
concertos, fora da Sala São Paulo, na capital ou interior do Estado de São
Paulo.

Indicadº*,
Coro Sinffinico ou de Câmara com Orquestra na Sala São
Paulo
Coro Sinffinico ou de Câmara na Temporada 2010 na Sala
São Paulo
Concertos do Coro Sinffinico ou de Câmara gratuitos ou a
I preços populares
Concertos do Coro Sinffinico ou de Câmara fora da capital
do Estado de São Paulo
Grupos de Câmara na Temporada 2010 na Sala São Paulo
Grupos de câmara fora da Sala São Paulo
i',o .

Meta 2010
21
04
14
16
20
30

R$ 15,00 (quinze reais).
Se OI concertos da Virada Cuttural do Estado de São Pauto forem realizados na cidade de São Paulo. os mesmos

3 Preços populares são aqueles iguais ou inferiores a
4

seria considerados na presente meta.
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2.1) OCUPAÇÃO!
Indica\lQi'
% de ocupação de público do Coro Sintõnico ou de Câmara
na Temporada 20 lOna Sala São Paulo
% de ocupação de público dos Concertos do Coro Sintõnico
ou de Câmara gratuitos ou a preços populares
% de ocupação de público dos Concertos do Coro Sintõnico
ou de Câmara fora da capital do Estado de São Paulo
% de ocupação de público dos Grupos de Câmara na
Temporada 2010 na Sala São Paulo
% de ocupação de público dos Grupos de câmara fora da
Sala São Paulo
"

Meta 2010
60%

...

60%
60%
60%
60%

3) CONVIDADOS DA FUNDAÇÃO OSESP:
A) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2010, a realização de 25 (vinte e
cinco) concertos com conjuntos camerfsticos ou orquestras convidadas conforme a
seguir:
I)

11)
111)

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;
Concertos com conjuntos camerfsticos ou orquestras convidadas na
Temporada 2010 na Sala São Paulo: 12 (doze) concertos6 ;
Recitais com músicos convidados na Sala São Paulo: 4 (quatro) recitais com
músicos convidados pela FUNDAÇÃO OSESP.

.:.;.

Indicador
Concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos
camerfsticos ou orquestras convidadas na Sala São Paulo
Concertos com conjuntos camerfsticos ou orquestras
convidadas na Temporada 20 lOna Sala São Paulo
Recitais na Sala São Paulo

Meta 2010
09
12
04

o percentual de ocupação só será aferido quando possível, ou seja, quando as apresentações
forem realimdas em locais fechados com a emissão de ingressos. Neste caso deverá ser
apreoentado o borderô quando fornecido pela administração do local da apresentação.
Quando se tratar de apreoentação em espaço público a contagem de público será solicitada ãs
autoridades locais, cuja quantidade será informada mas não utilizada para cômputo da meta
percentual ocupação de público.
6 Se a OSESP superar o nüm,ero de concertos na Temporada 2010, o nO excedente de concertos
será computado na presente meta. O mesmo se aplica ao coro sinfônico ou de câmara da Osesp.
5
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3.A.l) OCUPAÇÃO

...

lndicadQr
% de público dos concertos gratuitos ou a preços populares
com conjuntos camerlsticos ou orquestras convidadas na
Sala SIo Paulo
% de público dos concertos com conjuntos camerlsticos ou
orquestras convidadas na Temporada 2010 na Sala São
Paulo
% de público dos recitais na Sala São Paulo

Meta 2010
50%
50%
50%

B) Participação de regentes e solistas convidados na Temporada 20 I O:

n
11)

Participação na Temporada 2010 de, no mínimo, 26 (vinte e seis) regentes
convidados;
Participação na Temporada 2010 de, no mínimo, 51 (cinqüenta e um)
solistas convidados.
IndicadQr

Meta 2010
26
51

.

Rellentes convidados
Solistas convidados
4) PROGRAMAS EDUCACIONAIS
FUNDAÇÃO OSESP:

E

ATIVIDADES

DIDÁTICAS

DA

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:
I) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2010, no mínimo, 69 (sessenta e nove)
concertos e10u 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" e/ou atividades
denominadas "Fazendo Música", na Sala São Paulo;
III) 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;
Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo/SP

PABX: (11) 2627-8000

CEPo 01028-900

www.cultura.sp.gov.br

i

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

No total, o público atingido nos programas educacionais, levando em consideração as
atividades desenvolvidas, deverá ser de, no mínimo, 70.000 (setenta mil) pessoas.

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 mlnimo, 30 (trinta) cursos/aulas sobre o
repertório que será apresentado em concertos de grupos camerísticos fora da Sala São
Paulo (Oficinas Musicais), na capital e/ou interior do Estado de São Paulo;

VI) A FUNDAÇÃO OSESP deverá manter uma Academia de Música para treinar e
formar músicos de orquestra. A FUNDAÇÃO OSESP manterá, em 20 IO, no mínimo
15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) alunos na Academia;

VII) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2010, 10 (dez) masterclasses com
solistas convidados ou da Osesp.

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/velculos (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 DVO, conforme descrito abaixo:
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I) A FUNDAÇÃO OSESP disponibilizará gratuitamente à TV pública (não comercial),
para gravação e/ou transmissão ao vivo, no mínimo, 10 (dez) concertos;

lI) A FUNDAÇÃO OSESP disponibilizará gratuitamente à rádio pública (não
comercial), para gravação e/ou transmissão ao vivo, no mínimo, 31 (trinta e um)
concertos;
I1I) 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;

IV) A FUNDAÇÃO OSESP gravará, no mínimo, 6 (seis) obras musicais que somadas
totalizem 120 (cento e vinte) minutos de música. As obras gravadas deverão
posteriormente ser fixadas em suportes flsicos (CO ou OVO) para disponibilização ao
público. Deverão ser entregues à Secretaria de Estado da Cultura 10 (dez) exemplares
de cada CO e/ou OVO, quando lançado.

6) CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO MUSICAL
A FUNDAÇÃO OSESP deverá desenvolver e aperfeiçoar centro de documentação
musica~ conforme descrito abaixo:
I) A FUNDAÇÃO OSESP editará, no mínimo, 12 (doze) partituras e respectivas
partes;
lI) A FUNDAÇÃO OSESP comissionará, no mínimo, 02 (duas) obras inéditas para
orquestra. As obras comissionadas deverão ser posteriormente executadas pela OSESP;
III)A FUNDAÇÃO OSESP comissionará, no mínimo, OI (uma) obra inédita para coro.
A obra comissionada deverá ser posteriormente executada pelo Coro da Osesp;
IV)A FUNDAÇÃO OSESP comissionará, no mínimo, OI (uma) obra inédita para
grupos de câmara a autor nacional. A obra comissionada deverá ser posteriormente
executada por grupos de formação camerística da FUNDAÇÃO OSESP;
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V) A OSESP e/ou seus coros executará(ão), no mínimo, 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.

7) QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A FUNDAÇÃO OSESP, em 2010, deverá monitorar os índices de satisfação dos
usuários com os serviços prestados por meio de pesquisa realizada por amostragem.
Deverão ser avaliados pela pesquisa os concertos realizados pela OSESP e as condições
das instalações do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo.

Cultural Júlio

com as instalações do Complexo
São Paulo

8) CAPTAÇÃO DE RECURSOS

A FUNDAÇÃO 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 l.

ao Contrato de Gestão
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9) GESTÃO ARQUlVÍSTICA DE DOCUMENTOS DA ÁREA MEIO
A FUNDAÇÃO OSESP se compromete a aplicar critérios arquivísticos 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.

Levantamento e elabOl'8Çlio
área meio produzidos
Contratação de
na área de
Documentação para gestão do arquivo da instituição

e
instituição de acordo com relação fornecida pela SEC

de
até 15 de

OBRIGAÇÕES E DIREITOS

1) SALA DE CONCERTOS
Ficará disponível, no total, para 13 (treze) eventos no ano, sendo OI (um) evento por
mês, não cumulativo, e OI (um) evento extra, para o Governo do Estado de São Paulo /
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.
2) ESTAÇÃO DAS ARTES, HALL E SALÃO DOS ARCOS
Ficarão disponíveis, no total, para OI (um) evento por mês, não cumulativo, para o
Governo do Estado de São Paulo / 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 São Paulo / Secretaria de Estado de Cultura, para
Rua Mauá, 51 - Luz - Silo PaulolSP

PABX: (11) 2627-8000

CEPo 01028-900

www.cultura.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

01 (um) evento beneficente por quadrimestre, não 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) UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL JULIO PRESTES/SALA SÃO
PAULO

A FUNDAÇÃO OSESP não permitirá a ocupação gratuita de demais espaços do
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo além do previsto neste anexo I.
A utilização 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 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) UTILIZAÇÃO 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 líquidas (deduzidos impostos e contribuições),
excetuando-se aquelas provenientes de captação de recursos via Leis de Incentivo
Fisca~ repasses do Contrato de Gestão e/ou convênios.
8) OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO 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 São 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) REAVALIAÇÃO
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O Anexo Técnico I deverá, para os anos seguintes, ser reavaliado até 30 de junho de
cada ano.
ORGANIZAÇÃO
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 de custos.
A FUNDAÇÃO OSESP manterá o equilíbrio econômico-financeiro durante toda a
vigência do Contrato de Gestão.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO GERAL DO ATINGIMENTO DAS METAS DO
CONTRATO DE GESTÃO
Satisfação total da meta - realização de 85% (oitenta e cinco por cento) a I 00% (cem
por cento)
Satisfação parcial da meta - 61 % (sessenta e um por cento) a 84,9% (oitenta e quatro
vírgula 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 total repassado pela CONTRATANTE;
11) 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 à SECo
Os recursos financeiros referentes à(s) penalidade(s) eventualmente aplicada(s) deixarão
de ser repassados pela Secretaria de Estado da Cultura à FUNDAÇÃO OSESP no ano
seguinte à aplicação da penalidade.
A soma das penal idades não poderá ultrapassar o valor correspondente a 10% (dez por
cento) dos recursos a serem repassados à FUNDAÇÃO OSESP no exercício seguinte.
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GLOSSÁRIO

»
»

Concerto sinfõnico: apresentação da orquestra com ou sem solista e coro;
Concerto de câmara: 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 cameristicos 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 camerísticos, gratuitos ou cujos ingressos tenham preços menores ou
iguais a R$ 15,00;

»

Concertos patrocinados: apresentações custeadas por patrocinadores, sem

venda de ingressos;

»

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, sinfõnicas ou de câmara

e de grupos convidados, compreendidas entre o primeiro e o último dia do ano
civil.
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PROGRAMA DE TRABALHO E METAS - 2011
(OBRIGAÇÕES E DIREITOS / ORGANIZAÇAO / CRITÉRIOS DE
AVALIAÇAO) .
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
2011, 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.

Para bem desempenhar as suas atribuições a FUNDAÇÃO OSESP deverá durante a
vigência do CONTRATO DE GESTAo:

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;
lI. Possibilitar o amplo acesso do público aos concertos da OSESP e aos eventos
realizados pela FUNDAÇAo 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 artístico nas temporadas de concertos da OSESP;
V. Difundir o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentações para
transmissão/exibição via rádio e televisão;
VI. Estabelecer pólo de gravação de música, tendo por base o Complexo Cultural Júlio
Prestes/Sala São Paulo;
VII. Gravar obras do repertório sinfônico para lançamento em suportes fisicos ou
arquivos digitais;
VIII. Editar obras de compositores brasileiros;
IX. Manter Centro de Documentaçllo Musical para manutenção e ampliação do acervo
daOSESP;
X. Desenvolver programas que incentivem a formação de público: crianças, jovens e
adultos;
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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 futuro, 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;
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PROGRAMA DE TRABALHO E METAS - 2011
1) CONCERTOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-OSESP
A OSESP fará, no ano de 2011, um mínimo de 112 (cento e doze) apresentações,
distribuídas da seguinte fonna:
I)
II)

IH)

84 (oitenta e quatro) concertos sintõnicos da Temporada 2011 na Sala São
Paulo;
15 (quinze) concertos sintõnicos gratuitos ou a preços populares7 , incluindo
concertos matinais, concertos na Virada Cultural Municipal e na Estadual,
concertos em outros teatros e concertos ao ar livre na cidade de São Paulo;
1 (um) concerto sintõnico no Festival de Inverno de Campos do Jordão;

IV)

3 (três) concertos sintõnicos ao ar livre fora da capital do Estado de São
Paulo;

V)

9 (nove) concertos sintõnicos fora do Estado de São Paulo, incluindo
concertos em turnês, dentro e fora do Brasil.

1.1) OCUPAÇÃO·

nos concertos

oua

60%

nos concertos

Preços populares são aqueles iguais ou inferiores a R$ 15,00 (quinze reais).
O percentual de ocupação só 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 público a contagem de público será solicitada ás
autoridades locais, cuja quantidade será informada, mas não devem ser utilizada para cômputo
da meta de ocupação de público.

7
8
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2) CONCERTOS DO CORO DA OSESP E DEMAIS FORMAÇÕES
CAMERÍSTICAS DA FUNDAÇAo OSESP:
A FUNDAÇAO OSESP promoverá, no ano de 2011, no mínimo, 102 (cento e duas)
apresentações com o Coro Sinfônico eJou de Câmara da Osesp e demais formações
cameristicas, em conjunto ou não com a OSESP, conforme discriminado abaixo:
I)
li)

IH)

IV)

V)
VI)

Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp com Orquestra na Temporada 2011:
18 (dezoito) concertos na Sala São Paulo;
Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp na Temporada 2011: 4 (quatro)
concertos na Sala São Paulo;
Concertos gratuitos ou a preços populares9 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;
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp fora da capital do
Estado de São Paulo: 16 (dezesseis) concertos, incluindo concertos da
Virada Cultural Estadual 1o;
Concertos dos grupos de câmara da FUNDAÇAO OSESP na Sala São
Paulo: 20 (vinte) concertos na Temporada 2011;
Concertos dos grupos de câmara da FUNDAÇAO OSESP fora da Sala São
Paulo: 30 (trinta) concertos, na capital ou interior do Estado de São Paulo.

lIldicadÓ!"
Coro Sinfônico ou de Câmara com Orquestra na Sala São
Paulo
Coro Sinfônico ou de Câmara na Temporada 2011 na Sala
São Paulo
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara gratuitos ou a
I preços populares
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara fora da capital
do Estado de São Paulo
Grupos de Câmara na Temporada 2011 na Sala São Paulo
Grupos de câmara fora da Sala São Paulo

Meta 20 li
18

04
14
16
20
30

2.1) OCUPAçAolI
9 Preços populares são aqueles iguais ou inferiores a R$ 15,00 (quinze reais).
10 Se os concertos da Virada Cultural do Estado de SAo Paulo forem realizados na cidade de São Paulo, os mesmos
seria consk:Ierados na presente mata.
11 O percentual de ocupação sõ será aferido quando possível, ou seja, quando as apresentações
forem realizadas em locai. fechados com a emissão de ingressos. Neste caso deverá ser
apresentado o bordem quando fornecido pela administração do local da apresentação.
Quando se tratar de apresentação em espaço público a contagem de público será solicitada ãs
autoridades locais, cuja quantidade será informada mas não utilizada para cômputo da meta.
percentual ocupação de público.
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. Indicador
% de ocupação de público do Coro SinFonico ou de Câmara
na Temporada 2010 na Sala São Paulo
% de ocupação de público dos Concertos do Coro SinFonico
ou de Câmara gratuitos ou a preços populares
% de ocupação de público dos Concertos do Coro SinFonico
ou de Câmara fora da capital do Estado de São Paulo
% de ocupação de público dos Grupos de Câmara na
Tem
2010 na SaIa São Paulo
% de ocupação de público dos Grupos de câmara fora da
Sala São Paulo

Meta 201 1
60%
60%
60%
60%
60%

3) CONVIDADOS DA FUNDAÇÃO OSESP:
A) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2011, a realização de 22 (vinte e
dois) concertos com conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas conforme a
seguir:
I)

11)
IlI)

Concertos gratuitos ou a preços populares na Sala São Paulo, com outros
cOlÜuntos musicais: 9 (nove) concertos que deverão ser realizados por
conjuntos cameristicos ou orquestras convidadas pela FUNDAÇÃO OSESP,
incluindo os concertos matinais;
Concertos com conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas na
Temporada 2011 na Sala São Paulo: 9 (nove) concertos12 ;
Recitais com músicos convidados na Sala São Paulo: 4 (quatro) recitais com
músicos convidados pela FUNDAÇÃO OSESP.

Indicador
Concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos
camerlsticos ou orquestras convidadas na Sala São Paulo
Concertos com conjuntos camerísticos ou orquestras
convidadas na TelllJ'Orada 2011 na Sala São Paulo
Recitais na Sala São Paulo

Meta 201 I
09
09
04

Se a OSESP superar o número de concertos na Temporada 2011, o n° excedente de concertos
O mesmo se aplica ao coro sinfônico ou de câmara da
Osesp.
12

sem computado na presente meta.
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3.A.l) OCUPAÇÃO

Indicador
% de público dos concertos gratuitos ou a preços populares
com conjuntos camerfsticos ou orquestras convidadas na
Sala SIo Paulo
% de público dos concertos com conjuntos camerfsticos ou
orquestras convidadas na Temporada 2011 na Sala São
Paulo
% deoúblico dos recitais na Sala São Paulo

Meta 2011
50%

50%

50%

B) ParticipaçAo de regentes e solistas convidados na Temporada 2011:
r)

rI)

Participação na Temporada 2011 de, no mínimo, 20 (vinte) regentes
convidados;
Participação na Temporada 2011 de, no mínimo, 30 (trinta) solistas
convidados.
Indicador'

Meta 2011
20
30

Regentes convidados
Solistas convidados

4) PROGRAMAS EDUCACIONAIS
FUNDAÇÃO OSESP:

E

ATIVIDADES

DIDÁTICAS

DA

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:

r) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2011, no mínimo, 69 (sessenta e nove)
concertos elou 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;
II) A FUNDAÇÃO OSESP realizará 18 (dezoito) "Gincanas Musicais" e/ou atividades
denominadas "Fazendo Música", na Sala São Paulo;
IH) A FUNDAÇÃO OSESP realizará cursos preparatórios para os professores (com e
sem formação musical) que acompanharão as crianças aos concertos e ensaios didáticos.
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A FUNDAÇÃO OSESP fonnará, 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.

IV) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, antes dos concertos da OSESP na Temporada
2011,84 (oitenta e quatro) cursos/aulas sobre o repertório que serã apresentado na Sala
São Paulo (Curso Falando de Música);
V) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no mínimo, 27 (vinte e sete) cursos/aulas sobre
o repertório que será apresentado em concertos de grupos camerfsticos fora da Sala São
Paulo (Oficinas Musicais), na capital e/ou interior do Estado de São Paulo;

VI) A FUNDAÇÃO OSESP deverá manter uma Academia de Música para treinar e
fonnar músicos de orquestra. A FUNDAÇÃO OSESP manterá, em 2011, no mínimo
15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) alunos na Academia;

VII) A FUNDAÇÃO OSESP promoverã, no ano de 2011, 10 (dez) masterclasses com
solistas convidados ou da Osesp.

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/veículos (rádio, TV e Podcasts) no ano de
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2011. A FUNDAÇÃO OSESP também promoverá a gravação de obras musicais para
futura fixação em suportes flsicos, tais como CD ou DVD, confonne descrito abaixo:
1) A FUNDAÇÃO OSESP disponibilizará gratuitamente à TV pública (não comercial),
para gravação e/ou transmissão ao vivo, no mínimo, 10 (dez) concertos;
lI) A FUNDAÇÃO OSESP disponibilizará gratuitamente à rádio pública (não
comercial), para gravação e/ou transmissão ao vivo, no mínimo, 28 (vinte e oito)
concertos;
IJI) 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;
IV) A FUNDAÇÃO OSESP gravará, no mínimo, 6 (seis) obras musicais que somadas
totalizem 120 (cento e vinte) minutos de música. As obras gravadas deverão
posterionnente ser fixadas em suportes flsicos (CD ou DVD) para disponibilização ao
público. Deverão ser entregues à Secretaria de Estado da Cultura 1O (dez) exemplares
de cada CD e/ou DVD, quando lançado.

6) CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO MUSICAL
A FUNDAÇÃO OSESP deverá desenvolver e aperfeiçoar centro de documentação
musical, confonne descrito abaixo:
I) A FUNDAÇÃO OSESP editará, no mínimo, 12 (doze) partituras e respectivas partes;
lI) A FUNDAÇÃO OSESP comissionará, no mínimo, 02 (duas) obras inéditas para
orquestra. As obras comissionadas deverão ser posterionnente executadas pela OSESP;
lII)A FUNDAÇÃO OSESP comissionará, no mínimo, OI (uma) obra inédita para coro.
A obra comissionada deverá ser posterionnente executada pelo Coro da Osesp;
IV)A FUNDAÇÃO OSESP comissionará, no mínimo, OI (uma) obra inédita para
grupos de câmara a autor nacional. A obra comissionada deverá ser posterionnente
executada por grupos de fonnação camerfstica da FUNDAÇÃO OSESP;
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V) A OSESP e/ou seus coros executará(ão), no mínimo, 02 (duas) obras inéditas
comissionadas, durante o ano de 20 11;
VI)A FUNDAÇÃO OSESP abrirá seu Centro de Documentação Musical ao público,
por, no mínimo, 450 (quatrocentos e cinqüenta) horas ao longo do ano de 2011.

do CDM para consulta do

7) QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A FUNDAÇÃO OSESP, em 2011, deverá monitorar os índices de satisfação dos
usuários com os serviços prestados por meio de pesquisa realizada por amostragem.
Deverão ser avaliados pela pesquisa os concertos realizados pela OSESP e as condições
das instalações do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo.

de satisfação com as
Cultural Júlio

do

8) CAPTAÇÃO DE RECURSOS

A FUNDAÇÃO OSESP se compromete a captar em 2011, 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.

Rua Mauá, 51 - Luz - 5110 Paulo/SP

PABX: (11) 2627-8000

CEP: 01028-900

www.cultura.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

9) GESTÃO ARQUlVÍSTICA DE DOCUMENTOS DA ÁREA MEIO
A FUNDAÇÃO OSESP se compromete a aplicar critérios arquivísticos 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.

meio produzidos pela instituição

Entrega da relação de
eliminação de
documentos até 15 de
abril 2011

documentos da área meio produzidos pela instituição

Entrega do manual de
procedimentos até 15 de
outubro 2011

OBRIGAÇÓES E DIREITOS

1) SALA DE CONCERTOS
Ficará disponível, no total, para 13 (treze) eventos no ano, sendo OI (um) evento por
mês, não cumulativo, e OI (um) evento extra, para o Governo do Estado de São Paulo /
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.
2) ESTAÇÃO DAS ARTES, HALL E SALÃO DOS ARCOS
Ficarão disponíveis, no total, para OI (um) evento por mês, não cumulativo, para o
Governo do Estado de São Paulo / 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 São Paulo / Secretaria de Estado de Cultura, para
OI (um) evento beneficente por quadrimestre, não cumulativo, a preço de custo, em
datas a serem definidas de comum acordo.
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4) sALÃo NOBRE E BOULEVARD
Serão administrados de forma compartilhada pela FUNDAÇÃO OSESP e pela
Secretaria de Estado da Cultura.

5) UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL JULIO PRESTES/SALA SÃO
PAULO
A FUNDAÇÃO OSESP não permitirá a ocupação gratuita de demais espaços do
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo além do previsto neste anexo T.
A utilização 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 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) UTILIZAÇÃO 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 líquidas (deduzidos impostos e contribuições),
excetuando-se aquelas provenientes de captação de recursos via Leis de Incentivo
Fiscal, repasses do Contrato de Gestão c/ou convênios.

8) OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO
COMPLEXO CULTURAL JÚUO PRESTESlOSESP
A FUNDAÇÃO OSESP ficará responsável pela operação, manutenção preventiva e
corretiva da parte que administra do imóvel consistente no Complexo Cultural Júlio
Prestes/Sala São 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) REAVALIAÇÃO
O Anexo Técnico r deverá, para os anos seguintes, ser reavaliado até 30 de junho de
cada ano.
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ORGANIZAÇÃO

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 de custos.
A FUNDAÇÃO OSESP manterá o equilíbrio econômico-financeiro durante toda a
vigência do Contrato de Gestão.
cRITÉRIO DE AVALIAÇÃO GERAL DO ATINGIMENTO DAS METAS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Satisfação total da meta - realização de 85% (oitenta e cinco por cento) a I 00% (cem
por cento)
Satisfação parcial da meta - 61% (sessenta e um por cento) a 84,9% (oitenta e quatro
vírgula 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 total repassado pela CONTRATANTE;
lI) 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
Comissão de Avaliação, justificar sua aplicação ou não, cabendo a decisão final a SECo
Os recursos financeiros referentes à(s) penalidade(s) eventualmente aplicada(s) deixarão
de ser repassados pela Secretaria de Estado da Cultura à FUNDAÇÃO OSESP no ano
seguinte à aplicação da penalidade.
A soma das penalidades não poderá ultrapassar o valor correspondente a I 0% (dez por
cento) dos recursos a serem repassados à FUNDAÇÃO OSESP no exercício seguinte.
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GLOSSÁRIO

»
»

Concerto sinffinico: apresentação da orquestra com ou sem solista e coro;
Concerto de câmara: 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 cameristicos 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 camerfsticos, gratuitos ou cujos ingressos tenham preços menores ou
iguais a R$ 15,00;

»

Concertos patrocinados: apresentações custeadas por patrocinadores, sem

venda de ingressos;

»

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 Coros

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, sinffinicas ou de câmara

e de grupos convidados, compreendidas entre o primeiro e o último dia do ano
civil.
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PROGRAMA DE TRABALHO E METAS - 2012
(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

2012, 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.
Para 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;
lI. Possibilitar o amplo acesso do público aos concertos da OSESP e aos eventos
realizados pela FUNDAÇÃO OSESP;
III. 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 artístico nas temporadas de concertos da OSESP;
V. Difundir o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentações para
transmissão/exibição via rádio e televisão;
VI. Estabelecer pólo de gravação de música, tendo por base o Complexo Cultural Júlio
Prestes/Sàla São Paulo;
VII. Gravar obras do repertório sinfônico para lançamento em suportes flsicos ou
arquivos digitais;
VIII. Editar obras de compositores brasileiros;
IX. Manter Centro de Documentação Musical para manutenção e ampliação do acervo
daOSESP;
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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 futuro, 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.
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PROGRAMA DE TRABALHO E METAS - 2012

1) CONCERTOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-OSESP
A OSESP fará, no ano de 2012, um mínimo de 114 (cento e quatorze) apresentações,
distribuídas da seguinte forma:
I)
11)

Ill)

84 (oitenta e quatro) concertos sinfônicos da Temporada 2012 na Sala São
Paulo;
17 (dezessete) concertos sinfônicos gratuitos ou a preços populares13,
incluindo concertos matinais, concertos na Virada Cultural Municipal e na
Estadual, concertos em outros teatros e concertos ao ar livre na cidade de
São Paulo;
I (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)

9 (nove) concertos sinfônicos fora do Estado de São Paulo, incluindo
concertos 'em turnês, dentro e fora do Brasil.

1.1) OCUPAÇÃO l4

nos concertos fora do Estado de 60%

Preço. populares são aqueles iguais ou inferiores a R$ 15,00 (quinze reais),
O percentual de ocupação só será aferido quando possive1, ou seja, quando as apresentações
forem realizadas em locais fechados com a emissão de ingressos. Neste caso, deverá ser
utilizado o borderO, 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 deverá ser utilizada para cômputo
da meta de ocupação de público.
13

14
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2) CONCERTOS DO CORO DA OSESP E
CAMERÍSTICAS DA FUNDAÇÃO OSESP:

DEMAIS

FORMAÇ()ES

A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2012, no mínimo, 102 (cento e duas)
apresentações com o Coro Sinfônico e/ou de Câmara da Osesp e demais formações
camerísticas, em conjunto ou não com a OSESP, conforme discriminado abaixo:
I)
lI)
111)

IV)

V)
VI)

n

Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp com Orquestra na Temporada 2012:
18 (dezoito) concertos na Sala São Paulo;
Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp na Temporada 2012: 4 (quatro)
concertos na Sala São Paulo;
Concertos gratuitos ou a preços populares l5 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;
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp fora da capital do
Estado de São Paulo: 16 (dezesseis) concertos, incluindo concertos da
Virada Cultural Estadual 16 ;
Concertos dos grupos de câmara da FUNDAÇÃO OSESP na Sala São
Paulo: 20 (vinte) concertos na Temporada 2012;
Concertos dos grupos de câmara da FUNDAÇÃO OSESP fora da Sala São
Paulo: 30 (trinta) concertos, na capital ou interior do Estado de São Paulo.

.

Meta 2012
Coro Sinfônico ou de Câmara com Orquestra na Sala São 8
Paulo
Coro Sinfônico ou de Câmara na Temporada 2012 na Sala P4
São Paulo
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara gratuitos ou a 4
I preços populares
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara fora da capital 6
do Estado de São Paulo
Grupos de Câmara na Temporada 2012 na Sala São Paulo ~O
Grupos de câmara fora da Sala São Paulo
~O

2.1) OCUPAÇÃO"

15

Preços populares são aqueles iguais ou inferiores a R$ 15,00 (quinze reais).

16 Se os concertos da Virada CUltural do Estado da Slo Paula foram realizados na cidade da SIo Paulo, 06 m..mos
serlo conaiderados na presente meta.
17 O percentual de ocupaçAo só será aferido quando possível, ou seja, quando as apresentações
forem realizadas em locais fechados com a emissão de ingressos. Neste caso deverá ser
apresentado o borderô quando fornecido peJa administração do local da apresentação.
Quando se tratar de apresentação em espaço público a contagem de público será solicitada ás
autoridades locais, cuja quantidade será informada mas náo utilizada para cômputo da meta
percentual ocupação de público.
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3) CONVIDADOS DA FUNDAÇÃO OSESP:
A) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2012, a realização de 22 (vinte e
dois) c,oncertos com conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas conforme a
seguir:
I)

II)

III)

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;
Concertos com conjuntos cameristicos ou orquestras convidadas na
Temporada 2012 na Sala São Paulo: 9 (nove) concertosl 8;
Recitais com músicos convidados na Sala São Paulo: 4 (quatro) recitais com
músicos convidados pela FUNDAÇÃO OSESP.

ndica4Qr
~eta2012
Concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos ~9
cameristicos ou orquestras convidadas na Sala São Paulo
Concertos com conjuntos camerísticos ou orquestras 09
convidadas na Temporada 2012 na Sala São Paulo
Recitais na Sala São Paulo
04

3.A.1) OCUPAÇÃO

18 Se a OSESP superar o número de concertos na Temporada 2012, o n° excedente de concertos
será computado na presente meta. O mesmo se aplica ao coro sinfônico ou de câmara da

Osesp.
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Ind~

rvteta 2012
% de público dos concertos gratuitos ou a preços populares ~O%
.

com conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas na
Sala São Paulo
% de público dos concertos com conjuntos camerísticos ou pO%
orquestras convidadas na Temporada 2012 na Sala São
Paulo
% de público dos recitais na Sala São Paulo
~O%
B) Participação de regentes e solistas convidados na Temporada 2012:
I)
11)

Participação na Temporada 2012 de, no mínimo, 20 (vinte) regentes
convidados;
Participação na Temporada 2012 de, no mínimo, 30 (trinta) solistas
convidados.

rndi~

Regentes convidados
Solistas convidados

Meta 2012
O
O

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:
I) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2012, 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;
III) 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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IV) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, antes dos concertos da OSESP na Temporada
2012,84 (oitenta e quatro) cursos/aulas sobre o repertório que será apresentado na Sala
São Paulo (Curso Falando de Música);
V) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no mínimo, 27 (vinte e sete) cursos/aulas sobre
o repertório que será apresentado em concertos de grupos cameristicos fora da Sala São
Paulo (Oficinas Musicais), na capital e/ou interior do Estado de São Paulo;

VI) A FUNDAÇÃO OSESP deverá manter uma Academia de Música para treinar e
formar músicos de orquestra. A FUNDAÇÃO OSESP manterá, em 2012, no mínimo
15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) alunos na Academia;

VII) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2012, 10 (dez) masterclasses com
solistas convidados ou da Osesp.

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/veículos (rádio, TV e Podcasts) no ano de
2012. A FUNDAÇÃO OSESP também promoverá a gravação de obras musicais para
futura fixação em suportes fisicos, tais como CO ou OVO, conforme descrito abaixo:
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I) A FUNDAÇÃO OSESP disponibilizará gratuitamente à TV pública (não comercial),

para gravação e/ou transmissão ao vivo, no mínimo, 10 (dez) concertos;
11) A FUNDAÇÃO OSESP disponibilizará gratuitamente à rádio pública (não
comercial), para gravação e/ou transmissão ao vivo, no mínimo, 28 (vinte e oito)
concertos;
I1I) 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;

IV) A FUNDAÇÃO OSESP gravará, no mínimo, 6 (seis) obras musicais que somadas
totalizem 120 (cento e vinte) minutos de música. As obras gravadas deverão
posteriormente ser fixadas em suportes fTsicos (CO ou OVO) para disponibilização ao
público. Deverão ser entregues à Secretaria de Estado da Cultura 10 (dez) exemplares
de cada CO e/ou OVO, quando lançado.

6) CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO MUSICAL
A FUNDAÇÃO OSESP deverá desenvolver e aperfeiçoar centro de documentação
musical, conforme descrito abaixo:
VII) A FUNDAÇÃO OSESP editará, no mínimo, 12 (doze) partituras e respectivas
partes;
VIII) A FUNDAÇÃO OSESP comissionará, no mínimo, 02 (duas) obras inéditas para
orquestra. As obras comissionadas deverão ser posteriormente executadas pela OSESP;
IX)A FUNDAÇÃO OSESP comissionará, no mínimo, OI (uma) obra inédita para coro.
A obra comissionada deverá ser posteriormente executada pelo Coro da Osesp;
X) A FUNDAÇÃO OSESP comissionará, no mínimo, OI (uma) obra inédita para
grupos de câmara a autor nacional. A obra comissionada deverá ser posteriormente
executada por grupos de formação camerística da FUNDAÇÃO OSESP;
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XI)A OSESP e/ou seus coros executará(ão), no mínimo, 02 (duas) obras inéditas
comissionadas, durante o ano de 2012;
XII) A FUNDAÇÃO OSESP abrirá seu Centro de Documentação Musical ao
público, por, no mínimo, 450 (quatrocentos e cinqüenta) horas ao longo do ano de 2012.

do CDM para

7) QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A FUNDAÇÃO OSESP, em 2012, deverá monitorar os índices de satisfação dos
usuários com os serviços prestados por meio de pesquisa realizada por amostragem.
Deverão ser avaliados pela pesquisa os concertos realizados pela OSESP e as condições
das instalações do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo.

de satisfação com as
Cultural Júlio Prestes/Sala São
8) CAPTAçAO DE RECURSOS

A FUNDAÇÃO OSESP se compromete a captar em 2012, 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.
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OBRIGAÇ()ES E DIREITOS
1) SALA DE CONCERTOS
Ficará disponível, no total, para 13 (treze) eventos no ano, sendo OI (um) evento por
mês, nllo cumulativo, e OI (um) evento extra, para o Governo do Estado de São Paulo /
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.
2) ESTAÇÃO DAS ARTES, HALL E SALÃO DOS ARCOS
Ficarão disponíveis, no total, para OI (um) evento por mês, não cumulativo, para o
Governo do Estado de São Paulo / 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 São Paulo / Secretaria de Estado de Cultura, para
OI (um) evento beneficente por quadrimestre, não 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) UTILIZAÇÃO 00 COMPLEXO CULTURAL JULIO PRESTES/SALA SÃO
PAULO
A FUNDAÇÃO OSESP não permitirá a ocupação gratuita de demais espaços do
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo além do previsto neste anexo I.
A utilização 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 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) UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
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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 líquidas (deduzidos impostos e contribuições),
excetuando-se aquelas provenientes de captação de recursos via Leis de Incentivo
Fiscal, repasses do Contrato de Gestão e/ou convênios.

8) OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
COMPLEXO CULTURAL JÚLIO PRESTESlOSESP

CORRETIVA

DO

A FUNDAÇÃO OSESP ficará responsável pela operação, manutenção preventiva e
corretiva da parte que administra do imóvel consistente no Complexo Cultural Júlio
Prestes/Sala São 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) REAVALIAÇÃO
O Anexo Técnico I deverá, para os anos seguintes, ser reavaliado até 30 de junho de
cada ano.

ORGANIZAÇÃO
A FUNDAÇÃO OSESP manterá um si'stema 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 de custos.
A FUNDAÇÃO OSESP manterá o equilíbrio econômico-financeiro durante toda a
vigência do Contrato de Gestão.
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cRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 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
vírgula 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 total repassado pela CONTRATANTE;

lI) 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
Comissão de Avaliação, justificar sua aplicação ou não, cabendo a decisão final a SECo
Os recursos financeiros referentes à(s) penalidade(s) eventualmente aplicada(s) deixarão
de ser repassados pela Secretaria de Estado da Cultura à 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 à FUNDAÇÃO OSESP no exercício seguinte.

GLOSSÁRIO

»
»

Concerto sinfõnico: apresentação da orquestra com ou sem solista e coro;
Concerto de câmara: 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;
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>

Concerto matinal: concertos da orquestra, coro ou grupos camerfsticos 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 camerfsticos, gratuitos ou cujos ingressos tenham preços menores ou
iguais a R$ 15,00;

>

Concertos patrocinados: apresentações custeadas por patrocinadores, sem

venda de ingressos;

>

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 Coros

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, sinfõnicas ou de câmara

e de grupos convidados, compreendidas entre o primeiro e o último dia do ano
civil.
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PROGRAMA DE TRABALHO E METAS - 2013
(OBRIGAÇÓES E DIREITOS / ORGANIZAÇÃO / 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
2013, 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.

Para 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. Possibilitar o amplo acesso do público aos concertos da OSESP e aos eventos
realizados pela FUNDAÇÃO OSESP;
m. 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 artístico nas temporadas de concertos da OSESP;
V. Difundir o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentações para
transmissão/exibição via rádio e televisão;
VI. Estabelecer pólo de gravação de música, tendo por base o Complexo Cultural Júlio
Prestes/Sala São Paulo;
VII. Gravar obras do repertório sinfônico para lançamento em suportes flsicos ou
arquivos digitais;
VIII. Editar obras de compositores brasileiros;
IX. Manter Centro de Documentação Musical para manutenção e ampliação do acervo
daOSESP;
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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 futuro, 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.
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PROGRAMA DE TRABALHO E METAS - 2013
1) CONCERTOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SAo PAULO
-OSESP
A OSESP fará, no ano de 2013, um mínimo de 114 (cento e quatorze) apresentações,
distribuídas da seguinte forma:
I)
11)

I1I)

84 (oitenta e quatro) concertos sinfônicos da Temporada 2013 na Sala São
Paulo;
17 (dezessete) concertos sinfônicos gratuitos ou a preços populares!9,
incluindo concertos matinais, concertos na Virada Cultural Municipal e na
Estadual, concertos em outros teatros e concertos ao ar livre na cidade de
São Paulo;
I (um) concerto sinfônico no Festival de Inverno de Campos do Jordão;

IV)

3 (três) concertos sintõnicos ao ar livre fora da capital do Estado de São
Paulo;

V)

9 (nove) concertos sinfônicos fora do Estado de _São Paulo, incluindo
concertos em turnês, dentro e fora do Brasil.

1.1) OCUPAçAOzO

60%
nos concertos

19 Preços populares são aqueles iguais ou inferiores a R$ 15,00 (quinze reais).
2. O percentual de ocupação só 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 borderõ, quando fornecido pela administração do locaI da apresentação.
Quando se tratar de apresentação em espaço publico a contagem de publico será solicitada ás
autoridades locais, cuja quantidade será informada, mas não deverá ser utilizada para cômputo
da meta de ocupação de publico.
Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo/SP
CEP: 01028-900

PABX: (11) 2627-8000

www.cultura.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

2) CONCERTOS DO CORO DA OSESP E DEMAIS FORMAÇÕES
CAMERÍSTICAS DA FUNDAÇÃO OSESP:
A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2013, no mínimo, 102 (cento e duas)
apresentações com o Coro Sinfônico e/ou de Câmara da Osesp e demais formações
camerísticas, em conjunto ou não com a OSESP, conforme discriminado abaixo:
I)
lI)
I1I)

IV)

V)
VI)

Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp com Orquestra na Temporada 2013:
18 (dezoito) concertos na Sala São Paulo;
Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp na Temporada 2013: 4 (quatro)
concertos na Sala São Paulo;
Concertos gratuitos ou a preços populares21 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;
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp fora da capital do
Estado de São Paulo: 16 (dezesseis) concertos, incluindo concertos da
Virada Cultural Estadual22 ;
Concertos dos grupos de câmara da FUNDAÇÃO OSESP na Sala São
Paulo: 20 (vinte) concertos na Temporada 2013;
Concertos dos grupos de câmara da FUNDAÇÃO OSESP fora da Sala São
Paulo: 30 (trinta) concertos, na capital ou interior do Estado de São Paulo.

Indicador
Coro Sinfônico ou de Câmara com Orquestra na Sala São
Paulo
Coro Sinfônico ou de Câmara na Temporada 2013 na Sala
São Paulo
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara gratuitos ou a
Ipreços populares
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara fora da capital
do Estado de São Paulo
Grupos de Câmara na Temporada 2013 na Sala São Paulo
Grupos de câmara fora da Sala São Paulo

Meta 2013
18
04
14
16
20
30

2.1) OCUPAÇÁ013

21 Preços populares alo aqueles iguais ou inferiores a R$ 15.00 (quinze reais).
22 Se os concertos da Virada CUttural do Estado de 510 Paulo forem realizados na cidade de Slo Paulo, os mesmos
serlo conoidenIdos na p......nte meta.

O percentual de ocupação só será aferido quando possível, ou seja, quando as apreaentações
forem realizadas em locais fechados com a emissão de ingressos. Neste caso deverá ser
apreaentado o borderé quando fornecido pela administração do local da apresentação.
Quando se tratar de apreaentação em espaço público a contagem de público será solicitada ás
autoridades locais, cuja quantidade será informada mas não utilizada para cómputo da meta
percentual ocupação de público.

23
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-

, " IndicadQl'
"'-"ocupação de público do Coro Sinfônico ou de Câmara
%'. de
na Temporada 2010 na Sala São Paulo
% de ocupação de público dos Concertos do Coro Sinfônico
ou de Câmara gratuitos ou a preços populares
% de ocupação de público dos Concertos do Coro Sinfônico
ou de Câmara fora da capital do Estado de São Paulo
% de ocupação de público dos Grupos de Câmara na
Temporada 20 lOna Sala São Paulo
% de ocupação de público dos Grupos de câmara fora da
Sala São Paulo

Meta 2013
60%
60%
60%
60%
60%

3) CONVIDADOS DA FUNDAÇÃO OSESP:
A) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2013, a realização de 22 (vinte e
dois) concertos com conjuntos camerfsticos ou orquestras convidadas conforme a
seguir:
I)

lI)
III)

Concertos gratuitos ou a preços populares na Sala São Paulo, com outros
conjuntos musicais: 9 (nove) concertos que deverão ser realizados por
conjuntos camerfsticos ou orquestras convidadas pela FUNDAÇÃO OSESP,
incluindo os concertos matinais;
Concertos com conjuntos camerfsticos ou orquestras convidadas na
Temporada 2013 na Sala São Paulo: 9 (nove) concerto?';
Recitais com músicos convidados na Sala São Paulo: 4 (quatro) recitais com
músicos convidados pela FUNDAÇÃO OSESP.

Indicador
Concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos
camerfsticos ou orquestras convidadas na Sala Silo Paulo
Concertos com conjuntos camerfsticos ou orquestras
convidadas na Tem~orada 2013 na Sala São Paulo
Recitais na Sala Silo Paulo

Meta 2013
09
09
04

3.A.i) OCUPAÇÃO

24 Se a OSESP superar o número de concertos na Temporada 2013, o nO excedente de concertos

será computado na presente meta. O mesmo se aplica ao coro sinIllnico ou de câmara da
Osesp.
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.;::r ..

Indicadór
% de público dos concertos gratuitos ou a preços populares
com conjuntos camerfsticos ou orquestras convidadas na
Sala SIo Paulo
% de público dos concertos com conjuntos camerfsticos ou
orquestras convidadas na Temporada 2013 na Sala São
Paulo
% deD6blico dos recitais na Sala SIo Paulo

Meta 2013
50%

50%

50%

B) Participação de regentes e solistas convidados na Temporada 2013:
I)
lI)

..

Participação na Temporada 2013 de, no mínimo, 20 (vinte) regentes
convidados;
Participação na Temporada 2013 de, no mínimo, 30 (trinta) solistas
convidados.

.....

Meta201J
20
30

IndiClllb

Regentes convidados
Solistas convidados

4) PROGRAMAS EDUCACIONAIS
FUNDAÇÃO OSESP:

E

ATIVIDADES

DIDÁTICAS

DA

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:
I) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2013, 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;
lI) A FUNDAÇÃO OSESP realizará 18 (dezoito) "Gincanas Musicais" e/ou atividades
denominadas "Fazendo Música", na Sala São Paulo;

I1J) 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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IV) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, antes dos concertos da OSESP na Temporada
20 I3, 84 (oitenta e quatro) cursos/aulas sobre o repertório que será apresentado na Sala
São Paulo (Curso Falando de Música);
V) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no mínimo, 27 (vinte e sete) cursos/aulas sobre
o repertório que será apresentado em concertos de grupos camerísticos fora da Sala São
Paulo (Oficinas Musicais), na capital e/ou interior do Estado de São Paulo;

VI) A FUNDAÇÃO OSESP deverá manter uma Academia de Música para treinar e
formar músicos de orquestra. A FUNDAÇÃO OSESP manterá, em 2013, no mínimo
15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) alunos na Academia;

VII) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 20I3, \O (dez) masterclasses com
solistas convidados ou da Osesp.

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/veículos (rádio, TV e Podcasts) no ano de
20I3. A FUNDAÇÃO OSESP também promoverá a gravação de obras musicais para
futura fixação em suportes fisicos, tais como CO ou OVO, conforme descrito abaixo:
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I) A FUNDAÇÃO OSESP disponibilizará gratuitamente à TV pública (não comercial),
para gravação e/ou transmissão ao vivo, no mínimo, 10 (dez) concertos;
lI) A FUNDAÇÃO OSESP disponibilizará gratuitamente à rádio pública (não
comercial), para gravação e/ou transmissão ao vivo, no mínimo, 28 (vinte e oito)
concertos;
I1I) 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;
IV) A FUNDAÇÃO OSESP gravará, no mínimo, 6 (seis) obras musicais que somadas
totalizem 120 (cento e vinte) minutos de música. As obras gravadas deverão
posteriormente ser fixadas em suportes fisicos (CO ou OVO) para disponibilização ao
público. Deverão ser entregues à Secretaria de Estado da Cultura 10 (dez) exemplares
de cada CO e/ou OVO, quando lançado.

disponibilizados em formato Podcast - obras

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;
lI) A FUNDAÇÃO OSESP comissionará, no mínimo, 02 (duas) obras inéditas para
orquestra. As obras comissionadas deverão ser posteriormente executadas pela OSESP;
111) A FUNDAÇÃO OSESP comissionará, no mínimo, OI (uma) obra inédita para coro.
A obra comissionada deverá ser posteriormente executada pelo Coro da Osesp;
rV)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 camerística da FUNDAÇÃO OSESP;
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V) A OSESP e/ou seus coros executará(ão), no mínimo, 02 (duas) obras inéditas
comissionadas, durante o ano de 2013;
VI)A FUNDAÇÃO OSESP abrirá seu Centro de Documentação Musical ao público,
por, no mínimo, 450 (quatrocentos e cinqüenta) horas ao longo do ano de 2013.

