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PROCESSO SCI1 2076212016

CONTRATO DE GESTÃO N° 06/2016

QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SAO PAULO, POR

INTERMÊDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E

ECONOMIA CRIATIVA, E A SUSTENIDOS

ORGANIZAQÃO SOCIAL DE CULTURA, QUALIFICADA

COMO ORGANIZAQÃO SOCIAL DE CULTURA PARA

GESTÃO DO PROJETO GURI (INTERIOR, LITORAL E

FUNDACAO CASA)

Pelo presente instrumento, de um Iado o Estado de Säo Paulo, por intermédio da
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, com sede nesta cidade, na Rua
Mauá, n° 51, Luz, Säo Paulo/SP, CEP 01028-000, neste ato representada pelo Titular da
Pasta, SÊRGIO SÄ LEITÃO, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n° 04.346.735 /
RJ e do CPF/MF n° 929.010.857-68, doravante, denominada CONTRATANTE, e de outro Iado
a SUSTENIDOS ORGANIZACÃO SOCIAL DE CULTURA, com CNPJ/MF n° 01.891 .025/0001-
95, tendo endereço à Rua Fidalga, 92, Bairro Pinheiros, Säo Paulo/SP - CEP 05432-000, e
com estatuto registrado no 4° Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica da Cidade de Säo Paulo - SP, sob n° 343398/97, neste ato representada por
ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA, Diretora Executiva, brasileira, portadora da
cédula de identidade RG n° 23.434.685-1 e do CPF 177.835.998-18, doravante, denominada
CONTRATADA, resolvem ADITAR o CONTRATO DE GESTÃO N° 06/2016 que tem por
objeto o gerenciamento e execuçāo das atividades do PROJETO GURI (INTERIOR, LITORAL
E FUNDAçAO CASA), mediante as seguintes cláusulas e condiçöes:

CLÃUSULA PRIMEIRA

Em razāo do presente Termo de Aditamento fica alterado o ANEXO TÊCNICO I -
EsTRATEG|A DE AçÄo, ANEXO TEcN|co 1| - |v|ETAs E PREv|sÄo oRçA|v|ENTAR|A;
ANEXO TEcN|oo ||| _ co|v|PRo|v||ssos DE |NFoR|v|AçÃo - ANEXO TEoN|oo |v ,/
SISTEMA DE PAGAMENTO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO de 2019 e 2020, bem Como

a c|_AusU|_A sET||v|A E c|_AusU|_A o|TAvA. o item 9, seus subitens e 0 item 10.1 da1
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CLÅUSULA SEGUNDA, passarāo a vigorar com a redaçāo que segue, em virtude da ediçäo do
Decreto N° 64.056/2018, que revogou o Decreto 62.528/2017:

CLÃUSULA SEGUNDA

DAS ATRIBUICÓES. RESPONSABILIDADES E OBRIGACÓES DA CONTRATADA

9 - Observar como limites: 1,2% do repasse anual para a remuneraçāo e vantagens de
qualquer natureza para os dirigentes e 93,1% do repasse anual para remuneraçāo e vantagens
para os demais empregados, ressaltando que os salários deverāo ser estabelecidos conforme
padröes utilizados no Terceiro Setor para cargos com responsabilidades semelhantes,
baseando-se em referenciais específicos divulgados por entidades especializadas em pesquisa
salarial existentes no mercado.

9.1 - Os limites e critérios para despesa com remuneraçāo e vantagens de qualquer natureza a
serem percebidas pelos diretores e empregados das organizaçoes sociais no exercício de suas
funçöes, deverāo ter como referência os padröes praticados por entidades congêneres.

9.2 - Para que ocorra a aprovaçāo anual das despesas de remuneraçāo, a Organizaçāo Social
deverá apresentar pesquisa salarial atualizada que evidencie o enquadramento das
remuneraçöes praticadas na média dos valores praticados no terceiro setor para cargos com
responsabilidades semelhantes.

9.3 - O Contrato de Gestäo fica sujeito à rescisāo se for descumprido o disposto nos itens 9.1 e
9.2 desta cláusula, ressalvada a possibilidade de inobservância decorrente de reajuste salarial
obrigatório que venha a ocorrer após a assinatura deste aditamento.

9.4 - Apresentar, anualmente na prestaçāo de contas, declaraçao escrita, sob as penas da Iei,
de que näo consta, na Diretoria da CONTRATADA, com pessoa que seja titular de cargo em
comissāo ou funcao de confianca na Administraçao Pública, mandato no Poder Legislativo ou
cargo de dirigente estatutário de partido politico, ainda que licenciados.

9.5 - A CONTRATADA disponibilizará, em seu sitio na rede mundial de computadores, a
remuneraçāo bruta e individual, paga com recursos do contrato de gestāo, de todos os seus
empregados e diretores.

9.6 - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por dar ciência a todos os empregados
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da obrigaçāo de atender aos contido no artigo 3°, inciso I, alínea “a” do Decreto n°
64.056/2018.

10 - Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade com o
disposto nos respectivos Termos de Permissāo de Uso, até sua restituiçāo ao Poder Público,
mantendo em perfeitas condiçöes de uso os imóveis, bens, equipamentos e instrumentais
necessários para a realizaçāo das atividades contratualizadas, cujos inventários atualizados
constarāo dos devidos Termos de Permissāo.

10.1 - A locaçäo de imóvel pela organizaçāo social com recursos do contrato de gestāo
dependerá de prévia pesquisa de mercado, contendo ao menos 3 (três) imóveis de interesse, a
ser submetida à Secretaria de Estado da área correspondente, que se pronunciará, em até 30
(trinta) dias, após consulta ao Conselho do Patrimönio lmobiliário para verificar a existência de
próprio estadual disponível para uso.

c|_ÅusuLA sET|MA
Dos REcuRsos i=|NANcE|Ros

PARÅGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execuçāo do objeto deste CONTRATO DE
GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, ll e Ill, a

CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condiçöes constantes deste
instrumento, bem como no Anexo IV - Sistema de Pagamento (Cronograma de Desembolso), a
importância global de R$ 322.905.014,35 (trezentos e vinte e dois milhöes, novecentos e
cinco mil, quatorze reais e trinta e cinco centavos).

cLÅusuLA o|TAvA
s|sTEMA DE REPAssE Dos REcuRsos

Para o exercício de 2019, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de R$
67.335.065,00 (sessenta e sete milhöes, trezentos e trinta e cinco mil e sessenta e cinco
reais), mediante a liberaçāo de 09 parcelas, de acordo com o “Anexo IV - Cronograma de
Desembolso”. O valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por conta dos recursos
consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios subseqüentes. ,/'
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PARÅGRAFO SEGUNDO - O montante de R$ 67.335.065,00 (sessenta e sete milhöes,
trezentos e trinta e cinco mil e sessenta e cinco reais) onerará a rubrica
13.392.1203.4779.0000 no item 33903975 no exercício de 2019 na seguinte conformidade:

1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no “caput”, correspondentes a R$ 60.601.558,50
(sessenta milhöes, seiscentos e um mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e cinqüenta
centavos), seräo repassados através de 09 parcelas, conforme Anexo IV.

2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no “caput”, correspondentes a R$ 6.733.506,50 (seis
milhöes, setecentos e trinta e três mil, quinhentos e seis reais e cinqüenta centavos),
seräo repassados através de 09 parcelas, conforme Anexo IV, cujos valores variáveis seräo
determinados em funçäo da avaliaçāo trimestral da execuçāo contratual, conforme previsto no
Anexo ll - Plano de Trabalho - Metas e Proposta Orçamentária Global.

cLÅusuLA sEGuNDA

A CONTRATANTE concede à CONTRATADA o prazo de até 90 (noventa) dias, à partir da
assinatura deste, para que efetive as adequaçöes necessárias de acordo com o disposto no
Decreto n° 64.056/2018.

CLÃUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestāo.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor
e forma.

Säo Paulo, deā~L«'~\lra^<*de 2019.

iw* /if E)
CONTRATANTE
1 z ~

SERGIO SA LEITAO
ćw/ TITULAR DA PASTA

SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
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CONTRATADA

SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA
ALESSANDRA FERNANDEZ ALVES DA COSTA

Diretora Executiva
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ANExo TEcN|co|
PLANO DE TRABALHO - ESTRATÊGIA DE AQÃO - 2019

SUSTENIDOS ORGANIZAQAO SOCIAL DE CULTURA

ANO: 2019

UGE: UNIDADE DE FORMAQÃO CULTURAL
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CONTRATO DE GESTÃO N° 06/2016

Referente à: PROJETO GURI - INTERIOL, LITORAL E FUNDAQÃO CASA
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ANEXO TECNICO I - ESTRATEGIA DE AQAO - 2019