N° de horas de funcionamento do CDM para consulta do

450

7) QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
A FUNDAÇÃO OSESP, em 2013, deverá monitorar os índices de satisfação dos
usuários com os serviços prestados por meio de pesquisa realizada por amostragem.
Deverão ser avaliados pela pesquisa os concertos realizados pela OSESP e as condições
das instalações do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo.

8) CAPTAÇÃO DE RECURSOS
A FUNDAÇÃO OSESP se compromete a captar em 2013, 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 r.
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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 OI (um) evento extra, para o Governo do Estado de São Paulo /
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.
2) ESTAÇÃO DAS ARTES, HALL E SALÃO DOS ARCOS
Ficarão disponíveis, no total, para OI (um) evento por mês, não cumulativo, para o
Governo do Estado de São Paulo / 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 São Paulo / Secretaria de Estado de Cultura, para
01 (um) evento beneficente por quadrimestre, não cumulativo, a preço de custo, em
datas a serem definidas de comum acordo.
4) SALÃO NOBRE E BOULEVARO
Serão administrados de forma compartilhada pela FUNDAÇÃO OSESP e pela
Secretaria de Estado da Cultura.
5) UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL JULIO PRESTES/SALA SÃO
PAULO
.
A FUNDAÇÃO OSESP não permitirá a ocupação gratuita de demais espaços do
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo além do previsto neste anexo I.
A utilização 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 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) UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
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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 líquidas (deduzidos impostos e contribuições),
excetuando-se aquelas provenientes de captação de recursos via Leis de Incentivo
Fiscal, repasses do Contrato de Gestão e/ou convênios.

8) OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO
COMPLEXO CUL11JRAL JÚLIO PRESTESlOSESP
A FUNDAÇÃO OSESP ficará responsável pela operação, manutenção preventiva e
corretiva da parte que administra do imóvel consistente no Complexo Cultural Júlio
Prestes/Sala São 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) REAVALIAÇÃO
O Anexo Técnico I devem, para os anos seguintes, ser reavaliado até 30 de junho de
cada ano.

ORGANIZAÇÃO

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
salãrios e controle de custos.
A FUNDAÇÃO OSESP manterá o equillbrio econômico-financeiro durante toda a
vigência do Contrato de Gestão.
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cRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 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
vírgula nove por cento)
Meta não atingida - abaixo de 60,9"10 (sessenta vírgula nove por cento)

I) Por meta não atingida haverá penalidade de 3,0% (três por cento), calculada sobre o
valor total repassado pela CONTRATANTE;
lI) 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 a SECo
Os recursos financeiros referentes à(s) penalidade(s) eventualmente aplicada(s) deixarão
de ser repassados pela Secretaria de Estado da Cultura à 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 à FUNDAÇÃO OSESP no exercício seguinte.

GLOSSÁRIO

>>-

Concerto sinfônico: apresentação da orquestra com ou sem solista e coro;
Concerto de câmara: 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 camerfsticos da

FUNDAÇÃO OSESP ou de conjuntos musicais parceiros da FUNDAÇÃO
OSESP, apresentados na parte da manhã, na Sala São Paulo;
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»

Concertos gratuitos ou a preços populares: concertos da orquestra, coro

ou grupos camerísticos, gratuitos ou cujos ingressos tenham preços menores ou
iguais a R$ 15,00;

»

Concertos patrocinados: apresentações custeadas por patrocinadores, sem

venda de ingressos;

»

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 Coros

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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PROGRAMA DE TRABALHO E METAS - 2014
(OBRIGAÇÚES E DIREITOS / ORGANIZAÇÃO / CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO)

Este anexo técnico estabelece o programa de trabalho e metas para a Fundação
Orquestra Sinfõnica do Estado de São Paulo - FUNDAÇÃO OSESP, para o ano de
2014, 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 Sinfõnica do
Estado de São Paulo - OSESP e da parte do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São
Paulo sob sua administração.

Para 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. Possibilitar o amplo acesso do público aos concertos da OSESP e aos eventos
realizados pela FUNDAÇÃO OSESP;
III. Difundir o repertório sinfõnico e de câmara brasileiro, no Brasil e no exterior;
IV. Incentivar a participação de regentes e solistas brasileiros e estrangeiros com
reconhecido mérito artístico nas temporadas de concertos da OSESP;
V. Difundir o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentações para
transmissão/exibição via rádio e televisão;
VI. Estabelecer pólo de gravação de música, tendo por base o Complexo Cultural Júlio
Prestes/Sala São Paulo;
VII. Gravar obras do repertório sinfõnico para lançamento em suportes fisicos ou
arquivos digitais;
VIII. Editar obras de compositores brasileiros;
IX. Manter Centro de Documentação Musical para manutenção e ampliação do acervo
daOSESP;
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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 futuro, 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.
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PROGRAMA DE TRABALHO E METAS - 2014
1) CONCERTOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA 00 ESTADO DE SÁO PAULO
-OSESP
A OSESP fará, no ano de 2014, um mínimo de 114 (cento e quatorze) apresentações,
distribuldas da seguinte forma:
I)
11)

111)

84 (oitenta e quatro) concertos sinfônicos da Temporada 2014 na Sala São
Paulo;
17 (dezessete) concertos sinfônicos gratuitos ou a preços populares25 ,
incluindo concertos matinais, concertos na Virada Cultural Municipal e na
Estadual, concertos em outros teatros e concertos ao ar livre na cidade de
São Paulo;
I (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)

9 (nove) concertos sinfônicos fora do Estado de São Paulo, incluindo
concertos em turnês, dentro e fora do Brasil.

1.1) OCUPAÇÁ(Y6

% de ocupação de público nos concertos fora do Estado de

São Paulo
Preços populareS são aqueles iguais ou inferiores a R$ 15,00 (quinze reais).
O percentual de ocupação só será aferido quando possível, ou seja, quando as apresentações
forem realWadas em locais fechados com a emissão de ingressos. Neste caso, deverá ser
utilizado o borderã, quando fornecido pela administração do local da apresentação.
Quando se tratar de apresentação em espaço público a contagem de público será solicitada ás
autoridades locais, cuja quantidade será informada, mas não deverá ser utilizada para cômputo
da meta de ocupação de público.
25
26
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2) CONCERTOS DO CORO DA OSESP E
CAMERÍSTICAS DA FUNDAÇÃO OSESP:

DEMAIS FORMAÇÕES

A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2014, no mínimo, 102 (cento e duas)
apresentações com o Coro Sinfônico e/ou de Câmara da Osesp e demais formações
camerísticas, em conjunto ou não com a OSESP, conforme discriminado abaixo:
I)
In
nn

IV)

V)
VI)

Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp com Orquestra na Temporada 2014:
18 (dezoito) concertos na Sala São Paulo;
Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp na Temporada 2014: 4 (quatro)
concertos na Sala São Paulo;
Concertos gratuitos ou a preços populares27 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;
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp fora da capital do
Estado de São Paulo: 16 (dezesseis) concertos, incluindo concertos da
Virada Cultural Estadual28 ;
Concertos dos grupos de câmara da FUNDAÇÃO OSESP na Sala São
Paulo: 20 (vinte) concertos na Temporada 2014;
Concertos dos grupos de câmara da FUNDAÇÃO OSESP fora da Sala São
Paulo: 30 (trinta) concertos, na capital ou interior do Estado de São Paulo.

.

Indicador
Coro Sinfônico ou de Câmara com Orquestra na Sala São
Paulo
Coro Sinfônico ou de Câmara na Temporada 2014 na Sala
São Paulo
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara gratuitos ou a
preços populares
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara fora da capital
do Estado de São Paulo
Grupos de Câmara na Temporada 2014 na Sala São Paulo
Grupos de câmara fora da Sala São Paulo

Meta 2014
18
04
14
16
20
30

2.1) OCUPAçÃ019

27

Preços populares são aqueles iguais ou inferiores a R$ 15,00 (quinze reais).

28 Se 08 concertos da Virada Cultural do Estado de Slo Pauto forem realizados na cidade de Slo Paulo. os mesmos
serlo conolderados na presente meta.
29 O percentual de ocupação só será aferido quando possível, ou seja, quando as apresentações
forem realizadas em locais fechados com a emissão de ingressos. Neste caso deverá ser
apresentado o borderô 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.
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IndicadQf
% de ocupação de público do Coro Sinfônico ou de Câmara
na Temporada 2010 na Sala São Paulo
% de ocupação de público dos Concertos do Coro Sinfônico
ou de Câmara gratuitos ou a preços populares
% de ocupação de público dos Concertos do Coro Sinfônico
ou de Câmara fora da capital do Estado de São Paulo
% de ocupação de público dos Grupos de Câmara na
Temporada 2010 na Sala São Paulo
% de ocupação de público dos Grupos de câmara fora da
Sala São Paulo

Meta 2014
60%
60%
60%
60%
60%

3) CONVIDADOS DA FUNDAÇÃO OSESP:
A) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2014, a realização de 22 (vinte e
dois) concertos com conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas conforme a
seguir:
I)

11)
III)

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;
Concertos com conjuntos camerfsticos ou orquestras convidadas na
Temporada 2014 na Sala São Paulo: 9 (nove) concertos30 ;
Recitais com músicos convidados na Sala São Paulo: 4 (quatro) recitais com
músicos convidados pela FUNDAÇÃO OSESP.

Indicador
Concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos
camerfsticos ou orquestras convidadas na Sala São Paulo
Concertos com conjuntos camerfsticos ou orquestras
convidadas na Temporada 2014 na Sala São Paulo
Recitais na Sala São Paulo

Mi$a2014
09
09

04

3.A.l) OCUPAÇÃO

30

Se a OSESP superar o número de concertos na Temporada 2014, o nO excedente de concertos

será computado na presente meta. O mesmo se aplica ao coro sinionico ou de câmara da
Osesp.
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indicadOr
% de público dos concertos gratuitos ou a preços populares
com conjuntos camerfsticos ou orquestras convidadas na
Sala São Paulo
% de público dos concertos com conjuntos camerfsticos ou
orquestras convidadas na Temporada 2014 na Sala São
Paulo
% de público dos recitais na Sala São Paulo
..

Meta 2014
50%

50%

50%

B) Participação de regentes e solistas convidados na Temporada 2014:
I)
11)

Participação na Temporada 2014 de, no mínimo, 20 (vinte) regentes
convidados;
Participação na Temporada 2014 de, no mínimo, 30 (trinta) solistas
convidados.
~ta2014

Indicador
Regentes convidados
Solistas convidados

4) PROGRAMAS EDUCACIONAIS
FUNDAÇÃO OSESP:

20
30

E

ATIVIDADES

DIDÁTICAS

DA

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:
I) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2014, no mínimo, 69 (sessenta e nove)
concertos elou 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" e/ou atividades
denominadas "Fazendo Música", na Sala São Paulo;
II1) 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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IV) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, antes dos concertos da OSESP na Temporada
2014, 84 (oitenta e quatro) cursos/aulas sobre o repertório que será apresentado na Sala
São Paulo (Curso Falando de Música);
V) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no mínimo, 27 (vinte e sete) cursos/aulas sobre
o repertório que será apresentado em concertos de grupos cameristicos fora da Sala São
Paulo (Oficinas Musicais), na capital e/ou interior do Estado de São Paulo;

VI) A FUNDAÇÃO OSESP deverá manter uma Academia de Música para treinar e
formar músicos de orquestra. A FUNDAÇÃO OSESP manterá, em 2014, no mínimo
15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) alunos na Academia;

VII) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2014,10 (dez) masterclasses com
solistas convidados ou da Osesp.

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/veiculos (rádio, TV e Podcasts) no ano de
2014. A FUNDAÇÃO OSESP também promoverá a gravação de obras musicais para
futura fIXação em suportes físicos, tais como CO ou OVO, conforme descrito abaixo:
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I) A FUNDAÇÃO OSESP disponibilizará gratuitamente à TV pública (não comercial),
para gravação elou transmissão ao vivo, no mínimo, 1O(dez) concertos;
IJ) A FUNDAÇÃO OSESP disponibilizará gratuitamente à rádio pública (não
comercial), para gravação e/ou transmissão ao vivo, no mínimo, 28 (vinte e oito)
concertos;

IlI) 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;
IV) A FUNDAÇÃO OSESP gravará, no mínimo, 6 (seis) obras musicais que somadas
totalizem 120 (cento e vinte) minutos de música. As obras gravadas deverão
posteriormente ser fixadas em suportes fisicos (CO ou OVO) para disponibilização ao
público. Deverão ser entregues à Secretaria de Estado da Cultura 10 (dez) exemplares
de cada CO e/ou OVO, quando lançado.

em

Podcast -

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;
IJ) A FUNDAÇÃO OSESP comissionará, no mínimo, 02 (duas) obras inéditas para
orquestra. As obras comissionadas deverão ser posteriormente executadas pela OSESP;

I1I)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, OI (uma) obra inédita para
grupos de câmara a autor nacional. A obra comissionada deverá ser posteriormente
executada por grupos de formação camerística da FUNDAÇÃO OSESP;
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V) A OSESP e/ou seus coros executará(ão), no mínimo, 02 (duas) obras inéditas
comissionadas, durante o ano de 2014;
VI)A FUNDAÇÃO OSESP abrirá seu Centro de Documentação Musical ao público,
por, no mínimo, 450 (quatrocentos e cinqüenta) horas ao longo do ano de 2014.

7) QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
A FUNDAÇÃO OSESP, em 2014, deverá monitorar os índices de satisfação dos
usuários com os serviços prestados por meio de pesquisa realizada por amostragem.
Deverão ser avaliados pela pesquisa os concertos realizados pela OSESP e as condições
das instalações do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo.

Cultural Júlio
8) CAPTAÇÃO DE RECURSOS
A FUNDAÇÃO OSESP se compromete a captar em 2014, 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 1.

rece:itas próprias captadas pela
ao Contrato de Gestão
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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 /
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.
2) ESTAÇÃO DAS ARTES, HALL E SALÃO DOS ARCOS
Ficarão disponíveis, no total, para OI (um) evento por mês, não cumulativo, para o
Governo do Estado de São Paulo / 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 São Paulo / Secretaria de Estado de Cultura, para
01 (um) evento beneficente por quadrimestre, não cumulativo, a preço de custo, em
datas a serem definidas de comum acordo.
4) sALÃo NOBRE E BOULEVARO
Serão administrados de forma compartilhada pela FUNDAÇÃO OSESP e pela
Secretaria de Estado da Cultura.
5) UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL JULIO PRESTES/SALA SÃO·
PAULO
A FUNDAÇÃO OSESP não permitirá a ocupação gratuita de demais espaços do
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo além do previsto neste anexo I.
A utilização 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 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) UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
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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 Gestão e/ou convênios.
8) OPERAÇÃO, 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 São 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.

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 de custos.
A FUNDAÇÃO OSESP manterá o equilíbrio econômico-financeiro durante toda a
vigência do Contrato de Gestão.

Rua Mau', 51 - Luz - São Paulo/SP
CEP: 01028-900

PABX: (11) 2627-8000
www.cultura.sp.gov.br

•

•

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 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
vírgula nove por cento)
Meta não atingida - abaixo de 60,9"10 (sessenta vírgula nove por cento)

I) Por meta não atingida haverá penalidade de 3,0% (três por cento), calculada sobre o
valor total repassado pela CONTRATANTE;
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
Comissão de Avaliação, justificar sua aplicação ou não, cabendo a decisão final a SECo

Os recursos financeiros referentes à(s) penalidade(s) eventualmente aplicada(s) deixarão
de ser repassados pela Secretaria de Estado da Cultura à 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 à FUNDAÇÃO OSESP no exercício seguinte.

GLOSSÁRIO

;.

Concerto sinronico: apresentação da orquestra com ou sem solista e coro;

;.

Concerto de câmara: 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;
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»

Concerto matinal: concertos da orquestra, coro ou grupoS camerfsticos 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 camerfsticos, gratuitos ou cujos ingressos tenham preços menores ou
iguais a R$ 15,00;

»

Concertos patrocinados: apresentações custeadas por patrocinadores, sem

venda de ingressos;

»

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 Coros

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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ANEXO TÉCNICO 11
SISTEMA DE PAGAMENTO

2010
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar à FUNDAÇÃO OSESP, no ano
de 2010, o valor de R$ 7.166.666,67 (sete milhões c
ento e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) até
o dia 15 de novembro.
2011
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar à FUNDAÇÃO OSESP, no ano
de 2011, o valor de R$ 43.400.000,00 (quarenta e três milhões e quatrocentos mil reais),
em quatro parcelas iguais e trimestrais, com a seguinte distribuição:
A primeira até 05 de fevereiro, a segunda até 05 de abril, a terceira até 05 de agosto e a
última parcela até 05 de novembro.
2012
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar à FUNDAÇÃO OSESP, no ano
de 2012, o valor de R$ 53.400.000,00 (cinquenta e três milhões e quatrocentos mil
reais), em quatro parcelas iguais e trimestrais, com a seguinte distribuiçilo:
A primeira até 05 de fevereiro, a segunda até 05 de abril, a terceira até 05 de agosto e a
última parcela até 05 de novembro.

2013
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar à FUNDAÇÃO OSESP, no ano
de 2013, o valor de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), em quatro
parcelas iguais e trimestrais, com a seguinte distribuição:
A primeira até 05 de fevereiro, a segunda até 05 de abril, a terceira até 05 de agosto e a
última parcela até 05 de novembro.

2014
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar à FUNDAÇÃO OSESP, no ano
de 2014, o valor de R$ 53.000.000,00 (cinqüenta e três milhões de rj:ais), em quatro
parcelas iguais e trimestrais, com a seguinte distribuição:
A primeira até 05 de fevereiro, a segunda até 05 de abril, a terceira até 05 de agosto e a
última parcela até 05 de novembro.
Os valores estipulados neste anexo poderão ser revistos e ajustados. por ocasião da
fixação do orçamento anual da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo,
observando-se a disponibilidade financeira de recursos orçamentários.
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ANEXO TÉCNICO III
SISTEMA DE DESPESAS COM PESSOAL

(LIMITES E cRITÉRIOS)

A CONTRATADA gastará, no perlodo contratual, no máximo 90% (noventa por cento)
dos seus recursos orçamentários repassados via CONTRATO DE GESTÃO com
despesas na remuneração (incluídas vantagens de qualquer natureza) a serem percebidas
pelos seus dirigentes e empregados, no exercício de suas funções.

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 contratação de pessoal a CONTRATADA deverá adotar procedimento seletivo
próprio ao qual será dada publicidade. A CONTRATADA utilizará regras uniformes e
impessoais, de forma a possibilitar acesso a todos os interessados, sempre observados os
requisitos exigidos para o exercício das atividades.
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ANEXO IV • INVENTARIO E AVALIACAO DOS BENS MOVEIS
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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
";:S.'~I:I;:S.

para este ato devidamente autorizada pelo artigo 10", caput, do Decreto nO

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
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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
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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
advocaticios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

e

D!éc:im,CI: que a presente Permissão fica condicionada a convalidação, pelo Chefe do
E~E~cutivo,

1

do recebimento do imóvel - objeto parcial desta Permissão, efetuado em

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
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SECRETARIA DE ESTADO DA

PAULO
TURA

TERMO DE CmNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Objeto: o fomento e a operacionalização da gestão e execução, pela
TADA,
das atividades e serviços na área da cultura, especificamente em te!i~ção ao apoio,
- OSESP e
administração e manutenção da Orquestra Sinfõnica do Estado de São
do COIIlpI~xo Clli.tural Júlio Prestes I SlIia São Paulo.
Contratante: Secretaria de Estado da Cultura
Contratada: Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Na qualidade de Contratante e Contratado,
do Tenno acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao
CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento,
e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso
e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
que couber. Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que
e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o
Complementar nO 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a
contagem dos prazos processuais.
São Paulo,l':}de maio de 2010.

.

~

.....

Contratada

...

respectivamente,
DE
por CIENTES
processual, até
para, nos prazos
e o mais
os despachos
processo, serão
parte do
90 da Lei

DO ESTADO DE SÃO PAULO

Contrato de GestIo: N2 41/2010
Objeto: o fomento e a opt!rac:ipl1lalll~açito da gestão e execução, pela CONTRATADA, das
atividades e serviços na área da Itura, especificamente em relação ao apoio, administração e
do Estado de São Paulo - OSESP e do Complexo Cultural
manutenção da Orquestra
Júlio Prestes/Sala 510 Paulo, em

com o "Anexo Técnico I"

Contratante: Secretaria de
Contratada: Fundação Orquestra

do Estado de São Paulo

Na qUéllla;:I~e de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo
acima identificado, e, cientes do
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,
para fins de instruçlo e
damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar
até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e
todos os atos da ttlmitaçlo
de nosso interesse, para, nos
e nas formas. legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o
que couber. Outrossim, declaramos estar cientes,
doravante, de que todos os
e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao
aludido processo, serão
no Diário OfIciai do Estado, Caderno do Poder legislativo,
de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da lei
parte do Tribunal de Contas do
Complementar n° 709, de 14 de
de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem
dos prazos processuais.
São paulo,07r de dezembro de
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Processo SPOOC 3882612010
Contrato de Gatlo nO 41/2010

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO DE GESTÃO N°
41/2010, 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
I
PROGRAMA
DE
TRABALHO.

Pelo presente instrumento e, na

elhor forma do direito, de um lado o ESTADO DE SÃO

PAULO, por intermédio da SEC ETARJA DE ESTADO DA CULTURA, com sede na Rua
Mauá, nO 51, Luz, São Paulo,

apitai, CEP 01028-900, CNPJ/MF 51531.051/0001-80,

neste ato representada por seu itular, SR. ANGELO ANDREA MATARAZZO, brasileiro,
portador da cédula de identida e RG nO 3.850.856-4 e inscrito no CPF/MF sob o nO
007.524.538-82,

denominado

CONTRATANTE,

e

a

FUNDAÇÃO

ORQUESTRA

SINFONICA DO ESTADO DE S O 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 r presentada pelo seu diretor executivo, o Sr. Marcelo de
Oliveira Lopes, brasileiro, músi

,portador da cédula de identidade RG n° 16.713.316 e

inscrita no CPFIMF nO 054.051.

8-74, denominada CONTRATADA, firmam o presente

aditamento ao Contrato de Ges

nO 41/2010 nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterado o número do contra o de gestão de 40 para 41, conforme publicação no DOE Caderno Executivo I, à página 4 ,de 22 de maio de 2010, bem como o Anexo Técnico I -

Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo/SP
CEP: 01028-900

PABX: (11) 2627-8000
www.cultura.sp.gov.br

VlaNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
UNIDA E DE FOMENTO E DIFUSÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL

Programa de Trabalho e Metas 011 (Obrigações e Direitos / Organização/ Critérios de
Avaliação), que passará a vigorar conforme o anexo, parte integrante deste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA
Permanecem inalteradas as dema's cláusulas e condições avençadas no contrato original.
CLÁUSULA TERCEIRA
Este termo de aditamento será ublicado no Diário Oficial do Estado dentro de até 20
(vinte) dias.

Por estarem de acordo, as partes firmam o presente termo de aditamento em 4
(quatro) vias de igual teor e form .

São Paulo,J1-de dezembro de 2 11.

SECRET RIA DE ESTA

ICA DO ESTA
Exmo. Sr. Mareei

Rua Mauá, 51 - Luz - SAo Paulo/S
CEP: 01028-900
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PROGRA A DE TRABALHO E METAS - 2011
(OBRIGAÇÕES E DIREIT S/ORGANIZAÇÃO / CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO)

Este anexo técnico estabel ce o programa de trabalho e metas para a Fundação
Orquestra Sinfônica do Esta o de São Paulo - FUNDAÇÃO OSESP, para o ano de
2011, com a fixação de di eitos, obrigações, prazos de execução e critérios de
avaliação de desempenho, observando o cumprimento de sua finalidade básica
quanto à divulgação e o de

nvolvimento 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

a administração.

Para bem desempenhar as s as atribuições a FUNDAÇÃO OSESP deverá durante a
vigência do CONTRATO DE

ESTÃO:

I. Manter e, sempre que pos ível, melhorar o padrão de qualidade da OSESP e da
parte do Complexo Cultural J lio Prestes/Sala São Paulo sob sua administração;

11. Possibilitar o amplo acesso do públiCO aos concertos da OSESP e aos eventos
realizados pela FUNDAÇÃO
111. Difundir o repertório sinfôni

SESP;
e de câmara brasileiro, no Brasil e no exterior;

IV. Incentivar a participação de regentes e solistas brasileiros e estrangeiros com
reconhecido mérito artístico n s temporadas de concertos da OSESP;
V. Difundir o trabalho da OSE P, disponibilizando suas apresentações para
transmissão/exibição via rádio e televisão;
VI. Estabelecer pólo de grava

o de música, tendo por base o Complexo Cultural Júlio

Prestes/Sala São Paulo;
VII. Gravar obras do repertó io sinfônico para lançamento em suportes físicos ou
arquivos digitais;
VIII. Editar obras de composit res brasileiros;
IX. Manter Centro de Docume tação Musical para manutenção e ampliação do acervo
da OSESP;
Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo/SP
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X. Desenvolver programas q e incentivem a formação de público: crianças, jovens e
adultos;
XI. Desenvolver programas educativos que possibilitem o acesso de alunos e
docentes (ensino fundament I e médio) aos ensaios e concertos da OSESP e de
orquestras parceiras;
XII. Desenvolver programas

aperfeiçoamento para jovens músicos;

XIII. Realizar turnês de seus

njuntos musicais;

XIV. Incentivar a colaboração voluntária com a OSESP e atividades afins;
XV. Manter um Fundo de

pitaI destinado a, no futuro, suportar financeiramente

parte das atividades da OSE P, a ser composto por doações, contribuições, eventuais
excedentes financeiros e outr s;
XVI. Gerenciar e explorar os espaços do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala SAo
Paulo, inclusive negociar e re

ber por sua utilização por terceiros, visando maximizar

sua receita;
XVII. Explorar as marcas OS SP, Sala SAo Paulo, Complexo Cultural Júlio Prestes e
outras;
XVIII. Administrar o estacion mento do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala SAo
Paulo e as demais facilidades o Complexo sob sua administração;

Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo/SP
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1) CONCERTOS DA V"'''''WlIi.~

SINFONICA DO ESTADO DE SÃO PAULO •

OSESP

A OSESP fará, no ano de

1, um mínimo de 112 (cento e doze) apresentações,

distribuidas da seguinte

I)

84 (oitenta e

11)

concertos sinfônicos da Temporada 2011 na Sala São
sinfônicos gratuitos ou a preços populares, incluindo
concertos na Virada Cultural Municipal e na Estadual,
teatros;

111)

no Festival de Inverno de Campos do Jordão;
ao ar livre no Estado de São Paulo 1 ;

IV)
V)

9 (nove)

sinfônicos fora do Estado de São Paulo, incluindo

15
01

03

09
1.1) OCUPAÇÃoJ
1 Se a OSESP superar o ..n_......'" de concertos abertos no Estado de sao Paulo, o nO
excedente de concertos será
na meta Concertos Gratuitos ou a preços populares.
2 O percentual de ocupaçao
será aferido quando possivel, ou seja, quando as
apresentaçOes forem realizadas
locais fechados com a emissao de ingressos. Neste caso,
deverá ser utilizado o borderO,
fornecido pela administraçao do local da apresentaçao.
em espaço público a contagem de público será solicitada às
Quando se tratar de
autoridades locais, cuja
será informada, mas nao deverá ser utilizada para cômputo
da meta de ocupaçao de público.

Rua
51 - Luz - São Paulo/SP
CEP: 01028-900
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70%

60%
% de ocupação de público

60%

São Paulo

2) CONCERTOS DO

COIROI

DA OSESP E DEMAIS FORMAÇÕES CAMERíSTICAS

DA FUNDAÇÃO OSESP:
A FUNDAÇÃO OSESP

ftr""M""'Ará

no ano de 2011, no mínimo, 102 (cento e duas)

~infl\nlÍl"n

camerísticas, em conjunto

elou de Câmara da Osesp e demais formações

não com a OSESP, conforme discriminado abaixo:

I)

de Cêmara da Osesp com Orquestra na Temporada

2011: 18 (d82~oitl))1 concertos na Sala São Paulo;
de Câmara da Osesp na Temporada 2011: 4 (quatro)

11)
111)

"'lU ,,,",."

v_,;:,u.

ou a preços populares com o Coro Sinfônico ou de

14 (quatorze) concertos, incluindo concertos matinais,
Cultural Municipal, concertos em outros teatros, Igrejas

e espaços na cidl:l(:je de São Paulo;
IV)

Sinfônico ou de Câmara da Osesp fora da capital do

Concertos do

16 (dezesseis) concertos, incluindo concertos da

Estado de São

V)

Concertos dos

nl"UnrL"

de cêmara da FUNDAÇÃO OSESP na Sala São

,."'r'''.A,-t",C!

VI)

de cêmara da FUNDAÇÃO OSESP fora da Sala São

Concertos dos g
Paulo: 30 (trinta)

na Temporada 2011 ;

,.nr'''.AI-t",C!,

na capital ou interior do Estado de São Paulo.

3 Se os concertos da Virada
do Estado de São Paulo forem realizados na cidade de
São Paulo, os mesmos serlo r.n1h1!liI1IAralrtn!l na presente meta.
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18
Coro Sinfônico ou de

04
Concertos do Coro

14

Concertos do Coro Sín,fl'ln,íl"'nI
16
2011 na Sala São Paulo

20
30

2.1) OCUPAÇÃ04

60%

"fILU"LUO

de ocupação de

tlUII.III""..,

Sinfônico ou de Câmara

% de ocupação de

ou a preços populares

dos Concertos do Coro

da capital do Estado de São

dos Grupos de Câmara na

Temporada 2010

60%

60%

60%

Sala São Paulo

% de ocupação de públiCO

60%

Sala

3) CONVIDADOS DA

r"".·•..,,.,,,,'"',v

4 O percentual de
s6 será aferido quando possivel, ou seja, quando as
apresentações forem reaIIlZa~(:1asl em locais fechados com a emlsslo de ingressos. Neste caso
deverá ser apresentado o
quando fomecido pela administraçlo do local da
apresentaçAo.
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no ano de 2011, a realização de 22 (vinte e
dois) concertos com

camerísticos ou orquestras convidadas conforme a

seguir:
I)

ou a preços populares na Sala São Paulo, com outros
IUSllcaIIS:

conjuntos

9 (nove) concertos que deverão ser realizados por
ou orquestras convidadas pela FUNDAÇÃO

OSESP, incluindo

concertos matinais;

11)

juntos camerísticos ou orquestras convidadas na
Sala São Paulo: 9 (nove) concertos5 ;

Temporada 2011

111)

convidados na Sala São Paulo: 4 (quatro) recitais
com músicos

pela FUNDAÇÃO OSESP.

09

convidadas na

09

TArnnr\r~rtA

04

3.A.1) OCUPAÇÃO

com conjuntos camerísticos

orquestras convidadas na

Sala

Paulo
conjuntos camerísticos ou

% de público dos concertos
orquestras convidadas na

"mlnnr:::art~

% de público dos

B) Partlclpaçio de

50%

l'AiI'IIAn'rA.

2011 na Sala São

50%

50%

e solistas convidados na Temporada 2011:

5 Se a OSESP superar o
de concertos na Temporada 2011, o nO excedente de
concertos será computado na nr"'!lAn't,. meta. O mesmo se aplica ao coro sinfônico ou de
câmara da Osesp.

Rua
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Participação na Telmporalda 2011 de, no mínimo, 20 (vinte) regentes
convidados;

11)

Participação na

2011 de, no mínimo, 30 (trinta) solistas

convidados.

30
4) PROGRAMAS EDlJCA.CICINAIIS E ATIVIDADES DIDÁTICAS DA FUNDAÇÃO
OSESP:

As atividades didáticas da
NDAÇÃO OSESP consistem em concertos didáticos,
ensaios abertos ao público, cursos, gincanas, masterclasses e na manutenção da
Academia da OSESP,
segue:
I) A FUNDAÇÃO OSESP ptomo1ver'á, no ano de 2011, no mínimo, 69 (sessenta e
nove) concertos elou
didáticos, na Sala São Paulo, com a participação da
OSESP e de outros conj ntos musicais com os quaiS a FUNDAÇÃO OSESP
mantenha parceria no
"Descubra a Orquestra". Pelo menos 70% das vagas
deverão ser
públicas, sem a cobrança de ingresso. Os 30%
restantes poderão ser
às escolas particulares, com a possibilidade de
cobrança de ingressos.
os ensaios elou concertos didáticos deverão incluir a
distribuição de material impresso que colabore com a formação dos
ouvintes/espectadores;

11) A FUNDAÇÃO OSESP réallizalrá 18 (dezoito) "Gincanas Musicais" elou atividades
denominadas "Fazendo
, na Sala São Paulo;
111) A FUNDAÇÃO OSESP rjea1lizalrá cursos preparatórios para os professores (com e
sem formação mUSicai)
acompanharão as crianças aos concertos e ensaios
didáticos. A FUNDAÇÃO
formará, no mínimo, 700 (setecentos) professores
da rede pública e particular;
No total, o público atingido
programas educacionais, levando em consideração as
atividades desenvolvidas, da\l'erá ser de, no mínimo, 70.000 (setenta mil) pessoas.

e/ou "Fazendo Música"

Rua
51 - Luz - São
CEP: 01028-900
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700
70.
IV) A FUNDAÇÃO OSESP nrhl"'I\\J'Ar~ antes dos concertos da OSESP na Temporada
2011, 84 (oitenta e quatro)
sobre o repertório que será apresentado na
Sala SAo Paulo (Curso F
de Música);
V) A FUNDAÇÃO OSESP nr"',",,"',"Alr~ no mínimo, 27 (vinte e sete) cursos/aulas sobre
em concertos de grupos camerísticos fora da Sala
o repertório que será
São Paulo (Oficinas
, na capital elou interior do Estado de São Paulo;

27
ae,,'era manter uma Academia de Música para treinar e
A FUNDAÇÃO OSESP manterá, em 2011, no mínimo
alunos na Academia;

5) AMPLIAÇÃO DE

ampliar o alcance do trabalho desenvolvido,

A FUNDAÇÃO OSESP,

disponibilizará concertos de seus corpos estáveis/conjuntos musicais, depoimentos,
entrevistas, entre outros, em diferentes mídias/veículos (rádio, TV e POdcasts) no ano
de 2011. A FUNDAÇÃO
para futura fixação em

SP também promoverá a gravação de obras musicais
InllurtAC!.

físicos, tais como CO ou OVO, conforme descrito

abaixo:

PABX: (11) 2627-8000
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rtic:ilnnrlll'\ili7l:alrlll

para gravação elou

li) A FUNDAÇÃO

comercial), para gravação

gratuitamente à TV pública (não comercial),

ao vivo, no mínimo, 10 (dez) concertos;
disponibilizará gratuitamente à rádio pública (não
transmissão ao vivo, no mfnimo, 28 (vinte e oito)

concertos;

111) A FUNDAÇÃO OSESP
minutos de conteúdo
minutos de programação

izará, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta)
via internet (Podcast), sendo 240 (duzentos e quarenta)
e 120 (cento e vinte) minutos de obras completas;

no mínimo, 6 (seis) obras musicais que somadas
totalizem 120 (cento e
posteriormente ser fixadas
público.

minutos de música.

As obras gravadas deverão

suportes físicos (CD ou DVD) para disponibilização ao

Deverão ser

Estado da Cultura 10 (dez)
quando lançado.

240
120

120
6) CENTRO DE DOCUMENT"",,.,....
A FUNDAÇÃO OSESP
desenvolver e aperfeiçoar centro de documentação
musical, conforme descrito aD~llxo:
I) A FUNDAÇÃO OSESP

no mfnimo, 12 (doze) partituras e respectivas

partes;
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11) A FUNDAÇÃO OSESP qOJ1niSt!~ionará, no mínimo, 02 (duas) obras inéditas para
deverão ser posteriof1mente executadas pela

orquestra. As obras
OSESP;

111) A FUNDAÇÃO OSESP cqnniss.ioniará, no mínimo, 01 (uma) obra inédita para coro.
A obra comissionada deverá

posteriof1mente executada pelo Coro da Osesp;

IV) A FUNDAÇÃO OSESP ~onniss.ioniará, no mínimo, 01 (uma) obra inédita para

grupos de câmara a autor

n~ciom!ll.

A obra comissionada deverá ser posteriormente

camerística da FUNDAÇÃO OSESP;

executada por grupos de

V) A OSESP eJou seus

executará(ão), no mínimo, 02 (duas) obras inéditas
de 2011;

comissionadas, durante o
VI) A FUNDAÇÃO OSESP

seu Centro de Documentação Musical ao público,

por, no mínimo, 450 (quatlroClant()S e cinqüenta) horas ao longo do ano de 2011.

inéditas para coro
para grupos de

02

Execução de
do COM para consulta do

N° de horas de

01

450

7) QUALIDADE DOS SEf~VI(~OS PRESTADOS

A FUNDAÇÃO OSESP, em
usuários com os serviços

11, deverá monitorar os índices de satisfação dos

pre~tac:ios

por meio de pesquisa realizada por amostragem.

DeveJ1ão ser avafiados pela

os concertos realizados pela OSESP e as

condições das instalações do

Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo.
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instalações do Complexo
Cultural Júlio

8) CAPTAÇÃO DE

PrE~ste!sJS;ala

São Paulo

80%

REC:UR:sbs

A FUNDAÇÃO OSESP se

r-lIrnnr'nmIAtA

a captar em 2011, 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

pa1tro(~im~dolj),

receitas oriundas da administração do estacionamento

entre outras.
O valor captado

Percentual de receitas

ao percentual acima indicado será aplicado

nrnnri ....

20%

OSESP em relação

9) GESTÃO ARQUIViSTlCA

A FUNDAÇÃO OSESP se co~npr'omlete a aplicar critérios arquivísticos de identificação,
organização e avaliação
área meio, desde sua
permanente), visando
administrativos e

que possibilitem o controle dos documentos da
até sua destinação final (eliminação ou guarda
dos arquivos, eficiência dos procedimentos
dos documentos com valor de guarda permanente.

Elaboração de relação de el~rnin~io de documentos da
área meio prod
pela instituição

Entrega da relação de
eliminação de
documentos até 15 de
abril 2011

Elaboração de manual de ptocedimentos de arquivo de
documentos da área meio
pela instituição

Entrega do manual de
procedimentos até 15 de
outubro 2011
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OBRIGAÇÕES E DIREITOS
1) SALA DE CONCERTOS
Ficará disponível, no total, p ra 13 (treze) eventos no ano, sendo 01 (um) evento por
mês, não cumulativo, e 01 (u ) evento extra, para o Governo do Estado de São Paulo
/ Secretaria de Estado da

ultura. Esta cota inclui o Poder Legislativo e o Poder

Judiciário, em datas a serem definidas de comum acordo.
Ficará também disponível, e

02 (dois) domingos, na parte da tarde ou noite, para 02

(dois) concertos de grupos

usicais ligados direta ou indiretamente à Secretaria de

Estado da Cultura, em datas

serem definidas de comum acordo.

2) ESTAÇÃO DAS ARTES,

ALL E SALÃO DOS ARCOS

Ficarão disponíveis, no tota, para 01 (um) evento por mês, não cumulativo, para o
Governo do Estado de São aula / Secretaria de Estado da Cultura. Esta cota inclui o
Poder Legislativo e o Poder udiciário, 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

stado de São Paulo / Secretaria de Estado de Cultura,

para 01 (um) evento benefi

nte por quadrimestre, não cumulativo, a preço de custo,

em datas a serem definidas e comum acordo.

4) SALÃO NOBRE E BOUL VARO
Serão administrados de 1 rma compartilhada pela FUNDAÇÃO OSESP e pela
Secretaria de Estado da Cult ra.
5) UTILIZAÇÃO DO COMPL
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A FUNDAÇÃO OSESP nã

pennitirá a ocupação gratuita de demais espaços do

Complexo Cultural Júlio Pres es/Sala São Paulo além do previsto neste anexo I.

A utilização das dependênc as, bem como a ocupação dos espaços do Complexo
Cultural Júlio Prestes/Sala

ão 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 C Itural Júlio Prestes/Sala São Paulo elaborado pela
FUNDAÇÃO OSESP e aprov do pela SECo

8) unLIZAÇÃO DO ESTACI NAMENTO

A FUNDAÇÃO OSESP, med ante prévio cadastramento, franqueará o uso gratuito do
estacionamento aos funcioná ·os da SECo

7) FUNDO DE CAPITAL

A FUNDAÇÃO OSESP mant ré um fundo de capital que será composto por 3% (três
por cento) de todas as receit s próprias líquidas (dedUZidos impostos e contribuições),
excetuando-se aquelas prov nientes de captação de recursos via Leis de Incentivo
Fiscal, repasses do Contrato e GestAo e/ou convênios.

8) OPERAÇÃO, MANUTEN ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO COMPLEXO
CULTURAL JÚLIO PRESTE tOSESP
A FUNDAÇÃO OSESP fICar

responsável pela operação, manutenção preventiva e

corretiva da parte que admi istra do imóvel consistente no Complexo Cultural Júlio
Prestes/Sala São Paulo.
Caso haja necessidade de intervenções substanciais no imóvel, as despesas
decorrentes dessas interve ÇÕ8s poderão ser custeadas pela CONTRATANTE,
mediante repasses adicionai, na medida de suas disponibilidades orçamentárias e
financeiras.
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9) REAVALIAÇÃO

o Anexo Técnico I deverá, p ra os anos seguintes, ser reavaliado até 30 de junho de
cada ano.
ORGANIZAÇÃO
A FUNDAÇÃO OSESP ma terá um sistema de gestão interno dotado de estrutura
organizacional, sistemas ad inistrativos e operacionais, recursos humanos, controle
de patrimônio, controladoria, comunicação, regulamento de compras, plano de cargos
e salários e controle de cust

.

A FUNDAÇÃO OSESP ma terá o equilibrio econômico-financeiro durante toda a
vigência do Contrato de Ges o.

CRITÉRIO DE AVALI çÃO GERAL DO ATINGIMENTO DAS METAS DO
CONTRATO DE GESTÃO

Satisfação total da meta - re IizaçAo de 85% (oitenta e cinco por cento) a 100% (cem
por cento)

Satisfação parcial da meta -

1% (sessenta e um por cento) a 84,9% (oitenta e quatro

vírgula nove por cento)

Meta não atingida - abaixo d 60,9% (sessenta vírgula nove por cento)

I) Por meta não atingida hav rá penalidade de 3,0% (três por cento), calculada sobre o
valor total repassado pela C NTRATANTE;

11) Por meta parcialmente ati gida haverá penalidade de 1,5% (um e meio por cento),
calculada sobre o valor total epassado pela CONTRATANTE.
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A penalidade mencionada

o item 11 acima é alternativa, devendo, a critério da

ComisaAo de Avaliação, jus ificar sua aplicação ou não, cabendo a decisão final a
Secretaria de Estado da Cult ra.
Os recursos financeiros re erentes à(s) penalidade(s) eventualmente aplicada(s)
deixarão de ser repassado

pela Secretaria de Estado da Cultura à FUNDAÇÃO

OSESP no ano seguinte à a licação da penalidade.

A soma das penalidades nã poderá ultrapassar o valor correspondente a 10% (dez
por cento) dos recursos a

rem repassados à FUNDAÇÃO OSESP no exercício

seguinte.

GLOSSÁRIO
;;.

Concerto sin~ nico: apresentação da orquestra com ou sem solista e

coro;
;;.

Concerto de

com ou sem solista e
;;.

mara: apresentação da orquestra em formação reduzida
ro em formação reduzida;

Concerto didá ico: apresentação voltada a estudantes com explicações

especiais quanto ao r pertório a ser apresentado;
;;.

Concerto mati aI: concertos da orquestra, coro ou grupos camerísticos

da FUNDAÇÃO OSE P ou de conjuntos musicais parceiros da FUNDAÇÃO
OSESP, apresentado na parte da manhã, na Sala São Paulo;
;;.

Concertos grat itos ou a preços populares: concertos da orquestra, coro

ou grupos cameristi

s, gratuitos ou cujos ingressos tenham preços menores

ou iguais a R$ 15,00;
;;.

Concertos pat ocinados: apresentações custeadas por patrocinadores,

sem venda de ingres
;;.

s;

Convidados: o questras, grupos de câmara, músicos solistas e regentes

que participam da Te porada;
;;.

Corpos estáve : orquestra e coros;

;;.

Conjuntos mu icais: grupos formados por músicos da OSESP ou Coros

da OSESP e alunos d Academia de Música da OSESP;
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»

Ensaio aberto: ensaio de uma ou mais peças musicais realizado com a

presença do público, specialmente o público de estudantes;

»

Obras comiss nadas: peças encomendadas a um compositor com a

finalidade de serem apresentadas em primeiras audições mundiais pela
orquestra;

»

Temporada: a resentações da orquestra, do coro, sinfônicas ou de

câmara e de grupos

nvidados, compreendidas entre o primeiro e o último dia

do ano civil.
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TERMO DE CI~NCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Contrato de Gestão: N° 41/2010
Objeto: o fomento e a operacionalização da gestão e execução, pela CONTRATADA,
das atividades e serviços na area da cultura, especificamente 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".

Contratante:
Contratada:

Secretaria de Estado da Cultura
Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Na qualidade

de Contratante

e Contratada,

respectivamente,

acima identificado, e, cientes de seu encaminhamento
Estado,

para fins

NOTIFICADOS

de instrução

para acompanhar

e julgamento,

ao Tribunal

damo-nos

todos os atos da tramitação

do termo

de Contas do

por CIENTES
processual,

e
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, interpor
recursos e o mais que couber. Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de
que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente

ao

aludido processo, será publicado no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado, de conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de
então, a contagem dos prazos processuais.
São Paulo,

20

de

b

J~'•.........
~

de 2012

Contratada

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
UNIDADE

DE FDMENTO E DIFUSÃO

DE PRODUÇÃO CULTURAL

Processo SPDOC 38626/2010
Contrato de Gestão ne 41/2010
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
AO
CONTRATO
DE
GESTÃO
N'
41/201D,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO,
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO
DA CULTURA, E A FUNDAÇÃO ORQUESTRA
SINFÔNICA DD ESTADO DE SÃO PAULO,
OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DO ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO.