DESENVOLVIMENTO SOCIAL: DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO PÜBLICO ATENDIDO

O Projeto Guri tem uma política de acesso inclusiva, portanto, abrangente. Isto significa que
nāo há determinância de nível social, cultural e de aprendizagem musical para matricula de
alunos(as). Contudo, para o alcance da Política Pública da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa, que objetiva o amplo acesso a todos(as) os(as) cidadāos(ās) aos bens e direitos
culturais e principalmente aque|es(as) em situaçäo de vulnerabilidade, há a meta de
atendimento de, no mínimo, 64% de alunos(as) em situaçäo de desproteçäo social. Como
referencial do indicador de vulnerabilidade, será obsen/ada, como principal variável, a renda
familiar per capita de até 1/2 do salário mínimo vigente (conforme CAD-Ünico). Também seräo
considerados na meta alunos(as) em cumprimento de medidas socioeducativas de internaçāo e
egressos(as), ou em cumprimento de medidas de meio aberto; bem como alunos(as)
negros(as), pardos(as) ou indigenas.

Ê papel do Projeto Guri trabalhar para minimizar as desigualdades que podem ser analisadas
sob distintos ângulos (financeiro, cognitivo, afetivo, cultural, entre outros), buscando um
equilíbrio nas condiçöes do(a) aluno(a) para acessar integralmente o projeto. Ao detectar as
demandas específicas dos(as) alunos(as), a equipe do Projeto Guri articula a rede de serviços
existente no município ou regiāo e acompanha o encaminhamento das demandas por parte
dos órgäos ou serviços. Desta forma, buscamos minimizar a evasäo dos(as) alunos(as) em

situaçäo de vulnerabilidade relacional e desproteçāo social.

A Sustenidos conta com uma Política de lnclusāo lnstitucional que visa o desenvolvimento e o
acompanhamento de alunos(as) com deficiências e/ou síndromes, de forma a garantir seus
direitos e seu desenvolvimento integral. Promove capacitaçöes contínuas das equipes e açöes
institucionais gerais na rotina dos polos. Esta política também promove um relacionamento
muito próximo junto às famílias e à rede de serviços local, promovendo atividades
socioeducativas, com alunos(as) e familiares, visando aprofundar o conhecimento das
diferentes deficiências e/ou síndromes, alem de buscar uma maior integraçāo dos(as)
alunos(as) com deficiência e/ou síndrome com a comunidade. Säo realizadas /adapta es nos

/' il 7
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planejamentos, de acordo com cada deficiência e/ou síndrome. Foram produzidos materials
didáticos específicos para estes(as) alunos(as), como, por exemplo, os livros em braille, que
seguem o mesmo modelo dos livros didáticos ja editados anteriormente e distribuídos aos(as)
demais alunos(as). A adequaçāo da estrutura de diversos Polos para atender as pessoas com
mobilidade reduzida é uma diretriz institucional trabalhada permanentemente junto aos
parceiros.

EsTRATEG|As DE AçÄo

DESENVOLVIMENTO DOS EIXOS DE ATUAQAO (PROGRAMAS
TECNICOSIFINALISTICOS)

a. Desenvolvimento Social

Objetivo Específico

I. Amplo acesso e permanência de crianças, adolescentes e jovens no Projeto Guri, garantindo
que no mínimo 64% dos(as) alunos(as) venham de famílias em situaçäo de desproteçāo social.
Este pressuposto é a base que reafirma o Projeto Guri como política pública de acesso aos
bens e direitos culturais, colaborando para a formaçāo integral de seus alunos(as) e
fortalecimento de vínculos familiares. Na medida em que se entende o desenvolvimento
humano de geraçöes em formaçāo como o aprimoramento e amadurecimento de crianças,
adolescentes e jovens nas suas múltiplas dimensöes (motora, afetiva, intelectual, estética, ética
e social), torna-se fundamental a ampliaçāo das condiçöes de acesso e permanência ao
Projeto Guri, minimizando os obstáculos que impedem os(as) alunos(as) de ingressar ou
continuar frequentando as aulas.

Ê importante salientar que o caráter näo restritivo de ingresso ao Programa nāo conflita com a
indicaçāo de prioridades para esse acesso. A política de acesso ao Projeto Guri é inclusiva e,
portanto, abrangente. Isto significa que nāo há determinância de nível social, cultural e de
aprendizagem musical para matricula de alunos(as). Porém, como política pública de cultura, o
projeto se obriga a obsen/ar os espaços e condiçöes sociais nos quais crianças, adolescentes
e jovens têm menor acesso à formaçào musical.

Desse modo, a Sustenidos estabeleceu como meta que no mínimo 64% dos seus alunos(as)
estejam em situaçäo de desproteçāo social, em relaçāo ao referencial social de cada regional
daşąstenidos onde o Projeto se faz presente.

/
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Estratégia de açāo:

a) Ampla divulgaçäo de vagas
Além da massiva divulgaçäo de vagas nos dois períodos anuais de matrículas (no final de cada
semestre), utilizando veículos de imprensa, a Sustenidos faz a divulgaçäo presencial em
escolas da rede pública de ensino, bem como em outras instituiçöes/instâncias de atendimento
a crianças e adolescentes (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, UBS, Centros de Juventude,
etc.), procurando estabelecer parcerias para atendimento a alunos(as) em situaçäo de
vulnerabilidade. A divulgaçäo focada é fator determinante para garantir o amplo acesso dos(as)
alunos(as) ao projeto.

b) Articulaçāo com prefeituras e organizaçöes parceiras para concessāo de contrapartidas
adicionais.
Considerando o alto impacto que o custo de deslocamento para as aulas tem no orçamento
das famílias em situaçäo de vulnerabilidade, a Sustenidos faz uma gestāo permanente junto
aos parceiros na tentativa de obter subsídio do transporte para os(as) alunos(as) nesta
condiçāo.

c) A vinculaçao com as famílias
A presença e participaçāo da família sāo fundamentais para o processo de desenvolvimento
dos(as) alunos(as). Ê notória a importância da família na constituiçāo de sujeitos e de sua
integraçāo na sociedade. Um projeto voltado a crianças e adolescentes precisa do apoio e
reconhecimento da família, nāo importando o modelo pelo qual ela esteja organizada.

As muitas famílias do projeto, e até do mesmo do Polo, podem nāo partilhar valores comuns,
porém se aproximam quando seus objetivos se assemelham, isto é, o desenvolvimento e
aprendizagem musical de seus filhos(as). Por isso a troca de experiências torna-se matéria de
trabalho do projeto.

Nos polos na Fundaçāo CASA, as açöes com participaçāo de famílias constituem um desafio
maior, nāo impedindo, porém, a sua realizaçāo. Nestes casos, fazem-se necessárias mais
açöes e intervençöes tanto das equipes da Sustenidos, quanto da rede interna dos Centros
para a mobilizaçāo das famílias dos(as) alunos(as), visto que os mesmos provêm de diferentes
municipios.

d) Identificaçāo dos Sen/iços dos Municípios e o Trabalho em Rede
Considerando que o desenvolvimento humano durante a infância e a adolescência está sujeito
a um conjunto de condiçöes que por vezes encontram-se ameaçadas, cabe aos profissionais
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do projeto atuar de modo a recompor, sempre que possível, as condiçöes favoráveis à
formaçào de sujeitos integrados positivamente na sociedade.

Desta forma, torna-se fundamental estabelecer vínculos com instituiçöes que balizam a
formaçāo das crianças, adolescentes e jovens, sejam elas instituiçöes responsáveis pela
socializaçāo primária (como a família), ou em um nível mais amplo (como as políticas de
educaçāo, saúde, assistência social, cultura, esporte, ONG's).

Após o mapeamento das instituiçöes da sociedade civil e a identificaçäo dos serviços públicos
presentes na regiāo (saúde, educaçāo, cultura, assistência social, esporte, lazer), a Sustenidos
atua por meio de um sistema articulado de encaminhamento e monitoramento de alunos(as) e
seus respectivos familiares às Redes Locais, com vistas à superaçāo de situaçöes
dificultadoras.

As equipes de atendimento direto (educadores musicais e coordenadores de polos) sāo
capacitadas para identificar, avaliar e compreender as dificuldades apresentadas pelos(as)
alunos(as), com o objetivo de indicar encaminhamentos para cada situaçäo em sua esfera de
atuaçāo.

Para tanto, observam condiçöes específicas de cada aluno(a) no contexto familiar, escolar e
comunitário, que necessitem de acompanhamento específico (como ausência de infraestrutura
mínima de subsistência, trabalho infantil, casos de violência doméstica, violência institucional,
dificuldades de integraçāo, questöes de saúde, dentre outros), que interfiram direta ou
indiretamente no seu desenvolvimento pleno. Uma vez detectadas as situaçöes, ocorrem os
encaminhamentos aos serviços disponíveis, e os casos sào monitorados até a sua conclusâo.