Pelo presente instrumento
por intermédio

e, na melhor forma do direito, de um lado o ESTADO DE SÃO PAULO,

da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, com sede na Rua Mauá, nº 51, Luz, São

Paulo, Capital, CEP 01028-900, CNPJ/MF 51531.051/0001-80,

neste ato representada

titular, SR. MARCELO MATTOS ARAUJO, brasileiro, portador

da cédula de identidade

6.455.951-8 SSP/SP e inscrito no CPFjMF sob o nQ 028.721.728-07,

denominado

por seu
RG nQ

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, 2º andar, inscrita no CNPJ/MF sob
nO 07.495.643/0001-00,

neste ato representada

pelo seu diretor executivo, o Sr. Marcelo de

Oliveira Lopes, brasileiro, música, portador da cédula de identidade RG nº 16.713.316 e inscrita no
CPF/MF nº 054.051.548-74,
aditamento

denominada

CONTRATADA,RESOLVEMcelebrar este 22 termo

de

ao Contrato de Gestão nº 41/2010 nos seguintes termos:

cLÃUSULA PRIMEIRA

Em razão do presente aditamento fica alterado o Anexo Técnico I - Programa de Trabalho
2012, para a readequação das metas nos projetos "Concertos da Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo - OSESP" e "Programas Educacionais e Atividades Didáticas da Fundação
OSESP".
cLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avença das no contrato original.
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cLÁUSULA TERCEIRA

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

Por estarem de acordo, as partes firmam o presente termo de aditamento

em 4 (quatro)

vias de igual teor e forma.

de 2012.

WL

SECRETARIADE EST

O DA CULTURA

Exmo. Sr. Marcelo Mattos Araujo

Exmo. Sr. Marcelo de Oliveira Lopes
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PROGRAMA
(OBRIGAÇÕES

DE TRABALHO

DE PRODUÇÃO CULTURAL

E METAS - 2012

E DIREITOS I ORGANIZAÇÃO
AVALIAÇÃO)

I CRITÉRIOS

DE

Este anexo técnico estabelece o programa de trabalho e metas para a Fundação
Orquestra Sinronica do Estado de São Paulo ~ FUNDAÇÃO aSESP, para o ano de
2012, 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 SinfOnica do
Estado de São Paulo - aSESP e da parte do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São
Paulo sob sua administração.
Para bem desempenhar as suas atribuições a FUNDAÇÃO aSESP deverá durante a
vigência do CONTRATO DE GESTÃO:

L Manter e, sempre que possível, melhorar o padrão de qualidade da aSESP e da parte
do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo sob sua administração;
lI. Possibilitar o amplo acesso do público aos concertos da aSESP e aos eventos
realizados pela FUNDAÇÃO OSESP;
III. Difundir o repertório sinfOnico e de câmara brasileiro, no Brasil e no exterior;
IV. Incentivar a participação de regentes e solistas brasileiros e estrangeiros com
reconhecido mérito artístico nas temporadas de concertos da aSESP;
V. Difundir o trabalho da aSESP, disponibilizando
transmissão/exibição via rádio e televisão;

suas apresentações

para

VI. Estabelecer pólo de gravação de música, tendo por base o Complexo Cultural Júlio
Prestes/Sala São Paulo;
VII. Gravar obras do repertório sinfOnico para lançamento em suportes fisicos ou
arquivos digitais;
VIII. Editar obras de compositores brasileiros;
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IX. Manter Centro de Documentação Musical para manutenção e ampliação do acervo
daOSESP;
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 aSESP e de orquestras
parcelfas;
XII. Desenvolver programas de aperfeiçoamento para jovens músicos;
XIII. Realizar turnês de seus conjuntos musicais;
XIV. Incentivar a colaboração voluntária com a aSESP e atividades afins;
XV. Manter um Fundo de Capital destinado a, no futuro, suportar financeiramente parte
das atividades

da aSESP,

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.
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PROGRAMA

i) CONCERTOS
- OSESP

DE TRABALHO

DA ORQUESTRA

SiNFÔNiCA

E METAS - 2012

DO ESTADO DE SÃO PAULO

A OSESP fará, -no ano de 2012, um mínimo de 114 (cento e quatorze) apresentações,
distribuídas da seguinte forma:
I)

IlI)

84 (oitenta e quatro) concertos sinfônicos da Temporada 2012 na Sala São
Paulo;
l
17 (dezessete) concertos sinfônicos gratuitos ou a preços populares ,
incluindo concertos matinais, concertos na Virada Cultural Municipal e na
Estadual, concertos em outros teatros e conceitos ao ar livre na cidade de
São Paulo;
1 (um) concerto sinfônico no Festival de Inverno de Campos do Jordão;

IV)

3 (três) concertos sinfônicos ao ar livre no Estado de São Paulo;

V)

9 (nove) concertos sinfônicos fora do Estado de São Paulo, incluindo
concertos em turnês, dentro e fora do Brasil.

lI)

dicador
Tem orada 2012 na Sala São Paulo
Concertos ratuitos ou a reços o uiares
Festival de Inverno de Carn os do Jordão
Concertos ao ar livre
Concertos fora do Estado de São Paulo
1.1) OCUPAÇÃO'

<tii'2012
ndiC&1or
70%
% de ocupação de público na Temporada 2012 no
Com lexo Cultural Julio Prestes/Sala São Paulo
% de ocupação de público nos concertos gratuitos ou a 60%
re os o ulares
% de ocupação de público nos concertos fora do Estado de 60%
São Paulo
1 Preços populares são aqueles iguais ou inferiores a R$ 15,00 (quinze reais).
O percentual de ocupação só será aferido quando possivel, ou seja, quando as apresentaçóes
forem realizadas em locais fechados com a emissão de ingressos. Neste caso, deverá ser
utilizado o borderó, quando fomecido pela administração do local da apresentação.
Quando se tratar de apresentação em espaço público a contagem de publico serã solicitada às
autoridades locais, cuja quantidade serã informada, mas não deverá ser utilizada para cômputo
da meta de ocupação de publico.

2
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2) CONCERTOS
DO CORO
DA OSESP
CAMERÍSTlCAS DA FUNDAÇÃO OSESP:

E

DE PRODUÇÃO CULTURAL

DEMAIS

FORMAÇÕES

A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2012, no mínimo, 102 (cento e duas)
apresentações com o Coro Sinfônico e/ou de Câmara da Osesp e demais formações
camerísticas, em conjunto ou não com a OSESP, conforme discriminado abaixo:
I)
11)
IIl)

IV)

V)
VI)

Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp com Orquestra na Temporada 2012:
18 (dezoito) concertos na Sala São Paulo;
Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp na Temporada 2012: 4 (quatro)
concertos na Sala São Paulo;
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;
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara da Osesp fora da capital do
Estado de São Paulo: 16 (dezesseis) concertos, incluindo concertos da
Virada Cultural Estadual4;
Concertos dos grupos de câmara da FUNDAÇÃO aSESP na Sala São
Paulo: 20 (vinte) concertos na Temporada 2012;
Concertos dos grupos de câmara da FUNDAÇÃO OSESP fora da Sala São
Paulo: 30 (trinta) concertos, na capital ou interior do Estado de São Paulo.

ndicador
Coro Sinfônico ou de Câmara com Orquestra na Sala São
Paulo
Coro Sinfônico ou de Câmara na Temporada 2012 na Sala
São Paulo
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara gratuitos ou a
reços o ulares
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara fora da capital
do Estado de São Paulo
Grupos de Câmara na Temporada 2012 na Sala São Paulo
Grupos de câmara fora da Sala São Paulo

4
14
6
O

O

2.1) OCUPAÇÃO'

J

Preços populares são aqueles iguais ou inferiores a R$ 15,00 (quinze reais).

4 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.

O percentual de ocupação só será aferido quando possivel, ou seja, quando as apresentações
forem realizadas em locais fechados com a emissão de ingressos. Neste caso deverá ser
apresentado o borderá quando fomecido 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.

5
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eta 2012

ndicador

60%

% de ocupação de público do Coro Sinfônico ou de Câmara
na Tem orada 2012 na Sala São Paulo
% de ocupação de público dos Concertos do Coro Sinfônico
ou de Câmara ratuitos ou a Te os o ulares
% de ocupação de público dos Concertos do Coro Sinfônico
ou de Câmara fora da ca ital do Estado de São Paulo
% de ocupação de público dos Grupos de Câmara na
Tem orada 2012 na Sala São Paulo
% de ocupação de público dos Grupos de câmara fora da
Sala São Paulo

3) CONVIDADOS

-_-l"'_

60%
60%
60%
60%

DA FUNDAÇÃO OSESP:

A) A FUNDAÇÃO aSESP promoverá, no ano de 2012, a realização de 22 (vinte e
dois) concertos com conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas conforme a
segUIr:

I)

11)
IlI)

ConceItos 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;
Concertos com conjuntos cameristicos ou orquestras convidadas na
Temporada 2012 na Sala São Paulo: 9 (nove) concertos6;
Recitais com músicos convidados na Sala São Paulo: 4 (quatro) recitais com
músicos convidados pela FUNDAÇÃO OSESP.

ndiéãdor
Concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos
camerÍsticos ou Df uestras convidadas na Sala São Paulo
Concertos com conjuntos camerísticos ou orquestras
convidadas na Tem orada 2012 na Sala São Paulo
Recitais na Sala São Paulo

4

3.A.I) OCUPAÇÃO

Se a aSES? superar o numero de concertos na Temporada 2012, o nó excedente de concertos
serâ computado na presente meta, a mesmo se aplica ao coro sinfônico ou de câmara da
Osesp.

G
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(à.

% de público dos concertos gratuitos ou a preços populares
com conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas na
Sala São Paulo
% de público dos concertos com conjuntos camerísticos ou
orquestras convidadas na Temporada 2012 na Sala São
Paulo
% de público dos recitais na Sala São Paulo

50%

50%

50%

B) Participação de regentes e solistas convidados na Temporada 2012:
I)
11)

Participação
convidados;
Participação
convidados.