Buscando qualificar o mapeamento das Redes dos sen/iços Iocais, que säo fundamentais para
o bom resultado da intervençāo social do Projeto Guri nas questöes externas ao polo e que
afetam o bom desempenho do(a) aluno(a) e seu desenvolvimento humano de forma plena, vem
sendo desenvolvido um trabalho de mapeamento socioterritorial e sociocultural, a fim de
sistematizar as informaçöes e transferi-las a um formato cartográfico, resultando em subsídio e
aprimoramento técnico das equipes e estratégia para encaminhamento dos casos e
recomposiçåo de rupturas na Rede.

e) Participaçāo e mobilizaçāo no Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do
Adolescente - SGDCA.

A atuaçāo do Projeto Guri no SGDCA da-se nāo só na articulaçāo com as Redes de promoçāo,
Ć/mas também, ainda que de forma incipiente, com as Redes de vigilância e defesa. Faz parte da
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estratégia do Desenvolvimento Social da Sustenidos ter interlocuçāo com instâncias de
participaçāo social dos municipios, no intuito de defender as crenças e valores que norteiam a
atuaçāo da organizaçao.

Desta forma, ocupando espaços em Fóruns e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente, da Assistência Social e de Cultura, a Sustenidos avança na promoçāo e na
garantia dos direitos de crianças, adolescentes e jovens, nos diferentes contextos de atuaçāo,
firmando parcerias e alianças estratégicas e fomentando a qualificaçäo do trabalho dos seus
profissionais.

f) Realizar formaçäo continuada das equipes do Projeto Guri nos conteúdos específicos
voltados ao desenvolvimento social.
As equipes de desenvolvimento social das regionais e da sede da Sustenidos já trazem
consigo uma formaçäo específica à área social (psicólogas e assistentes sociais), fator que
exige uma abordagem menos aprofundada em conceitos e mais nos princípios, diretrizes e
objetivos institucionais. A formaçäo na diretoria de desenvolvimento social é um processo de
aprendizagem que engloba açāo e reflexāo de forma sistêmica, preparando a equipe para
enfrentar os diversos desafios a que sāo submetidas em sua atividade, considerando as
particularidades de cada regiāo à qual estāo inseridas. As atividades sāo elaboradas para
estimular a participaçāo e a troca de conhecimentos, sempre que possivel com auxílio de
agente externo. Com o conteúdo acumulado e a partir de experiências vivenciadas, promove-
se ampla interaçāo, estímulo à criaçāo, resoluçāo de problemas, oferecimento de alternativas,
entre outras dinâmicas, construindo assim um ambiente adequado à promoçāo da autonomia e
do aperfeiçoamento constante.

g) envidar todos os esforços junto aos parceiros para promover a adaptaçāo e acessibilidade
dos polos de ensino para alunos(as) e/ou empregados(as) com deficiência física (de acordo
com as normas ABNT).

b. Intercâmbios com projetos nacionais e internacionais

Objetivo Específico

I. Aumentar o Ieque de oportunidades de aprendizagem dos(as) alunos(as) e equipe do
Projeto Guri.

1

Estratégia de açao:

a) Conhecer os programas realizados por organizaçöes congéneres; Ĺ .
11
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b) Fomentar o intercâmbio entre o Projeto Guri e outros programas de organizaçoes
congêneres, incluindo aquelas de caráter associativo.
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CONTRATO DE GESTÃO N° 06/2016

Referente à: PROJETO GURI - INTERIOL, LITORAL E FUNDACÃO CASA

ANEXO TÊCNICO ll - METAS E PREVISÃO ORQAMENTÃRIA

OPERACIONALIZAQAO

Nos anos de 2019, 2020 e 2021 as aulas do Projeto Guri ocorreräo de fevereiro a
dezembro, com paradas para férias nos meses de julho e janeiro, podendo desenvolver
atividades de segunda a sexta, nos períodos matutino e vespertino (para aulas) e noturno (para
algumas apresentaçöes musicais). As atividades de difusāo formativa ocorreräo de acordo com
a conveniência do calendário de cada polo, dentro dos meses do ano letivo. Os horários e dias
de funcionamento de cada polo seräo determinados de acordo com a disponibilidade dos
espaços físicos cedidos pelos parceiros, e as informaçöes estarāo disponíveis ao público por
meio do site do Projeto Guri (wvvw.pro'|etoguri.org.br).