ndicador
Regentes convidados
Solistas convidados

na

Temporada

2012 de, no

mínimo,

20 (vinte) regentes

na

Temporada

2012 de, no

mínimo,

30 (trinta) solistas

---'~

~~~~iE~eta~2QO[12[iiiiiiiiiiiiil

""

4) PROGRAMAS
EDUCACIONAIS
FUNDAÇÃO OSESP:

O

O

E

ATIVIDADES

DIDÁTICAS

DA

As atividades didáticas da FUNDAÇÃO aSESP consistem em concertos didáticos,
ensaios abertos ao público, cursos, gincanas, masterclasses e na manutenção da
Academia da OSESP, conforme segue:
I) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2012, 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;
lI) A FUNDAÇÃO OSESP realizará 18 (dezoito) '"Gincanas Musicais" e/ou atividades
denominadas "Fazendo Música", na Sala São Paulo;
IH) 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 aSESP oferecerá cursos para, no mínimo, 700 (setecentos) professores
da rede pública e particular;
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No total, a quantidade de vagas oferecidas nos programas educacionais, levando em
consideração as atividades desenvolvidas, deverá ser de, no mínimo, 70.000 (setenta
mil) pessoas.

Iódicador
- ~
N° de ensaios e/ou concertos didáticos
N° de "Gincanas Musicais" e/ou "Fazendo Música"
N° total de rofessores treinados
Público atingido

---

Meta20il
69
18
700
70.000

IV) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, antes dos concertos da OSESP na Temporada
2012,84 (oitenta e quatro) cursos/aulas sobre o repertório que será apresentado na Sala
São Paulo (Curso Falando de Música);
V) A FUNDAÇÃO aSESP promoverá, no mínimo, 27 (vinte e sete) cursos/aulas sobre
o repertório que será apresentado em concertos de grupos camerísticos fora da Sala São
Paulo (Oficinas Musicais), na capital e/ou interior do Estado de São Paulo;

Indiêa(Jor ,

-

--- -

N° de Cursos Falando de Música na Sala São Paulo
N° de Cursos / Oficinas Musicais fora da Sala São Paulo

~DM\1.~"t~.::;2moi!f2~.i!
...iii!iiiii.
84
27

VI) A FUNDAÇÃO OSESP deverá manter uma Academia de Música para treinar e
formar músicos de orquestra. A FUNDAÇÃO OSESP manterá, em 2012, no mínimo
15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) alunos na Academia;

IndiCãdor

.-

.

~-~~--

N° de Alunos da Academia
VII) A FUNDAÇÃO OSESP promoverá, no ano de 2012, 10 (dez) rnasterclasses com
solistas convidados ou da Osesp.
Indicador
N° masterclasses com solistas convidados

5) AMPLIAÇÃO

_Meta20I2
10

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/veículos (rádio, TV e Podcasts) no ano de
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2012. A FUNDAÇÃO OSESP também promoverá a gravação de obras musicais para
futura fixação em suportes fisicos, tais como CD ou DVD, 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 gravaçào e/ou transmissão ao vivo, no mínimo, 28 (vinte e oito)
concertos;
1II) A FUNDAÇÃO OSESP disponibilizará, no mmlmo, 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;
IV) A FUNDAÇÃO OSESP gravará, no mínimo, 6 (seis) obras musicais que somadas
totalizem 120 (cento e vinte) minutos de música.
As obras gravadas deverão
posteriormente ser fixadas em suportes fisicos (CD ou DVD) para disponibilização ao
público. Deverão ser entregues à Secretaria de Estado da Cultura 10 (dez) exemplares
de cada CD e/ou DVD, quando lançado.

'--

,~

-

Iôdicador
N° de concertos disponibilizados - TV Pública
N° de concertos dis onibilizados - Rádio Pública
N° de minutos disponibilizados em formato Podcast ro ramação variada
N° de minutos disponibilizados em formato Podcast - obras
com letas
N° de obras gravadas
N° de minutos de obras gravadas
6) CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

DM~~et~ãj2[!joII2~!!!!!!!!!!!!!!!!!!iii!~
10

28
240
120

06
120

MUSICAL

A FUNDAÇÃO OSESP deverá desenvolver e aperfeiçoar centro de documentação
musical, conforme descrito abaixo:
I) A FUNDAÇÃO
partes;

OSESP editará, no mínimo, 12 (doze) partituras e respectivas

11) A FUNDAÇÃO OSESP comissionará, no mínimo, 02 (duas) obras inéditas para
orquestra. As obras comissionadas deverão ser posteriormente executadas pela OSESP;
1II) A FUNDAÇÃO OSESP comissionará, no mínimo, 01 (uma) obra inédita para coro.
A obra comissionada deverá ser posteriormente executada pelo Coro da Osesp;
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IV)A FUNDAÇÃO OSESP comIsslOnará, no rnlmmo, 01 (uma) obra inédita para
grupos de câmara a autor nacional. A obra comissionada deverá ser posteriormente
executada por grupos de formação carnerÍstica da FUNDAÇÃO OSESP;
V) A OSESP e/ou seus coros executará(ão),
comissionadas, durante o ano de 2012;

no mínimo, 02 (duas) obras inéditas

VI)A FUNDAÇÃO OSESP abrirá seu Centro de Documentação Musical ao público,
por, no mínimo, 450 (quatrocentos e cinqüenta) horas ao longo do ano de 2012.

'Meta2012.

'Indicador
Edição de Partituras
N° de encomenda de obras inéditas
N° de encomenda de obras inéditas
N° de encomenda de obras inéditas
Execu ão de obras inéditas
N° de horas de funcionamento do
úblico
7) QUALIDADE

DOS SERViÇOS

12
ara Df uestra
ara coro
ara gru os de câmara

02

OI

01

02
CDM para consulta do 450

PRESTADOS

A FUNDAÇÃO OSESP, em 2012, deverá monitorar os índices de satisfação dos
usuários com os serviços prestados por meio de pesquisa realizada por amostragem.
Deverão ser avaliados pela pesquisa os concertos realizados pela aSESP e as condições
das instalações do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo.

-,

-Indicàdõr-.

M.iil201280%
80%

Indice de satisfação com os concertos da OSESP
Indice de satisfação com as instalações do Complexo
Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo
8) CAPTAÇÃO

DE RECURSOS

A FUNDAÇÃO aSESP se compromete a captar em 2012, 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
integralmente na execução do presente anexo I.
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Indicador
.•.
Percentual de receitas próprias captadas pela FUNDAÇÃO
OSESP em rela ão ao Contrato de Gestão

OBRIGAÇÕES

DE PRODUÇÃO CULTURAL

Metã 2012
2W%

E DIREITOS

I) 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 I
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.
2) ESTAÇÃO DAS ARTES, HALL E SALÃO DOS ARCOS
Ficarão disponíveis, no total, para 01 (um) evento por mês, não cumulativo, para o
Governo do Estado de São Paulo / 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 São Paulo / Secretaria de Estado de Cultura, para
OI (um) evento beneficente por quadrimestre, não cumulativo, a preço de custo, em
datas a serem definidas de comum acordo.
4) SALÃO NOBRE E BOULEV ARD
Serão administrados de forma compartilhada
Secretaria de Estado da Cultura.
5) UTILIZAÇÃO
PAULO

DO COMPLEXO

pela FUNDAÇÃO

CULTURAL

OSESP

JULIO PRESTES/SALA

e pela

SÃO

A FUNDAÇÃO OSESP não permitirá a ocupação gratuita de demais espaços do
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo além do previsto neste anexo L
A utilização 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 Anexo V - Termo de Permissão de Uso e no Regulamento de Utilização de
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Espaços do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala
FUNDAÇÃO OSESP e aprovado pela SECo

6) UTILIZAÇÃO

DE PRDDUÇÃD

São

Paulo

CULTURAL

elaborado

pela

DO ESTACIONAMENTO

A FUNDAÇÃO aSESP, mediante prévio cadastramento, franqueará o uso gratuito do
estacionamento aos funcionários da SECo
7) FUNDO DE CAPITAL
A FUNDAÇÃO aSESP manterá um fundo de capital que será composto por 3% (três
por cento) de todas as receitas próprias líquidas (deduzidos impostos e contribuições),
excetuando-se aquelas provenientes de captação de recursos via Leis de Incentivo
Fiscal, repasses do Contrato de Gestão e/ou convênios.
8) OPERAÇÃO,
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA
COMPLEXO CULTURAL JÚLIO PRESTES/OSESP

E

CORRETIVA

DO

A FUNDAÇÃO aSESP ficará responsável pela operação, manutenção preventiva e
corretiva da parte que administra do imóvel consistente no Complexo Cultural Júlio
Prestes/Sala São 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) REAVALIAÇÃO
O Anexo Técnico I deverá, para os anos seguintes, ser reavaliado até 30 de junho de
cada ano.
ORGANIZAÇÃO

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 de custos.
A FUNDAÇÃO OSESP manterá o equilíbrio econômico-financeiro
vigência do Contrato de Gestão.
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GERAL DO ATINGIMENTO

DAS METAS

DO

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
vírgula 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 total repassado pela CONTRATANTE;
11) 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 11 acima é alternativa, devendo, a critério da
Comissão de Avaliação, justificar sua aplicação ou não, cabendo a decisão final a SECo
Os recursos financeiros referentes à(s) penalidade(s) eventualmente aplicada(s) deixarão
de ser repassados pela Secretaria de Estado da Cultura à 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 à FUNDAÇÃO OSESP no exerCÍcio seguinte.

GLOSSÁRIO

);>

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

P.

Concerto de câmara: 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;
Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo/SP
CEP: 01028-900

PABX: (11) 2627-8000
www.cultura.sp.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
UNIDADE

P.

DE FDMENTO E DIFUSÃO

DE PRODUÇÃO CULTURAL

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;
j;;-

Concertos gratuitos ou a preços populares: concertos da orquestra, coro

ou grupos camerísticos, gratuitos ou cujos ingressos tenham preços menores ou
iguais a R$ 15,00;

»

Concertos patrocinados: apresentações custeadas por patrocinadores, sem

venda de ingressos;
;;.

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 Coros

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:

finalidade

de serem

peças encomendadas

apresentadas

em primeiras

a um compositor
audições

mundiais

com a
pela

orquestra;

»

Temporada: apresentações da orquestra, do coro, sinwnicas ou de câmara

e de grupos convidados, compreendidas entre o primeiro e o último dia do ano
civil.

Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo/SP
eEP: 01028-900

PABX: (11) 2627-8000
www.cultura.sp.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

TERMO OE CI£NCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Contrato de Gestão: N"41/2010
Objeto: o fomento e a operacionalização

da gestão e execução, pela CONTRATADA,

das atividades e serviços na área da cultura, especificamente 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 confonnidade
"Anexo Técnico I".

Contratante:
Contratada:

com o

Secretaria de Estado da Cultura
Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do termo
acima identificado, e, cientes de seu encaminhamento

ao Tribunal

de Contas do

Estado, para fins de instrução e julgamento, damo.nos por CIENTES e
NOTIFICADOSpara 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, interpor

recursos e o mais que couber. Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de
que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente

ao

aludido processo, será publicado no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado, de conformidade com o artigo
90 da Lei Complementar

nD 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de

então, a contagem dos prazos processuais.
São Paulo, 21 de junho de 2013

contra)j
Contratada

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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DE PRODUÇÃO

CULTURAL

Processo SC SPDOC D.' 3862612010
Contrato de Gestão nO 4112010

TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO
DE GESTÃO
N' 41/2010,
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 I - PROGRAMA DE TRABALHO E
ANEXO TÉCNICO
11 - SISTEMA
DE
PAGAMENTO.

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, n' 51. Luz, São Paulo - SP, CEP 01028-900, inscrita sob CNPJ/MF n.' 51.531.051/000180, neste ato representada por seu titular, Senhor MARCELO MATTOS ARAUJO, brasileiro,
portador da cédula de identidade RG nO 6.455.951-8 SSP/SP e inscrito no CPFIMF sob o nO
028.721.728-07,
denominado
CONTRATANTE,
e a FUNDAÇÃO
ORQUESTRA
SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Organização Social da Cultura, com sede na
Praça Júlio Prestes, 0.° 16,2° andar, São Paulo - SP, inscrita sob CNPJ/MF n° 07.495.643/000100, neste ato representada pelo seu diretor executivo, Senhor MARCELO DE OLIVEIRA
LOPES, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n° 16.713.316 e inscrito no CPFIMF nO
054.051.548-74, denominada CONTRATADA. RESOLVEM celebrar o presente 3' TERMO
DE ADITAMENTO ao Contrato de Gestão nO41/2010 nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Em razão do presente aditamento ficam alterados os Anexos Técnicos I e 11para os exercícios de
2013 e 2014, com a inclusão de novas metas como o Coro Acadêmico da aSES? e o Festival
Internacional de Inverno de Campos do Jordão.

j;
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CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam alterados: (i) o item "1" da Cláusula Primeira - Do Objeto, (ii) o "caput" da Cláusula
Sétima - Dos Recursos Financeiros e (iii) o "caput" da Cláusula Nona - Condições de Pagamento,
os quais passarão a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

o presente

CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto o fomento e a operacionalização da gestão
e execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços na área da cultura, especificamente
em relação ao apoio, administração e manutenção da Orquestra Sinronica do Estado de São Paulo
_ aSESP e do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo e a realização das 44a e 4Sa
edições do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, em conformidade com os
"Anexos Técnicos I", que integram este instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS

FINANCEIROS

Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, especificados no "Anexo Técnico I", a
CONTRATANTE
repassará à CONTRATADA,
no prazo e condições constantes neste
instrumento, bem como no "Anexo Técnico 11- Sistema de Pagamento", a importância global
estimada em R$ 214.966.666,67 (duzentos e quatorze milhões, novecentos e sessenta e seis mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

CLÁUSULA NONA
CONDIÇÕES

DE PAGAMENTO

Para o ano de 2010 o valor a ser repassado será de R$ 7.166.666,67 (sete milhões, cento e
sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), sendo que a
transferência à CONTRATADA será efetivada até o dia 15 de novembro, de acordo com o
"Anexo Técnico 11- Sistema de Pagamento". Para o ano de 2011 o valor a ser repassado será de
R$ 43.400.000,00 (quarenta e três milhões e quatrocentos mil reais), sendo que a transferência à
CONTRATADA será efetivada mediante a liberação de 04 (quatro) parcelas iguais e trimestrais,
2
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de acordo com o "Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento". Para o ano de 2012 o valor
repassado será de R$ 53.400.000,00 (cinquenta e três milhões e quatrocentos mil reais), e nos
anos de 2013 e 2014 o valor a ser repassado será de R$ 55.500.00,00 (cinquenta e cinco milhões e
quinhentos mil reais); anualmente. Para o ano de 2013 o valor a ser repassado será de R$
55.500.000,00 (cinquenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), sendo que a transferência à
CONTRATADA será efetivada mediante a liberação de 04 (quatro) parcelas trimestrais, de
acordo com o "Anexo Técnico 11- Sistema de Pagamento". Para o ano de 2014 o valor a ser
repassado será de R$ 55.500.000,00 (cinquenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), sendo que
a transferência à CONTRATADA será efetivada mediante a liberação de 04 (quatro) parcelas
trimestrais, de acordo com o "Anexo Técnico 11- Sistema de Pagamento".

CLÁUSULA TERCEIRA
Fica alterada a cláusula oitava, parágrafo quarto do contrato de gestão, tendo em vista a inclusão
de três novas possibilidades de emprego da reserva de recursos estabelecida pelo Decreto n°
54.340/2009, passando a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA OITAVA
RESERVA DE RECURSOS
PARÁGRAFO

OUARTO

Fica desde já autorizada, sem prejuízo de outras eventuais utilizações na forma do item anterior,
pelo Secretário de Cultura e pelo Conselho de Administração da CONTRATADA, a utilização
dos recursos da reserva financeira instituída nos termos desta Cláusula Oitava para fazer frente a
provisões ou depósitos judiciais e ao pagamento de todos e quaisquer valores relativos a
condenações judiciais ou, ainda, decorrentes de acordos judiciais em ações promovidas por
pessoas fisicas ou jurídicas, privadas ou públicas, em face da Fundação OSESP, na esfera Federal
ou Estadual, de competência da Justiça Comum ou Especializada, assim como aqueles relativos a
ações judiciais promovidas pela própria CONTRATADA
que tenham sido julgadas
improcedentes.

CLÁUSULA QUARTA
Ficam alterados os Anexos Técnicos I - programa de Trabalho e Metas - 2013 e 2014
(Obrigações e Direitos/Organização/Critérios
de Avaliação), que passarão a vigorar conforme os
anexos, partes integrantes deste instrumento.

/;
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CLÁUSULA QUINTA
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato de Gestão
n"4112010.

CLÁUSULA SEXTA
Este termo de aditamento será publicado no Diário Oficial do Estado dentro de 20 (vinte) dias.

Por estarem de acordo, as partes firmam o presente termo de aditamento em 3 (três) vias de igual
teor e forma.
São Paulo, 21 de j unho de 2013.

!

MARCELO
SECRETARIA

MAT, OS ARAUJO

DE ESTADO DA CULTURA
RATANTE

MARCELO
FUNDAÇÃO ORQUESTRA

O

SINF' NICA DO ES ADO DE SÃO PAULO
CO

TRATADA

Testemunhas:

cJ~

Nomeyf'~~C.~
RGn.•

J.~.~3&.&~'-I,..O

Nome:
RGn••
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I
E METAS - 2013
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 2013, 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. O programa de trabalho contempla três
grandes projetos, quais sejam: i) a administração,

operação e manutenção

da orquestra

Sinfônica do Estado de São Paulo - OSESP; ii) a manutenção e o aperfeiçoamento da parte do
Complexo Cultural Júlio Prestes! Sala São Paulo sob administração da Fundação Osesp e iH)
a administração, realização e a operação da 448 edição do Festival Intemacional de Inverno de
Campos do Jordão.

Para 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 e do Festival
Internacional de Inverno de Campos do Jordão;
11.Possibilitar o amplo acesso do público aos concertos da OSESP e aos eventos realizados
pela FUNDAÇÃO OSESP;
Ill. 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 artístico nas temporadas de concertos da OSESP e no Festival Internacional de Inverno
de Campos do Jordão;
v. Difundir o trabalho

da

OSESP,

disponibilizando

suas

apresentações

para

transmissão/exibição via rádio e televisão;
VI. Estabelecer pólo de gravação de música, tendo por base o Complexo Cultural Júlio
Prestes/Sala São Paulo;
VII. Gravar obras do repertório sinfônico para lançamento em suportes fisicos ou arquivos
digitais;
VIII. Editar obras de compositores brasileiros;
IX. Manter Centro de Documentação Musical para manutenção e ampliação do acervo da
OSESP;

~
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X. Desenvolver programas que incentivem a formação de público: crianças, jovens e adultos;
XL 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 wn Fundo de Capital destinado a, no futuro, suportar financeiramente parte das
atividades da OSESP, a ser composto por doações, contribuições, eventuais excedentes
financeiros e outros;
XVJ. 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.
XIX. Realizar o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão.

APRESENTAÇÃO
Para melhor demonstrar a amplitude das atividades contratadas e o público beneficiado no
Estado de São Paulo, o presente plano de trabalho teve a sua estruturação alterada para alocar
separadamente as atividades realizadas na capital e no interior/litoral, bem como para dividir
essas mesmas atividades em duas vertentes: Difusão e Formação. Essas modificações visam
facilitar o acompanhamento e visualização das atividades realizadas.

I) ATIVIDADES

DE DIFUSÃO

As atividades de Difusão contemplam a oferta de apresentações, através dos diversos projetos
desenvolvidos pela Fundação Osesp, dentro e fora de sua sede, a Sala São Paulo, objetivando
a fruição da música erudita pelo público em geral.
....Atividãdes dê"Difuslio - SP Capital
- --- .
Concertos Sinfônicos da Osesp na Sala São Paulo
Concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp na Sala São Paulo
""

Concertos
Concertos
Concertos
Concertos
Concertos
Concertos
Concertos

ao Ar Livre
do COTOda Osesp com Orquestra na Sala São Paulo
do Coro da Osesp na Sala São Paulo
do Coro da Osesp gratuitos ou a preços populares
de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp na Sala São Paulo
de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp fora da Sala São Paulo
gratuitos ou a preços populares com conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas na Sala São

Paulo
Concertos com conjuntos camerlsticos ou orquestras convidadas na Sala São Paulo
Recitais na Sala São Paulo

6
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Atividâdesde Difusão:- SP.lnteriôreLitoral
Concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp
Concerto de Abertura do Festival de Inverno em Campos do Jordão
Concertos ao Ar Livre
Concertos do Coro da Osesp
Concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp fora da capital do Estado de São Paulo

Atividades de- Difu-são :::Fora do Estado
Concertos Sinfônicos ou de Grupos de Câmara da Osesp

2) ATIVIDADES

DE FORMAÇÃO

As atividades de Formação têm como objetivo básico promover a cultura e a educação,
utilizando como ferramenta a música clássica. Os Programas Educacionais podem ser
elencados em 4 (quatro) grandes grupos, a saber:

Formação de Professores: Por meio de cursos divididos em módulos, para professores com ou
sem conhecimento musical, fornecendo-lhes subsídios teórico-práticos para a realização de
atividades musicais nas escolas em que atuam;

Formação de Público: Proporciona aos alunos dos professores treinados nos cursos de
formação, a possibilidade de vir à Sala São Paulo assistir a um Concerto Didático ou a um
Ensaio Geral Aberto, complementando, dessa forma, as atividades desenvolvidas em sala de
aula pelos professores formados pelos cursos dos Programas Educacionais. Para uma parcela
desses alunos, ainda poderão ser oferecidas Atividades Musicais com Grupos reduzidos:
"Gincanas Musicais" ou "Fazendo Música na Osesp", que englobam aspectos musicais de
composição, apreciação e execução.

Formação de profissionais de música orquestral: Se dá através da manutenção da Academia
de Música da Osesp, que surgiu no ano de 2006 para cobrir uma lacuna existente nos cursos
de alto grau de especialização em música clássica, e para fomentar o cenário erudito de novos
músicos de orquestra brasileiros. O currículo oferece uma combinação de aulas individuais de
instrumento, aulas de música de câmara e prática de orquestra, aulas de teoria musical, sendo
acompanhados de perto por músicos da Osesp. A duração do curso é de dois anos, sendo
renovável por mais um ano. Os alunos recebem ainda bolsa de estudos, vale alimentação e
seguro saúde durante o período em que estiverem matriculados, para que possam se dedicar
integralmente ao curso.
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Formação de profissionais de canto: Criado em 2013 com o objetivo de formar
profissionalmente jovens cantores líricos, o Coro Acadêmico da Osesp oferece experiência de
prática coral, conhecimento de repertório sinfônico para coro e orientação em técnica vocal,
prosódia e dicção. Os alunos vivenciam e participam do dia a dia de um coro profissional,
realizando apresentações junto ao Coro da Osesp, dentro de sua temporada anual, além de
concertos organizados pela Coordenação Pedagógica do Coro Acadêmico. Os alunos recebem
ainda bolsa de estudos, vale alimentação e seguro saúde durante o período em que estiverem
matriculados,

para que possam se dedicar integralmente

ao curso.

"Atividades de FormaçAo - SP. Capital
Ensaios e/ou concertos didáticos
Atividades Musicais com Alunos - Grupos Reduzidos
Treinamento de Professores
Cursos Falando de Música na Sala São Paulo
Academia de Música da Osesp
Coro Acadêmico da Osesp
Masterclasses com solistas convidados

~A~'~iV~i~d~ad~'~'~d~'JF~o~,m~a~,.~o~.Js~P~.
~In~t~"~in~'~'~L~.~.tn~,~a~1
~1IiiiIíi!!iiii!!
Cursos I Oficinas Musicais fora da Sala São Paulo

3) ARTISTAS

CONVIDADOS

A participação de artistas convidados, solistas ou regentes, proporciona ao público a
oportunidade de apreciação de obras desempenhadas por urna maior diversidade de artistas,
além de trazer aos próprios artistas da Osesp a possibilidade de integração e de troca de
experiências enriquecedoras.
Convidãdos
Regentes Convidados
Solistas Convidados

4) OCUPAÇÃO
Além do desenvolvimento de diversas atividades e projetos visando à formação e ampliação
de público para a música clássica, os índices de ocupação visam garantir a efetiva fruição da
população aos produtos culturais ofertados pela Fundação Osesp.

É através da efetiva participação do público que se torna possível mensurar a real fruição dos
produtos culturais ofertados, por isso a oferta de produtos não pode ser analisada dissociada
da participação do público.
8
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Ocupaçliõ
Público dos concertos sinfônicos da Osesp na Sala São Paulo
Público dos concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp - SP Capital
Público dos conceitos gratuitos ou a preços populares com a Osesp - SP Interior e Litoral
Público
Público
Público
Público

dos
dos
dos
dos

concertos
concertos
concertos
concertos

com a Osesp - Fora do Estado de SP
do Coro da Osesp na Sala São Paulo
do Coro da Osesp gratuitos ou a preços populares - SP Capital
do Coro da Osesp gratuitos ou a preços populares - SP Interior e Litoral

Público dos concertos do Coro da Osesp - Fora do Estado de SP
Público dos concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp na Sala São Paulo
Público dos concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp fora da Sala São Paulo - SP
Capital
Público dos concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp fora da Sala São Paulo - SP
Interior e Litoral
Público dos concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp fora da Sala São Paulo - Fora do
Estado de SP
Público dos concertos com conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas na Sala São Paulo
Público dos Recitais na Sala São Paulo
Público dos concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos camensticos

ou orquestras convidadas na

Sala São Paulo

5) DIFUSÃO: RÁDIO! TV !INTERNET

! PUBLICAÇÕES

Através das diversas atividades desenvolvidas pela Fundação Osesp, uma infinidade de
conteúdos e materiais é produzida, e sua distribuição também é parte integrante dos objetivos
do presente programa de trabalho, vindo a contribuir de várias formas para o acesso do
público à música clássica, rompendo a barreira física da Sala São Paulo e representando uma
efetiva expansão do alcance das atividades.
DifusAo RAdio/ TV/Internet
/Publicações
Concertos disponibilizados - TV Pública
Concertos disponibilizados - Rádio Pública
PodcastlMidias Digitais - programação variada
PodcastlMldias Digitais - obras completas
Obras gravadas para lançamento em CD
Edição de Partituras
Encomenda de obras inéditas para orquestra
Encomenda de obras inéditas para coro
Encomenda de obras inéditas para grupos de câmara
Execução de obras inéditas
Funcionamento do Centro de Documentação Musical (COM) para consulta do público

6) QUALIDADE

DOS SERViÇOS

PRESTADOS

9
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Além da contratação de um número específico de atividades é importante a averiguação da
qualidade das mesmas e a percepção do público.
Com esse objetivo é determinada a realização de pesquisa de satisfação anual junto ao
público, para mensurar de uma forma geral a qualidade das atividades desenvolvidas e das
instalações da Sala São Paulo/Complexo Cultural Júlio Prestes, bem corno das apresentações
do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão.
Qualidade -dos Serviços Prestados
Satisfação com os Concertos da Osesp
Satisfação com as instalações do Complexo Cultural Júlio Prestes f Sala São Paulo

-_.-

-

_.

-

Satisfação com as apresentações do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão

7) CAPTAÇÃO

DE RECURSOS

Tem por objetivo estimular a participação da iniciativa privada e da sociedade civil nas
atividades executadas pela Fundação Osesp - contempladas no plano de trabalho - através da
captação de recursos e da geração de receitas. Por verbas de captação e geração de receitas
podemos citar: doações, patrocínios, receitas de bilheteria, assinaturas, aluguel de espaços no
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo, concertos patrocinados, dentre outras.
CaptaçAo de Recursos
Receitas Próprias (Captação + Receitas Geradas)

8) ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
DE CAMPOS DO JORDÃO

DO FESTIVAL INTERNACIONAL

DE INVERNO

As atividades de Formação Musical do Festival podem ser consideradas ponto de passagem
obrigatório de todos os músicos brasileiros. Seja para aqueles que já têm sua carreira
consolidada, como para os alunos participantes que almejam se estabelecer profissionalmente,
dada a sinergia entre brasileiros e estrangeiros, sejam eles alunos, professores, staff, músicos e
grandes regentes e solistas convidados.

Para a realização do Festival, deverão ser selecionados
Atividades de Fonnação.

136 alunos para participarem das

10
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Será oferecida aos alunos uma rotina de aulas e de ensaios em formações reduzidas para
recitais e em formação de corpo sinffmico, além da oportunidade de se apresentarem com
professores em recitais de câmara, ou através da formação da Orquestra do Festival.

Para o desenvolvimento das atividades de Formação no Festival de Inverno de Campos do
Jordão, a Secretaria de Estado da Cultura se compromete a repassar o montante de R$
2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais).
Atividades di Formaçao - Festival Inter"nacional de Inverno de Campos dõ'JordAo
Alunos - Bolsistas
Ensaios Instrumentistas - Orquestra do Festival
Ensaios Instrumentistas - Recitais
Ensaios com orquestra - Regência
Aulas Individuais de Instrumento para alunos da Orquestra do Festival
Aulas
Aulas

Regência
Canto

Aulas Piano
Aulas Violão
Apresentações da Orquestra do Festival
Apresentações de Recitais - Professores com Bolsistas
Apresentações conduzidas pela Classe de Regência
MasterclasseslPalestras

9) ATIVIDADES

DE PERFORMANCE

DO FESTIVAL

INTERNACIONAL

DE

INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO
Para a realização das apresentações/performances
do Festival, serão utilizados, além dos
locais tradicionais como o Auditório Cláudio Santoro e a Concha Acústica da Praça do
Capivari, o Espaço Cultural Dr. Além, e alternativamente Igrejas/Capelas - para grupos de
câmara ou coro.

Esta prevista a realização de 16 (dezesseis) apresentações no Auditório Claudio Santoro, 10
(dez) apresentações ao ar livre na concha acústica na Praça do Capivari, 11 (onze)
apresentações no Espaço Cultural Dr. Além, e 4 (quatro) apresentações em Igrejas ou Capelas
na cidade de Campos do Jordão.

A Sala São Paulo, também receberá a orquestra formada por alunos bolsistas durante o
Festival em 2 (duas) apresentações do grupo.

II
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Tais lugares abrigarão apresentações sinfônicas com orquestras convidadas ou com a
orquestra do Festival, ou grupos de câmara - que podem ser formados por trios, quartetos,
quintetos, entre outros - compostos por convidados ou alunos e professores, além de grupos
de coro.

A realização das atividades de performance exige urna extensa preparação e atividades de préprodução, que envolvem gastos com manutenção para adaptação técnica nos auditórios, para
melhor abrigar os grupos que se apresentarão e o público, e a montagem de estrutura de palco
na concha acústica da Praça do Capivari. Tais gastos incluem ainda a locação de geradores
para suprimento ou complementação energética nos locais de apresentação, sonorização e
iluminação dos palcos para ampliar a experiência de apreciação musical dos grupos junto ao
público, além de custos com transportes de grupos de artistas, transportes especializados de
instrumentos e tudo o que envolve a logística de se trazer uma grande diversidade de artistas
para o Festival.

A Fundação Osesp envidará esforços para realizar a captação de recursos próprios por meio
de doações e patrocínios (com projetos apresentados ao Ministério da Cultura - Lei Rouanet e
Secretaria de Estado da Cultura - Proac), bilheteria e demais receitas.

As atividades de performance do Festival estarão condicionadas à captação de recursos, sendo
que as mesmas serão desenvolvidas proporcionalmente
a esta captação, conforme
demonstrado a seguir:

_ Captação de Recursos até R$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais):
~

lBtividade?l
Apresentações Smffimcas - Teatros - Orquestras Convidadas
Apresentações Sinffinicas - Ar Livre - Orquestras Convidadas
Apresentações Sinffinicas - Teatros Osesp
Apresentações Sinffinicas - Ar Livre Osesp
Apresentações Câmara - Grupos Nacionais
Apresentações Câmara - Grupos Internacionais

2
5

Apresentações Coral
Orquestras Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara - Nacionais
Grupos de Câmara - Internacionais

2
5
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_ Captação de Recursos a partir de R$ 2.500.001,00 (Dois Milhões, Quinhentos Mil e Um
Reais) até R$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais):
.

.

.

Descrição

..
Apresentações

Sinfflnicas - Teatros - Orquestras Convidadas

Apresentações

Sinfônicas.

N"de
atividades
4

-

Ar Livre - Orquestras Convidadas

Sinfônicas - Teatros - Osesp
Sinfônicas - Ar Livre Osesp

2

Apresentações
Apresentações

Câmara - Grupos Nacionais
Câmara - Grupos Internacionais

5

Apresentações

Coral

Apresentações
Apresentações

1
5

4

Orquestras Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara. Nacionais

5
5

Grupos de Câmara - Internacionais

_ Captação de Recursos a partir de R$ 3.000.001,00 (Três Milhões e Um Reais) até R$
3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais):
~-_.

Descrição

.

N° de'
atividades
11

Apresentações

.
Sinfõnicas - Teatros - Orquestras Convidadas

Apresentações

Sinfônicas - Ar Livre - Orquestras Convidadas

3

Apresentações

Sinfônicas - Teatros - Osesp

Apresentações

Sinfõnicas - Ar Livre - Osesp

3
1

Apresentações
Apresentações

Câmara - Grupos Nacionais
Câmara - Gruposlntemacionais

Apresentações

Coral

Orquestras Sintõnicas Convidadas
Grupos de Câmara - Nacionais
Grupos de Câmara - Internacionais

5
5
1
10
5
5

jJ
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_ Captação de Recursos a partir de 3.500.001,00 (Três Milhões e Quinhentos Mil e Um Reais)
até R$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais):

Descrição

.

.

NU de
..

..
..
Apresentações Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas

atividades
15
6
4
1

Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros - Osesp
Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Osesp
Apresentações Câmara - Grupos Nacionais
Apresentações Câmara - Grupos Internacionais

7

Apresentações Coral

2

5

14

Orquestras Sinfônicas Convidadas

7

Grupos de Câmara - Nacionais
Grupos de Câmara - Internacionais

5

. Captação de Recursos a partir de R$ 4.000.001,00 (Quatro Milhões e Um Reais) até R$
4.500.000,00 (Quatro Milhões e Quinhentos Mil Reais):
.

Descrição

NDde
..

-.,.

Apresentações Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas

atividades

2"

Apresentações Sinfõnicas - Ar Livre - Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfõnicas - Teatros Osesp
Apresentações Sinfônicas - Ar Livre Osesp

9
4
1

Apresentações Câmara - Grupos Nacionais
Apresentações Câmara - Grupos Internacionais

9

Apresentações Cora]

3

Orquestras Sinfônicas Convidadas

18
8

Grupos de Câmara - Nacionais
Grupos de Câmara - Internacionais

5

5

Durante o período de realização do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão a
Secretaria de Estado da Cultura se compromete a disponibilizar o Auditório Cláudio Santoro
para a realização das atividades relacionadas ao Festival.

OBRIGAÇÕES

E DIREITOS

I) COMPLEXO

CULTURAL

JÚLIO PRESTES:

SALA DE CONCERTOS
14
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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 / 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.
2) COMPLEXO

CULTURAL JÚLIO PRESTES:

ESTAÇÃO DAS ARTES, HALL E

SALÃO DOS ARCOS
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. Esta cota inclui o Poder Legislativo
e o Poder Judiciário, em datas a serem definidas de comum acordo.
3) COMPLEXO CULTURAL JÚLIO PRESTES: EVENTO BENEFICENTE
A FUNDAÇÃO OSESP se compromete a locar a Sala de Concertos, caso seja solicitado pelo
Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Estado de Cultura, para OI (um) evento
beneficente por quadrimestre, não cumulativo, a preço de custo, em datas a serem definidas de
comum acordo.
4) COMPLEXO CULTURAL JÚLIO PRESTES: SALÃO NOBRE E BOULEV ARD
Serão administrados de forma compartilhada pela FUNDAÇÃO OSESP e pela Secretaria de
Estado da Cultura.
5) UTILIZAÇÃO

DO COMPLEXO

CULTURAL

JULIO

PRESTES/SALA

SÃO

PAULO
A FUNDAÇÃO OSESP não permitirá a ocupação gratuita de demais espaços do Complexo
Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo além do previsto neste anexo I.
A utilização das dependências,
Júlio Prestes/Sala São Paulo por
_ Termo de Permissão de Uso
Cultural Júlio Prestes/Sala São

bem como a ocupação dos espaços do Complexo Cultural
terceiros será realizada de acordo com o previsto no Anexo V
e no Regulamento de Utilização de Espaços do Complexo
Paulo elaborado pela FUNDAÇÃO OSESP e aprovado pela

SEC.
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6) UTILIZAÇÃO

DO ESTACIONAMENTO

A FUNDAÇÃO OSESP, mediante prévio cadastramento,
estacionamento aos funcionários da SECo

franqueará

o uso gratuito do

7) FUNDO DE CAPlT AL
A FUNDAÇÃO OSESP manterá um fundo de capital que será composto, no mínimo, por 3%
(três por cento) de todas as receitas próprias líquidas (deduzidos impostos e contribuições),
excetuando-se aquelas provenientes de captação de recursos via Leis de Incentivo Fiscal,
repasses do Contrato de Gestão e/ou convênios.
8) OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA
CULTURAL JúLIO PRESTES/OSESP

E CORRETIVA

DO COMPLEXO

A FUNDAÇÃO OSESP ficará responsável pela operação, manutenção preventiva e corretiva
da parte que administra do imóvel consistente no Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São
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) REAVALIAÇÃO
O Anexo Técnico I deverá, para os anos seguintes, ser reavaliado até 30 de junho de cada ano.
ORGANIZAÇÃO

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 de custos.
A FUNDAÇÃO OSESP manterá o equilíbrio econômico-financeiro
do Contrato de Gestão.

durante toda a vigência
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO GERAL DO ATlNGIMENTO 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 vírgula

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
total repassado pela CONTRATANTE;
11) Por meta parcialmente

atingida haverá penalidade de 1,5% (um e meio por cento),

calculada sobre o valor totai repassado pela CONTRATANTE.
A penalidade mencionada no item II acima é alternativa, devendo, a critério da Comissão de
Avaliação, justificar sua aplicação ou não, cabendo à decisão final a SECo
Os recursos financeiros referentes à(s) penalidade(s) eventualmente aplicada(s) deixarão de
ser repassados pela Secretaria de Estado da Cultura à 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 à FUNDAÇÃO OSESP no exercício seguinte.
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~t.J~Q~

;Anual. 'lTrim. LTrim. ~rim_
Temporada
2013 na Sala São Paulo Número
Concertos Sinffinicos da Osesp na Sala São realizados
Paulo
Concertos gratuitos ou a preços populares Número
I
realizados
com a Osesp na Sala São Paulo

de

concertos

84

10

30

27

de

concertos

16

4

8

3

Número
realizados
Número
realizados

de

concertos

2

de

concertos

18

3

6

4

Número
realizados

de

concertos

4

Número
realizados

de

concertos

14

Grupos de Câmara da Temporada 2013 n, Número
realizados
Sala São Paulo
Concertos de Grupos de Câmara formados
por integrantes da Osesp na Sala São Paulo

de

concertos

20

Grupos de Câmara fora da Sala São Paulo
Concertos de Grupos de Câmara formados
por integrantes da Osesp fora da Sala São
Paulo
Concertos gratuitos ou a preços populares
com conjuntos camerlsticos ou orquestras
convidadas na Sala São Paulo
Concertos com conjuntos cameristicos ou
orquestras convidadas na Sala São Paulo

Número
realizados

de

concertos

3

3

Número
realizados

de

concertos

9

9

Número
realizados

de

concertos

9

9

Número
realizados

de

concertos

4

Concertos ao Ar Livre
Coro
Sintõnico
ou de Câmara ,om
Orquestra na Sala São Paulo
Concertos do Coro da Osesp com Orquestra
na Sala São Paulo
Coro Sinfônico ou de Câmara na Temporada
2013 na Sala São Paulo
Concertos do Coro da Osesp na Sala São
Paulo
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara
da Osesp gratuitos ou a preços populares

Recitais na Sala São Paulo

17

5

14
4

7

6

3

INota: St: a Osesp superar o número de concertos ao ar livre na Capital ou no Interior e Litoral do Estado de São Paulo, o
número eXl,;edente de concertos será computado na meta "Concertos Gratuitos ou a Preços Populares com a Osesp na Sala
São Paulo.
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Número
realizados
com a Osesp
de concertos
Concerto de Abertura do Festival de Inverno Número
realizados pela Osesp
em Campos do Jordão
como
convidada
do
Festival de Inverno de
Campos do Jordão
Número
de concertos
Concertos ao Ar Livre
realizados
d, concertos
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara Número
realizados
fora da capital do Estado de São Paulo
Concertos do Coro da Osesp
d, concertos
Concertos de Grupos de Câmara fannados Número
Concertos

DE PRODUÇÃO

CULTURAL

gratuitos

por integrantes da Osesp

realizados

16

32

3

7

6

9

18

3

2

INata: Se li Osesp superar o número de concertos ao ar livre na Capital ou no Interior e Litoral do Estado de SlI.o Paulo, o
número excedente de concertos será computado na meta "Concertos Gratuitos ou li Preços Populares com li Osesp na Sala
S!io Paulo.

Concertos fora do Estado de São Paulo
Concertos Sinfônicos ou de Grupos de
Câmara da Osesp

concertos
9

9
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~.~~~
.Trim II~Triiiil

(Triiii1.~TriiD1

Ensaios e/ou concertos didáticos

Atividades Musicais com Alunos.
Reduzidos

Treinamento de Professores

69

10

21

24

14

18

2

7

7

2

700

87

263

175

175

Grupos

Número
de
disponibilizadas
professores

vagas
para

vagas
Número
de
nos
disponibilizadas
programas
educacionais,
para 57.400 8.320
alunos
vindos
de
escolas de SP Capital Número absoluto
de
Cursos
Cursos Falando de Música na Sala São Número
"Falando de Música"
84
10
Paulo
realizados
Número
de
alunos
Academia de Música da Osesp
treinados na Academia
15
15
de Música da Osesp
Número
de
alunos
Coro Acadêmico da Osesp
treinados
no
Coro
20
20
Acadêmico da Osesp
Masterclasses com solistas convidados
Número
de
Masterclasses
com
10
solistas
convidados
realizadas
Programas Educacionais

17.470 19.965

11.645

30

27

17

15

15

15

20

20

20

lO

20
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.Anual .•..Trit.!. [Trim. LJrim. fTrim
Número
de
disponibilizadas
nos
programas educacionais,
para alunos vindos de
escolas de SP Interior e
Litoral
Número
absoluto
de Cursos
Cursos / Oficinas Musicais fora da Sala São Número
Musicais
Oficinas
Paulo
realizados

12.600

1.826 3.835 4,383 2.556

9

27

18

~ota: Parte considerâvel do grande público atingido pelos Concertos Didâticos e Ensaios Gerais Abertos (principal
atividade dos Programas Educacionais) vem de fora da capital paulista, c a meta de público consta em ambas as esferas
(dentro e fora da capital). Entretanto, para a experiência do Programa, é importante que o desenvolvimento das atividades
seja na Sala São Paulo e que também sejam desempenhadas pela Osesp ou grupos parceiros. As vagas serão sempre
oferecidas sem discriminação de localizaçi1.ogeogrãfica, sendo importante ressaltar que essas vagas são disponibilizadas para
que sejam preenchidas na medida em que as inscrições são recebidas, de acordo com o interesse e o cadastramento das
escolas participantes. A contagem da meta deverã ser analisada em sua totalidade (capital mais interior/litoral),

~
ErI J!lI l!lI
Trim Trim Trim Trim

Solistas Convidados

Número
regentes
convidados
em
apresentações realizadas
Número
de
solistas
convidados
em
apresentações realizadas

20

30

3

10

4

3

5

8

6

II
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Trim: LTrim ,Trim

70%

70%

70%

70%

70%

de ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Percentual
de público
Público dos concertos com a Osesp - Fora do Percentual
de público
Estado de SP

de ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

de ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Público dos concertos do Coro da Osesp na Percentual
de público
Sala São Paulo

de ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Público dos concertos do Coro da Osesp
gratuitos ou a preços populares. SP Capital

Percentual
de público

de ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Público dos concertos do Coro da Osesp
gratuitos ou a preços populares - SP Interior
e Litoral
Público dos concertos do Coro da Osesp Fora do Estado de SP

Percentual
de público

de ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Percentual
de público

de ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Público dos concertos de Grupos de Câmara
fonnados por integrantes da Osesp na Sala
São Paulo
Público dos concertos de Grupos de Câmara
fonnados por integrantes da Osesp fora da
Sala São Paulo - SP Capital
Público dos concertos de Grupos de Câmara
fonnados por integrantes da Osesp fora da
Sala São Paulo - SP Interior e Litoral
Público dos concertos de Grupos de Câmara
formados por integrantes da Osesp fora da
Sala São Paulo - Fora do Estado de SP

Percentual
de público

de ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Percentual
de público

de ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Percentual
de público

de ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Percentual
de público

d, ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Público
dos concertos com conjuntos Percentual
cameristicos ou orquestras convidadas na de público
Sala São Paulo
Percentual
Público dos Recitais na Sala São Paulo
de público
Público dos concertos gratuitos ou a preços Percentual
populares com conjuntos cameristicos ou de público
orquestras convidadas na Sala São Paulo

de ocupação

50%

50%

50%

50%

50%

de ocupação

50%

50%

50%

50%

50%

de ocupação

50%

50%

50%

50%

50%

Público dos concertos sinfônicos da Osesp
na Sala São Paulo

Percentual
de público

Público dos concertos gratuitos ou a preços
populares com a Osesp • SP Capital

Percentual
de público

Público dos concertos gratuitos ou a preços
populares com a Osesp - SP Interior e Litoral

J.;
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d,
Número
disponibilizados
Pública
d,
Número
disponibilizados

Concertos - Rádio Pública

PodcastlMldias
variada
Podcast/Mldias

Digitais

programação

Digitais - obras completas

concertos

3

3

TV
concertos
- Rãdio

Pública
Minutos disponibilizados
,m formato Podcast .
programação variada
d, minutos
Número
disponibilizados
formato Podcast

10

,m

28

3

9

10

6

240

30

70

70

70

120

120

obras

completas
Obras gravadas para lançamento em CO

d,
obras
Número
gravadas para lançamento

6

2

120

48

12

3

2

emCD
Obras gravadas
Edição de Partituras

Número d, minutos d,
obras gravadas
d, Partituras
Número

72
9

Editadas
Encomenda de obras inéditas para orquestra

d,
Encomenda de obras inéditas para coro

de encomendas
obras inéditas

Número

2

2

1

1

P'"

orquestra
Número de encomendas
d, obras inéditas paro

coro
Encomenda de obras inéditas para grupos de Número d, encomendas
d, obras inéditas paro
câmara
grupos de câmara
Número de execuções de
Execução de obras inéditas
obras inéditas
d, horas d,
Número
Funcionamento do Centro de Documentação
funcionamento
do COM
Musical (CDM) para consulta do público
para consulta do público

2

1

450

112,5

112,5

112,5

J 12,5
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[Trim.' lf~im"LTrirn •.• ~
Indice de Satisfação com
os Concertos da Osesp
Indice de Satisfação com
as
instalações
do
Complexo Cultural Júlio
Prestes I Sala São Paulo
Satisfação com as apresentações do Festival Indice de Satisfação com
apresentações
do
Internacional de Inverno de Campos do as
Festival InternacionaJ de
Jordão
Inverno de Campos do
Jordão
Satisfação com as instalações do Complexo
Cultural Júlio Prestes I Sala São Paulo

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

t::~:J'
Receitas Próprias captadas
peja Fundação Osesp em
relação ao Contrato de
Gestão
Total a ser captado

Percentual
de
Receitas
Próprias
captadas
pela
Fundação Osesp em relação ao
Contrato de Gestão
Total a ser captado - Valor
absoluto, em Reais

Valor a ser captado - Festival
Valor a ser captado
Festival InternacionaJ de Internacional de Inverno de
Inverno de Campos do Campos do Jordão - Valor
absoluto, em Reais
Jordão

_

24,5%

6,125%

6,125%

6,125%

6,125%

RS

RS

R$

R$

R$

13.695.500 3.423.875 3.423.875 3.423.875 3.423875

RS
2500000

RS
2.500.000

j)
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participantes
Ensaios

Instrumentistas

-

do N° de ensaios realizados
pela Orquestra do Festival

Orquestra

Festival

N° de ensaios de grupos
de câmara realizados com

Ensaios Instrumentistas - Recitais

18

18

30

30

3

3

900

900

24

24

bolsistas
Ensaios com orquestra

- Regência

Aulas Individuais
de Instnunento
alunos da Orquestra do Festival

paro

Aulas - Regência

nO de ensaios para alunos
de
regência
com
a
orquestra do Festival
N° de aulas individuais
realizadas para alunos
instrumentistas
da
Orquestra do Festival
N° de aulas oferecidas
para alunos de regência

Aulas - Canto

N° de aulas oferecidas
para alunos de Canto

40

40

Aulas - Piano

N° de aulas oferecidas
para alunos de Piano

42

42

Aulas - Violão

N° de

60

60

5

5

10

10

2

2

9

9

aulas

oferecidas

para alunos de Violão
Apresentações da Orquestra do Festival

N° de apresentações

Apresentações de Recitais - Professores com N° de apresentações
Bolsistas
Apresentações

conduzidas

Regência
MasterclassesiPalestras

pela Classe

de N° de apresentações
N°
de
masterclassesl
palestras oferecidas

lJ
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Sinfõnicas
- Teatros
Apresentações
Orquestras Convidadas
Sinfônicas - AI Livre
Apresentações
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros - Osesp
Apresentações

-

I"

2"

3"

4'

Trim

Trim

Trim

Trim

N° de apresentações

-

-

-

-

-

-

N° de apresentações

-

-

-

-

-

N° de apresentações

1

-

N° de apresentações

2

-

-

1

N° de apresentações

-

2

-

5

-

-

5

-

Sinfônicas - Ar Livre - Osesp
Câmara

Meta
Anual

-

Apresentações Câmara - Grupos Nacionais
Apresentações
Internacionais

DE PRODUÇÃO CULTURAL

de Inverno de Campos do .JonJão

ute R$ 2 )00 OOU(lO (l)0I~ Milhões ~ ()umilclllo'

..

DA CULTURA
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Grupos

N de apresentações
Q

-

Apresentações Coral

N° de apresentações

-

-

-

-

-

Orquestras Sinfônicas Convidadas

N° de grupos

-

N° de grupos

2

Grupos de Câmara - Internacionais

Wde grupos

5

-

-

Grupos de Câmara. Nacionais

-

-

Atividades

de I'crfnrmance

- Festl~'allntcrnaciunal

Captaç:lo de K~Cll[S0S d p.lrllr de K$ 2 ,00 (lO I 00 (DOIS Mllhõn

2
5

de In~erno de Campos do Jordão
C (1ulllhclllos MIl e Um Rea,,) ale K$ 3 U()OOOU,OO (I rc' MlIhõcs de

ReaiS)

Indicador

Descriçllio

_ .. _.

Sinffmicas
- Teatros
Apresentações
Orquestras Convidadas
Apresentações
Sintõnicas - AI Livre
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros Osesp
Apresentações

-

4

Z'
Trim

3'
Trim

4'
Trim

-

-

4

-

N° de apresentações

-

N° de apresentações

-

-

-

-

-

N° de apresentações

2

2

N° de apresentações

1

-

N° de apresentações

5

-

-

5

-

5

-

-

5

-

Sinfônicas - Ar Livre - Osesp
Câmara

I'
Trim

-

Apresentações Câmara - Grupos Nacionais
Apresentações
Internacionais

M,la
Anual

Grupos

N° de apresentações

1

Apresentações Coral

N° de apresentações

-

-

-

-

-

Orquestras Sinfônicas Convidadas

N° de grupos

4

N° de grupos

5

Grupos de Câmara - Internacionais

N° de grupos

5

-

4

Grupos de Câmara - Nacionais

-

-

5
5
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Mil RealS)

4"

Meta

)"

Anual

Trim

2"
Trim

3"
Trim

Trim

li

-

-

li

-

3

-

-

3

-

N° de apresentações

3

-

3

Apresentações Sinfõnicas - Ar Livre - Osesp

N° de apresentações

1

Apresentações Câmara - Grupos Nacionais

N° de apresentações

5

-

-

5

-

5

-

-

5

-

Indicador

Descrição

- Teatros
Sinfônicas
Apresentações
Orquestras Convidadas
Sinfônicas - AI Livre
Apresentações
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros - Osesp

Apresentações
Internacionais

-

Câmara

-

N° de apresentações

-

N° de apresentações

N° de apresentações

Grupos

1

Apresentações Coral

N° de apresentações

1

-

-

1

-

Orquestras Sinfõnicas Convidadas

N° de grupos

10

-

-

10

-

Grupos de Câmara - Nacionais

N° de grupos

5

Grupos de Câmara - Internacionais

N° de grupos

5

Atividlldes de Performance

- Festi\allnternaclOnal

de Imerno

Indicador

Meta
Anual

-

N° de apresentações

-

N° de apresentações

Sinfônicas - Teatros - Osesp
Apresentações Sinfônicas - Ar Livre Osesp
Apresentações Câmara - Grupos Nacionais

Sinfônicas
Apresentações
Orquestras Convidadas
Sinfônicas
Apresentações
Orquestras Convidadas

-

Teatros

5

de Campos do .Jordão

Ca[ltaçilo d~ Il.CCllrs\l~a pamr (k J 500001 00 (I rê~ Mllhf)~~ ()ulIlhelllü> Mil c Um l{~alS) ate I{$ 4 000 UOU(lO()ualro

Descrição

5

\"
Trim
.

MI\h(j~,de I{Cdl~)

2"

3"

4"

Trim

Trim

Trim

15

-

-

15

-

6

-

-

6

-

N° de apresentações

4
1

-

4

N° de apresentações
N° de apresentações

7

-

-

7

-

5

-

-

5

-

N° de apresentações

2

-

-

2

-

Orquestras Sinfônicas Convidadas

N° de grupos

14

N° de grupos

7

Grupos de Câmara - Internacionais

N° de grupos

5

-

14

Grupos de Câmara - Nacionais

-

-

-

AI

Livre

Apresen~ções

Câmara
Apresentações
Internacionais
Apresentações Coral

-

Grupos

N° de apresentações

1

7
5
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Apresentações
Sinfônicas
- Teatros
Orquestras Convidadas
Apresentações
Sinfônicas - M Livre
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros - Osesp

N° de apresentações

Apresentações

DE PRODUÇÃO CULTURAL

20

20

9

9

N° de apresentações

4

4

N° de apresentações

1

1