Os únicos pré-requisitos para ingresso dos(as) alunos(as) no Projeto Guri sāo:

a) /dade Iimite (entre 6 e 18 anos nos Polos e Polos Regionais e de 12 a 21 nos Polos
Fundaçāo CASA e GR's)
b) Comprovaçäo de matricula em uma escola

O acesso ao projeto é, portanto universal, sendo respeitado o critério de ordem de chegada
para realizaçāo das matrículas.

Ê importante salientar que o caráter nāo restritivo de ingresso ao Programa nao conflita com a
indicaçāo de prioridades para esse acesso. A política de acesso ao Projeto Guri é inclusiva e,
portanto, abrangente. Isto significa que nāo ha determinância de nível social, cultural e de
aprendizagem musical para matricula de alunos(as). Porém, como política pública de cultura, o
projeto se obriga a observar os espaços e condiçöes sociais nos quais crianças e jovens têm
menor acesso à formaçäo musical.

Desse modo, a Sustenidos estabeleceu como meta que no mínimo 64% dos seus alunos(as)
estejam em situaçäo de desproteçāo social, em relaçào ao referencial social de cada regional
da Sustenidos onde o Projeto se faz presente.

' 14
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Para demarcar o indicador de vulnerabilidade, a organizaçāo adotou como principal variável a
renda familiar per capita. No contexto do Projeto Guri, sāo considerados em situaçäo de
desproteçāo social os(as) alunos(as)/famílias que, para ter acesso a bens culturais de prestígio
social ou ampliaçāo do repertório sociocultural, deveriam destinar recursos em detrimento de
seu sustento próprio (moradia, saúde, escolaridade, entre outros).

Considera-se que o custo médio mensal de aulas de ensino de música/instrumento musical na
rede particular de ensino (conservatórios e escolas de música) - tendo como referência duas
aulas por semana, com uma hora de duraçāo cada - seria de R$200. A Sustenidos considerou
renda familiar per capita de até 1/2 salário mínimo, que corresponde a R$ 499 como a faixa de
corte para mensurar a vulnerabilidade do público atendido. Também serāo considerados em
situaçäo de desproteçāo social:

l. Alunos(as) em medida protetiva,

ll. cumprindo medida socioeducativa de internaçāo e egressos(as),

III. em cumprimento de medidas em meio aberto,

IV. índios(as), negros(as) e pardos(as) e

V. alunos(as) com deficiência.

Vl. As matrículas seräo realizadas semestralmente, ao final de cada semestre, para
início das aulas no semestre seguinte.

O Plano de Trabalho contempla as atividades que seräo executadas refletindo a política cultural
do Estado de Säo Paulo, estabelecida e orientada pela Secretaria de Cultura e Economia
Criativa. O Projeto Guri é implantado nas diversas unidades com objetivos e finalidades
definidos, organizado de modo a atingir o seu público alvo por meio de açöes executadas
interativamente. A expressäo mensurável dessas açöes como operacionalizaçäo deste Plano
de Trabalho, envolve o cumprimento de metas técnicas e administrativas, previamente
estabelecidas em atendimento das obrigaçoes contratuais.

Os quadros de Metas Técnicas PROJETO GURI - INTERIOR, LITORAL E FUNDAQÃO CASA
sāo elencados visando a balizar o cumprimento do objetivo geral e dos objetivos específicos
previstos no Contrato de Gestāo e no Plano de Trabalho. Seräo apresentados relatórios
trimestrais das realizaçöes, onde as metas nāo atingidas ou superadas seräo justificadas,
lembrando que a somatória dos resultados trimestrais deverá viabilizar o alcance dos
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resultados anuais previstos, obsen/ada as obrigaçoes e os limites estabelecidos no Contrato de
Gestāo.

A Programaçāo Cultural, tanto no que tange às açöes de formaçäo continuada quanto no que
tange às açöes de difusāo cultural, é construída a partir das informaçöes constantes do
presente Plano de Trabalho, sempre observando os princípios norteadores da Democratizaçāo
da Cultura, da Diversidade Cultural e da Herança Cultural. Todas as açöes já definidas para o
próximo exercício constam do presente Plano de Trabalho (seja nas metas pactuadas, rotinas
técnicas ou metas condicionadas à captaçāo de recursos). A programaçåo já confirmada
deverá ser submetida com o plano de trabalho, no Anexo Descritivo Resumido da Programaçāo
Cultural, contribuindo para organizaçāo geral da agenda da Secretaria. As atividades previstas
poderāo ser detalhadas até o trimestre anterior à sua realizaçāo, para aprovaçāo da Secretaria.
Outras programaçöes que surjam no decorrer do ano e nāo constem previamente do Plano de
Trabalho deverāo ser comunicadas à Secretaria com pelo menos 15 (quinze) dias de
antecedência, sempre que possivel, ou logo que a agenda seja definida.