Apresentações Câmara - Grupos Nacionais

N° de apresentações

9

9

Apresentações
Internacionais

N° de apresentações

5

5
3

Sinfônicas - Ar Livre - Osesp
Câmara

Grupos

N° de apresentações

Apresentações Coral

N° de apresentações

3

Orquestras Sinfônicas Convidadas

N° de grupos

18

Grupos de Câmara - Nacionais

N° de grupos

8

Grupos de Câmara - Internacionais

N° de grupos

5

-

-

18
8
5

-
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GLOSSÁRIO

j;>

»

Concerto sinfOnico: apresentação da orquestra com ou sem solista e coro;
Concerto de câmara: apresentação da orquestra em formação reduzida com ou sem

solista e coro;
Concerto didático: apresentação voltada a estudantes com explicações especiais

»

quanto ao repertório 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
cameristicos, gratuitos ou cujos ingressos tenham preços menores ou iguais a R$ 15,00;
Concertos patrocinados: apresentações custeadas por patrocinadores, sem venda de

»

ingressos;
;:.
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 Coros da OSESP,
alunos da Academia de Música da OSESP ou do Coro Acadêmico da OSESP;
;:.
Ensaio aberto: ensaio de uma ou mais peças musicais realizado com a presença do
público;
;:.
Falando de Música: palestra oferecida ao público pagante dos concertos da temporada
em que são abordados, de forma descontraída e ilustrativa, aspectos estéticos das obras,
biografia dos compositores e outras peculiaridades do programa que será apresentado em
seguida;
;:.
Fazendo Musica na Osesp: nesta atividade, os alunos têm contato direto com músicos
da orquestra, ou alunos da Academia de Música da Osesp, que desenvolvem o aprendizado
musical, tanto através da utilização dos instrumentos musicais, quanto de repertórios
orquestrais. Comporta a inscrição de uma escola com 40 participantes, incluindo professores;
;:.
Gincana Musical: atividade que consiste em brincadeiras e jogos, onde os alunos
aprendem sobre a história e a arquitetura da Sala São Paulo e sobre a estrutura de urna
orquestra. Comporta a inscrição de três escolas, cada uma com 40 participantes, incluindo
professores;
;:.
Obras comissionadas: peças encomendadas a um compositor com a finalidade de
serem apresentadas em primeiras audições (nacionais ou mundiais) pela orquestra;
;:.
Temporada: apresentações da orquestra, do coro, sinronicas ou de câmara e de grupos
convidados, compreendidas entre o primeiro e o último dia do ano civil.

jJ

\
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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 2014, 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. O programa de trabalho contempla
três grandes projetos, quais sejam: i) a administração, operação e manutenção da Orquestra
Sinfônica do Estado de São Paulo - OSESP; ii) a manutenção e o aperfeiçoamento da parte do
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo sob administração da Fundação asesp e iii) a
administração, realização e a operação da 4Y edição do Festival Internacional de Inverno de
Campos do Jordão.
Para bem desempenhar as suas atribuições a FUNDAÇÃO aSESP deverá durante a vigência
do CONTRATO DE GESTÃO:
I. Manter e, sempre que possível, melhorar o padrão de qualidade da aSESP, da parte do
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo sob sua administração e do Festival
Internacional de Inverno de Campos do Jordão;
11. Possibilitar o amplo acesso do público aos concertos da aSESP e aos eventos realizados
pela FUNDAÇÃO OSESP;
m. 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 artístico nas temporadas de concertos da aSESP e no Festival Internacional de Inverno
de Campos do Jordão;
V. Difundir o trabalho da aSESP,
disponibilizando
suas apresentações
para
transmissão/exibição via rádio e televisão;
VI. Estabelecer pólo de gravação de música, tendo por base o Complexo Cultural Júlio
Prestes/Sala São Paulo;
VII. Gravar obras do repertório sinfônico para lançamento em suportes fisicos 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 aSESP 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 aSESP e atividades afins;
30
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XV. Manter um Fundo de Capital destinado a, no futuro, suportar fmanceiramente 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.
XIX. Realizar o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão.
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APRESENTAÇÃO

Para melhor demonstrar a amplitude das atividades contratadas e o público beneficiado no
Estado de São Paulo, o presente plano de trabalho teve a sua estruturação alterada para alocar
separadamente as atividades realizadas na capital e no interior/litoral, bem como para dividir
essas mesmas atividades em duas vertentes: Difusão e Formação. Essas modificações visam
facilitar o acompanhamento e visualização das atividades realizadas.

1) ATIVIDADES

DE DIFUSÃO

As atividades de Difusão contemplam a oferta de apresentações, através dos diversos projetos
desenvolvidos pela Fundação Osesp, dentro e fora de sua sede, a Sala São Paulo, objetivando
a fruição da música erudita pelo público em geral.
"Atividades de Difu-sãO= SP Capital
Concertos Sinronicos da Osesp na Sala São Paulo
Concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp na Sala São Paulo
Concertos ao Ar Livre
Concertos do Coro da Osesp com Orquestra na Sala São Paulo
Concertos
Concertos
Concertos
Concertos
Concertos

do Coro da Osesp na Sala São Paulo
do Coro da Osesp gratuitos ou a preços populares
de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp na Sala São Paulo
de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp fora da Sala São Paulo
gratuitos ou a preços populares com conjuntos camefÍsticos ou orquestras convidadas na Sala São

Paulo
Concertos com conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas na Sala São Paulo
Recitais na Sala São Paulo

Atividades de Difusão - SP.liiterior e Litoral
Concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp
Concerto de Abertura do Festival de Inverno em Campos do Jordão
Concertos ao Ar Livre
Concertos do Coro da Osesp
Concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp

Atividãdesdé. Difusão - Fora do Estado
Concertos Sinfônicos ou de Grupos de Câmara da Osesp
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DE FORMAÇÃO

As atividades de Formação têm como objetivo básico promover a cultura e a educação,
utilizando como ferramenta a música clássica. Os Programas Educacionais podem ser
elencados

em 4 grandes grupos, a seguir:

Formação de Professores: Por meio de cursos divididos em módulos, para professores com ou
sem conhecimento musical, fornecendo-lhes subsídios teórico-práticos para a realização de
atividades musicais nas escolas em que atuam;

Formação de Público: Proporciona aos alunos dos professores treinados nos cursos de
formação, a possibilidade de vir à Sala São Paulo assistir a um Concerto Didático ou a um
Ensaio Geral Aberto, complementando, dessa forma, as atividades desenvolvidas em sala de
aula pelos professores formados pelos cursos dos Programas Educacionais. Para uma parcela
desses alunos, ainda poderão ser oferecidas Atividades Musicais com Grupos reduzidos:
"Gincanas Musicais" ou "Fazendo Música na Osesp", que englobam aspectos musicais de
composição, apreciação e execução;

Formação de profissionais de música orquestral: Se dá através da manutenção da Academia
de Música da Osesp, que surgiu no ano de 2006 para cobrir uma lacuna existente nos cursos
de alto grau de especialização em música clássica, e para fomentar o cenário erudito de novos
músicos de orquestra brasileiros. O currículo oferece uma combinação de aulas individuais de
instrumento, aulas de música de câmara e prática de orquestra, aulas de teoria musical, sendo
acompanhados de perto por músicos da Osesp. A duração do curso é de dois anos, sendo
renovável por mais um ano. Os alunos recebem ainda bolsa de estudos, vale alimentação e
seguro saúde durante o período em que estiverem matriculados, para que possam se dedicar
integralmente ao curso;

Formacão de profissionais de canto: Criado em 2013 com o objetivo de formar
profissionalmente jovens cantores líricos, o Coro Acadêmico da Osesp oferece experiência de
prática coral, conhecimento de repertório sinfônico para coro e orientação em técnica vocal,
prosódia e dicção. Os alunos vivenciam e participam do dia a dia de um coro profissional,
realizando apresentações junto ao Coro da Osesp, dentro de sua temporada anual, além de
concertos organizados pela Coordenação Pedagógica do Coro Acadêmico. Os alunos recebem
ainda bolsa de estudos, vale alimentação e seguro saúde durante o período em que estiverem
matriculados, para que possam se dedicar integralmente ao curso.
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Atividades de FormaçAo -= SP Capital
Ensaios eJou concertos didáticos
Atividades Musicais com Alunos - Grupos Reduzidos
Treinamento de Professores
Cursos Falando de Música na Sala São Paulo
Academia de Música da Osesp
Coro Acadêmico da Osesp
Masterc1asses com solistas convidados

r

Atividades de Formaçãõ~ - SP , Interior e Litoral
Cursos (Oficinas Musicais fora da Sala São Paulo

3) ARTISTAS

5.

CONVIDADOS

A participação de artistas convidados, solistas ou regentes, proporciona ao público a
oportunidade de apreciação de obras desempenhadas por urna maior diversidade de artistas,
além de trazer aos próprios artistas da Osesp a possibilidade de integração e de troca de
experiências emiquecedoras.
CODvidãdos
Regentes Convidados

-

Solistas Convidados

4) OCUPAÇÃO

Além do desenvolvimento de diversas atividades e projetos visando à formação e ampliação
de público para a música clássica, os índices de ocupação visam garantir a efetiva fruição da
população aos produtos culturais ofertados pela Fundação Osesp.

É através da efetiva participação do público que se torna possível mensurar a real fruição dos
produtos culturais ofertados, por isso a oferta de produtos não pode ser analisada dissociada
da participação do público.
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Ocupação
..
..
PUblico dos concertos sinfônicos da Osesp na Sala São Paulo
Público dos concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp - SP Capital
Público dos conceItos gratuitos ou a preços populares com a Osesp - SP Interior e Litoral
Público dos conceItos com a Osesp - Fora do Estado de SP
Público dos concertos do Coro da Osesp na Sala São Paulo
Público dos concertos do Coro da Osesp gratuitos ou a preços populares - SP Capital
Público dos concertos do Coro da Osesp gratuitos ou a preços populares - SP Interior e Litoral
Público dos concertos do Coro da Osesp - Fora do Estado de SP
Público dos conceitos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp na Sala São Paulo
Público dos concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp fora da Sala São Paulo - SP
Capital
Público dos concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp fora da Sala São Paulo - SP
Interior e Litoral
Público dos concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp fora da Sala São Paulo - Fora do
Estado de SP
Público dos concertos com conjuntos camerfsticos ou orquestras convidadas na Sala São Paulo
Público dos Recitais na Sala São Paulo
Público dos concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos camerlsricos ou orquestras convidadas na
Sala São Paulo

5) DIFUSÃO: RÁDIO J TV J INTERNET

J PUBLICAÇÕES

Através das diversas atividades desenvolvidas pela Fundação Osesp, uma infinidade de
conteúdos e materiais é produzida, e sua distribuição também é parte integrante dos objetivos
do presente programa de trabalho, vindo a contribuir de várias formas para o acesso do
público à música clássica, rompendo a barreira física da Sala São Paulo e representando uma
efetiva expansão do alcance das atividades.
Difu-Slio Rádio/TV I Internet /Publicações
Concertos disponibilizados - TV Pública
Concertos disponibilizados - Rádio Pública
PodcastlMldias Digitais. programação variada

-

PodcastlMídias Digitais - obras completas
Obras gravadas para lançamento em CD
Edição de Partituras
Encomenda de obras inéditas para orquestra
Encomenda de obras inéditas para coro
Encomenda de obras inéditas para grupos de câmara
Execução de obras inéditas
Funcionamento do Centro de Documentação Musical (COM) para consulta do público
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DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Além da contratação de um número específico de atividades é importante a averiguação da
qualidade das mesmas e a percepção do público.
Com esse objetivo é determinada a realização de pesquisa de satisfação anual junto ao
público, tendo por objetivo mensurar de uma forma geral a qualidade das atividades
desenvolvidas e das instalações da Sala São Paulo/Complexo Cultural Júlio Prestes, bem
como das apresentações do Festivallntemacional de Inverno de Campos do Jordão.
Qualidade dos Serviços Prest&dos
Satisfação com os Concertos da Osesp
Satisfação com as instalações do Complexo Cultural Júlio Prestes / Sala São Paulo
Satisfação com as apresentaçt'les do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão

7) CAPTAÇÃO

DE RECURSOS

Tem por objetivo estimular a participação da iniciativa privada e da sociedade civil nas
atividades executadas pela Fundação Osesp - contempladas no plano de trabalho - através da
captação de recursos e da geração de receitas. Por verbas de captação e geração de receitas
podemos citar: doações, patrocínios, receitas de bilheteria, assinaturas, aluguel de espaços no
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo, concertos patrocinados, dentre outras.
Captação de Recurso'"
Receitas Próprias (Captação + Receitas Geradas)

8) ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
DE CAMPOS DO JORDÃO

DO FESTIVAL INTERNACIONAL

DE INVERNO

As atividades de Formação Musical do Festival podem ser consideradas ponto de passagem
obrigatório de todos os músicos brasileiros. Seja para aqueles que já têm sua carreira
consolidada, como para os alunos participantes que almejam se estabelecer profissionalmente,
dada a sinergia entre brasileiros e estrangeiros, sejam eles alunos, professores, staff, músicos e
grandes regentes e solistas convidados.

Para a realização do Festival, deverão ser selecionados l36 alunos para participarem das
Atividades de Formação.
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Será oferecida aos alunos uma rotina de aulas e de ensaios em formações reduzidas para
recitais e em formação de corpo sinfônico, além da oportunidade de se apresentarem com
professores em recitais de câmara, ou através da formação da Orquestra do Festival.

Para o desenvolvimento das atividades de Formação no Festival de Inverno de Campos do
Jordão, a Secretaria de Estado da Cultura se compromete a repassar o montante de R$
2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais).
Atividades

de FormaçAo ~ Festivallnternacionsl

de

Inverno di Campos

do JordAó

-

..

Alunos - Bolsistas
Ensaios Instrumentistas - Orquestra do Festival
Ensaios Instrumentistas - Recitais
Ensaios com orquestra - Regência
Aulas Individuais de lnstnunento para alunos da Orquestra do Festival
Aulas
Aulas

Regência
Canto

Aulas Piano
Aulas - Violão
Apresentações da Orquestra do Festival
Apresentações de Recitais - Professores com Bolsistas
Apresentações conduzidas pela Classe de Regência
Masterclasses/Palestras

9) ATIVIDADES

DE PERFORMANCE

DO FESTIVAL

INTERNACIONAL

DE

INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO

Para a realização das apresentações/performances
do Festival, serão utilizados, além dos
locais tradicionais como o Auditório Cláudio Santoro e a Concha Acústica da Praça do
Capivari, o Espaço Cultural DI. Além, e alternativamente Igrejas/Capelas - para grupos de
câmara ou

COTO.

Está prevista a realização de 16 (dezesseis) apresentações no Auditório Claudio Santoro, 10
(dez) apresentações ao ar livre na concha acústica na Praça do Capivari, 11 (onze)
apresentações no Espaço Cultural Dr. Além, e 4 (quatro) apresentações em Igrejas ou Capelas
na cidade de Campos do Jordão.

A Sala São Paulo, também receberá a orquestra formada por alunos bolsistas durante o
Festival em 2 (duas) apresentações do grupo.
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Tais lugares abrigarão apresentações sinfônicas com orquestras convidadas ou com a
orquestra do Festival, ou grupos de câmara - que podem ser formados por trios, quartetos,
quintetos, entre outros - compostos por convidados ou alunos e professores, além de grupos
de coro.

A realização das atividades de performance exige uma extensa preparação e atividades de préprodução, que envolvem gastos com manutenção para adaptação técnica nos auditórios, para
melhor abrigar os grupos que se apresentarão e o público, e a montagem de estrutura de palco
na concha acústica da Praça do Capivari. Tais gastos incluem ainda a locação de geradores
para suprimento ou complementação energética nos locais de apresentação, sonorização e
iluminação dos palcos para ampliar a experiência de apreciação musical dos grupos junto ao
público, além de custos com transportes de grupos de artistas, transportes especializados de
instrumentos e tudo o que envolve a logística de se trazer urna grande diversidade de artistas
para o Festival.

A Fundação Osesp envidará esforços para realizar a captação de recursos próprios por meio
de doações e patrocínios (com projetos apresentados ao Ministério da Cultura - Lei Rouanet e
Secretaria de Estado da Cultura - Proac), bilheteria e demais receitas.

As atividades de performance do Festival estarão condicionadas à captação de recursos, sendo
que as mesmas serão desenvolvidas proporcionalmente
a esta captação, conforme
demonstrado a seguir:

- Captação de Recursos até R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais):
Descriçlio
Apresentações Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros - Osesp
Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Osesp
Apresentações Câmara - Grupos Nacionais
Apresentações Câmara - Grupos Internacionais
Apresentações Coral
Orquestras Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara - Nacionais
Grupos de Câmara - Internacionais

2
5

2
5
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- Captação de Recursos a partir de R$ 2.500.001,00 (Dois milhões, quinhentos míl e wn reais)
até R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais):
. .

Descrição

._-._ .

.

N° de
atividades

Apresentações Sinffinicas - Teatros - Orquestras Convidadas

4

Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros Osesp

2

Apresentações Sinfônicas - Ar Livre

1

Osesp

.

Apresentações Coral

5
5
.

Orquestras Sinfônicas Convidadas

4

Grupos de Câmara - Nacionais

5

Grupos de Câmara - Internacionais

5

Apresentações Câmara - Grupos Nacionais
Apresentações Câmara - Grupos Internacionais

- Captação de Recursos a partir de R$ 3.000.001,00 (Três milhões e um reais) até R$.
3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais):

DescriçAo

"--

..

..

Apresentações Sinfônicas - Teatros.

Orquestras Convidadas

N° de
atividades
11

Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Orquestras Convidadas

3

Apresentações Sinfônicas - Teatros - Osesp

3
1

Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Osesp
Apresentações Câmara - Grupos Nacionais
Apresentações Câmara - Grupos Internacionais
Apresentações Coral

5
5
I

Orquestras Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara - Nacionais

10
5

Grupos de Câmara - Internacionais

5

/.J
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_ Captação de Recursos a partir de 3.500.001,00 (Três milhões, quinhentos mil e um reais) até
R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais):
-

Descriçllo

N°dê
atividades
15

- ".-- .
Apresentações Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas

Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações

Apresentações Sinfõnicas - Ar Livre - Orquestras Convidadas
Sinfônicas - Teatros Osesp

6
4

Sinfônicas - Ar Livre Osesp
Câmara - Grupos Nacionais
Câmara - Grupos Internacionais

I
7

Apresentações

Coral

2

-

5

Orquestras Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara - Nacionais

14

Grupos de Câmara - Internacionais

5

7

- Captação de Recursos a partir de R$ 4.000.001,00 (Quatro milhões e um reais) até R$
4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil reais):
. .

Descrição

-

Apresentações Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros - Osesp
Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Osesp
Apresentações Câmara - Grupos Nacionais

----

N° de
atividades

20
9
4
1

Apresentações Câmara - Grupos Internacionais

9
5

Apresentações Coral

3

Orquestras Sinfõnicas Convidadas

18
8

Grupos de Câmara - Nacionais
Grupos de Câmara - Internacionais

5

Durante o período de realização do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão a
Secretaria de Estado da Cultura se compromete a disponibilizar o Auditório Cláudio Santoro
para a realização das atividades relacionadas ao Festival.

,,

40

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA
UNIDADE

DE FOMENTO

OBRIGAÇÕES
I) COMPLEXO
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E DIREITOS

JÚLIO PRESTES:

SALA DE CONCERTOS

Ficará disponível, no total, para 13 (treze) eventos no ano, sendo 01 (um) evento por mês, não
cumulativo, e OI (um) evento extra, para o Governo do Estado de São Paulo / 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.
2) COMPLEXO

CULTURAL

JÚLIO

PRESTES:

ESTAÇÃO

DAS ARTES, HALL E

SALÃO DOS ARCOS
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. Esta cota inclui o Poder Legislativo
e o Poder Judiciário, em datas a serem definidas de comum acordo.
3) COMPLEXO

CULTURAL

JÚLIO PRESTES:

EVENTO BENEFICENTE

A FUNDAÇÃO OSESP se compromete a locar a Sala de Concertos, caso seja solicitado pelo
Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Estado de Cultura, para 01 (um) evento
beneficente por quadrimestre, não cumulativo, a preço de custo, em datas a serem definidas de
comum acordo.
4) COMPLEXO

CULTURAL

JÚLIO PRESTES:

SALÃO NOBRE E BOULEV ARD

Serão administrados de forma compartilhada pela FUNDAÇÃO OSESP e pela Secretaria de
Estado da Cultura.
5) UTILIZAÇÃO

DO COMPLEXO

CULTURAL

JULIO

PRESTES/SALA

SÃO

PAULO
A FUNDAÇÃO OSESP não permitirá a ocupação gratuita de demais espaços do Complexo
Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo além do previsto neste anexo I.

."

A utilização 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 Anexo V
_ Termo de Permissão de Uso e no Regulamento de Utilização de Espaços do Complexo /;
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Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo elaborado pela FUNDAÇÃO aSESP e aprovado pela

SECo
6) UTILIZAÇÃO

DO ESTACIONAMENTO

A FUNDAÇÃO aSESP, mediante prévio cadastramento,
estacionamento aos funcionários da SECo

franqueará

o uso gratuito do

7) FUNDO DE CAPITAL
A FUNDAÇÃO aSESP manterá um fundo de capital que será composto, no mínimo, por 3%
(três por cento) de todas as receitas próprias líquidas (deduzidos impostos e contribuições),
excetuando-se aquelas provenientes de captação de recursos via Leis de Incentivo Fiscal,
repasses do Contrato de Gestão elou convênios.
8) OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA
CULTURAL JÚLIO PRESTES/OSESP

E CORRETIVA

DO COMPLEXO

A FUNDAÇÃO aSESP ficará responsável pela operação, manutenção preventiva e corretiva
da parte que administra do imóvel consistente no Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São
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) REAVALIAÇÃO

o Anexo

Técnico I deverá, para os anos seguintes, ser reavaliado até 30 de junho de cada ano.

ORGANIZAÇÃO
A FUNDAÇÃO OSESP manterá wn 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 de custos.
A FUNDAÇÃO OSESP manterá o equilíbrio econômico-financeiro
do Contrato de Gestão.

durante toda a vigência

42

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA
UNIDADE

CRITÉRIO
CONTRATO

DE AVALIAÇÃO

DA CULTURA

DE FOMENTO E DIFUSÃO

GERAL
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DO ATINGIMENTO

CULTURAL

DAS METAS

DO

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 vírgula
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
total repassado pela CONTRATANTE;
lI) Por meta parcialmente atingida haverá penalidade de 1,5% (um e melO por cento),
calculada sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE.
A penalidade mencionada no item 11acima é alternativa, devendo, a critério da Comissão de
Avaliação, justificar sua aplicação ou não, cabendo à decisão final a SECo
Os recursos financeiros referentes à(s) penalidade(s) eventualmente aplicada(s) deixarão de
ser repassados pela Secretaria de Estado da Cultura à 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 à FUNDAÇÃO OSESP no exercício seguinte.
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INDICADORES

E DIFUSÃD

DE PRODUÇÃO CULTURAL

E METAS - 2014

IM•••. ~,~,

---

Anual Trim
•...
84
10

~'~

Trim ,Trim LTrim
.

d.

concertos

Número
realizados

d.

concertos

16

Número
realizados
Número
realizados

de

concertos

2

de

concertos

18

Número
realizados

d.

concertos

4

Número
realizados

d.

concertos

14

Grupos de Câmara da Temporada 2013 na
Sala São Paulo
Concertos de Grupos de Câmara formados
por integrantes da Osesp na Sala São Paulo
Grupos de Câmara fora da Sala São Paulo
Concertos de Grupos de Câmara formados
por integrantes da Osesp fora da Sala São
Paulo
Concertos gratuitos ou a preços populares
com conjuntos camerlsticos ou orquestras
convidadas na Sala São Paulo
Concertos com conjuntos camerísticos ou
orquestras convidadas na Sala São Paulo

Número
realizados

d.

concertos

20

Número
realizados

d. concertos

3

3

Número
realizados

d.

concertos

9

9

Número
realizados

d. concertos

9

9

Recitais na Sala São Paulo

Número
realizados

de

4

Temporada 2013 na Sala Silo Paulo
Concertos Sinfônicos da Osesp na Sala São
Paulo
Concertos gratuitos ou a preços populares
com a Osesp na Sala São Paulo I
Concertos ao Ar Livre 1
Coro Sinfônico ou de Câmara com Orquestra
na Sala São Paulo
Concertos do Coro da Osesp com Orquestra
na Sala São Paulo
Coro Sinfônico ou de Câmara na Temporada
2013 na Sala São Paulo
Concertos do Coro da Osesp na Sala São
Paulo
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara
da Osesp gratuitos ou a preços populares

Número

30

27

4

8

3

3

6

4

17

realizados

concertos

5

14
4

7

6

3

INata: Se a Osesp superar o número de concertos ao ar livre na Capital ou no Interior e Litoral do Estado de São Paulo, o
número excedente de com;ertos será computado na meta "Concertos Gratuitos ou a Preços Populares com a Osesp na Sala
São Paulo.
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Atividades de Difusão - SP Interior c Litoral
Indicador

Descrição

-

Concertos gratuitos ou a preços populares Número
realizados
com a Osesp
ConceIto de Abertura do Festival de Inverno Número
realizados
em Campos do Jordão

de

concertos

]"

Anual

Trim
-

'"

2"
Trim

Trim

Trim

3"

-

I

-

I

-

-

I

-

-

I

-

I

-

-

-

I

16

3

7

6

-

32

9

I'

3

2

de

concertos
pela Osesp
do
convidada
como
Festival de ]nvemo de
Campos do Jordão
de concertos
Número
Concertos ao Ar Livre I
realizados
de concertos
Concertos do Coro Sinfônico ou de Câmara Número
realizados
fora da capital do Estado de São Paulo
Concertos do Coro da Osesp
de concertos
Concertos de Grupos de Câmara fonnados Número
por integrantes da Osesp

Meta

realizados

INata: Se a Ose~l' superar o número de concertos ao ar livre na Capital ou no interior e Litoral do Estado de São Paulo, o
número excedente de concertos será computado na meta "Concertos Gratuitos ou a Preços Populares com a Osesp na Sala
São Paulo.

AtIvidades de nifusão - Fora do Estado
DescriçAo

-

Concertos fora do Estado de São Paulo
Concertos Sinfônicos ou de Grupos
Câmara da Osesp

Indicador
Número

de realizados

d,

Meta
Anual

]"

2"

Trim

Trim

3"
Trim

9

-

-

-

concertos

-

'"

Trim

-

9
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E DIFUSÃD

DE PRDDUÇÃO

CULTURAL

Ensaios e/ou concertos didáticos

69

!O

21

24

14

18

2

7

7

2

700

87

263

175

175

Atividades Musicais com Alunos - Grupos
Reduzidos

vagas
para

Treinamento de Professores

vagas
nos

Programas Educacionais

para 57.400 8.320 17.470 19.965 11.645

Cursos
Música"

Cursos Falando de Música na Sala São
Paulo
Academia de Música da Osesp

Coro Acadêmico

da Osesp

Masterclasses com solistas convidados

84

10

30

27

17

alunos
Número
de
treinados na Academia
de Música da Osesp

15

15

15

15

15

treinados

alunos
de
no
Coro
Acadêmico da Osesp

20

20

20

20

20

Número
de
com
Masterclasses
convidados
solistas
realizadas

!O

Número

10

iJ
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OE PRODUÇÃO

Número
de
vagas
disponibilizadas
nos
programas educacionais,
pata alunos vindos de
escolas de SP interior e
Litoral
Número

Programas Educacionais

12.600

absoluto
de Cursos
Cursos I Oficinas Musicais fora da Sala São Número
Musicais
Oficinas
Paulo
realizados fora da Sala
São Paulo

2Nata: Parte considerável
atividade dos Programas

do grande público atingido pelos Concertos
Educacionais)

vem de fora da capital paulista, e

11

1.826 3.835 4.383 2.556

9

27

Didáticos

CULTURAL

18

e Ensaios Gerais Abertos

(principal

meta de público consta em ambas as esferas

(dentro e fora da capital). Entretanto, para 11 experiência do Programa, é importante que o desenvolvimento das atividades
seja na Sala São Paulo e que também sejam desempenhadas pela Osesp ou grupos parceiros. As vagas serllo sempre
oferecidas sem discriminaçllo de localúaçllo geográfica, sendo importante ressaltar que essas vagas sl10 disponibilizadas para
que sejam preenchidas na medida em que as inscrições sl10 recebidas, de acordo com o interesse e o cadastramento das
escolas participantes. A contagem da meta deverá ser analisada em sua totalidade (capital mais interior/litoral).

l""lal .~
~ ~
~
Trim Trim Trim Trim

.

.Anual

Solistas Convidados

Número
regentes
convidados
em
apresentações realizadas
Número
de
solistas
convidados
em
apresentações realizadas

"

20

3

10

4

3

30

5

8

6

]]
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~

lI:.:t .~

LTrim LTri~

.~

LTri.ffi. ,Trim

Percentual
de público

d, ocupação

70%

70%

70%

70%

70%

Percentual
de público
Público dos concertos gratuitos ou a preços Percentual
populares com a Osesp - SP Interior e Litoral de público
Público dos concertos com a Osesp - Fora do Percentual
de público
Estado de SP

d, ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

d, ocupaçllo

60%

60%

60%

60%

60%

d, ocupaçllo

60%

60%

60%

60%

60%

Público dos concertos do Coro da Osesp na Percentual
de público
Sala São Paulo

d, ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Público dos concertos do Coro da Osesp Percentual
gratuitos ou a preços populares - SP Capital
de público

d, ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Público dos concertos do Coro da Osesp
gratuitos ou a preços populares - SP Interior
e Litoral
Público dos concertos do Coro da Osesp Fora do Estado de SP

Percentual
de público

d, ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Percentual
de público

d, ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Público dos concertos de Grupos de Câmara
formados por integrantes da Osesp na Sala
São Paulo
Público dos concertos de Grupos de Câmara
formados por integrantes da Osesp fora da
Sala São Paulo - SP Capital
,Público dos concertos de Grupos de Câmara
formados por integrantes da Osesp fora da
Sala São Paulo - SP Interior e Litoral
Público dos concertos de Grupos de Câmara
formados por integrantes da Osesp fora da
Sala São Paulo - Fora do Estado de SP

Percentual
de público

d, ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Percentual
de público

d, ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Percentual
de público

d, ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

Percentual
de público

d, ocupação

60%

60%

60%

60%

60%

do, concertos com conjuntos Percentual
Público
camerfsticos 00 orquestras convidadas na de público
Sala São Paulo
Público dos Recitais na Sala São Paulo
Percentual
de público

d, ocupação

50%

50%

50%

50%

50%

d, ocupação

50%

50%

50%

50%

50%

Público dos concertos gratuitos ou a preços Percentual
populares com conjuntos camerlsticos 00 de público
orquestras convidadas na Sala São Paulo

d, ocupação

50%

50%

50%

50%

50%

Público dos concertos sinfônicos da Osesp
na Sala São Paulo
Público dos concertos gratuitos ou a preços
populares com a Osesp - SP Capital

1J
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Número
de concertos
disponibilizados
TV
Pública
Número
de concertos
disponibilizados - Rádio

Concertos - Rádio Pública

PodcastIMldias

Digitais

-

programação

variada
PodcastIMfdias Digitais - obras completas

Obras gravadas para lançamento em CD

Obras gravadas
Edição de Partituras
Encomenda de obras inéditas para orquestra

Pública
Minutos disponibilizados
em fonnato Podcast programação variada
Número
de
minutos
disponibilizados
em
fannato Podeast
obras
completas
Número
de
obras
gravadas para lançamento
eroCO
Número de minutos de
obras gravadas
Número
de Partituras
Editadas
Número de encomendas
de obras inéditas para

orquestra
Número de encomendas
Encomenda de obras inéditas pata coro
de obras inéditas para
coro
Encomenda de obras inéditas para grupos de Número de encomendas
de obras inéditas para
câmara
grupos de câmara
Número de execuções de
Execução de obras inéditas
obras inéditas
Número
de horas de
Funcionamento do Centro de Documentação
funcionamento do CDM
Musical (COM) para consulta do público
para consulta do público

10

3

3

3

28

3

9

10

6

240

30

70

70

70

120

120

6

2

120

48

12

3

2

72
9
2

2

2
450

112,5 112,5 1l2,5

112,5

h
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~~Q~

J~m . .J~imJ k..T~im
.• Trim.
Satisfação com os Concertos da Osesp
Satisfação com as instalações do Complexo
Cultural Júlio Prestes I Sala São Paulo

Indice de Satisfação com
os Concertos da Osesp

80%

80%

80%

80%

80%

ndice de Satisfação com

80%

80%

80%

80%

80%

as

instalações

do

Complexo Cultural Júlio
Prestes / Sala São Paulo
Satisfação com as apresentações do Festival ndice de Satisfação com
Internacional de Inverno de Campos do as
apresentações
do
Festival Internacional de
Jordão
Inverno de Campos do
Jordão

Receitas Próprias captadas Percentual
pela Fundação Osesp em
relação ao Contrato de
Gestão
Total a ser captado
Valor a ser captado
Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão

24,5%

60%

60%

6,125%

6,125%

6,125%

6,125%

R$
R$
R$
RS
lU
13.695.500 3.423.875 3.423.875 3.423,875 3,423875

RS
2.500,000

RS
2.500.000
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'~:):l
~
Anual

N°
total
participantes
Ensaios

Instrumentistas

-

Orquestra

Festival

Aulas

Individuais

de

alunos da Orquestra do Festival

Aulas - Regência

'Q
~
LTrim, t,Trim.
136

do N° de ensaios realizados
pela Orquestra do Festival

18

18

N° de ensaios de grupos
de câmara realizados com
bolsistas

30

30

3

3

900

900

24

24

nO de ensaios para alunos

Regência

Instrumento

~

LTri!!, ,Trim.

136

Ensaios Instrumentistas - Recitais

Ensaios com orquestra.

CULTURAL

pac.

de
regência
com
a
orquestra do Festival
N° de aulas individuais
realizadas
para alunos
instrumentistas
da
orquestra do Festival
N° de aulas oferecidas
para alunos de regência

Aulas - Canto

N° de aulas oferecidas
para alunos de Canto

40

40

Aulas - Piano

N° de aulas oferecidas
para alunos de Piano

42

42

Aulas - Violão

N° de aulas oferecidas
para alunos de Violão

60

60

Apresentações da Orquestra do Festival

N° de apresentações

5

5

10

10

2

2

9

9

Apresentações de Recitais - Professores com N° de apresentações
Bolsistas
Apresentações

conduzidas

Regência
MasterclassesIPalestras

pela Classe de N° de apresentações
N°
de
masterclasses/
palestras oferecidas

j
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de Inverno de Campf)~ do ,Jordão

Captação de Recursos ,Itc K$ 2 SOOOOrl(lO (DoIs /l,lIlh(k~ ~ QlIrnhenl"~ MIl Rcals)

.Indicador

DescriçAo
Sinfônicas
- Teatros
Apresentações
Orquestras Convidadas
Sinfônicas - Ar Livre
Apresentações
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfõnicas - Teatros Osesp

-

.
N° de apresentações

- N° de apresentações

3"

4"

Trim

2"
Trim

Trim

Trim

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

I

2

-

Mola
Anual

)"

Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Osesp N° de apresentações

-

N° de apresentações

2

-

5

-

-

5

-

N° de apresentações

Apresentações Câmara - Grupos Nacionais
Apresentações
Internacionais

-

Câmara

Grupos

N° de apresentações

-

Apresentações Coral

N° de apresentações

-

-

-

-

-

Orquestras Sinronicas Convidadas

N° de grupos

-

N° de grupos

2

Grupos de Câmara - Internacionais

N° de grupos

5

-

-

Grupos de Câmara - Nacionais

-

-

Ali~ldades de Performance
C'plaçllo

- t'esthallnternaelonal

2
5

de Inverno de Campf)~ do ,Iordão

d~ R~CllfS(lSa parllT d~ R$ 2 500 001 {lO(DOIs MIll1ôc, c r)ulllilcnlos

,\111c IJnl I~cals) dlé 11.$J 000 000,00 (I rês MIlh1'ic" de

Real']

Sinfônicas
- Teatros
Apresentações
Orquestras Convidadas
Sinfônicas - Ar Livre
Apresentações
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros Osesp
Apresentações Sinfônicas - Ar Livre

-

N° de apresentações

-

Osesp

Apresentações Câmara - Grupos Nacionais
Apresentações
Internacionais

M,la

Indicador

DescriçAo

Câmara

-

Grupos

-

Anual

)"

2"

Trim Trim

-

3"

4"

Trim Trim

4

-

-

4

-

N° de apresentações

-

-

-

-

-

N° de apresentações

2

-

2
5

-

N° de apresentações

1

N° de apresentações

5

-

5

-

-

5

-

N° de apresentações

I

Apresentações Coral

N° de apresentações

-

~

-

-

-

Orquestras Sinfônicas Convidadas

N° de grupos

4

N° de grupos

5

Grupos de Câmara - Internacionais

N° de grupos

5

-

4

Grupos de Câmara - Nacionais

-

-

5
5

j)
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Ath,.dades de Performance - Festi\'allnternacional
Capl<lçilo de !(CCUISOS 3 p,lnlr de 1<$ 3

oon 001.00

de Inverno de Campus do .Junlão

(I rês r...ll1l1õcs c Um Real';) ale RS 3 500 UOO.OO(I rcs Mllhücs

-

Sinfônicas
Apresentações
Orquestras Convidadas

Teatros

Apresentações
Sinfônicas - Ar
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros

Livre

Apresentações Sinfônicas - AI Livre

-

-

11

-

3

-

-

3

-

N° de apresentações

3
1

N° de apresentações

5

-

3

N° de apresentações

-

5

-

5

-

-

5

-

N° de apresentações

1

-

-

1

-

-

-

10

-

N° de apresentações

Apresentações Câmara - Grupos Nacionais

-

Apresentações
Câmara
Internacionais
Apresentações Coral

N° de apresentações

Grupos

Anual
-

Orquestras SinfOnicas Convidadas

N° de grupos

10

Grupos de Câmara - Nacionais

N° de grupos

5

Grupos de Câmara - Internacionais

N° de grupos

5

Ah~ Idades de )crfurmancc

- Festival InternacIOnal

Cur1lli;<lo dt Rtcursos u purtlr d~ 3 ~OO001 00

r ITe, i\lIlhiks

Apresentações
Sinfônicas
- Teatros
Orquestras Convidadas
SinfOnicas - Ar Livre
Apresentações
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros Osesp

Trim

1

5
5

Trim

-

de Inverno de Campos do .Jordàn

t ()lImhtnlo,

Mil c Um RClllS) me RS 4 UOO000 00 (QllllIHJ 0,Jllh1'ic, dt ReaiS)

Indicador

Descrição

4'

11

N° de apresentações

Osesp

"

Trim

-

Osesp

2'

:>'1,1Reais)

I'
Trim

Meta

Indicador

Descriçi\o

c l)lIlnhcrnos

-

N° de apresentações

-

N° de apresentações

M•••
Anual

I'
Trim

Trim

"

Trim

Trim

2'

4'

15

-

-

15

-

6

-

-

6

-

N° de apresentações

4

-

N° de apresentações

1

Apresentações Câmara - Grupos Nacionais

N° de apresentações

7

-

4

Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Osesp

-

7

-

5

-

-

5

-

N° de apresentações

2

-

-

2

-

Orquestras Sinfônicas Convidadas

N° de grupos

14

-

14

Grupos de Câmara - Nacionais

N° de grupos

7

Grupos de Câmara - Internacionais

N° de grupos

5

-

-

Câmara

Apresentações
Internacionais
Apresentações Coral

-

Grupos

N° de apresentações

-

1

7
5

S3
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~,~Met.l~'a
_
Apresentações Sinfônicas
Orquestras Convidadas

Teatros

N° de apresentações

Anual

CULTURAL

.Trim LTrim.

20

20

9

9

Apresentações Sinfônicas • Ar Livre

N° de apresentações

Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros - Osesp

N° de apresentações

4

4

Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Osesp

N° de apresentações

1

1

Apresentações Câmara - Grupos Nacionais

N° de apresentações

9

9

5

5

3

Apresentações
Internacionais

Câmara

Grupos N° de apresentações

Apresentações Coral

N° de apresentações

3

Orquestras Sinfônicas Convidadas

N° de grupos

Grupos de Câmara - Nacionais

N° de grupos

I',

Grupos de Câmara - Jntemacionais

N° de grupos

5

-

-

-

I',
5

-

/J
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GLOSSÁRIO

};>
};>

Concerto sinfônico: apresentação da orquestra com ou sem solista e coro;
Concerto de câmara: apresentação da orquestra em formação reduzida com ou sem solista e

coro;
};>

Concerto didático: apresentação voltada a estudantes com explicações especiais quanto ao

};>

repertório 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;
];r- Concertos gratuitos ou a preços populares: concertos da orquestra, coro ou grupos
camerísticos, gratuitos ou cujos ingressos tenham preços menores ou iguais a R$ 15,00;
);> Concertos patrocinados: apresentações custeadas por patrocinadores, sem venda de ingressos;
);> 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 Coros da OSESP, alunos da
Academia de Música da OSESP ou do Coro Acadêmico da OSESP;
;.. Ensaio aberto: ensaio de uma ou mais peças musicais realizado com a presença do público;
» Falando de Música: palestra oferecida ao público pagante dos concertos da temporada em que
são abordados, de forma descontraída e ilustrativa, aspectos estéticos das obras, biografia dos
compositores e outras peculiaridades do programa que será apresentado em seguida;
;; Fazendo Musica na Osesp: nesta atividade, os alunos têm contato direto com músicos da
orquestra, ou alunos da Academia de Música da Osesp, que desenvolvem o aprendizado
musical, tanto através da utilização dos instrumentos musicais, quanto de repertórios
orquestrais. Comporta a inscrição de uma escola com 40 participantes, incluindo professores;
);> Gincana Musical: atividade que consiste em brincadeiras e jogos, onde os alunos aprendem
sobre a história e a arquitetura da Sala São Paulo e sobre a estrutura de uma orquestra.
Comporta a inscrição de três escolas, cada uma com 40 participantes, incluindo professores;
);> Obras comissionadas: peças encomendadas a um compositor com a finalidade de serem
apresentadas em primeiras audições (nacionais ou 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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ANEXO TÉCNICO li
SISTEMA DE PAGAMENTO
2010
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar à FUNDAÇÃO OSESP, no ano de
2010, o valor de R$ 7.166.666,67 (sete milhões, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) até o dia 15 de novembro.
2011
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar à FUNDAÇÃO OSESP, no ano de
2011, o valor de R$ 43.400.000,00 (quarenta e três milhões e quatrocentos mil reais), em
quatro parcelas iguais e trimestrais, com a seguinte distribuição:
A primeira até 05 de fevereiro, a segunda até 05 de abril, a terceira até 05 de agosto e a última
parcela até 05 de novembro.
2012
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar à FUNDAÇÃO OSESP, no ano de
2012, o valor de R$ 53.400.000,00 (cinquenta e três milhões e quatrocentos mil reais), em
quatro parcelas iguais e trimestrais, com a seguinte distribuição:
A primeira até 05 de fevereiro, a segunda até 05 de abril, a terceira até 05 de agosto e a
última parcela até 05 de novembro.

A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar à FUNDAÇÃO OSESP, no ano de
2013, o valor de R$ 55.500.000,00 (cinquenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), em
quatro parcelas trimestrais, com a seguinte distribuição:
A primeira até 05 de fevereiro no valor de R$ 13.250.000,00 (treze milhões, duzentos e
cinquenta mil reais), a segunda até 05 de abril no valor de R$ 13.250.000,00 (treze milhões,
duzentos e cinquenta mil reais), a terceira até 05 de agosto no valor de R$ 15.750.000,00
(quinze milhões, setecentos e cinquenta mil reais) e a última parcela até 05 de novembro no
valor de R$ 13.250.000,00 (treze milhões, duzentos e cinquenta mil reais).

A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar à FUNDAÇÃO OSESP, no ano de
2014, o valor de R$ 55.500.000,00 (cinquenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), em
quatro parcelas trimestrais, com a seguinte distribuição:
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A primeira até 05 de fevereiro no valor de R$ 13.250.000,00 (treze milhões, duzentos e
cinquenta mil reais), a segunda até 05 de abril no valor de R$ 15.750.000,00 (quinze milhões,
setecentos e cinquenta mil reais), a terceira até 05 de agosto no valor de R$ 13.250.000,00
(treze milhões, duzentos e cinquenta mil reais) e a última parcela até 05 de novembro no valor
de R$ 13.250.000,00 (treze milhões, duzentos e cinquenta mil reais).
Os valores estipulados neste anexo poderão ser revistos e ajustados por ocasião da fixação do
orçamento anual da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo, observando-se a
disponibilidade financeira de recursos orçamentários.
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Contrato de Gestão n!:'!

TERMO DE ADITAMENTO
AO
CONTRATO
DE
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO
DA CULTURA, E A FUNDAÇÃO ORQUESTRA
SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAU
DO ANEXO I OBJETIVANDO A
PROGRAMA DE TRABALHO E ANEXO
11.

Pelo presente instrumento e, na melhor forma

direito, de um lado o ESTADO DE

por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA

com sede na Rua Mauá, nº

Paulo, Capital, CEP 01028-900, CNPJjMF
titular, SR. MARCElO MATTOS

São

neste ato representada por seu
brasileiro, portador

cédula de identidade RG nº

e

6.455.951-8 SSPjSP e inscrito no CPF/MF sob o nº 028.721.728-07, denominado

a

DO ESTADO DE

Organização Social na área da

Cultura, com sede em nesta capital, na Praça Júlio Prestes, 16, 2º andar, inscrita no

sob

nO 07.495.643j0001-00, neste ato representada pelo seu diretor executivo, o Sr. Marcelo
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
Aditamento ao Contrato

RESOLVEM celebrar este 4$1 Termo de

Gestão nº 41/2010 nos seguintes termos:

Em razão do presente aditamento, ficam alterados os Anexos Técnicos I e 11- Programa
Trabalho e Sistema de Pagamento, com a revisão de algumas metas contratadas, bem como o
aporte de R$ 150.000,00, que passarão a vigorar, conforme os anexos partes integrantes deste
instrumento.
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cLÁUSULA SEGUNDA

Ficam alterados o "caput" da Cláusula Sétima (Dos Recursos Financeiros) e o "caput" da
Cláusula Nona (Condições de Pagamento), os quais passarão a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, especificados no "Anexo Técnico I",
a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes neste
instrumento, bem como no "Anexo Técnico 11 - Sistema de Pagamento", a importância global
estimada em R$ 215.116.666,67 (duzentos e quinze milhões, cento e dezesseis mil, seiscentos
e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

cLÁUSULA NONA
CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

Para o ano de 2010 o valor a ser repassado será de R$ 7.166.666,67 (sete milhões
cento e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), sendo
que a transferência à CONTRATADA será efetivada até o dia 15 de novembro, de acordo com o
"Anexo Técnico 11 - Sistema de Pagamento". Para o ano de 2011 o valor a ser repassado será
de R$ 43.400.000,00 (quarenta e três milhões e quatrocentos mil reais), sendo que a
transferência à CONTRATADA será efetivada mediante a liberação de 04 (quatro) parcelas
iguais e trimestrais, de acordo com o "Anexo Técnico 11 - Sistema de Pagamento". Para o ano
de 2012 o valor repassado será de R$ 53.400.000,00 (cinquenta e três milhões e quatrocentos
mil reais). Para o ano de 2013 o valor a ser repassado será de R$ 55.500.000,00 (cinqüenta e
cinco milhões e quinhentos mil reais), sendo que a transferência à CONTRATADA será
efetivamente mediante a liberação de 04 (quatro) parcelas trimestrais, de acordo com o
"Anexo Técnico 11 - Sistema de Pagamento". Para o ano de 2014 o valor a ser repassado será
de R$ 55.650.000,00 (cinqüenta e cinco milhões e seiscentos e cinqüenta mil reais), sendo que
a transferência à CONTRATADA será efetivamente mediante a liberação de 04 (quatro)
parcelas trimestrais, de acordo com o "Anexo Técnico 11- Sistema de Pagamento".
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anexo técnico estabelece o programa
do Estado de São Paulo - FUNDAÇÃO
de execução e
observando o cumprimento
sua .uHU-H'''''''-''''',",
da arte
e
temas educacionais e
projetos, quais sejam: i) a
Sinfônica do Estado de São Paulo OSESP;
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São
administração,
e a operação
Campos do Jordão.
U,,"'.HH.H

ae~~enlDe:nnar as suas atribuições a FUNDAÇÃO OSESP deverá durante a

GESTÃO:
I. Manter e,

que possível, melhorar o padrão de qualidade da
da parte
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São
sob sua administração e
Festival
t'-LUa'",'VHeu de Inverno
Campos do Jordão;
Possibilitar o amplo acesso do
aos concertos da
e aos eventos realizados
pela FUNDAÇÃO OSESP;
Difundir o repertório sinfônico e de câmara brasileiro, no Brasil e no exterior;
e solistas brasileiros e estrangeiros com
a participação de
mérito artístico nas temporadas de concertos
OSESP e no
Internacional
Campos do Jordão;
o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentações
transmissão/exibição via
e televisão;
base o Complexo
Estabelecer pólo de gravação de música,
Prestes/Sala São Paulo;
Gravar obras do rpr,prI·"r, sinfônico para lançamento em suportes
ou
digitais;
Editar obras
compositores brasileiros;
acervo da
IX.
de Documentação Musical para manutenção e ampliação
OSESP;
.
.
x. Desenvolver programas que
cnanças, Jovens e
a formação de
Desenvolver programas educativos que possibilitem o acesso
alunos e docentes
aos ensaios e concertos da OSESP e de orquestras parceiras;
de
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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 futuro, 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.
XIX. Realizar o Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão.
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E

das atividades contratadas e o público
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de sua sede, a Sala São
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Concertos Sinfônicos da Osesp na Sala São Paulo - Temporada 2014
Concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp na Sala São Paulo
Concertos ao Ar Livre
Concertos do Coro da Osesp com Orquestra na Sala São Paulo
Concertos do Coro da Osesp na Sala São Paulo - Temporada 2014
Concertos do Coro da Osesp gratuitos ou a preços populares
Concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp na Sala São Paulo - Temporada 2014
Concertos com conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas na Sala São Paulo
Concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos camerístícos ou orquestras convidadas na Sala São
Paulo
Recitais na Sala São Paulo

Concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp
Concertos ao Ar Livre
Concertos do Coro da Osesp
Concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp
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2) ATIVIDADES DE FORMAÇÃO

As atividades de Formação têm como objetivo básico promover a cultura e a educação,
utilizando como ferramenta a música clássica. Os Programas Educacionais podem ser
elencados em 4 grandes grupos, a seguir:

Formação de Professores: Por meio de cursos divididos em módulos, para professores com ou
sem conhecimento musical, fornecendo-lhes subsídios teórico-práticos para a realização de
atividades musicais nas escolas em que atuam;

Formação de Público: Proporciona aos alunos dos professores treinados nos cursos de
formação, a possibilidade de vir à Sala São Paulo assistir a um Concerto Didático ou a um
Ensaio Geral Aberto, complementando, dessa forma, as atividades desenvolvidas em sala de
aula pelos professores formados pelos cursos dos Programas Educacionais. Para uma parcela
desses alunos, ainda poderão ser oferecidas Atividades Musicais com Grupos reduzidos:
"Gincanas Musicais" ou "Fazendo Música na Osesp", que englobam aspectos musicais de
composição, apreciação e execução;

Formação de profissionais de música orquestral: Se dá através da manutenção da Academia
de Música da Osesp, que surgiu no ano de 2006 para cobrir uma lacuna existente nos cursos
de alto grau de especialização em música clássica, e para fomentar o cenário erudito de novos
músicos de orquestra brasileiros. O currículo oferece uma combinação de aulas individuais de
instrumento, aulas de música de câmara e prática de orquestra, aulas de teoria musical, sendo
acompanhados de perto por músicos da Osesp. A duração do curso é de dois anos, sendo
renovável por mais um ano. Os alunos recebem ainda bolsa de estudos, vale alimentação e
seguro saúde durante o período em que estiverem matriculados, para que possam se dedicar
integralmente ao curso;

Formação de profissionais de canto: Criado em 2013 com o objetivo de formar
profissionalmente jovens cantores líricos, o Coro Acadêmico da Osesp oferece experiência de
prática coral, conhecimento de repertório sinfônico para coro e orientação em técnica vocal,
prosódia e dicção. Os alunos vivenciam e participam do dia a dia de um coro profissional,
realizando apresentações junto ao Coro da Osesp, dentro de sua temporada anual, além de
concertos organizados pela Coordenação Pedagógica do Coro Acadêmico. Os alunos recebem
ainda bolsa de estudos, vale alimentação e seguro saúde durante o período em que estiverem
matriculados, para que possam se dedicar integralmente ao curso.
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participação
artistas convidados, solistas ou
proporciona ao público a
oportunidade de apreciação de obras desempenhadas por uma maior diversidade
artistas,
trazer aos próprios artistas da Osesp a possibilidade de integração e de troca de
experiências enriquecedoras.

Além
desenvolvimento
atividades e projetos visando à formação e ampliação
de público para a música clássica, os índices de ocupação visam garantir a
fruição
população aos produtos
ofertados pela Fundação Osesp.
É através da
participação do público que se toma
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Público dos conceItos sinfônicos da Osesp na Sala São Paulo Temporada 2014
Público dos concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp na Sala São Paulo
Público dos concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp - SP Interior e Litoral
Público dos concertos Sinfônicos ou de Grupos de Câmara da Osesp - Fora do Estado de SP