Caso alguma Organizaçāo Social realize, em equipamento do Estado sob sua gestāo, atividade
de programaçäo que nāo esteja de acordo com a política aprovada pela Secretaria, estará
sujeita às penalidades cabíveis. Todos os recursos integrantes da viabilizaçāo do Plano de
Trabalho estāo devidamente demonstrados na prestaçāo de contas, e os documentos fiscais
correspondentes estarāo disponíveis em qualquer tempo para fiscalizaçāo dos órgäos públicos
do Estado ou para auditorias independentes contratadas,

A política da programaçäo cultural sera acordada entre a Organizaçao Social e a Secretaria de
Cultura e Economia Criativa, por meio de sua Unidade Gestora, que determinará o foco e as
diretrizes das atividades propostas. Caberá à Organizaçāo Social expor à contratante, além da
programaçāo, a apresentaçāo de resultados de planilhas elaboradas pela Unidade Gestora,
atendendo a rotinas documentais_

Neste sentido a unidade Gestora criará planilhas contendo os resultados do programa, que
deverāo ser alimentadas e atualizadas pela Organizaçāo Social trimestralmente.

Todas as açoes já definidas para o próximo exercício constam do presente Plano de Trabalho
(seja nas metas pactuadas ou rotinas técnicas). Os eventos previstos poderāo ser detalhados
até o trimestre anterior à sua realizaçāo, para aprovaçäo pela Secretaria. Outras programaçöes
que surjam no decorrer do ano e nāo constem previamente do Plano de Trabalho deverāo ser
comunicados à Secretaria com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, sempre que

possivel, ou logo que a agenda seja definida.

16



0
 `< N¿z- \-,_ GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

;..±:,, SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE Do SECRETARIO

Apresentamos, a seguir, o quadro de metas do PROJETO GURI - INTERIOR, LITORAL E
FUNDACAO CASA que norteará o cumprimento do objetivo geral e dos objetivos específicos
previstos no Contrato de Gestāo e no documento norteador de estratégia de açāo, onde estāo
descritos os objetivos específicos e detalhados os principais resultados previstos. Observamos
que a sigla ICM significa índice de cumprimento das metas.

QUADRO DE METAS TÊCNICAS DO PROJETO GURI - INTERIOR, LITORAL E FUNDACÃO
CASA - 2019

N,, Açöes Nø Atributo da
Pactuadas Mensuraçāo Mensuraçāo Previsao Trimestral

Meta-1 Atendimentos 1.1 Resultado

Número de
alunos(as) dos

Polos, Polos
Regionais e

Fundaçāo CASA

1° trim 35.631
2° trim 38.562
3° trim 46.998
4° trim 47.768

Meta Anual 47.768

1.1.2. Polos e Polos Regionais

Meta-
2'1 Produto

Número de Polos e
Polos Regionais em

funcionamento

1° trim 277
2° trim 277
3° trim 277
4° trim 277

Meta Anual 277

Realizar aulas de
2 música nos polos 2.2

do Projeto Guri
Meta-

Produto Vagas Oferecidas

1° trim 49.581
2° trim 49.581
3° trim 49.581
4° trim 49.581

Meta Anual 49.581

Meta-
2`3 Resultado

Alunos(as)
Matriculados(as)

1° trim 33.375
2° trim 35.014
3° trim 42.438
4° trim 42.460

Meta Anual 42.460

1.1.8. P0108 FUNDĄQÅO 'CASA ,
563.1 Meta- Número de polos/7 1

Ĺ \Cl/` 17
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música nos polos
3 do Projeto Guri

na Fundaçāo
CASA

Produto Fundaçāo CASA em
Realizar aulas de f"'"°'°"ame"t°

2° trim 56
3° trim 56
4° trim 56

Meta Anual 56

Meta-
Produto Vagas Oferecidas

1° trim 1.785
2° trim 1.785
3° trim 1.785
4° trim 1.785

Meta Anual 1.785

Meta-
Resultado

Alunos(as)
Matriculados(as)