Público dos concertos do Coro da Osesp na Sala São Paulo - Temporada 2014
Público dos concertos do Coro da Osesp gratuitos ou a preços populares - SP Capital
Público dos concertos do Coro da Osesp - SP Interior e Litoral
Público dos concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp na Sala São Paulo - Temporada
2014
Público dos concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp - SP Interior e Litoral
Público dos concertos com conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas na Sala São Paulo
Público dos concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas na
Sala São Paulo
Público dos Recitais na Sala São Paulo

5) DIFUSÃO: RÁDIO / TV / INTERNET / PUBLICAÇÕES
Através das diversas atividades desenvolvidas pela Fundação Osesp, uma infinidade de
conteúdos e materiais é produzida, e sua distribuição também é palie integrante dos objetivos
do presente programa de trabalho, vindo a contribuir de várias formas para o acesso do
público à música clássica, rompendo a barreira física da Sala São Paulo e representando uma
efetiva expansão do alcance das atividades .
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Concertos disponibilizados - TV Pública
Concertos disponibilizados - Rádio Pública
Podcast/Mídias On tine - programação variada
Podcast/Mídias On tine - obras completas
Obras gravadas para lançamento em CO
Edição de Partituras
Encomenda de obras inéditas para orquestra
Encomenda de obras inéditas para coro
Encomenda de obras inéditas para grupos de câmara
Execução de obras inéditas
Funcionamento do Centro de Documentação Musical (COM) para consulta do público
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8)

As atividades de Formação Musical do Festival podem ser consideradas ponto de passagem
obrigatório de todos os músicos
Seja para aqueles que já
sua carreIra
consolidada, como
os
participantes
se estabelecer profissionalmente,
dada a
entre
e estrangeiros, sejam eles alunos, professores, staJf, músicos e
grandes regentes e solistas convidados.

a realização do Festival, deverão ser selecionados 142 alunos para
Atividades de
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Será oferecida aos alunos uma rotina de aulas e de ensaios em formações reduzidas para
recitais e em formação de corpo sinfônico, além da opOliunidade de se apresentarem com
professores em recitais de câmara, ou através da formação da Orquestra do Festival.

°

Para desenvolvimento das atividades de FOlmação no Festival de Inverno de Campos do
JOl'dão, a Secretaria de Estado da Cultura se compromete a repassar o montante de R$
2.650.000,00 (Dois milhões seiscentos e cinquenta mil reais) .
...... ''''" "'" de• r",,, ........,..,, "",
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Alunos - Bolsistas
Ensaios Instrumentistas - Orquestra do Festival
Ensaios Instrumentistas - Recitais
Ensaios com orquestra - Regência
Aulas Individuais de Instrumento para alunos da Orquestra do Festival
Aulas - Regência
Aulas - Canto
Aulas - Piano
Aulas - Violão
Apresentações da Orquestra do Festival
Apresentações de Recitais - Professores com Bolsistas
Apresentações conduzidas pela Classe de Regência
Masterclasses/Palestras

9) ATIVIDADES DE PERFORMANCE DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE
INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO

Para a realização das apresentações/performances do Festival, serão utilizados, além dos
locais tradicionais como o Auditório Cláudio Santoro e a Concha Acústica da Praça do
Capivari, o Espaço Cultural Dr. Além, e alternativamente Igrejas/Capelas - para grupos de
câmara ou coro.

Está prevista a realização de apresentações no Auditório Claudio Santoro, ao ar livre na
concha acústica na Praça do Capivari, no Espaço Cultural Dr. Além, e em Igrejas ou Capelas
na cidade de Campos do Jordão.

A Sala São Paulo, também receberá a orquestra fOlmada por alunos bolsistas durante o
Festival onde o grupo fará apresentações.

8

ou com a

lugares
orquestra
mfltelos, entre outros - COlnp'oSltos

realização das atividades de pel,íolrm,:tnc:e exige uma extensa preparação e
gastos com
para adaptação
nos
e a montagem de estrutura de
na
acústica
gastos
ainda a locação de geradores
ou complementação energética nos locais de apresentação, sonorização e
UH.HH,"-\,'tV dos palcos para
a
de apreciação musical dos grupos
ao
custos com transportes de grupos
artistas,
especializados
instrumentos e
o
envolve a logística
se trazer uma grande diversidade de artistas
para0

A Fundação Osesp envidará esforços para
a captação
recursos próprios por meio
doações e patrocínios (com projetos apresentados ao Ministério da Cultura - Lei Rouanet e
Secretaria de Estado da
- Proac), bilheteria e demais receitas.

As atividades
do Festival estarão condicionadas à captação de recursos, sendo
que as mesmas serão desenvolvidas
a esta captação,
demonstrado a seguir:

- Captação de Recursos até R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e

Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações

Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas
Sinfônicas - Ar Livre - Orquestras Convidadas
Sinfônicas - Teatros Osesp
de Câmara
Coral

reais):

5
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- Captação de Recursos a partir de R$ 2.500.001,00 (Dois milhões, quinhentos mil e um reais)
até R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais):

Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações
A presentações

Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas
Sinfônicas - Ar Livre - Orquestras Convidadas
Sinfônicas - Teatros - Osesp
Câmara - Grupos Nacionais
Coral

Orquestras Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara

4

7

4
7

- Captação de Recursos a partir de R$ 3.000.001,00 (Três milhões e um reais) até R$
3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais):

Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações

Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas
Sinfônicas - Ar Livre - Orquestras Convidadas
Sinfônicas - Teatros - Osesp
de Câmara
Coral

Orquestras Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara

II
3
2
10

6
10

- Captação de Recursos a partir de 3.500.001,00 (Três milhões, quinhentos mil e um reais) até
R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais):

Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações

Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas
Sinfônicas - Ar Livre - Orquestras Convidadas
Sinfônicas - Teatros - Osesp
de Câmara
Coral

Orquestras Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara

3
12
2

8
12

10

UHH"'''''''

e um

Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros - Osesp
Apresentações de Câmara
Apresentações Coral

9
3
13
3

Orquestras Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara

12
13

o período de realização do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão a
Secretaria
Estado da Cultura se compromete a disponibilizar o
Cláudio Santoro
para a realização das atividades relacionadas ao Festival.
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OBRIGAÇÕES E DIREITOS
1) COMPLEXO CULTURAL JÚLIO PRESTES: 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 / 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.
2) COMPLEXO CULTURAL JÚLIO PRESTES: ESTAÇÃO DAS ARTES, HALL E
SALÃO DOS ARCOS
Ficarão disponíveis, no total, para 01 (um) evento por mês, não cumulativo, para o Governo
do Estado de São Paulo / Secretaria de Estado da Cultura. Esta cota inclui o Poder Legislativo
e o Poder Judiciário, em datas a serem definidas de comum acordo.
3) COMPLEXO CULTURAL JÚLIO PRESTES: EVENTO BENEFICENTE
A FUNDAÇÃO OSESP se compromete a locar a Sala de Concertos, caso seja solicitado pelo
Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Estado de Cultura, para 01 (um) evento
beneficente por quadrimestre, não cumulativo, a preço de custo, em datas a serem definidas de
comum acordo.
4) COMPLEXO CULTURAL JÚLIO PRESTES: SALÃO NOBRE E BOULEVARD
Serão administrados de forma compartilhada pela FUNDAÇÃO OSESP e pela Secretaria de
Estado da Cultura.
5) UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL JULIO PRESTES/SALA SÃO
PAULO
A FUNDAÇÃO OSESP não permitirá a ocupação gratuita de demais espaços do Complexo
Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo além do previsto neste anexo L
A utilização das dependências, bem corno a ocupação dos espaços do Complexo Cultural
Júlio Prestes/Sala São 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
12

São

o uso

A FUNDAÇÃO OSESP manterá um
capital
será composto, no mínimo, por 3%
cento) de todas as receitas próprias
(deduzidos impostos e contribuições),
excetuando-se aquelas provenientes de captação de recursos via
de
Fiscal,
repasses do
de Gestão e/ou

E

A FUNDAÇÃO OSESP ficará responsável pela operação, manutenção
parte
do
consistente no Complexo
Paulo.
Caso haja necessidade de intervenções substanciais no
intervenções poderão ser custeadas pela CONTRATANTE,
medida de suas disponibilidades orçamentárias e financeiras.

o

Técnico I deverá,

os anos seguintes, ser

nrp'''Pl1TnICl

e f'"~·.,.,,,"tnl'l

as despesas decorrentes dessas
repasses adicionais, na

de

de

ano.

estrutura
FUNDAÇÃO OSESP manterá um sistema de gestão interno dotado
organizacional, sistemas administrativos e operaCIOnaiS, recursos
patrimônio, controladoria, comunicação,
de compras, plano de cargos e salários e
controle
custos.
OSESP
Contrato de Gestão.

ULUll"-"'''

o

a
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 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 vírgula
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
total repassado pela CONTRATANTE;
II) Por meta parcialmente atingida haverá penalidade de 1,5% (um e melO por cento),
calculada sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE.
A penalidade mencionada no item II acima é alternativa, devendo, a critério da Comissão de
Avaliação, justificar sua aplicação ou não, cabendo à decisão final a SECo
Os recursos financeiros referentes à(s) penalidade(s) eventualmente aplicada(s) deixarão de
ser repassados pela Secretaria de Estado da Cultura à FUNDAÇÃO OSESP.
A soma das penalidades não poderá ultrapassar o valor correspondente a 10% (dez por cento)
dos recursos a serem repassados à FUNDAÇÃO OSESP no exercício seguinte.
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Concertos Sinfônicos da Osesp na Sala São
Paulo - Temporada 20
Concelios gratuitos ou a preços populares Número
com a Osesp na Sala São Paulo 2
realizados
Número
Concertos ao Ar Livre
realizados
Concertos do Coro da Osesp com Orquestra Número
na Sala São Paulo
realizados
Concertos do Coro da Osesp na Sala São Número
Paulo Temporada 2014
realizados
Concertos do Coro da Osesp gratuitos ou a Número
preços populares
realizados

12

3

.)

"

3

3

concertos

24

3

6

3

12

de

concertos

4

2

de

concertos

14

14

Número de
realizados

concertos

20

Número de
realizados

concertos

3

Concertos gratuitos ou a preços populares Número de
com conjuntos camerísticos ou orquestras realizados
convidadas na Sala São Paulo
Recitais na Sala São Paulo
Número de
realizados

concertos

18

concertos

5

Concertos de Grupos de Câmara formados
por integrantes da Osesp na Sala São Paulo Temporada 2014
Concertos com conjuntos camerísticos ou
orquestras convidadas na Sala São Paulo 1

de

concertos

de

concertos

de

2

7

6

5

3
5

6

4

2

2

3

iNota: Se a OSESP superar o número de concertos na Temporada 2014, o nO excedente concertos será computado na meta
"Concertos com conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas na Sala São Paulo".
2Nota: Se a Osesp superar o número de concertos ao ar livre na Capital ou no Interior e Litoral do Estado de São Paulo, o
número excedente de concertos será computado na meta "Concertos Gratuitos ou a Preços Populares com a Osesp na Sala
São Paulo ou no Interior e Litoral".
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Concertos gratuitos ou a preços populares Número
com a Osesp2
realizados
Concertos ao Ar Livre 2
Número de
realizados
Número de
Concertos do Coro da Osesp
realizados
Concertos de Grupos de Câmara formados Número de
por integrantes da Osesp
realizados

concertos
concertos
concertos
concertos

5

3

3

2

16

7

27

2

7

9

18

Concertos Sinfônicos
Câmara da Osesp

2Nota: Se a Osesp superar o número de concertos ao ar livre na Capital ou no Interior e Litoral do Estado de São Paulo, o
número excedente de concertos será computado na meta "Concertos Gratuitos ou a Preços Populares com a Osesp na Sala
São Paulo ou no Interior e Litoral".
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Ensaios
e/ou Numero de Ensaios Gerais Abertos e/ou
concertos didáticos
Concertos Didáticos com orquestras
parceiras realizados

89

6

37

16

30

Atividades Musicais Número de atividades em grupos
com Alunos - Grupos reduzidos (Gincanas Musicais e/ou
Reduzidos
Fazendo Música) realizadas

22

2

8

2

10

Treinamento
Professores
Programas

de Número de vagas disponibilizadas para
professores
Número de vagas disponibilizadas nos
programas educacionais, para alunos
Educacionais 3
vindos de escolas de SP Capital Número absoluto
Cursos Falando de Número de Cursos "Falando de Música"
Música na Sala São realizados
Paulo
Academia de Música Número de alunos treinados na
da Osesp
Academia de Música da Osesp

1000

I

500

33.300 14.400

27.000

500

80.100

5.400

99

9

30

27

33

15

15

15

15

15

Coro Acadêmico da Número de alunos treinados no Coro
Osesp
Acadêmico da Osesp

20

20

20

20

20

Masterclasses
com Número de Masterclasses com solistas
solistas convidados
convidados realizadas

10

10

3Nota : Parte considerável do grande público atingido pelos Concertos Didáticos e Ensaios Gerais Abertos (principal
atividade dos Programas Educacionais) vem de fora da capital paulista, e a meta de público consta em ambas as esferas
(dentro e fora da capital). Entretanto, para a experiência do Programa, é importante que o desenvolvimento das atividades
seja na Sala São Paulo e que também sejam desempenhadas pela Osesp ou grupos parceiros. As vagas serão sempre
oferecidas sem discriminação de localização geográfica, sendo importante ressaltar que essas vagas são disponibilizadas para
que sejam preenchidas na medida em que as inscrições são recebidas, de acordo com o interesse e o cadastramento das
escolas participantes. A contagem da meta deverá ser analisada em sua totalidade (capital mais interior/litoral).
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Programas
Educacionais

3

Número de vagas disponibilizadas
nos programas educacionais, para
alunos vindos de escolas de SP
Interior e Litoral - Número absoluto

Cursos / Oficinas Número de Cursos
Oficinas
Musicais fora da Sala Musicais realizados fora da Sala São
São Paulo
Paulo

Número de solistas convidados
apresentações realizadas

8.325

27

Número de regentes
apresentações realizadas
Solistas Convidados

1.350

20.025

em

3.600

6.750

9

18

21

2

6

8

5

44

7

9

13

15

3

Nota: Parte considerável do grande público atingido pelos Concertos Didáticos e Ensaios Gerais Abertos (principal
atividade dos Programas Educacionais) vem de fora da capital paulista, e a meta de público consta em ambas as esferas
(dentro e fora da capital). Entretanto, para a experiência do Programa, é importante que o desenvolvimento das atividades
seja na Sala São Paulo e que também sejam desempenhadas pela Osesp ou grupos parceiros. As vagas serão sempre
oferecidas sem discriminação de localização geográfica, sendo importante ressaltar que essas vagas são disponibilizadas para
que sejam preenchidas na medida em que as inscrições são recebidas, de acordo com o interesse e o cadastramento das
escolas participantes. A contagem da meta deverá ser analisada em sua totalidade (capital mais interior/litoral).
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Público dos concertos sinfônicos da Osesp Percentual de ocupação
de público
na Sala São Paulo Temporada 2014

70%

70%

70%

70%

70%

Percentual de ocupação
de público
Percentual de ocupação
de público
Percentual de ocupação
de público

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Percentual de ocupação
de público

60%

60%

60%

60%

60%

Público dos concertos do Coro da Osesp Percentual de ocupação
gratuitos ou a preços populares - SP Capital de público

60%

60%

60%

60%

60%

Público dos concertos do Coro da Osesp - SP Percentual de ocupação
Interior e Litoral
de público

60%

60%

60%

60%

60%

Percentual de ocupação
de público

60%

60%

60%

60%

60%

Percentual de ocupação
de público

60%

60%

60%

60%

60%

Percentual de ocupação
de público

50%

50%

50%

50%

50%

Percentual de ocupação
de público

50%

50%

50%

50%

50%

Percentual de ocupação
de público

50%

50%

50%

50%

50%

Público dos concertos gratuitos ou a preços
populares com a Osesp na Sala São Paulo
Público dos concertos gratuitos ou a preços
populares com a Osesp - SP Interior e Litoral
Público dos Concertos Sinfônicos ou de
Grupos de Câmara da Osesp - Fora do
Estado de SP
Público dos concertos do Coro da Osesp na
Sala São Paulo - Temporada 2014

Público dos concertos de Grupos de Câmara
formados por integrantes da Osesp na Sala
São Paulo - Temporada 2014
Público dos conceltos de Grupos de Câmara
formados por integrantes da Osesp - SP
Interior e Litoral
Público dos concertos com conjuntos
camerísticos ou orquestras convidadas na
Sala São Paulo
Público dos concertos gratuitos ou a preços
populares com conjuntos camerísticos ou
orquestras convidadas na Sala São Paulo
Público dos Recitais na Sala São Paulo

" O percentual de ocupação só será aferido quando possível, ou seja, quando as apresentações forem realizadas em locais
fechados com a emissão de ingressos. Neste caso deverá ser apresentado o borderô quando fornecido pela administração do
local da apresentação. Quando se tratar de apresentação em espaço público (parques, praças, igrejas), a contagem de público
será solicitada às autoridades locais, cuja quantidade será informada mas não utilizada para cômputo da meta percentual
"ocupação de público".
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Concertos
Pública

-

conceItos
TV Número
disponibilizados - TV Pública

3

de
concertos
Concertos Disponibilizados - Rádio Número
disponibilizados - Rádio Pública
Pública

30

3

9

8

10

Podcast ! Mídias
programação variada

- Minutos disponibilizados em
formato Podcast - programação
variada

240

30

70

70

70

Podcast ! Mídias On fine - obras Número
de
minutos
completas
disponibilizados em formato
Podcast - obras completas
Obras gravadas para lançamento em Número de obras gravadas para
CD
lançamento em CD
Obras gravadas
Número de minutos de obras
gravadas
Edição de Partituras
Número de Partituras Editadas

120

On

fine

Encomenda de obras inéditas para Número de encomendas de obras
orquestra
inéditas para orquestra

120

6

2

120

40

12

3

2

60

20
9

2

2

Encomenda de obras inéditas para Número de encomendas de obras
coro
inéditas para coro
Encomenda de obras inéditas para Número de encomendas de obras
grupos de câmara
inéditas para grupos de câmara
Execução de obras inéditas

Número de execuções de obras
inéditas
Funcionamento
do
Centro
de Número
de
horas
de
Documentação Musical (CDM) para funcionamento do CDM para
consulta do público
consulta do público

2
450

112,5

112,5

112,5

112,5
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Satisfação com as instalações do Complexo
Cultural Júlio Prestes! Sala São Paulo

80~

Satisfação com as apresentações do Festiva!
de Satisfação com
Internacional de Inverno de Campos do as
apresentações
do
Jordão
Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão

60~

Receitas Próprias captadas
pela Fundação Osesp em
relação ao Contrato de
Gestão
Total a ser captado
Valor a ser captado Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão 5

Percentual de Receitas
Próprias captadas pela
Fundação
Osesp
em
relação ao Contrato de
Gestão
Total a ser captado Valor absoluto, em Reais
Valor a ser captado Festival Internacional de
Inverno de Campos do
Jordão - Valor absoluto,
em Reais

800/0

80~

80~

80~

60~

2:5,0%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

R$
13.875.000

R$
3.468.750

R$
3.468.750

R$
3.468.750

R$
3.468.750

R$ 2.500.000

R$
2.500.000

:5 O valor a ser eaptado no Festival Internaeional de Inverno de Campos do Jm'dão (R$ 2.500.000,00) já está contido no valor

total a ser captado

13.875.000,00)
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Ensaios Instrumentistas - Orquestra do N° de ensaios realizados pela
Orquestra do Festival
Festival
Ensaios Instrumentistas - Recitais

N° de ensaios de grupos de
câmara
realizados
com
bolsistas

142

142

18

18

30

30

"j

"j

940

940

24

24

Ensaios com orquestra - Regência

n° de ensaios para alunos de
regência com a orquestra do
Festival
Aulas Individuais de Instrumento para N° de aulas
individuais
alunos da Orquestra do Festival
realizadas
para
alunos
instrumentistas da orquestra do
Festival
Aulas - Regência
N° de aulas oferecidas para
alunos de regência
Aulas - Canto

N° de aulas oferecidas para
alunos de Canto

40

40

Aulas - Piano

N° de aulas oferecidas para
alunos de Piano

42

42

Aulas - Violão

N° de aulas oferecidas para
alunos de Violão

60

60

5

5

10

10

2

2

9

9

Apresentações da Orquestra do Festival N° de apresentações
Apresentações de Recitais - Professores N° de apresentações
com Bolsistas
Apresentações conduzidas pela Classe N° de apresentações
de Regência
N° de masterclassesl palestras
Masterc lasses/Pal estras
oferecidas

22

Apresentações Sinfônicas
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - N° de apresentações
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros - Osesp N° de apresentações
Apresentações de Câmara

N° de apresentações

Apresentações Coral

N° de apresentações

Orquestras Sinfônicas Convidadas

N° de grupos

-

-

Grupos de Câmara

N° de grupos

5

-

Apresentações Sinfônicas
Teatros
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas
Ar Livre - N° de apresentações
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros - Osesp N° de apresentações

5

5

-

-

-

5

-

4

4

7

7

-

Apresentações de Câmara

N° de apresentações

Apresentações Coral

N° de apresentações
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Apresentações Sinfônicas
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - N° de apresentações
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros - Osesp N° de apresentações
Apresentações de Câmara

N° de apresentações

Apresentações Coral

N° de apresentações

Orquestras Sinfônicas Convidadas

N° de grupos

Grupos de Câmara

N° de grupos

Apresentações
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - N° de apresentações
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros Osesp N° de apresentações

11

II

3

3

2

2

10

lO

6
10

-

-

6

-

lO

-

15

15

6

6

3

".J

Apresentações de Câmara

N° de apresentações

12

12

Apresentações Coral

N° de apresentações

2

2

Orquestras Sinfônicas Convidadas

N° de grupos

8

Grupos de Câmara

N° de grupos

12

-

-

8
12

-

24

Apresentações
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Ar Livre - N° de apresentações
Orquestras Convidadas
Apresentações Sinfônicas - Teatros - Osesp N° de apresentações

20

20

9

9

3

3

Apresentações de Câmara

N° de apresentações

13

13

Apresentações Coral

N° de apresentações

3

3

Orquestras Sinfônicas Convidadas

N° de grupos

12

-

-

12

Grupos de Câmara

N° de grupos

13

-

-

13

-
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GLOSSÁRIO

~

Concerto sinfônico: apresentação da orquestra com ou sem solista e coro;
~ Concerto de câmara: apresentação da orquestra em formação reduzida com ou sem solista e
coro;
~ Concerto didático: apresentação voltada a estudantes com explicações especiais quanto ao
repertório apresentado;
~ Concelio matinal: concertos da orquestra, coro ou grupos camerísticos da FUNDAÇÃO
OSESP ou de conjuntos musicais parceiros da FUNDAÇÃO OSESP, apresentados na pmie
da manhã, na Sala São Paulo;
~ Concertos gratuitos ou a preços populares: concertos da orquestra, coro ou grupos
camerísticos, gratuitos ou cujos ingressos tenham preços menores ou iguais a R$ 15,00;
~ Convidados: orquestras, grupos de câmara, músicos solistas e regentes que pmiicipam da
Temporada;
~ Corpos estáveis: orquestra e coros;
~ Conjuntos musicais: grupos formados por músicos da OSESP ou Coros da OSESP, alunos da
Academia de Música da OSESP ou do Coro Acadêmico da OSESP;
~ Ensaio aberto: ensaio de uma ou mais peças musicais realizado com a presença do público;
~ Falando de Música: palestra oferecida ao público pagante dos concertos da temporada em que
são abordados, de forma descontraída e ilustrativa, aspectos estéticos das obras, biografia dos
compositores e outras peculiaridades do programa que será apresentado em seguida;
~ Fazendo Musica na Osesp: nesta atividade, os alunos têm contato direto com músicos da
orquestra, ou alunos da Academia de Música da Osesp, que desenvolvem o aprendizado
musical, tanto através da utilização dos instrumentos musicais, quanto de repertórios
orquestrais. Comporta a inscrição de uma escola com 40 participantes, incluindo professores;
~ Gincana Musical: atividade que consiste em brincadeiras e jogos, onde os alunos aprendem
sobre a história e a arquitetura da Sala São Paulo e sobre a estrutura de uma orquestra.
Comporta a inscrição de três escolas, cada uma com 40 participantes, incluindo professores;
~ Obras comissionadas: peças encomendadas a um compositor com a finalidade de serem
apresentadas em primeiras audições (nacionais ou 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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,-,;)cau.v da
obriga-se a repassar à
no ano
o valor de R$ 7.166.666,67 (sete
c
ento e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete o C"·,,.,,,, lA'" até
o dia 15

de Estado da
obriga-se a repassar à
OSESP, no ano
201 Í, o valor de R$ 43.400.000,00 (quarenta e três
e quatrocentos
reais),
em quatro parcelas iguais e trimestrais, com a seguinte distribuição:
até 05 de fevereiro, a segunda até 05 de
a
até 05 de agosto e a
parcela até 05 de
H.LÁ ..... '

....

Secretaria de Estado da
obriga-se a repassar à FUNDAÇÃO OSESP, no ano
e três milhões e
de
2, o valor de R$ 53.400.000,00
reais), em quatro parcelas iguais e trimestrais, com a seguinte distribuição:
a
até 05
agosto e a
primeira até 05 de fevereiro, a segunda até 05 de
parcela até 05 de n""plTI

Secretaria de Estado da Cultura
a repassar à FUNDAÇÃO OSESP, no ano
R$ 55.500.000,00 (cinquenta e cinco milhões e quinhentos
de 20l3, o valor
parcelas
com a seguinte distribuição:
reais), em
e
primeira até 05 de fevereiro no valor de R$ 13.250.000,00 (treze milhões
reais), a segunda até 05 de abril no valor de R$ 13.250.000,00
milhões duzentos e
reais), a
até 05
agosto no valor de R$
15.750.000,00
milhões setecentos e
reais) e a
parcela até
05
novembro no
de R$ 13.250.000,00 (treze milhões dU;1':entos
reais).
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2014
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar à FUNDAÇÃO OSESP, no ano
de 2014, o valor de R$ 55.650.000,00 (cinquenta e cinco milhões e seiscentos e
cinquenta mil reais), em quatro parcelas trimestrais, com a seguinte distribuição:
A primeira até 05 de fevereiro no valor de R$ 13.250.000,00 (treze milhões duzentos e
cinquenta mil reais), a segunda até 05 de abril no valor de R$ 15.900.000,00 (quinze
milhões e novecentos mil reais), a terceira até 05 de agosto no valor de R$
13.250.000,00 (treze milhões duzentos e cinquenta mil reais) e a última parcela até 05
de novembro no valor de R$ 13.250.000,00 (treze milhões duzentos e cinquenta mil
reais).
Os valores estipulados neste anexo poderão ser revistos e ajustados por ocasião da
fixação do orçamento anual da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo,
observando-se a disponibilidade financeira de recursos orçamentários.
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CONTRATOS DE GESTÃO
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATANTE: SECRETARIA DA CULTURA
CONTRATADA:

CONTRATO DE GESTÃO NO (DE ORIGEM):
OBJETO:

41/2010

FUNDAÇÃO ORQUESTRASINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

50 Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão na 41/2010

com a

Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - Organização Social de
Cultura

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos de 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, interpor
recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos 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, caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, conforme 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

patAJ02014.

Marcelo Matt6[ Araujo
Titular dá/Pasta

:.{l~!i
,pe~
Diretot Executivo

FUNDAÇÃO ORQUESTRAS[N~ÔN[CA DO ESTADO DE SÃO PAULO
\

Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo
CEP: 01028-900

PABX; (11) 2627-8000
www.cultura.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA
UNIDADE

DA CULTURA

DE FOMENTO E DIFUSÃO

DE PRODUÇÃO

CULTURAL

Processo SC SPDOC n.' 3862612010
Contrato de Gestão n° 41/2010

QUINTO TERMO DE ADITAMENTO
AO
CONTRATO
DE GESTÃO
N' 41/2010,
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO
PAULO,
POR
INTERMÉDIO
DA
SECRETARIA
DA
CULTURA,
E
A
FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, OBJETIVANDO
A PRORROGAÇÃO
DO AJUSTE POR 10
MESES, BEM COMO O ACRÉSCIMO
DO
VALOR DE R$ 46.816.667,00 (QUARENTA E
SEIS
MILHÔES
OITOCENTOS
E
DEZESSEIS
MIL
SEISCENTOS
E
SESSENTA E SETE REAIS).

Pelo presente instrumento e, na melhor fonna do direito, de um lado o ESTADO DE SÃO
PAULO, por intermédio da SECRETARIA DA CULTURA, com sede na Rua Mauá, n' 51,
Luz, São Paulo - SP, CEP 01028-900, inscrita sob CNPJ/MF n.' 51.531.051/0001-80, neste ato
representada por seu titular, Senhor MARCELO MATTOS ARAUJO, brasileiro, portador da
cédula de identidade RG n' 6.455.951-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n' 028.721.728-07,
denominado CONTRATANTE, e a FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, Organização Social da Cultura, com sede na Praça Júlio Prestes, TI,o 16, 2°
andar, São Paulo - SP, inscrita sob CNPJIMF n° 07.495.643/0001-00, neste ato representada pelo
seu diretor executivo, Senhor MARCELO DE OLIVEIRA LOPES, brasileiro, portador da
cédula de identidade RG nO 16.713.316 e inscrito no CPF/MF nO 054.051.548.74, denominada
CONTRATADA,
RESOLVEM celebrar o presente 5' TERMO DE ADITAMENTO
ao
Contrato de Gestão n° 41/2010 nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Em razão do presente aditamento fica prorrogado por mais 10 meses (de janeiro 2015 a 31 de
outubro de 2015) o presente contrato, com o acréscimo no valor de R$ 46.816.667,00 (quarenta e
seis milhões oitocentos e dezesseis mil seiscentos e sessenta e sete reais), para custear
parcialmente as atividades descritas no plano de trabalho, acordado para o período de 01/01/2015
a 31/10/2015.
CLÁUSULA SEGUNDA
1
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Em razão das alterações acima (CLÁUSULA PRIMEIRA) são acrescentados os Anexos I
(Programa de Trabalho e Metas - Obrigações e Direitos/Organização/Critérios de Avaliação), 11
(Sistema de Pagamento), Anexo IH (Sistema de Despesas com Pessoal - Limites e Critérios),
todos para o período de to de janeiro 2015 a 31 de outubro de 2015.
Ficam inalterados os Anexos IV e V.

CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam alterados o "caput" da Cláusula Sexta (Do Prazo de Vigência), o "caput" da Cláusula
Sétima (Dos Recursos Financeiros) e o "caput" da Cláusula Nona (Condições de Pagamento), os
quais passarão a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA

SEXTA

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

o presente

Contrato entrará em vigor em 01 de novembro de 2010 e vigerá até 31 de outubro de
2015, podendo ser renovado, depois de demonstrada a consecução dos objetivos estratégicos e das
metas estabelecidas.
CLÁUSULA

SÉTIMA

DOS RECURSOS

FINANCEIROS

Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, especificados no "Anexo Técnico I", a
CONTRATANTE
repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes neste
instrumento, bem como no "Anexo Técnico 11- Sistema de Pagamento", a importância global
estimada em R$ 261.933.333,67 (duzentos e sessenta e um milhões, novecentos e trinta e três mil,
trezentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos).
CLÁUSULA NONA
CONDIÇÕES

DE PAGAMENTO

Para o ano de 2010 o valor a ser repassado será de R$ 7.166.666,67 (sete milhões cento e sessenta
e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), sendo que a transferência à
CONTRATADA será efetivada até o dia 15 de novembro, de acordo com o "Anexo Técnico 11Sistema de Pagamento". Para o ano de 2011 o valor a ser repassado será de R$ 43.400.000,00
(quarenta e três milhões e quatrocentos mil reais), sendo que a transferência à CONTRATADA
será efetivada mediante a liberação de 04 (quatro) parcelas iguais e trimestrais, de acordo com o
"Anexo Técnico 11- Sistema de Pagamento". Para o ano de 2012 o valor repassado será de R$
53.400.000,00 (cinquenta e três milhões e quatrocentos mil reais). Para o ano de 2013 o valor a
ser repassado será de R$ 55.500.000,00 (cinqüenta e cinco milhões e quinhentos mil reais), sendo
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que a transferência à CONTRATADA será efetivamente mediante a liberação de 04 (quatro)
parcelas trimestrais, de acordo com o "Anexo Técnico II ~ Sistema de Pagamento". Para o ano de
2014 o valor a ser repassado será de R$ 55.650.000,00 (cinqüenta e cinco milhões e seiscentos e
cinqüenta mil reais), sendo que a transferência à CONTRATADA será efetivamente mediante a
liberação de 04 (quatro) parcelas trimestrais, de acordo com o "Anexo Técnico 11- Sistema de
Pagamento". Para o ano de 2015 o valor a ser repassado será de R$ 46.816.667,00 (quarenta e seis
milhões, oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e sete reais), sendo que a transferência à
CONTRATADA será efetivada mediante a liberação de 03 (três) parcelas iguais, de acordo com o
"Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento".

CLÁUSULA

QUARTA

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato de Gestão
n" 4112010.

CLÁUSULA

QUINTA

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

Por estarem de acordo, as partes firmam o presente termo de aditamento em 3 (três) vias de igual
teor e forma.
São Paulo, 09 de outubro de 2014.

~~

MARCELQ

MATTOS ARAUJO

SECRET,(fu~

DA CULTURA

CONTRATANTE

MARCELOD
FUNDAÇÃO ORQUESTRA

SINF
CO

NICA DO E

ADO DE SÃO PAULO

TRATADA
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1° DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2015
(OBRIGAÇÕES

E DIREITOS

/ ORGANIZAÇÃO

/ CRITÉRIOS

DE AV ALlAÇÃO)

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 2015 (de janeiro a
outubro), com a fixação de direitos, obrigações, prazos de execução e critérios de avaliação de
desempenho, observando o cwnprimento de sua finalidade básica quanto à divulgação e o
desenvolvimento da arte musical e de temas educacionais e culturais afins. O programa de
trabalho contempla três grandes projetos, quais sejam: i) a administração, operação e
manutenção da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - OSESP; ii) a manutenção e o
aperfeiçoamento
da parte do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo sob
administração da Fundação Osesp e iii) a administração, realização e a operação da 468 edição
do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, além da 28 Edição do Festival
Coral.
Como já colocado acima, por conta da limitação da extensão da prorrogação do contrato de
gestão 41/2010, o presente anexo estabelece metas, obrigações e direitos apenas para o
período de 01/01/2015 a 31/10/2015. Porém como muitas das atividades contidas no presente
Programa de Trabalho e Metas necessitam de um planejamento anual, bem como de
divulgação e comercialização antecipada, foram incluídas aqui as metas projetadas e
acordadas para os dois meses finais do ano de 2015 (novembro e dezembro). Fica portanto
aqui estipulado que a Organização Social escolhida para gerir a Osesp, Sala São Paulo e o
Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão no período de 01111/2015 a
31/10/2020 deverá cumprir essas metas, para tanto assumindo todas as obrigações e
compromissos contratados pela Fundação Osesp visando viabilizar a execução dessas
atividades nos meses de novembro e dezembro de 2015. Fica também acordado que o repasse
de recursos que as suportará (total ou parcialmente) as atividades a serem realizadas em
novembro e dezembro de 2015 será negociado pela SEC com a Organização Social escolhida
para gerir a Osesp, Sala São Paulo e o Festival Internacional de Inverno de Campos do
Jordão.
Para 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, da parte do
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo sob sua administração e do Festival
Internacional de Inverno de Campos do Jordão;
11. Possibilitar o amplo acesso do público aos concertos da OSESP e aos eventos realizados
pela FUNDAÇÃO OSESP;
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IH. 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 artístico nas temporadas de concertos da OSESP e no Festival Internacional de Inverno
de Campos do Jordão;
V. Difundir
o trabalho da OSESP. disponibilizando
suas apresentações
para
transmissão/exibição via rádio e televisão;
VI. Estabelecer pólo de gravação de música, tendo por base o Complexo Cultural Júlio
Prestes/Sala São Paulo;
VIL Gravar obras do repertório sinfõnico para lançamento em suportes fisicos 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 futuro, 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.
XIX. Realizar o Festival Coral.
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I" DE JANEIRO DE 2015 A 31 DE OUTUBRO DE 2015

APRESENTAÇÃO

Para melhor demonstrar a amplitude das atividades contratadas
Estado de São Paulo, o presente plano de trabalho apresenta
realizadas na capital e no interiornitoral, além de dividir essas
vertentes: Difusão e Educacionais de Fonnação. Essa
acompanhamento e visualização das atividades realizadas.

1) ATIVIDADES

e o público beneficiado no
separadamente as atividades
mesmas atividades em duas
estrutura visa facilitar o

DE DIFUSÃO I PÚBLICO

As atividades de Difusão contemplam a oferta de apresentações, através dos diversos projetos
desenvolvidos pela Fundação Osesp, dentro e fora de sua sede, a Sala São Paulo, objetivando
a fruição da música erudita pelo público em geral.
Além do desenvolvimento de diversas atividades e projetos visando à formação e ampliação
de público para a música clássica, os índices de ocupação visam garantir a efetiva fruição da
população aos produtos culturais ofertados pela Fundação Osesp.
É através da efetiva participação do público que se toma possivel mensurar a real fruição dos
produtos culturais ofertados, por isso a oferta de produtos não pode ser analisada dissociada
da participação do público.
. ..
.-"
Atividãdes de DifusAo ~ SP Capital •
T
Concertos Sinfônicos da Osesp na SaJa São Paulo Temporada 2015
Concertos do Coro da Osesp com Orquestra na Sala São Paulo
Público dos concertos sinfônicos da Osesp na Sala São Paulo Temporada 2015
,

_O"

Li

.o_~

:?

Concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp na Sala São Paulo
Público dos concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp na Sala São Paulo
Concertos do Coro da Osesp na Sala São Paulo - Temporada 2015
Público dos concertos do Coro da Osesp na Sala São Paulo Temporada 2015
Concertos do Coro da Osesp gratuitos ou a preços populares
Público dos concertos do Coro da Osesp gratuitos ou a preços populares - SP Capital
Concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp na Sala São Paulo Temporada 2015
Público dos concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp na Sala São Paulo Temporada
2015
Concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos camerfsticos ou orquestras convidadas na Sala São
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Paulo
Público dos concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas na
Sala São Paulo
Recitais na Sala São Paulo
Público dos Recitais na Sala Silo Paulo
Atividades de Ditus.oe Público: SP Capital (Participação
Concerto da Osesp na Virada Cultural Municipal

na Virada Cultural

Municipal)

-

tI

Público do concerto da Osesp na Virada Cultural Municipal

Atividades de DifusAo : SP.lnterior e Litoral
.
Concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp

...

~

Público dos conceItos gratuitos ou a preços populares com a Osesp - SP Interior e Litoral
Concertos ao Ar Livre
Público nos Concertos ao Ar Livre
Concertos do Coro da Osesp
Público dos concertos do Coro da Osesp - SP Interior e Litoral
Concertos de Grupos de Câmara fonnados por integrantes da Osesp
Público dos concertos de Grupos de Câmara ronnados por integrantes da Osesp - SP Interior e Litoral
Atividades de DifusAo e Público - SP. Capital (Particlp~çlo
Concerto da Osesp na Virada Cultural Estadual
Público do concerto da Osesp na Virada Cultural Estadual

Iiã Virada

Cultural

Estadual)

.@j]j~i;.,~,-

Concerto do Coro da Osesp na Virada Cultural Estadual
Público do concerto do Coro da Osesp na Virada Cultural Estadual

2) ATIVIDADES

EDUCACIONAIS

DE FORMAÇÃO

As Atividades Educacionais de Formação têm como objetivo básico promover a cultura e a
educação, utilizando como ferramenta a música clâssica. Os Programas Educacionais podem
ser elencados em 4 grandes grupos, a seguir:

Formação de Professores: Por meio de cursos divididos em módulos, para professores com ou
sem conhecimento musical, fornecendo-lhes subsídios teórico-práticos para a realização de
atividades musicais nas escolas em que atuam;

Formação de Público: Proporciona aos alunos dos professores treinados nos cursos de
formação, a possibilidade de vir à Sala São Paulo assistir a um Concerto Didático ou a um
Ensaio Geral Aberto, complementando, dessa fonna, as atividades desenvolvidas em sala de
aula pelos professores fonnados pelos cursos dos Programas Educacionais. Para uma parcela
desses alunos, ainda poderão ser oferecidas Atividades Musicais com Grupos reduzidos:

,
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"Gincanas Musicais" ou "'Fazendo Música na Osesp", que englobam aspectos musicais de
composição, apreciação e execução.

Para o público dos concertos sinfônicos da Temporada da Osesp são oferecidas gratuitamente,
cerca de uma hora antes de todas as apresentações, as palestras "Falando de Música", que
abordam os aspectos estéticos das obras, a biografia dos compositores entre outros detalhes
sobre o programa que será apresentado no dia.

E ainda, para o público das cidades percorridas pela turnê Osesp Itinerante são oferecidos o
"Curso de Apreciação Musical" composto por três módulos de três horas por dia que abordam
as escolas e períodos da música clássica (da antiguidade ao expressionismo), e as "Oficinas de
Instrumentos" (divididas em cordas, sopros e madeiras) onde são realizadas pelos músicos
demonstrações
dos instrumentos,
performances,
comentários
e orientações
de
aperfeiçoamento para os participantes que levam os seus instrumentos.

Formacão de profissionais de música orquestral: Se dá através da manutenção da Academia
de Música da Osesp, que surgiu no ano de 2006 para cobrir uma lacuna existente nos cursos
de alto grau de especialização em música clássica, e para fomentar o cenário erudito de novos
músicos de orquestra brasileiros. O currículo oferece urna combinação de aulas individuais de
instrumento, aulas de música de câmara e prática de orquestra, aulas de teoria musical, sendo
acompanhados de perto por músicos da Osesp. Os alunos da Academia participam ainda de
Masterclasses realizadas por músicos renomados no país e mundialmente (muitos destes
convidados da temporada da Osesp), como forma de aprimoramento técnico, sendo que esta
atividade também é aberta para estudantes de outras instituições, através de incrições, de
forma gratuita. A duração do curso é de dois anos, sendo renovável por mais um ano. Os
alunos recebem ainda bolsa de estudos, vale alimentação e seguro saúde durante o período em
que estiverem matriculados, para que possam se dedicar integralmente ao curso;

Formacão de profissionais de canto: Criado em 2013 com o objetivo de formar
profissionalmente jovens cantores líricos, o Coro Acadêmico da Osesp oferece experiência de
prática coral, conhecimento de repertório sinffmico para coro e orientação em técnica vocal,
prosódia e dicção. Os alunos vivenciam e participam do dia a dia de um coro profissional,
realizando apresentações j unto ao Coro da Osesp, dentro de sua temporada anual, além de
concertos organizados pela Coordenação Pedagógica do Coro Acadêmico. Os alunos recebem
ainda bolsa de estudos, vale alimentação e seguro saúde durante o período em que estiverem
matriculados.
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Atividades Educacionais de FormaçAo = SP Capital"

.".3

Ensaios e/ou concertos didáticos

~ Jiliii:i:;;;

Atividades Musicais com Alunos - Grupos Reduzidos
Treinamento de Professores
Cursos Falando de Música na Sala São Paulo
Academia de Música da Osesp
Coro Acadêmico da Osesp
Masterclasses com solistas convidados
Funcionamento do Centro de Documentação Musical (COM) para consulta do público

At~vidades .tducacionais

de Formação':

SP

Interior'e Litõral

.-"

Cursos I Oficinas Musicais fora da Sala São Paulo

3) ARTISTAS CONVIDADOS

A participação de artistas convidados, solistas ou regentes, proporciona ao público a
oportunidade de apreciação de obras desempenhadas por uma maior diversidade de artistas,
além de trazer aos próprios artistas da Osesp a possibilidade de integração e de troca de
experiências enriquecedoras.
Convidados

--_.-_.

Regentes Convidados
Solistas Convidados

4) DIFUSÃO: RÁDIO I TV I INTERNET

I PUBLICAÇÕES

Através das diversas atividades desenvolvidas pela Fundação Osesp, uma grande quantidade
de conteúdos e materiais é produzida, e sua distribuição também é parte integrante dos
objetivos do presente programa de trabalho, vindo a contribuir de várias formas para o acesso
do público à música clássica, rompendo a barreira fisica da Sala São Paulo e representando
uma efetiva expansão do alcance das atividades.
Difusão Rádiol TV! Int~rnet /Publicações
Concertos disponibilizados

*

d:.

-*_

TV Pública

Concertos disponibilizados - Rádio Publica
PodcastlMldias On fine. programação variada
PodcastlMldias On tine - obras completas
Obras gravadas para lançamento em CO
Edição de Partituras
Encomenda de obras inéditas para orquestra
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.

Encomenda de obras inéditas para coro
Encomenda de obras inéditas para grupos de câmara
Execução de obras inéditas

5) QUALIDADE

DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Além da execução de um número específico de atividades é importante a averiguação da
qualidade das mesmas e a percepção do público.
Com esse objetivo é determinada a realização de pesquisa de satisfação anual junto ao
público, tendo por objetivo mensurar de urna forma geral a qualidade das atividades
desenvolvidas e das instalações da Sala São Paulo/Complexo Cultural Júlio Prestes, bem
como das apresentações do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão.
'-C~Qualidade dos Serviços PrêStãdõS~
,---'~""
Satisfação com os Concertos da Osesp
Satisfação com as instalações do Complexo Cultural Júlio Prestes / Sala São Paulo
Satisfação com as apresentações do Festivallntemacional de Inverno de Campos do Jordão

6) CAPTAÇÃO

IL.

f&:-

DE RECURSOS

Tem por objetivo estimular a participação da iniciativa privada e da sociedade civil nas
atividades executadas pela Fundação Osesp - contempladas no plano de trabalho - através da
captação de recursos e da geração de receitas. Por verbas de captação e geração de receitas
podemos citar: doações, patrocínios, receitas de bilheteria, assinaturas, aluguel de espaços no
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo, concertos patrocinados, dentre outras.
CaptaçAo de Recursos
Receitas Próprias (Captação + Receitas Geradas)

7)
ATIVIDADES
INTERNACIONAL

EDUCACIONAIS
DE
FORMAÇÃO
DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO

DO

FESTIVAL

As atividades educacionais de Formação Musical do Festival podem ser consideradas ponto
de passagem obrigatório de todos os músicos brasileiros. Seja para aqueles que já têm sua
carreira consolidada, como para os alunos participantes que almejam se estabelecer
profissionalmente, dada a sinergia entre brasileiros e estrangeiros, sejam eles alunos,
professores, staff, músicos e grandes regentes e solistas convidados.
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Para a realização do Festival, deverão ser selecionados
Atividades Educacionais de Formação.

146 alunos para participarem

das

Será oferecida aos alunos uma rotina de aulas e de ensaios em formações reduzidas para
recitais e em formação de corpo sinfônico, além da oportunidade de se apresentarem com
professores em recitais de câmara, ou através da formação da Orquestra do Festival.

Para o desenvolvimento das Atividades Educacionais de Formação no Festival de Inverno de
Campos do Jordão, a Secretaria de Estado da Cultura se compromete a repassar o montante de
R$ 2.650.000,00 (Dois milhões seiscentos e cinquenta mil reais).
AtiVidades EducaCÍônais de Formação::

Festival Internacional de Inverno-de Campos

do "JordAo

~---

'tá

Alunos - Bolsistas
Ensaios Instrumentistas - Orquestra do Festival
Ensaios Instrumentistas
Recitais
Ensaios com orquestra - Regência
Aulas de Instrumento para alunos do Festival
Aulas Regência
Apresentações da Orquestra do Festival
Apresentações de Recitais - Professores com Bolsistas
Apresentações conduzidas pela Classe de Regência
Masterclasses/Palesttas

8) ATIVIDADES DE PERFORMANCE
INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO

DO FESTIVAL

INTERNACIONAL

DE

Para a realização das apresentações/performances do Festival, serão utilizados, o Auditório
Cláudio Santoro e a Concha Acústica da Praça do Capivari, e alternativamente o Espaço
Cultural Dl. Além e Igrejas/Capelas - para grupos de câmara ou coro.
A Sala São Paulo, também poderá receber a orquestra formada por alunos bolsistas durante o
Festival onde o grupo fará apresentações.
Os locais escolhidos abrigarão apresentações sinfônicas com orquestras convidadas ou com a
orquestra do Festival, ou grupos de câmara - que podem ser formados por trios, quartetos,
quintetos, entre outros - compostos por convidados ou alunos e professores, além de grupos
de coro.
A realização das atividades de performance exige uma extensa preparação e atividades de préprodução, que envolvem gastos com manutenção para adaptação técnica nos auditórios, para
melhor abrigar os grupos que se apresentarão e o público, e a montagem de estrutura de palco
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na concha acústica da Praça do Capivari. Tais gastos incluem ainda a locação de geradores
para suprimento ou complementação energética nos locais de apresentação, sonorização e
iluminação dos palcos para ampliar a experiência de apreciação musical dos grupos junto ao
público, além de custos com transportes de grupos de artistas, transportes especializados de
instrumentos e tudo o que envolve a logística de se trazer uma grande diversidade de artistas
para o Festival.
A Fundação Osesp envidará esforços para realizar a captação de recursos próprios por meio
de doações e patrocínios (com projetos apresentados ao Ministério da Cultura - Lei Rouanet e
Secretaria de Estado da Cultura - ProRe), bilheteria e demais receitas.
As atividades de performance do Festival estarão condicionadas à captação de recursos, sendo
que as mesmas serão desenvolvidas proporcionalmente
a esta captação, conforme
demonstrado a seguir:

- Captação de Recursos até R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais):
Déscriçlo.
Apresentações

Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas

Apresentações - Ar Livre - Orquestras Convidadas
Apresentações Orquestra Sinfônica ou Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros

2

Apresentações de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)

6

Apresentações Coral

I Orquestras

e Bandas Sinfônicas Convidadas
I Grupos de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)

4

- Captação de Recursos a partir de R$ 2.500.001,00 (Dois milhões, quinhentos mil e um reais)
até R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais):

Apresentações

Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas

Apresentações - Ar Livre - Orquestras Convidadas
Apresentações Orquestra Sinfônica ou Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros
Apresentações de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)
Apresentações Coral
I Orquestras e Bandas Sinfônicas Convidadas
I Grupos de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)

2
8

6
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- Captação de Recursos a partir de R$ 3.000.001,00 (Três milhões e um reais) até R$
3.500.000,00

(Três milhões e quinhentos mil reais):

DeScriÇAo-

,

--~'

Nade

'l!i .

atividades
2

Apresentações

Sinfônicas.

Apresentações

- Ar Livre - Orquestras Convidadas

Apresentações
Apresentações
Apresentações

Orquestra Sinfônica ou Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros
de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)
Coral

I Orquestras
I Grupos de

Teatros - Orquestras Convidadas

2
t1

e Bandas Sinfônicas Convidadas

7
8

Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)

- Captação de Recursos a partir de 3.500.001,00

(Três milhões, quinhentos mil e um reais) até

R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais):
.. ..,.-

DescrlçAo

NB de--'-

-

atividades

::'"-",,'

Apresentações
Apresentações

Sinfõnicas - Teatros. Orquestras Convidadas
- AI Livre - Orquestras Convidadas

Apresentações
Apresentações
Apresentações

Orquestra Sinfônica ou Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros
de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)
Coral

6
3
2
15
1

Orquestras e Bandas Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara (grupos Nacionais e Jnternacionais)

1

10

I

10

- Captação de Recursos a partir de R$ 4.000.001,00 (Quatro milhões e um reais) até R$
4.500.000,00

(Quatro milhões e quinhentos mil reais):
.,.•

Descriçilio

,

-

Apresentações
Apresentações

_-.io",;

-~

- -~--

Sinfônicas

..",r_
'~-

",'"

'.',

","\iF ",,-

~

.
- Teatros - Orquestras Convidadas

.

N°'de
atividades
6
6

'.

-

Apresentações

- Ar Livre - Orquestras Convidadas
Orquestra Sinfônica ou Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros

Apresentações
Apresentações

de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)
Coral

3
18
3

co=,q"u",,=,,=a",","'B;:an"d"a='''S''in=''''ô''ni''''''''''C''o=o''v''id;:a::;da=,:---~-------~-' 1-'13'-'
Grupos de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)

I

12

13
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- Captação de Recursos a partir de R$ 4.500.001,00 (Quatro milhões e Quinhentos e um reais)
até R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais):
rinl.es~,;;ri<lçll:O;;o iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiii_iiiiiiiiiiOOiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõr.~.;;;;;~jõ'dd; ••iiiiiõl
Apresentações Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas
Apresentações - Ar Livre - Orquestras Convidadas
Apresentações Orquestra Sinfônica ou Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros

atividàdeS1
12
10
3

Apresentações de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)

20

Apresentações Coral

4

Orquestras e Bandas Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)

20
15

Durante o período de realização do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão a
Secretaria de Estado da Cultura se compromete a disponibilizar o Auditório Cláudio Santaro
para a realização das atividades relacionadas ao Festival.

9) ATIVIDADES

EDUCACIONAIS

DE FORMAÇÃO

DO FESTIVAL

CORAL

Para o ano de 2015, pretende-se realizar antes do tradicional Festival de Inverno, o Festival
Coral, que contará com a participação de grupos corais de destaque no cenário erudito, e
promoverá a formação de um Coro Acadêmico com bolsistas, selecionados previamente, que
interagirão com os demais artistas além de participarem de aulas de preparação vocal, técnica
vocal, regência coral (apenas para os bolsistas de regência coral) além de ensaios. Programado
para ocorrer no mês de abril - o mesmo terá apresentações gratuitas em diversos pontos da
cidade.
Planeja-se selecionar 56 bolsistas, sendo que 6 destes farão parte de uma classe de Regência
Coral, e os demais comporão o Coro do Festival. Para desempenhar tais atividades
pedagógicas faz-se necessário a contratação de regentes, preparador vocal, professores de
canto e pianistas correpetidores. E ainda, para a classe de Regência Coral, haverá um Coro
Residente, com cantores profissionais, necessário para o desenvolvimento da atividade
pedagógica além de estimular a participação dos bolsistas selecionados e promover o
intercâmbio de informações e a convivência entre os bolsistas e profissionais do meio.
Ao término do festival, os bolsistas estarão preparados para realizar uma apresentação de
encerramento do Festival. Para ampliar ainda mais a troca de experiências entre músicos e
bolsistas, serão contratados cantores solistas e um maestro convidado de renome internacional
para incremento da qualidade artística da apresentação, finalizando assim a atividade
pedagógica.
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A realização das atividades do Festival Coral exige uma extensa preparação e atividades de
pré-produção, que envolvem gastos com adaptação técnica nos locais de apresentação, para
melhor abrigar os grupos que se apresentarão e o público, e com o local para receber os
alunos e ministrar aulas.
Tais gastos incluem ainda a locação de geradores para suprimento ou complementação
energética nos locais de apresentação, sonorização e iluminação dos palcos para ampliar a

experiência de apreciação musical dos grupos junto ao público, além de custos com
transportes de grupos de artistas, deslocamento de alunos e de equipe de produção, transportes
especializados de pianos para correpetição (essenciais para o processo de ensino) e tudo o que
envolve a logística de se trazer uma grande diversidade de artistas para o Festival.
As Atividades Educacionais de Formação e de Performance do Festival Coral estarão
condicionadas à captação de recursos específicos para esse fim, por meio de doações e
patrocínios (com projetos apresentados ao Ministério da Cultura - Lei Rouanet e Secretaria de
Estado da Cultura - Proac).
Atividades"Educacionais de FormaçAo:. Festival Coral

Z

t

_____

MiE"

Alunos - Curso de Regência Coral
Alunos. Curso de Canto Coral
Aulas - Curso de Regência Coral
Aulas. Curso de Canto Coral
Apresentações do Coral do festival
Apresentações - Convidados

Atividades de Performance - Festival Coral
Apresentações - Convidados
Grupos Convidados
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OBRIGAÇÕES E DIREITOS
l' DE JANEIRO DE 2015 A 31 DE OUTUBRO DE 2015
1) COMPLEXO

CULTURAL JÚLIO PRESTES:

SALA DE CONCERTOS

Ficará disponível, no total, para 11 (onze) eventos no período acima descrito, sendo 01 (um)
evento por mês, não cumulativo, e 01 (um) evento extra, para o Governo do Estado de São
Paulo / 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.
2) COMPLEXO

CULTURAL

JÚLIO

PRESTES:

ESTAÇÃO

DAS ARTES, HALL E

SALÃO DOS ARCOS
Ficarão disponíveis 10 (dez) eventos no período descrito acima, 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) COMPLEXO

CULTURAL JÚLIO PRESTES:

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 02 (dois) eventos
beneficentes, a preço de custo, em datas a serem definidas de comwn acordo.
4) COMPLEXO

CULTURAL

JÚLIO PRESTES:

SALA SÃO PAULO

A Fundação Osesp disponibilizará a Sala São Paulo para a utilização de outros grupos
artísticos na Virada Cultural Municipal. Esta programação será definida pela Secretaria da
Cultura do Estado em comum acordo com a Fundação Osesp.
5) COMPLEXO

CULTURAL

JÚLIO PRESTES:

SALÃO NOBRE E BOULEVARD

Serão administrados de forma compartilhada pela FUNDAÇÃO OSESP e pela Secretaria de
Estado da Cultura.
6) UTILIZAÇÃO

DO COMPLEXO

CULTURAL

JULIO

PRESTES/SALA

SÃO

PAULO
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A FUNDAÇÃO aSESP não permitirá a ocupação gratuita de demais espaços do Complexo
Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo além do previsto neste anexo I.
A utilização 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 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 aSESP e aprovado pela
SEC.
7) UTILIZAÇÃO

DO ESTACIONAMENTO

A FUNDAÇÃO aSESP, mediante prévio cadastramento,
estacionamento aos funcionários da SECo

franqueará

o uso gratuito do

8) FUNDO DE CAPITAL
A FUNDAÇÃO aSESP manterá um fundo de capital que será composto, no mínimo, por 3%
(três por cento) de todas as receitas próprias líquidas (deduzidos impostos e contribuições),
excetuando-se aquelas provenientes de captação de recursos via Leis de Incentivo Fiscal,
repasses do Contrato de Gestão e/ou convênios.
9) OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA
CULTURAL JÚLIO PRESTES/OSESP

E CORRETIVA

DO COMPLEXO

A FUNDAÇÃO OSESP ficará responsável pela operação, manutenção preventiva e corretiva
da parte que administra do imóvel consistente no Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São
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.
10) REAVALIAÇÃO
O Anexo Técnico I para o período descrito acima, somente será reavaliado se houver algum
motivo de força maior que comprometa o cumprimento das metas.
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ORGANIZAÇÃO
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 de custos.
A FUNDAÇÃO OSESP manterá o equilíbrio econômico-financeiro

durante toda a vigência

do Contrato de Gestão.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO GERAL DO ATINGIMENTO
CONTRATO DE GESTÃO

DAS METAS DO

Satisfação da meta - realização de 85% (oitenta e cinco por cento) a 100% (cem.por cento)
Meta não atingida - abaixo de 85% (oitenta e cinco por cento)
I) Por meta não atingida haverá penalidade de 3,0% (três por cento), calculada sobre o valor

total repassado pela CONTRATANTE;
As metas não atingidas deverão ser justificadas pela FUNDAÇÃO OSESP.
A penalidade mencionada no item I acima é alternativa, devendo, a critério da Comissão de
Avaliação, acatar àjustificativa e fundamentar sua aplicação ou não, cabendo à decisão final a

SECo
Os recursos financeiros referentes à(s) penalidade(s) eventualmente aplicada(s) deixarão de
ser repassados pela Secretaria de Estado da Cultura à 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 à FUNDAÇÃO OSESP no exercício seguinte.
Cabe ressaltar que a satisfação das metas será avaliada no período de 01/01/2015
31/10/2015, e que a divisão destas por trimestre é para sua melhor compreensão
acompanhamento. Eventuais variações trimestrais deverão ser explicadas.

a
e
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA
UNIDADE

DA CULTURA

DE FOMENTO E DIFUSÃO

DE PRODUÇÃO

CULTURAL

INDICADORES E METAS
1° DE JANEIRO DE 2015 A 31 DE OUTUBRO DE 2015

Concertos Sinfõnicos da Osesp na Sala
São Paulo - Temporada 2015

Concertos do Coro da Osesp com Número
Orquestra na Sala São Paulo
concertos
realizados

de

Público dos concertos sinfônicos da N° de Público
Osesp na Sala São Paulo - Temporada presente
nos
2015
concertos

Concertos gratuitos ou a preços
populares com a Osesp na Sala São
1
Paulo

Número de
concertos
realizados

Público dos concertos gratuitos ou a N° de Público
preços populares com a Osesp na Sala presente
nos
São Paulo
concertos

Concertos do Coro da Osesp na Sala
São Paulo - Temporada 2015

Número de
concertos
realizados

Público dos concertos do Coro da N° de Público
Osesp Da Sala São Paulo - Temporada presente
nos
20]5
concertos

Concertos do Coro da Osesp gratuitos
ou a preços populares

Número de
concertos
realizados

Público dos concertos do Coro da N° de Público
Osesp gratuitos ou a preços populares presente
nos
- SP Capital
concertos

21

87.444

3

6

14.574 32.063

11

2

9.161

1.666

5

833

9

3

3

29.148

11.659

17.489

2

6

2

1.666

4.997

1.666

2

1.850

370

740

370

370

370

11

O

4

5

2

3

960

1.200

480

720

2.640
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Concertos de Grupos de Câmara
formados por integrantes da Osesp na
Sala São Paulo - Temporada 2015

DE FOMENTO E DIFUSÃO

DE PRODUÇÃO CULTURAL

Número de
concertos
realizados

J6

2

8

3

3

4

3.750

300

2.100

680

670

1.050

J4

2

5

4

3

4

9.716

1.388

3.470

2.776

2.082

2.776

6

I

3

2

-

-

2,346

39J

1.173

782

-

-

Público dos concertos de Grupos d, N' d, Público
Câmara formados por integrantes da presente
nos
Oses~ na Sala São Paulo - Temporada concertos
2015

,<Concertos gratuitos ou a preços
populares com conjuntos cameristicos
ou orquestras convidadas na Sala São
Paulo

<

Número de
concertos
realizados

Público dos concertos gratuitos ou a N' d, Público
nos
populares
com conjuntos presente
preços
camerlsticos ou orquestras convidadas concertos
na Sala São Paulo
Número de
concertos
realizados

Recitais na Sala São Paulo

Público dos Recitais na Sala São Paulo N' d, Público
presente
nos
concertos

.~e!"
PenadoI
~té~.
'hOutJ15.
Número
de
concertos
realizados
na N° de público
presente
nos
concertos

Concerto da Osesp na Virada Cultural
Municipal
Público do concerto da Osesp
Virada Cultural Municipal]

INata:

Se a Osesp realizar

concerto(s)

51'

••....•
'.riJõl•. Trim
i

ii
30

.Trim

i _

__

J

I

833

833

fs
Out I.P~nje!"
do~~y.;,
.. ~

_

ao ar livre na Capital do Estado de São Paulo, esse(s) concerto(s)

_

~

será(ão)

computado(s) na meta "Concertos Gratuitos ou a Preços Populares com a Osesp na Sala São Paulo".
~ota: Os grupos de câmara são fomaações artlsticas diferentes: Orquestra de Câmara, Solistas da Osesp, Quarteto Osesp
entre outros. E as apresentações acontecem em diferentes tipos de salas, tais como: a Sala São Paulo, cujo mapa de assentos é
configurado de acordo com o tipo de apresentação; sala do coro do 2 andar; entre outras.
0

~ota:

O número de público apresentado para o concerto da Osesp na Virada Cultural Municipal é indicativo, pois está

sujeito a influência de inúmeras variáveis.

No caso do não atingimento do número apontado como meta, não será objeto de

punição.
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i
Oui.

Concertos
gratuitos
ou
populares com a Osesp 4

a

Público dos concertos gratuitos ou a W de Público
preços populares com a Osesp - SP presente
nos
Interior e Litoral

concertos

Concertos ao Ar Livre

Número

concertos
realizados

1680

•do N~.':;

.~

1680

de

N" de público
presente
no.

Público nos Concertos ao Ar Livre

1

M" Projeta

10.000

concertos
Concertos do Coro da Osesp

Público do. concertos do Coro
Osesp - SP Interior e Litoral

Número
concertos
realizados

de

da N" de Público
presente
nos

9

9

6

2.160

2.160

1.440

concertos
Concertos de Grupos de Câmara
formados por integrantes da Osesp

Público dos concertos de Grupos
Câmara formados por integrantes
Osesp - SP Interior e Litoral

Número
concertos
realizados

de

de N" de Público
da presente
nos

18

18

9

1.080

1.080

540

concertos

4Nota: Se a Osesp superar o número de concertos ao ar livre no Interior e Litoral do Estado de São Paulo, o número
excedente de concertos será computado na meta "Concertos Gratuitos ou a Preços Populares com a Osesp no Interior e
Litoral". Se a Osesp superar o número de concertos Gratuitos ou a Preços Populares no Interior e Litoral, o número excedente
de concertos será computado na meta "Concertos ao Ar Livre no Interior e Litoral do Estado de São Paulo.
5Nota: O número de público para as apresentações ao Ar Livre no Interior e Litoral é meramente indicativo, por estar sujeito
a inúmeras variáveis. No caso do não atingimento do número apontado como meta, não será objeto de puniçao.

21

1..J

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
UNIDADE

DE FDMENTO E DIFUSÃO

DE PRODUÇÃO CULTURAL

6Nota: Os números de público apresentados para os concertos da Osesp e do Coro da Osesp na Virada Cultural Estadual são
indicativos, pois estão sujeitos 11 influência de inúmeras variáveis. No caso do não atingimento do número apontado como
meta, não será objeto de punição. Os números das metas de público para os concertos sinfônico da Osesp e do Coro da
Osesp na Virada Estadual, referem-se 11 apresentações em teatros. Caso alguma das apresentações mencionadas seja
realizada em espaço aberto, as metas de público serllo repactuadas de comum acordo com 11 Secretaria de Estado da Cultura.
7 Not.-Geral- Público

o público considerado como meta para os concertos realizados na Sala 5110Paulo, contempla as vendas (assinaturas +
bilheteria) e o público presente das cortesias..
O número de público para as apresentações fora da Sala S~o Paulo é indicativo, por estar sujeito a inúmeras variáveis, e
poderá ser revisto conforme a definiçil.odos locais de apresentação.
Ainda não foram definidos os locais de realização dos demais concertos, tanto na capital quanto fora dela. Desta forma, o
número de público só será aferido quando posslvel, ou seja, quando as apresentações forem realizadas em locais fechados
com a emissão de ingressos. Neste caso deverá ser apresentado o borderõ quando fornecido pela administração do local da
apresentação, contendo a capacidade da sala e o público que compareceu ao concerto.
Quando se tratar de apresentação em espaço público (parques, praças, igrejas), a contagem de público será solicitada às
autoridades locais, cuja quantidade será informada no relatório de atividades.
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.

~

••

~à1t111l.

"

;i.",

~

"

Ensaios
d, Ensaios Gerais
e/ou Numero
concertos didáticos Abertos
e/ou
Concertos
Didáticos
com
orquestras
parceiras realizados
Atividades
d, atividades oro
Número
Musicais
com grupos reduzidos (Gincanas
Alunos - Grupos Musicais e/ou Fazendo Música)
Reduzidos
realizadas
d, Número
Treinamento
d,
vag'"
Professores
disponibilizadas
pa"

78

10

33

24

11

17

24

2

10

9

3

12

1.200

600

18.600

12.400

17.000

600

professores

d,
Número
vagas
disponibilizadas nos programas
educacionais,
p",a
alunos
vindos de escolas de SP Capital
- Número absoluto

Programas
Educacionais

8

Cursos Falando de Número de Cursos "Falando de
Música na Sala São Música" realizados

83.000

6.200 45.800

90

15

33

30

12

18

Academia de Música da Osesp

15

15

15

15

15

15

Número de alunos treinados no
Coro Acadêmico da Osesp

20

20

20

20

20

20

Masterc1asses com Número de Masterclasses com
solistas convidados
solistas convidados realizadas

8

4

4

236

168

Paulo
Academia
Música da Osesp

d, Número de alunos treinados na

Coro
Acadêmico
daOsesp

Funcionamento do Número
d,
d,
horas
d, funcionamento do COM pam
Centro
Documentaçlio
consulta do público
Musical
(CDM)
p",a consulta do
público

,

576

88

2

84

76

8Nota: Parte considerável do grande público atingido pelos Concertos Didáticos e Ensaios Gerais Abertos (principal
atividade dos Programas Educacionais) vem de fora da capital paulista, e a meta de público consta em ambas as esferas
(dentro e fora da capital). Entretanto. para a experiência do Programa, é importante que o desenvolvimento das atividades
seja na Sala Silo Paulo e que também sejam desempenhadas pela Osesp ou grupos parceiros. As vagas serão sempre
oferecidas sem discriminaçilo de localização geográfica, sendo importante ressaltar que essas vagas são disponibilizadas para
que sejam preenchidas na medida em que as inscrições são recebidas, de acordo com o interesse e o cadastramento das
escolas participantes. A contagem da meta deverá ser analisada em sua totalidade (capital mais interior/litoral).

9Nota: O N de horas de funcionamento do CDM é indicativo. O CDM estará aberto para consulta pública durante 4 hsldia
nos dias uteis.
C
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Atividades

Educacionais

DescriçAo

DE FDMENTO E DIFUSÃO

de Formação - SP Interior c LItoral

Meta

Indicador

Periado

Programas
Educacionais

•

DE PRODUÇÃO CULTURAL

até

~...':

Out/15
...... -......
Número d,
disponibilizadas
nos programas educacionais, pare
20.750
alunos vindos d, escolas d, SP
Interior e Litoral - Número absoluto

v",,'"

d, Cursos J Oficinas
Cursos I Oficinas Número
Musicais fora da Musicais realizados fora da Sala São
Sala São Paulo
Paulo

I'
Trim
';,

2'

3'

MIs

Projetado

,Trim
~~

Trim

Ou,

NoveDez

,;;
-

1.550

~

24

,

~-~

.....

11.450

4.650

3.100

~

~

24

3.150

12

COllvidadus

.

,,'

_.

,.)!r

Número de regentes convidados
apresentações realizadas

Solistas
Convidados

Número de solistas convidados
apresentações realizadas

Trim

17
37

PerIado

d~

Regentes
Convidados

"

Meta

Indicador

;;~~escriçAO_,

'm
,m

2'

Mês

Trlm

3'
Trim

2

6

7

2

4

5

14

15

3

7

00'

".

Projetado
Nove Dez

8Nota: Parte considerável do grande público atingido pelos Concertos Didáticos e Ensaios Gerais Abertos (principal
atividade dos Programas Educacionais) vem de fora da capital paulista, e a meta de público consta em ambas as esferas
(dentro e fora da capital). Entretanto, para a experiência do Programa, é importante que o desenvolvimento das atividades
seja na Sala São Paulo e que também sejam desempenhadas pela Osesp ou grupos parceiros. As vagas serão sempre
oferer.:idassem discriminação de localização geográfica, sendo importante ressaltar que essas vagas são disponibilizadas para
que sejam preenchidas na medida em que as inscrições são recebidas, de acordo com o interesse e o cadastramento das
escolas participantes. A contagem da meta deverá ser analisada em sua totalidade (capital mais interior/litoral).
Difusão Ráuw/l V/Internet

Descrlljio "

/Puhlicações

Indicador

Mola

Período

.{até

1°
Trlm

Número
de
concertos
disponibilizados - TV Pública

Concertos
Disponibilizados
Rádio Pública
Podcast / Mídias On
fine - programação
variada

d,
concertos
Número
disponibilizados
Rádio
Pública
Minutos disponibilizados ,m
fonnato
Podcast
programação variada

8

30

180

3'
Trim

5

Mês
O.t

Projetado
NoveDez

~--.

/1

Outll5
Concertos
Disponibilizados
TV Pública

2'
Trim

~. ~
~ ~

3

3

11

10

4

6

90

60

30

60

2
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Podcast I Midias On Número
de
minutos
tine - obras completas disponibilizados
em fonnato
Podcast - obras completas
Obras gravadas para Número de ob"" gravadas
lançamento em CO
para lançamento em CO
Obras gravadas

Número de minutos
gravadas

Edição de Partituras

Número de Partituras Editadas

Encomenda
inéditas
orquestra

inéditas para coro
inéditas para grupos
de câmara

de encomendas

de

de encomendas

de ob"" Número de execuções de obras
inéditas

Satisfação 'om os Indice de Satisfação
Concertos da Osesp com os Concertos da

-

45

30

15

30

3

I

2

-

-

I

100

25

75

-

-

20

3

J

-

-

-

9

I

-

-

I

-

1

I

-

-

I

-

O

1

-

-

-

I

O

2

1

1

-

-

1

de

obras inéditas para grupos de
câmara

DE PRODUÇÃO CULTURAL

90

de

obras inéditas para coro

Encomenda de obras Número

Execução
inéditas

de obras

de obras Número de encomendas
pa" obras inéditas para orquestra

Encomenda de obras Número

DA CULTURA

DE FOMENTO E DIFUSÃO

li íi
80%

80%

80%

80%

80%

80%

60%

60%

60%

Osesp
Satisfação ,om as Indice de Satisfação
instalações
do ,om
instalações
"" Complexo
Complexo Cultural do
Júlio Prestes I Sala Cultural
Júlio
São Paulo
Prestes I Sala S'o
Paulo
SatisfaçlJo com
ndice de Satisfação
"" ,om
apresentações
do
Festival
apresentações
do
Internacional
de Festival
Inverno de Campos Internacional
de
do Jordão
Inverno de Campos
do Jordão

'"
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Captação

DE FOMENTO E DIFUSÃO

DE PRODUÇÃO CULTURAL

de Recursos

Indicador

Descriçio

Meta

1° Trlm

r Trim

0

,

Total

Percentual
de
Próprias
Receitas
pela
captadas
Fundação Osesp em
relação ao Contrato
de Gestão

'"'

Total a ser captado Valor absoluto, em

Valor a ser captado
Festival
Internacional
de
Inverno de Campos

Valor a ser captado Festival
Internacional
de
Inverno de Campos
do Jordão - Valor
absoluto, em Reais

captado

10

do Jordão

Reais

10

50%

R$
23.408.333

R$
2.500.000

Ou,

14,20%

14,20%

16,87%

4,73%

R$

R$

R$

R$

6.647.500

6.647.500

7.897.500

2.215.833

.

.

Projetado
Nove Dez
.

,.

'"

Receitas
Próprias
captadas
pela
Fundaçlio
Osesp
em
relação
'o
Contrato de Gestão

Mês

./0.

Periodo

,
.~,
até Outl15
~
- _.

3° Trim

R$

-

2.500.000

IONota O valor a ser captado no Festivallntemacional de Inverno de Campos do Jordão (RS 2.500.000,00) já está contido no

valor total a ser captado (R$ 23.408.333,00)

",.
N°

Alunos - Bolsistas

total

de

alWlos

participantes
Ensaios
Instrumentistas
Orquestra do Festival
Ensaios
Recitais

Instrumentistas

Ensaios com
Regência

orquestra

Aulas de Instrumento
alunos do Festival

-

N° de ensaios realizados
pela
Orquestra
do
Festival
N° de ensaios de grupos
de câmara realizados
com bolsistas

para
- n° de ensaios
alunos de regência com
a orquestra do Festival
para N° de aulas realizadas
para
alunos
instrumentistas

146

146

18

18

30

30

2

2

1012

1012
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Aulas - Regência

N° de aulas oferecidas
para alunos de regência

Apresentações
do Festival

N° de apresentações

da Orquestra

Apresentações de Recitais • N° de apresentações
Professores com Bolsistas
Apresentações
conduzidas
pela Classe de Regência
MasterclasseslPalestras

."

DA CULTURA

DE FOMENTO E DIFUSÃO

N° de apresentações

N' d,

masterclasses/
palestras oferecidas

DE PRODUÇÃO CULTURAL

21

-

-

21

-

6

-

-

6

-

11

-

-

11

-

1

-

-

I

-

9

-

-

9

-

...•.
,.co

£'

"r'

Apresentações Sinfônicas
Orquestras Convidadas

-

N'

Teatros

".

d,

apresentações

- Ar Livre"

Apresentações
Convidadas

~

~

~:('

d,

N'

Orquestras

apresentações
Apresentações Orquestra Sinfônica ou N'
Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros apresentações
Apresentações
d, Câmarn (Grupos N'
Nacionais e Internacionais)
Apresentações Coral

d,
d,

apresentações

N'

2

2

6

6

4

4

d,

apresentações

,

Orquestras
Bandas
Sinfônicas N° de grupos
Convidadas
Grupos de Câmara (Grupos Nacionais e N° de grupos
Internacionais)

Atividades

de I't>rfnrmanee - Festival InternacIOnal

Capta,;1o de Relur,,,,

,

DescriçAo

Indicador

-,.~

~;;;T

~i
.

- -

Apresentações Sinfônicas
Orquestras Convidadas
Apresentações
Convidadas

de Inverno de Campos do .Jordão

a p,Ir11rd~ R$ 2 '110 nOl,DO (DOI, Milhões e ()uHlllcrllOs Mil c Um I{e,m) alC RS 3 000 O(jO00 ( Ires ts.lli1](1c,de I{cal,)

-

Teatros

- Ar Livre - Orquestras

-

.

N'

apresentações

I"

Período

Trim

2"
Trim

Trim

M&
O.t

3'

Projetado
Nove Dez

até
~

Outl15

d,

apresentações

N'

Meta

d,

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Apresentações Orquestra Sinffinica ou N°
Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros apresentações
de Câmara (Grupos N"
Apresentações
apresentações
Nacionais e Internacionais)

de
de

N"

Apresentações Coral

de

2
8
o

apresentações
Sinfônicas N° de grupos
Orquestras
e Bandas
Convidadas
Grupos de Câmara (Grupos Nacionais e N° de grupos
Internacionais)
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até

-\

,-<>--, ..

Apresentações Sinfõnicas
Orquestras Convidadas

Me"
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,.d/'

--_ ...

o

Teatros

- N°

Apresentações - Ar Livre - Orquestras N°
apresentações
Convidadas
Apresentações Orquestra Sinfônica ou N°
Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros apresentações
Apresentações
de Câmara (Grupos N°
apresentações
Nacionais e Internacionais)
Apresentações Coral

de

apresentações

N°
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de
de
de

apresentações
Bandas
Sinfônicas N° de grupos
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e
Convidadas
Grupos de Câmara (Grupos Nacionais e N° de grupos
Internacionais)
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Orquestras Convidadas
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N°
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apresentações
N°
de
apresentações
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)0
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..

2°

3°

Trim
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1,,%
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Nove DeZ
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.,

2
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-

2
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-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

It

-

-

-

-

II

o

-

-

-

7

-

-

7

-

8

-

-

8

-

o

o
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•

6

6

3

3
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Apresentações Orquestra Sinfônica ou W
Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros apresentações
Apresentações
de Câmara (Grupos N°
Nacionais e Internacionais)
apresentações
Apresentações Coral
N°

de
de
de

apresentações

e

Orquestras
Convidadas

Bandas

Sinfõnicas

N° de grupos

Grupos de Câmara (Grupos Nacionais e W de grupos
Internacionais)

Atividades

de Performance

- Fcsli\allntcrnacional

l.lpla,ilo d~ R~cur'(l\ a partir de I~S 4 (100 001 DO (Qualro
t-lllhõcs c QUHlhcntos ,'vIii Redlsl

Apresentações
Convidadas

- Teatros

- N°
de
apresentações

- Ar Livre - Orquestras

Apresentações Coral

e

-

15

-

-

15

-

-

I

-

-

1

-

-

10

-

-

10

-

-

10

-

-
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-

-

Mê,
Out

Projetado
NoveDeZ

I"

2"

'Perfodo
até

Trim

Trim

OuU15

,,,",
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de Performance
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.,

, ': 'cC'
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'"'

.

-

-
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-

-

6

-

-

6

-

-

3

-

-

3

-

-

N°
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apresentações
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-

-
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-

-

N°
de
apresentações

3

-

-

3

-

-
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Internacionais)
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-
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12

-

de Inverno de Campos do ,JonJi:io
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-

6
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Apresentações Orquestra Sinfônica ou
Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros
Apresentações
de Câmara
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Nacionais e Internacionais)

,\1l1hõc\ de Redlsl

2

;.,,' Meta

Apresentações Sinfônicas
Orquestras Convidadas
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-

de Inverno de Campos do .Jordão

,
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-
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Perfodo T-rim
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OnUIS
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6
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-
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Teatros
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- Ar Livre • Orquestras

N°
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ou

N°
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-
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Orquestra de Câmara da Osesp. Teatros

apresentações

Apresentações
do Câmara
Nacionais e Internacionais)

W

(Grupos

do

apresentações

W

Apresentações Coral

do

apresentações
Bandas
Sinfônicas W de grupos
Orquestras
o
Convidadas
Grupos de Câmara (Grupos Nacionais e N° de grupos
Internacionais)
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20

-

-

20

-

4

-

-

4

-

20

-

-

20

-

15

-

-

15

-

Ali~ Idades EducacionaiS de Formação - Fcsthal Coral
"'Ir, ld,ldes I dllCa~IOI1,1I5de 1"rTll,l,>!" L d~ I'edorman~c

a C~rta,<l() de HeCllT"'<; u rmllr de

CIta0 \ IIl~llla,lls ndusl\amcnte

K$ (,00 (JOO,IJ(J (,tIS~CIl1{)SmIl r~<llsl

Indicador

Descrição

Alunos - Curso de RegênciaCoral

N° total de alunos
participantes

Alunos - Curso de Canto Coral

N° total de alunos
participantes

Aulas - Curso de RegênciaCoral

I'

Meta
Periodo
até
Outl15

N° de aulas oferecidas
para
alunos
de

Trim

2'
Trim

3'

Mês

Trim

Out

Projetado
-Nove Dez

,

"

6

6

-

50

50

-

16

16

-

30

30

-

Regência Coral
Aulas - Curso de Canto Coral

N° de aulas oferecidas
para alunos de Canto
Coral

Apresentações do Coral do Festival

Atl"ldades de Performance
.\ll\ldadcs

- Festh-al Coral

Lllw:acl(lIlUlS de I llrm,lçiio C de I'crlmmancc

ItS ('UOUlHI,OU(sCl,l'cnll"

-

N° de apresentações

CSliiLl 'lIlculad:ls

ndu'l'amenlc

!l Captaçã"

de Hecuf""

II partir de

mil noa"J

Indicador

Descrlçlo

Meta
Periodo

-{-

I'

Trim

2'
Trim

3'

Mês

Trlm

Out

Projetado
Nove Dez

até
Apresentações.

Convidados

Grupos Convidados

N° de apresentações
N°
de
convidados

grupos

Outl150:8
10

8
10
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CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - REAL X ORÇADO
I" DE JANEIRO DE 2015 A 31 DE OUTUBRO DE 2015

'RELATÔR"O
DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
,
Bas.~_~f!.ro

Orçamento
até 10/2015

RECEITAS

Re asse do Contrato de Gestão

•

Receita Financeira do Contrato de Gestão
Recursos Pró rios - Meta de Ca
ão 50%
Receitas Financeiras - Recursos Pró rios

TOTAL DE RECEITASCG + META DE CAPTA

O DO CG

46.816.667
571.741
23.408.334
300.000
71.096.742

Orçamento

Ano
56.400.000
617.241
28.200.000
315,000
85.532.241

2.903.7591

- Recursos Humanos

Salários e Enca-;:;os
Diretoria
Área Meio
Área Fim

.

Demais Funcionários
Área Meio

,

Área Fim

Esta~lárlos + ADrendlzes
Área Meio
Área fim
Outras Desnesas com Pessoal (inclui Beneficios)
TOTAL RECURSOS HUMANOS

I . Manutensllo

I - Despesas

1.084.804
514.753
560.050
42.663.274
5.468.628
37.194.646
472.791
231.667
141.123
4.234.691
48.455.560

SSP • CClP

Gerais e Administrattvas

1(2) TOTAL GASTOS FIXOS

.,
.

I I
I 1
I 1

1.258.068
608.567
649.501
49.528.949
6.341.105
43.187.844
548.305
268.669
179.635
5.109.309
56.444.631

5.025.6031

8.170.5291

3.547.4881

4.430.4711

57.028.6511

69.045.6321
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- Custos Operacionais
10.996.920

Custos Operacionais

- Difusão

Custos ODf!racionals

- FleJ

Custos Ooeracionals

- Educacão/Formacão

Custos Operacionais

- Outros

6.913.314
2.231.401
477.899
20.619.534

e Performance'"

Total de Custos OoefOciona;s

I - Despesas de Comunicação

I I

e Divulgação

I
~I
I
I
I

1(3) TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS

IOUTRAS DESPESAS NAo

OPERACIONAIS-" ~.._

- Despesas Financeiras

- Despesas com Impostos, Taxas e Contribuições
- Depreciação
• Correção Provisões

I
I
I
I

II
I I

I Dep6sitosjudicials

1(4) TOTAL DESPESAS NÃO OPERActONAIS

-14.282.529
6.913.314
2.741.972
513.565
24.451.380

5.719.3561

7.210.2421

26.33B.B901

31.661.6221

94.6771

111.0031

250.7641

299.5491

77B.I711

942.5221

350.5211

454.3B71

1.474.1331

1.B07.4611

11_ B.6,16.2.s101""05:418.4731

ti=) RESULTADO(r.o_tatde-'~~ij:as ..::.J.9j:~.td.eG.a.sj:P.sJ.

.

---......,..,--

,I

Ifí!o!:.'S.66S.7681-'19.BB6.mJ

(*)

(*) O déficit projetado no valor de R$ 15.665.768,00 referente ao período de Janeiro a
Outubro/2015, será coberto por recursos próprios adicionais à meta referida na página 26,
gerados e captados pela Fundação Osesp no penodo acima mencionado.
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CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - REAL X ORÇADO
I" DE JANEIRO DE 2015 A 31 DE OUTUBRO DE 2015
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LrtH&!
Orçamento

até 10/2015

<:Ao
Dlfuslo • 81l1resentadSes na CaDltal
Dlfuslo • anresentacé5es Interior e Litoral
Difusão - anresentar6es
Fora do Estado
Educarão/Formarãona Canital
Educa;ão/formarfio
- Interior e Litoral

,

""

Outros
e Divulgação

ITotal-de Custos VarJ;jvels alocados por eixo de atuaç50
1

Ano

9.836.510
538.205
622.205
1.717.775

Festlvallnternac10nal
de Música Sinfônica, Coral e Camer(stlca - Dlfuslo
+ Educadio/Formadio/Performance
Estrmulo à cr18.;&0
Rel!Jstro • Aroulvo e Memória

I' Despesas de Comunicação

Orçamento

I 1

I I

513.626

11.912.933
1.741.391
622.205
2.120.727
621.244

6.913.314

6.913.314

76.446
223.468
177.985

76.446
225.471
211.648

5.719.356
26.338.8901

I

7.210.242

I

31.661.6221

Gastos com comunicação e divulgação para todos os projetos da Fundação Osesp.

Custos com maestros J solistas e músicos extras
:I Produ~:Io
TransDortes e Vialll:ens
Irotal não Cash (Permuta e Patrocínio)
1 Gastos

I I

8.552.536
4.197.699

10.240.942

6.114.134

7.005.981

4.098.3231

5.283.2991

5.101.124

com serviços e materiais de produção, locação de equipamentos e instrumentos

L
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GLOSSÁRIO

»

Concerto sinfônico: apresentação da orquestra com ou sem solista e coro;
Concerto de câmara: apresentação da orquestra em formação reduzida com ou sem solista e

):>

coro;
Concerto didático: apresentação voltada a estudantes com explicações especiais quanto ao

);>

);>

»
]i;>

repertório 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
camerísticos, gratuitos ou cujos ingressos tenham preços menores ou iguais a R$ 20,00;
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 aSESP ou Coros da aSESP, alunos da
Academia de Música da aSESP ou do Coro Acadêmico da aSESP;
» Ensaio aberto: ensaio de urna ou mais peças musicais realizado com a presença do público;
» Falando de Música: palestra oferecida ao público pagante dos concertos da temporada em que
são abordados, de forma descontraída e ilustrativa, aspectos estéticos das obras, biografia dos
compositores e outras peculiaridades do programa que será apresentado em seguida;
Fazendo Musica na Osesp: nesta atividade, os alunos têm contato direto com músicos da
orquestra, ou alunos da Academia de Música da asesp, que desenvolvem o aprendizado
musical, tanto através da utilização dos instrumentos musicais, quanto de repertórios
orquestrais. Comporta a inscrição de urna escola com 40 participantes, incluindo professores;
;. Gincana Musical: atividade que consiste em brincadeiras e jogos, onde os alunos aprendem
sobre a história e a arquitetura da Sala São Paulo e sobre a estrutura de uma orquestra.
Comporta a inscrição de três escolas, cada uma com 40 participantes, incluindo professores;
;. abras comissionadas: peças encomendadas a um compositor com a finalid~de de serem
apresentadas em primeiras audições (nacionais ou 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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ANEXO TÉCNICO

11

SISTEMA DE PAGAMENTO

2015 - de Janeiro a Outubro
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar à FUNDAÇÃO OSESP, no ano de
2015 (Janeiro a Outubro), o valor de R$ 46.816.667,00 (quarenta e seis milhões oitocentos e
dezesseis mil seiscentos e sessenta e sete reais), em três parcelas iguais, com a seguinte
distribuição: a primeira até 05 de fevereiro, a segunda até 05 de abril, e a última parcela até 05
de agosto.
Os valores estipulados neste anexo poderão ser revistos e ajustados por ocasião da fixação do
orçamento anual da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo, observando-se a
disponibilidade financeira de recursos orçamentários.

/..
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111

SISTEMA DE DESPESAS COM PESSOAL
(LIMITES E CRITÉRIOS)

A CONTRATADA

gastará, no período contratual, no máximo 60% (sessenta por cento) do

valor do orçamento total de suas atividades no período de Janeiro a Outubro de 2015 com
despesas na remuneração (incluídas vantagens de qualquer natureza) a serem percebidas pelos
seus dirigentes e empregados, no exercício de suas funções.

Para

o desempenho

CONTRATADA

das

atividades

contratadas

no

CONTRATO

DE

GESTÃO

a

contará com um quadro de funcionários aprovado pelo seu Conselho de

Administração.

Para a contratação de pessoal a CONTRATADA deverá adotar procedimento seletivo próprio
ao qual será dada publicidade. A CONTRATADA utilizará regras uniformes e impessoais, de
forma a possibilitar acesso a todos os interessados, sempre observados os requisitos exigidos
para o exercício das atividades.
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Processo SC SPDOC n.o 38626/2010
6° Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão n° 41/2010
6° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N°
41/2010, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO,
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA CULTURA, E A
FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DE METAS E REVISÃO DO
REFERENCIAL ORÇAMENTÁRIO NO ANEXO TÉCNICO 1PROGRAMA DE TRABALHO E METAS, 1° DE JANEIRO A 31
DE OUTUBRO DE 2015; E A PROGRAMAÇÃO DO
DESEMBOLSO
DOS
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
PREVISTOS PARA 2015 NO ANEXO TÉCNICO 11 - SISTEMA
DE PAGAMENTO.
Pelo presente instrumento e, na melhor forma do direito, de um lado o ESTADO DE SÃO
PAULO, por intermédio da SECRETARIA DA CULTURA, com sede na Rua Mauá, n° 51,
Luz, São Paulo - SP, CEP 01028-900, inscrita sob CNPJIMF n.o 51.531.051/0001-80, neste ato
representada por seu titular,Senhor MARCELO MATTOS ARAUJO,brasileiro, portador da
cédula de identidade RG n° 6.455.951-8 SSP/SP e inscrito no CPFIMF sob o n° 028.721.728-07,
denominado CONTRATANTE, e a FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, Organização Social da Cultura, com sede na Praça Júlio Prestes, n.o 16, 2°
. andar, São Paulo - SP, inscrita sob CNPJIMF nO 07.495.643/0001-00, neste ato representada pelo
seu diretor executivo, Senhor MARCELO DE OLIVEIRA LOPES, brasileiro, portador da
cédula de identidade RG n° 16.713.316 e inscrito no CPFIMF n° 054.051.548-74,
denominadaCONTRATADA, RESOLVEM celebrar o presente 6°TERMO DE
ADITAMENTO ao Contrato de Gestão nO 41/2010 nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Em razão do cenário econômico nacional para o ano de 2015, e a necessidade de adequação de
despesas, otimização dos recursos existentes, qualificação do gasto público, e eficiência na gestão
governamental; e a necessária supressão de recursos para o exercício de 2015, no valor de R$
10.256.667,00 (dez milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais); no
presente Termo de Aditamento fica alterado o Anexo Técnico I - programa de trabalho e metas,
1° de janeiro a 31 de outubro de 2015, com readequação das metas à luz da nova realidade
orçamentária; bem como o Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento. Mantêm-se inalterados os
demais anexos técnicos já acostados ao instrumento.
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Fica alterado o item "1" da Cláusula Primeira do Termo do Contrato de Gestão, que passa a ter a
seguinte redação:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1 - O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto o fomento e a operacionalização da
gestão e execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços na área da cultura,
especificamente 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 e à
realização do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, em conformidade com
os "Anexos Técnicos I", que integram este instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam alterados o "caput" e o Parágrafo Primeiro da Cláusula Sétima do Termo do Contrato de,
Gestão, que passam a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, especificados no "Anexo Técnico I", a
CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes neste
instrumento, bem como no "Anexo Técnico 11 - Sistema de Pagamento", a importância global
estimada em R$ 251.676.666,67 (duzentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e setenta e
seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
PARÁGRAFO PRIMEIRO

Do valor correspondente ao exercício financeiro de 2015 destinado a custear o presente
CONTRATO DE GESTÃO, R$ 34.160.000,00 (trinta e quatro milhões, cento e sessenta mil
reais) onerará o P.T. nO 13.392.l201.4736.0000, E.E. nO 339039-75, U.G.E. n° 120101; e R$
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) onerará o P.T. l3.392.l219.2422.0000,
E.E 339039-75,U.G.E. nO l20110.
CLÁUSULA QUARTA
Fica alterado o "caput" da Cláusula Nona do Termo do Contrato de Gestão, que passa a ter a
seguinte redação:
CLÁUSULA NONA
CONDICÕES DE PAGAMENTO

Para o ano de 2010 o valor a ser repassado será de R$ 7.166.666,67 (sete milhões cento e
sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), sendo que a
2
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transferência à CONTRATADA será efetivada até o dia 15 de novembro, de acordo com o
"Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento". Para o ano de 2011 o valor a ser repassado será
de R$ 43.400.000,00 (quarenta e três milhões e quatrocentos mil reais), sendo que a
transferência à CONTRATADA será efetivada mediante a liberação de 04 (quatro) parcelas
iguais e trimestrais, de acordo com o "Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento". Para o ano
de 2012 o valor repassado será de R$ 53.400.000,00 (cinquenta e três milhões e quatrocentos
mil reais). Para o ano de 2013 o valor a ser repassado será de R$ 55.500.000,00 (cinqüenta e
cinco milhões e quinhentos mil reais), sendo que a transferência à CONTRATADA será
efetivamente mediante a liberação de 04 (quatro) parcelas trimestrais, de acordo com o
"Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento". Para o ano de 2014 o valor a ser repassado será
de R$ 55.650.000,00 (cinqüenta e cinco milhões e seiscentos e cinqüenta mil reais), sendo que
a transferência à CONTRATADA será efetivamente mediante a liberação de 04 (quatro)
parcelas trimestrais, de acordo com o "Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento". Para o
ano de 2015 o valor a ser repassado será de R$ 36.560.000,00 (trinta e seis milhões,
quinhentos e sessenta mil reais), sendo que a transferência à CONTRATADA será efetivada
mediante a liberação de 04 (quatro) parcelas, de acordo com o "Anexo Técnico II - Sistema
de Pagamento".
CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato de Gestão
nO 41/2010.
CLÁUSULA SEXTA

Este termo de aditamento será publicado no Diário Oficial do Estado dentro de 20 (vinte) dias.
Por estarem de acordo, as partes firmam o presente termo de aditamento em 3 (três) vias de igual
teor e forma.
São Paulo, ~~

de ;) u... ~

de 2015.

MARCELO MA
SECRETAR!
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PROGRAMA DE TRABALHO E METAS
10 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DE 2015
(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 2015 (de janeiro a
outubro), 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. O programa de
trabalho contempla três grandes projetos, quais sejam: i) a administração, operação e
manutenção da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - OSESP; ii) a manutenção e o
aperfeiçoamento da parte do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo sob
administração da Fundação Osespe iii) a administração, realização e a operação da 468 edição
do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, além da 28 Edição do Festival
Coral, agora como um módulo do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão.
Como já colocado acima, por conta da limitação da extensão da prorrogação do contrato de
gestão 41/2010, o presente anexo estabelece metas, obrigações e direitos apenas para o
período de 01/01/2015 a 31/10/2015. Porém como muitas das atividades contidas no presente
Programa de Trabalho e Metas necessitam de um planejamento anual, bem como de
divulgação e comercialização antecipada, foram incluídas aqui as metas projetadas e'
acordadas para os dois meses finais do ano de 2015 (novembro e dezembro). Fica portanto
aqui estipulado que a Organização Social escolhida para gerir a Osesp, Sala São Paulo e o
Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão no período de 01/11/2015 a
31/1212019 deverá cumprir essas metas, para tanto assumindo todas as obrigações e
compromissos contratados pela Fundação Osesp visando viabilizar a execução dessas
atividades nos meses de novembro e dezembro de 2015. Fica também acordado que o repasse
de recursos que as suportará (total ou parcialmente) as atividades a serem realizadas em
novembro e dezembro de 2015 será negociado pela SEC com a Organização Social escolhida
para gerir a Osesp, Sala São Paulo e o Festival Internacional de Inverno de Campos do
Jordão.
O presente Plano de Trabalho foi alterado para adequar às atividades nele descritas à redução
do aporte contratado para os dez primeiros meses do exercício de 2015 pela Secretaria de
Estado da Cultura, bem como à não renovação do convenio mantido com a Secretaria de
Estado da Educação para o transporte dos estudantes da rede pública estadual de ensino das
escolas para comparecimento aos programas educacionais da Fundação Osesp.
Para bem desempenhar as suas atribuições a FUNDAÇÃO OSESP deverá durante a vigência
do CONTRATO DE GESTÃO:
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I. Manter e, sempre que possível, melhorar o padrão de qualidade da OSESP, da parte do
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo sob sua administração e do Festival
Internacional de Inverno de Campos do Jordão;
lI. Possibilitar o amplo acesso do público aos concertos da OSESP e aos eventos realizados
pela FUNDAÇÃO OSESP;
III. 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 artístico nas temporadas de concertos da OSESP e no Festival Internacional de Inverno
de Campos do Jordão;
V. Difundir o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentações para
transmissão/exibição via rádio e televisão;
VI. Estabelecer polo de gravação de música, tendo por base o Complexo Cultural Júlio
Prestes/Sala São Paulo;
VII. Gravar obras do repertório sinfônico para lançamento em suportes fisicos 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 futuro, 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.
XIX. Realizar o Festival Coral, como um módulo do Festival Internacional de Inverno de
Campos do Jordão.

L
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PROGRAMA DE TRABALHO E METAS
10 DE JANEIRO DE2015 A 31 DE OUTUBRO DE 2015

APRESENTAÇÃO

Para melhor demonstrar a amplitude das atividades contratadas e o público beneficiado no
Estado de São Paulo, o presente plano de trabalho apresenta separadamente as atividades
realizadas na capital e no interior/litoral, além de dividir essas mesmas atividades em duas
vertentes: Difusão e Educacionais de Formação. Essa estrutura visa facilitar o .
acompanhamento e visualização das atividades realizadas.

1) ATIVIDADES DE DIFUSÃO / PÚBLICO

As atividades de Difusão contemplam a oferta de apresentações, através dos diversos projetos
desenvolvidos pela Fundação Osesp, dentro e fora de sua sede, a Sala São Paulo, objetivando
a fruição da música erudita pelo público em geral.
Além do desenvolvimento de diversas atividades e projetos visando à formação e ampliação
de público para a música clássica, os índices de ocupação visam garantir a efetiva fruição da
população aos produtos culturais ofertados pela Fundação Osesp.
É através da efetiva participação do público que se torna possível mensurar a real fruição dos
produtos culturais ofertados, por isso a oferta de produtos não pode ser analisada dissociada
da participação do público.
Atividades de DifusAo - SP Capital
Concertos Sinfônicos da Osesp na Sala São Paulo - Temporada 2015
Concertos do Coro da Osesp com Orquestra na Sala São Paulo
Público dos concertos sinfônicos da Osesp na Sala São Paulo - Temporada 2015
Concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp na Sala São Paulo
Público dos concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp na Sala São Paulo
Concertos do Coro da Osesp na Sala São Paulo - Temporada 2015
Público dos concertos do Coro da Osesp na Sala São Paulo - Temporada 2015
Concertos do Coro da Osesp gratuitos ou a preços populares
Público dos concertos do Coro da Osesp gratuitos ou a preços populares - SP Capital
Concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp na Sala São Paulo - Temporada 2015
Público dos concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp na Sala São Paulo - Temporada
2015
Concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos camerísticos ou orquestras convidadas na Sala São
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Paulo
Público dos concertos gratuitos ou a preços populares com conjuntos camerfsticos ou orquestras convidadas na
Sala São Paulo
Recitais na Sala São Paulo
Público dos Recitais na Sala São Paulo
Atividades de Difuslo e P6blico - SP Capital (ParticipaçAo na Virada Cultural Municipal)
Concerto da Osesp na Virada Cultural Municipal
Público do concerto da Osesp na Virada Cultural Municipal

Atividades de Difuslo - SP Interior e Litoral
Concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp
Público dos concertos gratuitos ou a preços populares com a Osesp - SP Interior e Litoral
Concertos ao AI Livre
Público nos Concertos ao AI Livre
Concertos do Coro da Osesp
Público dos concertos do Coro da Osesp - SP Interior e Litoral
Concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp
Público dos concertos de Grupos de Câmara formados por integrantes da Osesp - SP Interior e Litoral
Atividades de Difuslo e P6blico - SP Capital (participaçAo na Virada Cultural Estadual)
Concerto da Osesp ou Grupos de Câmara da Osesp na Virada Cultural Estadual
Público do concerto da Osesp ou Grupo de Câmara da Osesp na Virada Cultural Estadual
Concerto do Coro da Osesp na Virada Cultural Estadual
Público do concerto do Coro da Osesp na Virada Cultural Estadual

2) ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE FORMAÇÃO

As Atividades Educacionais de Formação têm como objetivo básico promover a cultura e a
educação, utilizando como ferramenta a música clássica. Os Programas Educacionais podem
ser elencados em 4 grandes grupos, a seguir:

Formação de Professores: Por meio de cursos divididos em módulos, para professores com ou
sem conhecimento musical, fornecendo-lhes subsídios teórico-práticos para a realização de
atividades musicais nas escolas em que atuam;

Formação de Público: Proporciona aos alunos dos professores treinados nos cursos de
formação, a possibilidade de vir à Sala São Paulo assistir a um Concerto Didático ou a um
Ensaio Geral Aberto, complementando, dessa forma, as atividades desenvolvidas em sala de
aula pelos professores formados pelos cursos dos Programas Educacionais. Para uma parcela
desses alunos, ainda poderão ser oferecidas Atividades Musicais com Grupos reduzidos:
7
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"Gincanas Musicais" ou "Fazendo Música na Osesp", que englobam aspectos musicais de
composição, apreciação e execução.

Para o público dos concertos sinfônicos da Temporada da Osesp são oferecidas gratuitamente,
cerca de uma hora antes de todas as apresentações, as palestras "Falando de Música", que
abordam os aspectos estéticos das obras, a biografia dos compositores entre outros detalhes
sobre o programa que será apresentado no dia.

Formacão de profissionais de música orquestral: Se dá através da manutenção da Academia
de Música da Osesp, que surgiu no ano de 2006 para cobrir uma lacuna existente nos cursos
de alto grau de especialização em música clássica, e para fomentar o cenário erudito de novos
músicos de orquestra brasileiros. O currículo oferece uma combinação de aulas individuais de
instrumento, aulas de música de câmara e prática de orquestra, aulas de teoria musical, sendo
acompanhados de perto por músicos da Osesp. Os alunos da Academia participam ainda de
Masterclasses realizadas por músicos renomados no país e mundialmente (muitos destes
convidados da temporada da Osesp), como forma de aprimoramento técnico, sendo que esta
atividade também é aberta para estudantes de outras instituições, através de incrições, de
forma gratuita. A duração do curso é de dois anos, sendo renovável por mais um ano. Os'
alunos recebem ainda bolsa de estudos, vale alimentação e seguro saúde durante o período em
que estiverem matriculados, para que possam se dedicar integralmente ao curso;

Formação de profissionais de canto: Criado em 2013 com o objetivo de formar
profissionalmente jovens cantores líricos, o Coro Acadêmico da Osesp oferece experiência de
prática coral, conhecimento de repertório sinfônico para coro e orientação em técnica vocal,
prosódia e dicção. Os alunos vivenciam e participam do dia a dia de um coro profissional,
realizando apresentações junto ao Coro da Osesp, dentro de sua temporada anual, além de
concertos organizados pela Coordenação Pedagógica do Coro Acadêmico. Os alunos recebem
ainda bolsa de estudos, vale alimentação e seguro saúde durante o período em que estiverem
matriculados.
Atividades Educacionais de Formaçlo - SP Capital

,

,,-

Ensaios e/ou concertos didáticos
Atividades Musicais com Alunos - Grupos Reduzidos
Treinamento de Professores
Cursos Falando de Música na Sala São Paulo
Academia de Música da Osesp
Coro Acadêmico da Osesp
Masterclasses com solistas convidados
Funcionamento do Centro de Documentação Musical (CDM) para consulta do público

/J
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3) ARTISTAS CONVIDADOS

A participação de artistas convidados, solistas ou regentes, proporciona ao público a
oportunidade de apreciação de obras desempenhadas por uma maior diversidade de artistas,
além de trazer aos próprios artistas da Osesp a possibilidade de integração e de troca de
experiências enriquecedoras.
Convidados
Regentes Convidados
Solistas Convidados

4) DIFUSÃO: RÁDIO / TV / INTERNET / PUBLICAÇÕES
Através das diversas atividades desenvolvidas pela Fundação Osesp, uma grande quantidade
de conteúdos e materiais é produzida, e sua distribuição também é parte integrante dos
objetivos do presente programa de trabalho, vindo a contribuir de várias formas para o acesso
do público à música clássica, rompendo a barreira física da Sala São Paulo e representando
uma efetiva expansão do alcance das atividades.
Difuslo RádJo/ TV/ Internet /poblrcaçOes
Concertos disponibilizados- TV Pública
Concertos disponibilizados- Rádio Pública
Podcast/Mfdias Online - programação variada
Podcast/Mfdias Online - obras completas
Obras gravadas para lançamento em CD