1° trim 2.256
2° trim 3.548
3° trim 4.560
4° trim 5.308

Meta Anual 5.308
*O cá/culo de alunos(as) matriculados(as) é cumulativo e sāo considerados todos(as) os(as)
alunos(as) que estiveram matricu/ados(as) por mais de 1 semana nos polos Fundaçāo CASA e
mais de 1 mês nos demais po/os e polos regionais, mesmo que no trimestre subsequente ele(a)
já tenha sido desligado(a).
Ressaltamos ainda que, que na Fundaçāo CASA, o fato do número de alunos(as) ser maior que
o número de vagas oferecidas, se justifica pela a/ta rotatividade de alunos(as) que frequentam
os cursos nos polos, sendo que na Fundaçāo CASA a entrada se dá conforme a disponibilidade
de vagas ao longo do trimestre e nos demais po/os, durante os períodos de matrículas, assim
uma mesma vaga pode ser ocupada por mais de um aluno(a) ao longo do ano.
1.1.4. Formaçăo e Apérfeřśoamento de Equipes

Capacitar a
Equipe

(Capacitar a
Equipe- trata-se
de dois tipos de

Capacitaçāo:
Encontros

Regionais entre
as equipes dos

polos e das
Regionais com

10 a 16 horas de
duraçāo cada

uma e reuniöes
entre as equipes
das Regionais e
da Sede com 16

horas de
" duraçāo em cada

reuniāo

4

Meta-
Produto Número de açöes

1° trim 1
2° trim
3° trim 11
4° trim 1

Meta Anual 13

Meta-
Resultado

Em pregados(as)
Capacitados(as)

1° trim 100
2° trim
3° trim 1.000
4° trim 100

Meta Anual 1.200

Meta-
Prod uto Carga Horária

1° trim 16
2° trim
3° trim 110
4° trim 16

Meta Anual 142

\ -'..ÄÍŠiVÍäaëÍë`S"Ÿāmísg «\ .: Ĺ ` „Í
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1 .2.1. Grupos musicais d.o,ś~":polos

Realizar

musicais dos5 _ _ 5.2grupos musicais
dos polos do
Projeto Guri

Meta-
Produto

Apresentaçoes
real izadas

A 1°trim 43
2° trim 760
3° trim 543
4° trim 825

Meta Anual 2.171

apresentaçöes
Meta-

Resultado
Mínimo de Público

Presente

1° trim 6.510
2° trim 113.925
3° trim 81.375
4° trim 123.690

Meta Anual 325.500

Meta-
Resultado

Público (alunos(as)
participantes)

1° trim 1.465
2° trim 34.178
3° trim 24.413
4° trim 37.595

Meta Anual 97.651
1.2.2. Grupos de Referêińia

Realizar

6 musicais dos
grupos de

referência do
Projeto Guri

Meta-
Resultado

Número de alunos
consolidado

1° trim
2° trim

381
343

3° trim 343
4° trim 343

Meta Anual 353

apresentaçöes Meta-
Produto

Número de
apresentaçöes

consofidado

1° trim 0
2° trim 13
3° trim 26
4° trim 39

Meta Anual 78

Meta-
Resultado

Mínimo de Público
presente

consofidado

1° trim
2° trim 3159
3° trim 6307
4° trim 6307

Meta Anual 15.773

Grupo de
7 Referência Acif-

Franca

Meta-
Produto

Número mínimo de
apresentaçöes

1° trim
2° trim ¿

3° trim |\J

4° trim 00

Meta Anual O5

Meta-
Resultado

Mínimo de Público
presente

_/

1° trim
2° trim 149
3° trim 297
4° trim 297

/Meta Anual 743

/ 19
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7.3 Meta-
Resultado

Número de
alunos(as)

1° trim 20
2° trim 18
3° trim 18
4° trim 18

Meta Anual 19

Grupo de
Referência de

Araçatuba

8.1 Meta-
Produto

Número mínimo de
apresentaçöes

1° trim
2° trim ¿

3° trim l\J

4° trim OO

Meta Anual (D

8.2
Meta-

Resultado Mínimo de Público
presente

1° trim O

2° trim 222
3° trim 446
4° trim 446

Meta Anual 1.114

8.3
Meta-

Resultado Número de
alunos(as)

1° trim 14
2° trim 13
3° trim 13
4° trim 13

Meta Anual 14

Grupo de
Referência de

Bauru

9.1 Meta-
Produto

Número mínimo de
apresentaçöes

1° trim
2° trim ¿

3° trim l\J

4° trim UJ

Meta Anual 01

9.2 