Edição de Partituras
Encomenda de obras inéditas para orquestra
Encomenda de obras inéditas para coro
Encomenda de obras inéditas para grupos de câmara
Execução de obras inéditas

5) QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Além da execução de um número específico de atividades é importante a averiguação da
qualidade das mesmas e a percepção do público.
Com esse objetivo é determinada a realização de pesquisa de satisfação anual junto ao
público, tendo por objetivo mensurar de uma forma geral a qualidade das atividades
desenvolvidas e das instalações da Sala São Paulo/Complexo Cultural Júlio Prestes, bem
como das apresentações do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão.
9
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Qualidade dos Serviços Prestados
Satisfação com os Concertos da Osesp
Satisfação com as instalações do Complexo Cultural Júlio Prestes / Sala São Paulo
Satisfação com as apresentações do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão

6) CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Tem por objetivo estimular a participação da iniciativa privada e da sociedade civil nas
atividades executadas pela Fundação Osesp - contempladas no plano de trabalho - através da
captação de recursos e da geração de receitas. Por verbas de captação e geração de receitas
podemos citar: doações, patrocínios, receitas de bilheteria, assinaturas, aluguel de espaços no
Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo, concertos patrocinados, dentre outras.
CaptaçAo de Recursos
Receitas Próprias (Captação + Receitas Geradas)

7)
ATIVIDADES
EDUCACIONAIS
DE
FORMAÇÃO
INTERNACIONAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO

DO

FESTIVAL

As atividades educacionais de Formação Musical do Festival podem ser consideradas ponto
de passagem obrigatório de todos os músicos brasileiros. Seja para aqueles que já têm sua
carreira consolidada, como para os alunos participantes que almejam se estabelecer ,
profissionalmente, dada a sinergia entre brasileiros e estrangeiros, sejam eles alunos,
professores, stajJ, músicos e grandes regentes e solistas convidados.
Para a realização do Festival, deverão ser selecionados 146alunos para participarem das
Atividades Educacionais de Formação, que acontecerão na cidade de São Paulo, tendo como
sede a Sala São Paulo.
Será oferecida aos alunos uma rotina de aulas e de ensaios em formações reduzidas para
recitais e em formação de corpo sinfônico, além da oportunidade de se apresentarem com
professores em recitais de câmara, ou através da formação da Orquestra do Festival.

Para o desenvolvimento das Atividades Educacionais de Formação no Festival de Inverno de
Campos do Jordão, a Secretaria de Estado da Cultura se compromete a repassar o montante de
R$ 2.650.000,00 (Dois milhões seiscentos e cinquentamil reais).

L
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Ensaios Instrumentistas - Orquestra do Festival
Ensaios Instrumentistas - Recitais
Ensaios com orquestra - Regência
Aulas de Instrumento para alunos do Festival
Aulas - Regência
Apresentações da Orquestra do Festival
Apresentações de Recitais - Professores com Bolsistas
Apresentações conduzidas pela Classe de Regência
Masterclasses/Palestras

8) ATIVIDADES DE PERFORMANCE DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE
INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO

Para a realização das apresentações/performances do Festival, serão utilizados, o Auditório
Cláudio Santoro e a Concha Acústica da Praça do Capivari, e altemativamenteo Espaço
Cultural Dr. Aléme Igrejas/Capelas - para grupos de câmara ou coro.
A Sala São Paulo, também poderá receber a orquestra formada por alunos bolsistas durante o
Festival onde o grupo fará apresentações.
Os locais escolhidos abrigarão apresentações sinfônicas com orquestras convidadas ou com a
orquestra do Festival, ou grupos de câmara - que podem ser formados por trios, quartetos,
quintetos, entre outros - compostos por convidados ou alunos e professores, além de grupos
de coro.
A realização das atividades de performance exige uma extensa preparação e atividades de préprodução, que envolvem gastos com manutenção para adaptação técnica nos auditórios, para
melhor abrigar os grupos que se apresentarão e o público, e a montagem de estrutura de palco
na concha acústica da Praça do Capivari. Tais gastos incluem ainda a locação de geradores
para suprimento ou complementação energética nos locais de apresentação, sonorização e
iluminação dos palcos para ampliar a experiência de apreciação musical dos grupos junto ao
público, além de custos com transportes de grupos de artistas, transportes especializados de
instrumentos e tudo o que envolve a logística de se trazer uma grande diversidade de artistas
para o Festival.
A Fundação Osesp envidará esforços para realizar a captação de recursos próprios por meio
de doações e patrocínios (com projetos apresentados ao Ministério da Cultura - Lei Rouanet e
Secretaria de Estado da Cultura - Proac), bilheteria e demais receitas.
As atividades de performance do Festival estarão condicionadas à captação de recursos, sendo
que as mesmas serão desenvolvidas proporcionalmente a esta captação, conforme
demonstrado a seguir:

1
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- Captação de Recursos até R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais):
DescriçAo
Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações

N° de
atividades
Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas
- Ar Livre
Orquestra Sinfônica ou Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros
de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)
Coral

Orquestras e Bandas Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)

2
6
1

4

- Captação de Recursos a partir de R$ 2.500.001,00 (Dois milhões, quinhentos mil e um reais)
até R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais):
DescriçAo

N° de
atividades

...

Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações

Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas
- Ar Livre
Orquestra Sinfônica ou Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros
de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)
Coral

Orquestras e Bandas Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)

4

2

8
1
4

6

- Captação de Recursos a partir de R$ 3.000.001,00 (Três milhões e um reais) até R$
3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais):
,

DescriçAo
Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações

Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas
- Ar Livre
Orquestra Sinfônica ou Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros
de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)
Coral

Orquestras e Bandas Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)

N° de
atividades
6
3
2
10
1
7

8

L
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- Captação de Recursos a partir de 3.500.001,00 (Três milhões, quinhentos mil e um reais) até
R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais):
DescriçAo

-

Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações

Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas
- Ar Livre
Orquestra Sinfônica ou Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros
de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)
Coral

N° de
atividades
6
5
2
15
1
9
10

Orquestras e Bandas Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)

- Captação de Recursos a partir de R$ 4.000.001,00 (Quatro milhões e um reais) até R$
4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil reais):

.

DescriçAo
Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações
Apresentações

Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas
- Ar Livre
Orquestra Sinfônica ou Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros
de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)
Coral

Orquestras e Bandas Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)

N° de
atividades
6
6
3
18
1

12
12

- Captação de Recursos a partir de R$ 4.500.001,00 (Quatro milhões e Quinhentos e um reais)
até R$ 5.000.000,00 (Cincomilhões de reais):
DescriçAo

c

r

Apresentações Sinfônicas - Teatros - Orquestras Convidadas
Apresentações - Ar Livre
Apresentações Orquestra Sinfônica ou Orquestra de Câmara da Osesp - Teatros
Apresentações de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)
Apresentações Coral
Orquestras e Bandas Sinfônicas Convidadas
Grupos de Câmara (grupos Nacionais e Internacionais)

Nade
atividades
9
6
3

20
1

15
15
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Durante o período de realização do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão a
Secretaria de Estado da Cultura se compromete a disponibilizar o Auditório Cláudio Santoro
para a realização das atividades relacionadas ao Festival.

9)ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE FORMAÇÃO DO MÓDULO CORAL NO
FESTIVAL INTERNACIONAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO
Para o ano de 2015, pretende-se realizar durante o tradicional Festival de Inverno, o Módulo
Coral do Festival, que contará com a participação de grupos corais de destaque no cenário
erudito, e promoverá a formação de um Coro Acadêmico com bolsistas, selecionados
previamente, que interagirão com os demais artistas além de participarem de aulas de
preparação vocal, técnica vocal, regência coral (apenas para os bolsistas de regência coral)
além de ensaios. Programado para ocorrer na última semana do Festival de Inverno - o
mesmo terá apresentações gratuitas em diversos pontos da cidade de Campos do Jordão.
Planeja-se selecionar 56bolsistas, sendo que 6 destes farão parte de uma classe de Regência
Coral, e os demais comporão o Coro do Festival. Para desempenhar tais atividades
pedagógicas faz-se necessário a contratação de regentes, preparador vocal, professores de
canto e pianistas correpetidores.
Ao término do festival, os bolsistas estarão preparados para realizar uma apresentação de
encerramento do Festival. Para ampliar ainda mais a troca de experiências entre músicos e
bolsistas, serão contratados cantores solistas e um maestro convidado de renome internacional'
para incremento da qualidade artística da apresentação, finalizando assim a atividade
pedagógica.
A realização das atividades do Módulo Coral do Festival exige uma extensa preparação e
atividades de pré-produção, que envolvem gastos com adaptação técnica nos locais de
apresentação, para melhor abrigar os grupos que se apresentarão e o público, e com o local
para receber os alunos e ministrar aulas.
Tais gastos incluem ainda a locação de geradores para suprimento ou complementação
energética nos locais de apresentação, sonorização e iluminação dos palcos para ampliar a
experiência de apreciação musical dos grupos junto ao público, além de custos com
transportes de grupos de artistas, deslocamento de alunos e de equipe de produção, transportes
especializados de pianos para correpetição (essenciais para o processo de ensino) e tudo o que
envolve a logística de se trazer uma grande diversidade de artistas para o Festival.
As Atividades Educacionais de Formação e de Performance do Festival Coral estarão
condicionadas à captação de recursosespecíficos para esse fim, por meio de doações e
patrocínios (com projetos apresentados ao Ministério da Cultura - Lei Rouanet e Secretaria de
Estado da Cultura - Proac).
As atividades de formação do Festival Coral serão realizadas na cidade de São Paulo.

[;
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AtivJdlldes Educa~ioDSis deForlQl1ç1o - Festival Coral

..

..

Alunos - Curso de Regência Coral
Alunos - Curso de Canto Coral
Aulas - Curso de Regência Coral
Aulas - Curso de Canto Coral
Apresentações do Coral do Festival
Apresentações - Convidados

Atividades de PeFfonnance - Festival Coral

"

Apresentações
Grupos Convidados
Apresentações - Coros OSESP
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OBRIGAÇÕES E DIREITOS
10 DE JANEIRO DE 2015 A 31 DE OUTUBRO DE 2015
1) COMPLEXO CULTURAL JÚLIO PRESTES: SALA DE CONCERTOS
Ficará disponível, no total, para 11 (onze) eventos no período acima descrito, sendo 01 (um)
evento por mês, não cumulativo, e 01 (um) evento extra, para o Governo do Estado de São
Paulo / 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.
2) COMPLEXO CULTURAL JÚLIO PRESTES: ESTAÇÃO DAS ARTES, HALL E
SALÃO DOS ARCOS
Ficarão disponíveis 10 (dez) eventos no período descrito acima, no total, para 01 (um) evento
por mês, não cumulativo, para o Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Estado da
Cultura. Esta cota inclui o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, em datas a serem definidas
de comum acordo.
3) COMPLEXO CULTURAL JÚLIO PRESTES: EVENTO BENEFICENTE
A FUNDAÇÃO OSESP se compromete a locar a Sala de Concertos, caso seja solicitado pelo
Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Estado de Cultura, para 02 (dois) eventos
beneficentes, a preço de custo, em datas a serem definidas de comum acordo.
4) COMPLEXO CULTURAL JÚLIO PRESTES: SALA SÃO PAULO
A Fundação Osesp disponibilizará a Sala São Paulo para a utilização de outros grupos
artísticos na Virada Cultural Municipal. Esta programação será definida pela Secretaria da
Cultura do Estado em comum acordo com a Fundação Osesp.
5) COMPLEXO CULTURAL JÚLIO PRESTES: SALÃO NOBRE E BOULEVARD
Serão administrados de forma compartilhada pela FUNDAÇÃO OSESP e pela Secretaria de
Estado da Cultura.
6) UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL JULIO PRESTES/SALA SÃO
PAULO
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A FUNDAÇÃO OSESP não permitirá a ocupação gratuita de demais espaços do Complexo
Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo além do previsto neste anexo I.
A utilização 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 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
7) UTILIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
A FUNDAÇÃO OSESP, mediante prévio cadastramento, franqueará o uso gratuito do
estacionamento aos funcionários da SECo
8) FUNDO DE CAPITAL
A FUNDAÇÃO OSESP manterá um fundo de capital que será composto, no mínimo, por 3%
(três por cento) de todas as receitas próprias líquidas (deduzidos impostos e contribuições),
excetuando-se aquelas provenientes de captação de recursos via Leis de Incentivo Fiscal,
repasses do Contrato de Gestão e/ou convênios.
9) OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO 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 São
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.
10) REAVALIAÇÃO
O Anexo Técnico I para o período descrito acima, somente será reavaliado se houver algum
motivo de força maior que comprometa o cumprimento das metas.
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ORGANIZAÇÃO
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 de custos.
A FUNDAÇÃO OSESP manterá o equilíbrio econômico-financeiro durante toda a vigência
do Contrato de Gestão.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO GERAL DO ATINGIMENTO DAS METAS DO
CONTRATO DE GESTÃO
Satisfação da meta - realização de 85% (oitenta e cinco por cento) a 100% (cem por cento)
Meta não atingida - abaixo de 85% (oitenta e cinco por cento)
I) Por meta não atingida haverá penalidade de 3,0% (três por cento), calculada sobre o valor
total repassado pela CONTRATANTE;
As metas não atingidas deverão ser justificadas pela FUNDAÇÃO OSESP.
A penalidade mencionada no item I acima é alternativa, devendo, a critério da Comissão de
Avaliação, acatar à justificativa e fundamentar sua aplicação ou não, cabendo à decisão final a
SECo
Os recursos financeiros referentes à(s) penalidade(s) eventualmente aplicada(s) deixarão de
ser repassados pela Secretaria de Estado da Cultura à 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 à FUNDAÇÃO OSESP no exercício seguinte.
Cabe ressaltar que a satisfação das metas será avaliada no período de 01/01/2015 a
31/10/2015, e que a divisão destas por trimestre é para sua melhor compreensão e
acompanhamento.Eventuais variações trimestrais deverão ser explicadas.

/j
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INDICADORES E METAS
10 DE JANEIRO DE2015 A 31 DE OUTUBRO DE 2015

Atividades de Difusão c Público - SP Capital

Descrição

Indicador

Meta
Perfodo

I"

até

Trim

2"
Trim

3"
Trim

Out/15
Número de
Concertos Sinfônicos da Osesp na
concertos
Sala São Paulo - Temporada 2015
realizados
Número de
Concertos do Coro da Osesp com
concertos
Orquestra na Sala São Paulo
realizados
Público dos concertos sinfônicos da N° de Público
Osesp na Sala São Paulo - presente nos
Temporada 2015
concertos

Concertos gratuitos ou a preços
populares com a Osesp na Sala São
Paulo·

Número de
concertos
realizados

Público dos concertos gratuitos ou a N° de Público
preços populares com a Osesp na presente nos
Sala São Paulo
concertos

Concertos do Coro da Osesp na
Sala São Paulo - Temporada 2015

Número de
concertos
realizados

Público dos concertos do Coro da N° de Público
Osesp na Sala São Paulo - presente nos
Temporada 2015
concertos

Concertos do Coro da Osesp
gratuitos ou a preços populares

Número de
concertos
realizados

Público dos concertos do Coro da N° de Público
Osesp gratuitos ou a preços presente nos
populares - SP Capital
concertos

Concertos de Grupos de Câmara
formados por integrantes da Osesp
na Sala São Paulo - Temporada
2015

Número de
concertos
realizados

Público dos concertos de Grupos de
Câmara formados por integrantes da N° de Público
Osesp na Sala São Paulo - presente nos
concertos
2
Temporada 2015

Projetado
Nove
Dez

Mês
Out
,-

90

15

33

30

12

18

21

3

6

9

3

3

87.444

14.574 32.063 29.148 11.659

17.489

13

2

2

3

6

-

10.829

1.666

1.666

2.499

4.998

-

4

1

2

1

O

1

1.484

370

742

372

O

370

4

O

1

3

O

10

960

O

240

720

O

2400

16

2

8

3

3

4

3.750

300

2100

675

675

1.050
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I ~

Concertos gratuitos ou a preços
populares com conjuntos
camerísticos ou orquestras
convidadas na Sala São Paulo

Número de
concertos
realizados

Público dos concertos gratuitos ou a
N° de Público
preços populares com conjuntos
presente nos
camerísticos
orquestras
ou
concertos
convidadas na Sala São Paulo

Recitais na Sala São Paulo

Número de
concertos
realizados

N° de Público
Público dos Recitais na Sala São
presente nos
Paulo
concertos

At ividades

dl'

Difusão

l'

14

2

5

4

3

4

9.716

1.388

3.470

2.776

2.082

2.776

5

1

3

1

O

1.955

391

1.173

391

O

Público - SI' Capital (Participação nu Virada Cultural Municipal)

Descr1çlo

Indicador

Meta
Período
l°
até
Trim

2°
3°
Trilo Trim

Mês
Out

OutllS
Concerto da Osesp
Cultural Municipal

391

na

Número de
Virada
concertos
realizados

N° de público
Público do concerto da Osesp na
presente nos
3
Virada Cultural Municipal
concertos

1

O

1

O

O

833

O

833

O

O

Projetado
Nove
Dez

O

lNota: Se a Osesp realizar concerto(s) ao ar livre na Capital do Estado de São Paulo, esse(s)concerto(s) será(ão)
computado(s) na meta "Concertos Gratuitos ou a Preços Populares com a Osesp na Sala São Paulo".
lNota: Os grupos de câmara são formações artísticas diferentes: Orquestra de Câmara, Solistas da Osesp, Quarteto Osesp
entre outros. E as apresentações acontecem em diferentes tipos de salas, tais como: a Sala São Paulo,cujo mapa de assentos é
configurado de acordo com o tipo de apresentação; sala do coro do 2° andar; entre outras.
O número de público apresentado para o concerto da Osesp na Virada Cultural Municipal é indicativo, pois está
sujeito a influência de inúmeras variáveis. No caso do não atingimento do número apontado como meta, não será objeto de
punição.

3Nota:
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Projetado
Nove

DesertçAo

Dez
Concertos gratuitos ou a preços
concertos
4
populares com a Osesp
realizados
Público dos concertos gratuitos ou a N° de Público
preços populares com a Osesp - SP presente nos
Interior e Litoral
concertos

Concertos ao Ar Livre

Concertos do Coro da Osesp

4

O

O

O

1680

1680

O

O

O

O

O

O

O

Número de
concertos
realizados

4

Público nos Concertos ao Ar Livre

4

5

N° de público
presente nos
concertos

O

O

O

O

O

Número de
concertos
realizados

16

O

6

10

O

3.840

O

1440

2400

O

N° de Público
Público dos concertos do Coro da
presente nos
Osesp - SP Interior e Litoral
concertos

O

10.000

Número de
Concertos de Grupos de Câmara
concertos
formados por integrantes da Osesp
realizados
Público dos concertos de Grupos de N° de Público
Câmara formados por integrantes da presente nos
Osesp - SP Interior e Litoral
concertos

4Nota: Se a Osesp superar o número de concertos ao ar livre no Interior e Litoral do Estado de São Paulo, o número
excedente de concertos será computado na meta "Concertos Gratuitos ou a Preços Populares com a Osesp no Interior e
Litoral".Se a Osesp superar o número de concertos Gratuitos ou a Preços Popularesno Interior e Litoral, o número excedente
de concertos será computado na meta "Concertos ao Ar Livre no Interior e Litoral do Estado de São Paulo.
SNota: O número de público para as apresentações ao Ar Livre no Interior e Litoral é meramente indicativo, por estar sujeito
a inúmeras variáveis. No caso do não atingimento do número apontado como meta, não será objeto de punição.
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Atividades de Difusão e Público - SP Interior e Litoral (Participação na Virada Cultural Estadual)

Descrição

Indicador

Concerto da Osesp ou Grupos de Número de
Câmara da Osesp na Virada Cultural concertos
Estadual
realizados
Público do concerto da Osesp ou N° de público
Grupos de Câmara da Osesp na presente no
6
concerto
Virada Cultural Estadual
Número de
Concerto do Coro na Virada Cultural
concertos
Estadual
realizados
Público do concerto do Coro da N° de público
presente no
6
Osesp na Virada Cultural Estadual
concerto

Meta
Perfodo I'
Trim
até
Outll5

l°

3°

Mês

Trim

Trim

Out

Projetado
Nov e
Dez

1

O

1

O

O

780

O

780

O

O

O

I

O

I

O

O

O

350

O

350

O

O

O

-

6Nota: Os números de público apresentados para os concertos da Osesp, dos Grupos de Câmara da Osespe do Coro da Osesp
na Virada Cultural Estadual são indicativos, pois estão sujeitos a influência de inúmeras variáveis. No caso do não
atingimento do número apontado como meta, não será objeto de punição. Os números das metas de público para os
concertos sinfônico da Osesp e do Coro da Osesp na Virada Estadual, referem-se a apresentações em teatros. Caso alguma
das apresentações mencionadas seja realizada em espaço aberto, as metas de público serão repactuadas de comum acordo
com a Secretaria de Estado da Cultura.
7Nota-Geral - Público

O público considerado como metapara os concertos realizados na Sala São Paulo, contempla as vendas (assinaturas +
bilheteria) e o público presente dascortesias ..
O número de público para as apresentações fora da Sala São Paulo é indicativo, por estar sujeito a inúmeras variáveis, e
poderá ser revisto conforme a definição dos locais de apresentação.
Ainda não foram definidos os locais de realização dos demais concertos, tanto na capital quanto fora dela. Desta forma, o
número de público só será aferido quando possível, ou seja, quando as apresentações forem realizadas em locais fechados
com a emissão de ingressos. Neste caso deverá ser apresentado o borderô quando fornecido pela administração do local da
•
apresentação, contendo a capacidade da sala e o público que compareceu ao concerto.
Quando se tratar de apresentação em espaço público (parques, praças, igrejas), a contagem de público será solicitada às
autoridades locais, cuja quantidade será informada no relatório de atividades.
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Atividades Educaciunais de Formação - SI' Capital

DescriçAo

IDdtcador

Numero de
Ensaios Gerais
Abertos e/ou
Concertos
Ensaios e/ou concertos didáticos
Didáticos com
orquestras
parceiras
realizados
Número de
atividades em
grupos
reduzidos
Atividades Musicais com Alunos (Gincanas
Grupos Reduzidos
Musicais e/ou
Fazendo
Música)
realizadas
Número de
vagas
Treinamento de Professores
dispon ibilizadas
para professores
Número de
vagas
disponibilizadas
nos programas
educacionais,
para alunos
Programas Educacionais 8
vindos de
escolas de SP
CapitalNúmero
absoluto
Número de
Cursos Falando de Música na Sala Cursos "Falando
São Paulo
de Música"
realizados

Academia de Música da Osesp

Coro Acadêmico da Osesp

Número de
alunos treinados
na Academia de
Música da
Osesp
Número de
alunos treinados
no Coro
Acadêmico da
Osesp

Meta
Perfodo 1até
Trim
Out/IS

Trim

Mês
Out

Projetado
Nove
Dez

1°

3°

Trim

58

10

32

6

10

5

19

2

8

6

3

2

1.000

600

O

400

O

55.300

6.200 27.200 9.300 12.600

-

4.700

90

15

33

30

12

18

15

15

15

15

15

15

15

20

15

15

15

15

L
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Número de
Masterclasses
Masterclasses
com
solistas
com solistas
convidados
convidados
realizadas
Número de
Funcionamento do Centro de horas de
Documentação Musical (CDM) para funcionamento
do CDMpara
consulta do público 9
consulta do
Ipúblico

8

O

4

4

O

2

576

88

236

168

84

76

8Nota: Parte considerável do grande público atingido pelos Concertos Didáticos e Ensaios Gerais Abertos (principal
atividade dos Programas Educacionais) vem de fora da capital paulista, e a meta de público consta em ambas as esferas
(dentro e fora da capital).Entretanto, a Secretaria da Educação, que era responsável pelo transporte dos estudantes até a Sala
São Paulo, não renovou o convênio mantido nos últimos anos com a Fundação Osesp. Por entender que o projeto Descubra a
Orquestra é muito relevante para a formação de público, a Fundação Osesp resolveu arcar, na medida das suas possibilidades,
com os custos desse transporte. Para possibilitar o acesso ao maior número possível de estudantes ficou acordado que
somente os estudantes da capital participarão do projeto nesse momento.
Porém, caso haja interesse de participação por parte de escolas de outras cidades, as vagas serão sempre oferecidas sem
discriminação de localização geográfica, sendo importante ressaltar que essas vagas são disponibilizadas para que sejam
preenchidas na medida em que as inscrições são recebidas, de acordo com o interesse e o cadastramento das escolas
participantes. A contagem da meta deverá ser analisada em sua totalidade (capital mais interiorllitoral).

9Nota : O N° de horas de funcionamento do CDM é indicativo. O CDM estará aberto para consulta pública durante 4 hs/dia
nos dias úteis.
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Atividad~s

Educacionais de Formação - SP Interior e Litoral

Descrição

Indicador
I

Programas Educacionais 8

Cursos / Oficinas Musicais fora da
Sala São Paulo

Meta
Per1odo la
Trim
até
OutJ15

Número de
vagas
disponibilizadas
nos programas
educacionais,
para alunos
1.550
vindos de
escolas de SP
Interior e Litoral
- Número
absoluto
Número de
Cursos /
Oficinas
Musicais
O
realizados fora
da Sala São
Paulo

la
Trlm

3"
Trim

Mês
Out

Projetado
Nove
Dez

1.550

O

O

O

O

O

O

O

O

O

8

Nota: Parte considerável do grande público atingido pelos Concertos Didáticos e Ensaios Gerais Abertos (principal
atividade dos Programas Educacionais) vem de fora da capital paulista, e a meta de público consta em ambas as esferas
(dentro e fora da capital).Entretanto, a Secretaria da Educação, que era responsável pelo transporte dos estudantes até a Sala
São Paulo, não renovou o convênio mantido nos últimos anos com a Fundação Osesp. Por entender que o projeto Descubra a
Orquestra é muito relevante para a formação de público, a Fundação Osesp resolveu arcar, na medida das suas possibilidades,
com os custos desse transporte. Para possibilitar o acesso ao maior número possível de estudantes ficou acordado que
somente os estudantes da capital participarão do projeto nesse momento.

Porém, caso haja interesse de participação por parte de escolas de outras cidades, as vagas serão sempre oferecidas sem
discriminação de localização geográfica, sendo importante ressaltar que essas vagas são disponibilizadas para que sejam
preenchidas na medida em que as inscrições são recebidas, de acordo com o interesse e o cadastramento das escolas
participantes. A contagem da meta deverá ser analisada em sua totalidade (capital mais interior/litoral).
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Deseriçlo

)Meta
1°
3°
Trlm
Trlm
Trlm
Perfodo

Indicador

Mês
Out

Projetado
NoveDez

Regentes
Convidados

Número de regentes convidados em
apresentações realizadas

17

2

6

7

2

4

Solistas
Convidados

Número de solistas convidados em
apresentações realizadas

37

5

14

15

3

7

3°

Trim

1Trim

Trim

Mês
Out

Projetado
ove
Dez

8

1

3

3

1

2

30

5

11

10

4

6

180

-

90

60

30

60

90

-

45

30

15

30

4

1

2

1

-

-

110

25

75

10

-

-

3

3

-

-

-

9

I>ifusào Rádiu/ TVI Internet / Puhlicações

Deseriçlo

Concertos
Disponibilizados
TV Pública
Concertos
Disponibilizados
Rádio Pública
PodcastlMidias
Online
programação variada
PodcastlMidias
Online
- obras
completas
Obras gravadas para
lançamento em CD
Obras gravadas
Edição de Partituras

Indicador

Número
de
concertos
disponibilizados - TV Pública
Número
de
concertos
disponibilizados
- Rádio
Pública
Minutos disponibilizados em
formato
Podcast
programação variada
Número
de
minutos
disponibilizados em formato
Podcast - obras completas
Número de obras gravadas
para lançamento em CD
Número de minutos de obras
gravadas
Número de Partituras Editadas

Meta
PerfQdo
até
OutllS

)0

Encomenda de obras
para
inéditas
orquestra
Encomenda de obras
inéditas para coro

Número de encomendas de
obras inéditas para orquestra

2

-

1

-

1

-

Número de encomendas de
obras inéditas para coro

-

-

-

-

-

-

Encomenda de obras
inéditas para grupos
de câmara
Execução de obras
inéditas

Número de encomendas de
obras inéditas para grupos de
câmara
Número de execuções de
obras inéditas

I

-

1

-

-

-

5

1

2

1

1

-

L
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Qualidade dos Serviços Prestados

DescriçAo

Indicádor

Meta

1° Trim 2° Trim 3° Trim

Mês
Out

Projetado
NoveDez

Per(odo
até Outl15
Satisfação com os
Concertos
da
Osesp
Satisfação com as
instalações
do
Complexo Cultural
Júlio Prestes / Sala
São Paulo
Satisfação com as
apresentações do
Festival
Internacional
de
Inverno de Campos
do Jordão

Indice de Satisfação
com os Concertos
da Osesp
Indice de Satisfação
com as instalações
do
Complexo
Cultural
Júlio
Prestes / Sala São
Paulo
Indice de Satisfação
com
as
apresentações
do
Festival
Internacional
de
Inverno de Campos
do Jordão

80%

-

-

80%

-

80%

80%

-

-

80%

-

80%

60%

-

-

60%

-

60%

Captação de Recursos

DescriçAo

Indicador

Receitas Próprias
captadas
pela
Fundação
Osesp
em relação ao
Contrato de Gestão

Percentual
de
Receitas
Próprias
captadas
pela
Fundação Osesp em
relação ao Contrato
de Gestão
Total a ser captado Valor absoluto, em
Reais
Valor a ser captado Festival
Internacional
de
Inverno de Campos
do Jordão - Valor
absoluto, em Reais

Meta
Per(odo

1° Trim 2° Trim 3° Trim

Mês
Out

Projetado
NoveDez

eté.outl15

Total
captado

a

ser

lO

Valor
a
ser
captado - Festival
Internacional
de
Inverno
de
Campos
do
lo
Jordão

50%

14,20%

14,20%

16,87%

4,73%

R$
1.729.288

R$

R$

R$

R$

18.280.000

5.191.520

5.191.520

6.167.672

R$

-

-

2.500.000

2.500.000

R$

-

10Nota O valor a ser captado no Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão (R$ 2.500.000,00) já está contido no
valor total a ser captado (R$ 18.280.000,00)
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Atividades Educacionais de Formação - Festival Internacional de Inverno de Campos do .Jordão

DescriçAo

Indicador

Alunos - Bolsistas

N° total de alunos
participantes
_
N°
Ensaios Instrumentistas
de
ensaios
Orquestra do Festival
realizados
pela
Orquestra do Festival
Ensaios Instrumentistas - N° de ensaios de grupos
Recitais
de câmara realizados
com bolsistas
Ensaios com
Regência

orquestra

lQ

146

-

-

15

-

30

Mês
Out

Projetado
NoveDez

146

-

-

-

15

-

-

-

-

30

"

-

2

-

-

2

"

-

1012

-

-

1012

-

-

15

-

-

15

-

"

6

-

-

6

-

-

11

-

-

11

-

"

1

-

-

1

"

-

9

"

-

9

-

-

3"

Trim Trim Trim

-

n° de ensaios para
alunos de regência com
a orquestra do Festival
Aulas de Instrumento para N° de aulas realizadas
alunos
alunos do Festival
para
instrumentistas
Aulas - Regência

.-

Meta
Perfodo
atê
Out/15

N° de aulas oferecidas
para alunos de regência

Apresentações da Orquestra N° de apresentações
do Festival
Apresentações de Recitais - N° de apresentações
Professores com Bolsistas
Apresentações conduzidas N° de apresentações
pela Classe de Regência
Masterclasses/Palestras
N° de masterclasses/
palestras oferecidas
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Atividades de Performance - Festival Internacional de Inverno de Campos do .Jordão
CaplHyàtllk R~~lHS(), ale R$ ~ 'OU ()(lU.O() (!),m Mllhôc, c I)umhenlll' Mil Reais)

DescriçAo

Indicador

Apresentações Sinfônicas - Teatros - N°
de
Orquestras Convidadas
apresentações
N°
de
Apresentações - Ar Livre
apresentações
Apresentações Orquestra Sinfônica ou
N°
de
Orquestra de Câmara da Osesp apresentações
Teatros
Apresentações de Câmara (Grupos N°
de
Nacionais e Internacionais)
apresentações
N°
de
Apresentações Coral
apresentações
Orquestras e Bandas Sinfônicas
N° de grupos
Convidadas
Grupos de Câmara (Grupos Nacionais
N° de grupos
e Internacionais)

1Meta
1°
3° Mês
Pedodoaté Trim Trim Trim Ollt
OoU15

Projetado
.Nove
Deit

O

-

-

O

-

O

O

-

-

O

-

O

2

-

-

2

-

O

6

-

-

6

-

O

I

-

-

1

-

O

O

-

-

O

-

O

4

-

-

4

-

O

Atividades de Performance - Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão
Caplayàll ue Recurso,
){~als

li

partir uc R$

~

'(lO (0) ,(lO (J)lli' Mllhi'ies c I)umhenlus Mil c Um ReaIS) alc ){$ 3 (JOO IJIJO.lJ() (l n:,

MI)hõ~s

uc

)

DescriçAo

Indicador

Apresentações Sinfônicas - Teatros - N°
de
Orquestras Convidadas
apresentações
N°
de
Apresentações - Ar Livre
apresentações
Apresentações Orquestra Sinfônica ou
N°
de
Orquestra de Câmara da Osesp apresentações
Teatros
Apresentações de Câmara (Grupos N°
de
Nacionais e Internacionais)
apresentações
N°
de
Apresentações Coral
apresentações
Orquestras e Bandas Sinfônicas
N° de grupos
Convidadas
Grupos de Câmara (Grupos Nacionais
N° de grupos
e Internacionais)

1Meta
1°
3° M@s
Pe..Jodoat~ Trim Trim Trim Out
OufJ15

Projetado
.Nove
Dez

4

-

-

4

-

O

O

-

-

O

-

O

2

-

-

2

-

O

8

-

-

8

-

O

1

-

-

1

-

O

4

-

-

4

-

O

6

-

-

6

-

O
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Atividades de Performance - Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão
( aplaçào de

I{~eursos

Deseriçlo

a partIr de I{$ J 000 00 I 00

n r~,

Mllh(l~S

e Um l{eaJs) ale R$ J 5(l0 000 00 (I rês

IDdieador

Apresentações Sinfônicas - Teatros - N°
de
Orquestras Convidadas
apresentações
N°
de
Apresentações - Ar Livre
apresentações
Apresentações Orquestra Sinfônica ou
N°
de
Orquestra de Câmara da Osesp apresentações
Teatros
Apresentações de Câmara (Grupos N°
de
Nacionais e Internacionais)
apresentações
N°
de
Apresentações Coral
apresentações
Orquestras e Bandas Sinfônicas
N° de grupos
Convidadas
Grupos de Câmara (Grupos Nacionais
N° de grupos
e Internacionais)

Mllhü~s

e ()ulnhentos Mil ReaIS)

Meta
1°
1°
3° Mes
Perfodoaté Trim Trim Trim Out
Outll5

Projetado
NoveDez

6

-

-

6

-

O

3

-

-

3

-

O

2

-

-

2

-

O

10

-

-

10

-

O

1

-

-

1

-

O

7

-

-

7

-

8

-

-

8

-

Atividades de Performance - Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão
l aptaçào de

Deseriçlo

R~eursos

a partIr de 3 50(l 001 (lO ( I rês Mllhôes c ()umhentos Mil e Um

IDdfeador

Apresentações Sinfônicas - Teatros - N°
de
Orquestras Convidadas
apresentações
de
N°
Apresentações - Ar Livre
apresentações
Apresentações Orquestra Sinfônica ou
N°
de
Orquestra de Câmara da Osesp apresentações
Teatros
Apresentações de Câmara (Grupos N°
de
Nacionais e Internacionais)
apresentações
N°
de
Apresentações Coral
apresentações
Orquestras e Bandas Sinfônicas
N° de grupos
Convidadas
Grupos de Câmara (Grupos Nacionais
N° de grupos
e Internacionais)

R~als)

ate I{$ 4 000 OOO,()() ()uatro

Meta
1°
1°
3° Mes
Perfodoaté Trim Trim Trim Out
Outll5

Mllhü~s

de ReaIS)

Projetado
NoveDez

6

-

-

6

-

O

5

-

-

5

-

O

2

-

-

2

-

O

15

-

-

15

-

O

1

-

-

1

-

O

9

-

-

9

-

O

10

-

-

10

-

O
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Atividades de Performance - Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão
Captação de Recursos a partir de R$ 4000 UO I ,00 ()uatro Milhões e Um Reais) ate R$ 4 500 000,00 ()uatro Milhões c ()umhentos Mil
Reais)

Descrição

Indicador

Apresentações Sinfônicas - Teatros - N°
de
apresentações
Orquestras Convidadas
N°
de
Apresentações - Ar Livre
apresentações
de
Apresentações Orquestra Sinfônica ou N°
Orquestra de Câmara da Osesp - apresentações
Teatros
Apresentações de Câmara (Grupos N°
de
Nacionais e Internacionais)
apresentações
Apresentações Coral
N°
de
apresentações
Orquestras e Bandas Sinfônicas N° de grupos
Convidadas
Grupos de Câmara (Grupos Nacionais N° de grupos
e Internacionais)

Mês
1°
20
3°
Meta
Trim
Out
Trim
Trim
Perfodoaté
Out/15

Projetado
NoveDez

6

-

-

6

-

-

6

-

-

6

-

-

3

-

-

3

-

-

18

-

-

18

-

-

1

-

-

1

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

Atividades de Performance - Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão
Captação de Recursos a partir de R$ 4 500 001,00 ()ualro Milhões e ()ulnhentos e Um Reais) ate R$ 5000000,00
(Cmco Milhões de ReaiS)

Descrição

Indicador

2"
Meta
r
3°
Perfodo Trim Trim Trim
até

Mas
Out

Projetado
Nove Dez

Out/I~

Apresentações Sinfônicas - Teatros - N°
de
Orquestras Convidadas
apresentações
Apresentações - Ar Livre
N°
de
apresentações
Apresentações Orquestra Sinfônica ou N°
de
Orquestra de Câmara da Osesp - apresentações
Teatros
Apresentações de Câmara (Grupos N°
de
Nacionais e Internacionais)
apresentações
Apresentações Coral
N°
de
apresentações
Orquestras e Bandas Sinfônicas N° de grupos
Convidadas
Grupos de Câmara (Grupos Nacionais N° de grupos
e Internacionais)

9

-

-

9

-

-

6

-

-

6

-

-

3

-

-

3

-

-

20

-

-

20

-

-

1

-

-

1

-

-

15

-

-

15

-

-

15

-

-

15

-

-
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Atividades Educacionais de Formação - Módulo Coral do Festival de Inverno de Campos do .Jordão
Atividades l.duwclOnals de I orrnação c de Performallce estão vlllculadas cxduslvarncnle a Clptaçàu de f{ccursos a parUr de R$ 600 000
(selscenlos rml reaiS)

Descriçlo

Alunos - Curso de Regência Coral

Alunos - Curso de Canto Coral

Aulas - Curso de Regência Coral

Aulas - Curso de Canto Coral

Apresentações do Coral do Festival

Indicador
N° total de
alunos
participantes
N° total de
alunos
! participantes
N° de aulas
oferecidas para
alunos de
Regência Coral
N° de aulas
oferecidas para
alunos de
Canto Coral
N°de
apresentações

Meta
la
Penodo 1°
3°
Trim Trim Trim
até
Ou til 5

Mês
Out

(J(J

Projetado
NoveDez

6

-

-

6

-

O

50

-

-

50

-

O

16

-

-

16

-

O

30

-

-

30

-

O

1

-

-

1

-

O

Atividades de Performance - Módulo Coral do Festival de Inverno de Campos do Jordão
Atividades Lducaclonuls de hlrlnuçào c de Performance estão vinculadas exclusivamcnte à (aptllção de Hecursos 11 partir de H$
6UO.OUO.OU (seisl·cnt"s mil rcais)

Meta
Perfodo
3" Mês
1°
1°
Trim Trim Trim Out
até
Outll5

Projetado
Nove Dez

DescriçAo

Indicador

Apresentações

N° de
apresentações

4

-

-

4

-

O

Grupos Convidados

N° de grupos
convidados

4

-

.

4

-

O

Apresentações - Coros OSESP

N° de
apresentações

1

-

-

I

-

O
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CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - REAL X ORÇADO
DE JANEIRO DE 2015 A 31 DE OUTUBRO DE 2015

r

!

RELATÓRIO DE CONTROLE Ó ÇAMENTARIO
,

.

.

~

Orçamento
até 10/2015

RECEITAS
Repass e do Contrato de Gestão
Receita Financeira do Contrato de Gestão ("')
Recursos Próprios - Meta de Captação 50%
ReceItas Financeiras - Recursos Próprios 1*1
TOTAL DE RECErTAS CG + META DE CAPTAÇÃO DO CG
(*) Receitas Financeiras calculadas em base zero

36.560.000
446.490
18.280.000
234.280
55.520.770

2.204.952 1

IGASTOS FIXOS

/:

.'c.':

:.....

,,-

-í

--- -

- Manutenção SSP - CC1P ("'''')
De~pesas

45.200.000
552.005
22.600.000
242.655
68.594.660

2.919.419 1

'~'-:-j

- Recursos Humanos
Salários e Encargos
Diretoria
Área Meio
Área Fim
Demais Funcionários
Área Melo
Área Fim
Estagiários + Aprendizes
Área Melo
Área Fim
Outras Despesas com Pessoal (inclui Beneficios)
TOTAL RECURSOS HUMANOS

-

Orçamento
Ano

Gerais e Administrativas

h2) TOTAL GASTOS FIXOS

1.091.838
531.270
566.568
39.458.881
5.323.775
34.135.112
439.985
215.593
224.392
4.326.580
45.323.290

1.284.051
621.410
662.647
46.312.122
6.079.079
40.233.644
516.985
282.723
294.262
5.114.946
53.348.109

6.177.013 1

6.908.143 1

2.148.4161

3.415.4501

54.248.119 1

63.612.9031

(**) Despesas com manutenção SSP - CCJP: sofreram realocação ao longo dos meses de 2015, pois a projeção
do 5º aditamento foi alocada proporcionalmente ao longo dos 12 meses do ano. Em que se ressalte o fato de a
projeção dessas despesas para o ano terem sofrido redução em sua totalidade.
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,.

ICUSTOS u.a~·.4I,,_ ..
- Custos Operacionais
Custos Operacionais - Dlfusllo
Custos Operacionais - FICJ
Custos Operacionais - Educac;lIo/Formaçllo e Performance
Custos Operacionais - Outros
Total de Custos OperacionaIs

10.648.894
4.348.616
2.058.538
760.520
17.816.568

13.009.830
4.348.616
3.112.548
849.093
21.320.087

5.800.1021

7.053.0071

23.616.6701

28.373.0941

62.7851

74.6181

102.0891

290.4331

- Del!recla~30

752.6621

909.7271

- Corre~:lo Provls6es I De~6sltos Judiciais

332.8801

435.6071,*,

1 - Des~esas de Comunlca~io e Dlvulla~io
1131 TOTAL CUSTOS VARIAVEIS

-

Des~esas Rnancelras

- Despesas com

Im~ostos,

Taxas e Contrlbulç6es

1141 TOTAL DESPESAS NAo OPERACONAIS

TOTAL GASTOS

atai de ReQItas. T

1.250.4161

1.710.3851

81.320.758

96.675.801

-25,799.9881

-28.081.141h**,

(*)Correção de provlsoes calculadas em base zero. Considerada a correção dos saldos
anteriores à 2015, o valor acumulado projetado para até dezembro de 2015 é de R$
5.689.311,00.

(**)0 déficit projetado no valor de R$ 25.799.988,00 referente ao período de Janeiro a
Outubro/2015, será coberto por recursos próprios adicionais à meta referida na página 26,
gerados e captados pela Fundação Osesp no período acima mencionado.
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CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - REAL X ORÇADO
10 DE JANEIRO DE 2015 A 31 DE OUTUBRO DE 2015
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IDETALHAMENTO DE CUSTOS POR PROJETO
Orçamento
até 10/2015
CUSTO POR EIXO DE ATUAcAo
Difusilo - apresentações na capital
Difusão - apresentações Interior e Litoral
Difusão - apresentações Fora do Estado
Educaçllo/Formaçllo- na capital
Educaçllo/Formaçllo - Interior e Litoral
Festival Internacional de Música Sinfônica, Coral e Camerrstlca - Dlfusio
+ Educaçllo/Formado/Performance
Estímulo à crlaçllo
Registro, Arquivo e Memória
Outros

Orçamento
Ano

10.077.819
361.169
209.901
2.023.740
34.799

12.395.863
371.809
242.158
3.077.750
34.199

4.348.616

4.348.616

119.632
306.548
334.340

119.632
354.872
314.589

~

I

I' Despesas de Comunlcaçllo e Dlvulgaçllo

5.800.102 1

7.053.001

ITotal de Custos Variáveis alocados por eixo de atuação

23.616.6701

28.373.0941

9.275.599

10.865.960

2.555.685

3.091.090

Transportes e Viagens

5.190.419

6.446.552

ITotal não Cash (Permuta e Patrodnlo)

4.161.882 1

5.812.9491

1 Gastos

com comunicação e divulgação para todos os projetos da Fundação Osesp.

loUTRAS lNFORMACOES COMPIlMENTAAES
Custos com maestros I solistas e músicos extras
Z

2

Produçllo

Gastos com serviços e materiais de produção, locação de equipamentos e instrumentos

L
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GLOSSÁRIO

J> Concerto sinfônico: apresentação da orquestra com ou sem solista e coro;
J> Concerto de câmara: apresentação da orquestra em formação reduzida com ou sem solista e
coro;
J> Concerto didático: apresentação voltada a estudantes com explicações especiais quanto ao
repertório apresentado;
J> 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;
J> Concertos gratuitos ou a preços populares: concertos da orquestra, coro ou grupos
camerísticos, gratuitos ou cujos ingressos tenham preços menores ou iguais a R$ 20,00;
J> Convidados: orquestras, grupos de câmara, músicos solistas e regentes que participam da
Temporada;
J> Corpos estáveis: orquestra e coros;
J> Conjuntos musicais: grupos formados por músicos da OSESP ou Coros da OSESP, alunos da
Academia de Música da OSESP ou do Coro Acadêmico da OSESP;
J> Ensaio aberto: ensaio de uma ou mais peças musicais realizado com a presença do público;
J> Falando de Música: palestra oferecida ao público pagante dos concertos da temporada em que
são abordados, de forma descontraída e ilustrativa, aspectos estéticos das obras, biografia dos
compositores e outras peculiaridades do programa que será apresentado em seguida;
J> Fazendo Musica na Osesp: nesta atividade, os alunos têm contato direto com músicos da
orquestra, ou alunos da Academia de Música da Osesp, que desenvolvem o aprendizado
musical, tanto através da utilização dos instrumentos musicais, quanto de repertórios
orquestrais. Comporta a inscrição de uma escola com 40 participantes, incluindo professores;
J> Gincana Musical: atividade que consiste em brincadeiras e jogos, onde os alunos aprendem
sobre a história e a arquitetura da Sala São Paulo e sobre a estrutura de uma orquestra.
Comporta a inscrição de três escolas, cada uma com 40 participantes, incluindo professores;
J> Obras comissionadas: peças encomendadas a um compositor com a finalidade de serem
apresentadas em primeiras audições (nacionais ou mundiais) pela orquestra;
J> 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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ANEXO TÉCNICO 11
SISTEMA DE PAGAMENTO

2015 - de Janeiro a Outubro
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar à FUNDAÇÃO OSESP, no ano de
2015 (Janeiro a Outubro), o valor de R$ 36.560.000,00(trinta e seis milhões e quinhentos e
sessenta mil reais), em quatro parcelas, com a seguinte distribuição: a primeira até 20 de
fevereiro no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), a segunda até 03 de março
no valor de R$ 11.605.555,67 (onze milhões e seiscentos e cinco mil e quinhentos e cinquenta
e cinco reais e sessenta e sete centavos), a terceira até 08 de abril no valor de R$
15.005.555,67 (quinze milhões e cinco mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e
sete centavos), e a última parcela até 05 de agosto no valor de 5.948.888,66 (cinco milhões e
novecentos e quarenta e oito mil e oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos).
Os valores estipulados neste anexo poderão ser revistos e ajustados por ocasião da fixação do
orçamento anual da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo, observando-se a
disponibilidade financeira de recursos orçamentários.
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ANEXO TÉCNICO IH
SISTEMA DE DESPESAS COM PESSOAL
(LIMITES E CRITÉRIOS)

A CONTRATADA gastará, no período contratual, no máximo 60% (sessenta por cento) do
valor do orçamento total de suas atividades no período de Janeiro a Outubro de 2015com
despesas na remuneração (incluídas vantagens de qualquer natureza) a serem percebidas pelos
seus dirigentes e empregados, no exercício de suas funções.

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 contratação de pessoal a CONTRATADA deverá adotar procedimento seletivo próprio
ao qual será dada publicidade. A CONTRATADA utilizará regras uniformes e impessoais, de
forma a possibilitar acesso a todos os interessados, sempre observados os requisitos exigidos
para o exercício das atividades.
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CONTRATOS DE GESTÃO
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATANTE: SECRETARIA DA CULTURA
CONTRATADA: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO DE GESTÃO NO (DE ORIGEM): 41/2010
OBJETO: 60 Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nO 41/2010 com a

Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - Organização Social de
Cultura

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos de 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, interpor
recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos 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, caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, conforme 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!

de

~~

de 2015.

~

Marcelo Mattos A ' jo
Titular da Pas
SECRETARIA DA 111LTURA

~l

Marcelo e Oliveira Lope
Diretor Executivo
FUNDAÇÃO ORQUESTRA Sl t ÔNICA DO ESTA O DE SÃO PAULO

Rua Mauá, 51 - Luz - São Paulo
CEP: 01028-900

PABX: (11) 2627-8000
www.cultura.sp.gov.br
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Processo SC SPDOC n.o 38626/2010
7° Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão n° 41/2010

7° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N°
41/2010, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO,
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA CULTURA, E A
FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL DO
CONTRATO E A COMPOSIÇÃO DO DESEMBOLSO DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS PARA 2015 NO
ANEXO TÉCNICO 11 - SISTEMA DE PAGAMENTO.
Pelo presente instrumento e, na melhor forma do direito, de um lado o ESTADO DE SÃO
PAULO, por intermédio da SECRETARIA DA CULTURA, com sede na Rua Mauá, nO 51,
Luz, São Paulo - SP, CEP 01028-900, inscrita sob CNPJIMF n.o 51.531.051/0001-80, neste ato
representada por seu titular, Senhor MARCELO MATTOS ARAUJO, brasileiro, portador da
cédula de identidade RG nO 6.455.951-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 028.721.728-07,
denominado CONTRATANTE, e a FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, Organização Social da Cultura, com sede na Praça Júlio Prestes, n.o 16, 2°
andar, São Paulo - SP, inscrita sob CNPJIMF nO 07.495.643/0001-00, neste ato representada pelo
seu diretor executivo, Senhor MARCELO DE OLIVEIRA LOPES, brasileiro, portador da
cédula de identidade RG nO 16.713.316 e inscrito no CPF/MF n° 054.051.548-74, denominada
CONTRATADA, RESOLVEM celebrar o presente 7° TERMO DE ADITAMENTO ao
Contrato de Gestão n° 41/2010 nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA
No presente Termo de Aditamento, em razão da transferência do valor de R$ 5.300.000,00 da
conta do Fundo de Reserva de Recursos destinada a Contingências Conexas, à Conta de Repasse,
para composição da última parcela do Contrato de Gestão 41/2010, ficam alterados o "caput" e o
Parágrafo Primeiro da Cláusula Sétima do Termo do Contrato de Gestão, que passam a ter a
seguinte redação:
CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEffiOS

Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, especificados no "Anexo Técnico I", a
CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes neste
instrumento, bem como no "Anexo Técnico 11 - Sistema de Pagamento", a importância global
1
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estimada em R$ 246.376.666,67 (duzentos e quarenta e seis milhões, trezentos e setenta e seis
mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
PARÁGRAFO PRIMEIRO

Do valor correspondente ao exercício financeiro de 2015 destinado a custear o presente
CONTRATO DE GESTÃO, R$ 28.860.000,00 (vinte e oito milhões, oitocentos e sessenta
mil reais) onerarão o P.T. nO 13.392.1201.4736.0000, N.D. nO 339039-75, U.G.E. n° 120104;
R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) onerarão o P.T.
13.392.1219.2422.0000, N.n. 339039-75, U.G.E. nO 120110; e R$ 5.300.000,00 (cinco
milhões e trezentos mil reais) transferidos da conta do Fundo de Reserva de Recursos
destinada a Contingências Conexas para a conta de Repasse.

CLÁUSULA SEGUNDA
Fica alterado o Anexo Técnico 11 - Sistema de Pagamento, em razão da nova composição da
última parcela do Contrato de Gestão 41/2010.
CLÁUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas, anexos e condições avençadas no Contrato de
Gestão nO 41/2010.
Por estarem de acordo, as partes firmam o presente termo de aditamento em 3 (três) vias de igual
teor e forma.
São Paulo,

J3

de

~ 1J\, Çj.

de 2015.

,/'

TOS ARAUJO
SECRET
. A DA CULTURA
C NTRATANTE

FUNDAÇÃO ORQUESTRA

LOPES
ESTADO DE SÃO PAULO
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ANEXO TÉCNICO 11
SISTEMA DE PAGAMENTO

2015 - de Janeiro a Outubro
A Secretaria da Cultura obriga-se a repassar à FUNDAÇÃO OSESP, no ano de 2015 Ganeiro
a outubro), quatro parcelas, com a seguinte distribuição: a primeira até 20 de fevereiro no
valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), a segunda até 03 de março no valor de R$
11.605.555,67 (onze milhões e seiscentos e cinco mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e
sessenta e sete centavos), a terceira até 08 de abril no valor de R$ 15.005.555,67 (quinze
milhões e cinco mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), e a
última parcela no valor total de R$ 5.948.888,66 (cinco milhões, novecentos e quarenta e oito
mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) com a seguinte composição:
repasse de R$ 648.888,67 (seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e
sessenta e sete centavos) até 05 de agosto; acrescido da transferência de R$ 5.300.000,00
(cinco milhões e trezentos mil reais) proveniente de parte do saldo da conta do Fundo de
Reserva de Recursos destinada a Contingências Conexas para a conta de Repasse.
Os valores estipulados neste anexo poderão ser revistos e ajustados por ocasião da fixação do
orçamento anual da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, observando-se a
disponibilidade financeira de recursos orçamentários.
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Gabinete do Secretário

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
Art. 38, XVI, das Instruções n° 01/2008 do TCESP.

CONTRATO DE GESTÃO

Contratante

SECRETARIA DA CULTURA

Contratada

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

N° do Ajuste na Origem

41/2010

Objeto do Ajuste

7° Termo de Aditamento ao CG 41/2010

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento 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, interpor
recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos 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,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993,
precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
São Paulo,

J~

de

~ 1J\.R{

de 2015

ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE
Nome: Marcelo Mattos Araujo - Secretário da Cultura
E-mail institucional:asecretario@sp.gov.br

\.>

E-mail pessoal:rnrnaraujo@sp.gov.br
Assinatura:

~..~I~d
V

----------~~--------------------------------------------

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA
Nome e cargo: Marcelo de Oliveira Lopes - Diretor Executivo da Fundação Osesp
E-mail institucional:marcelolopes@osesp.art.br
E-mail pessoal:___~f--+__________-I+-r-____________________________
Assinatura:

----------~~~~~~~~-----------------------------

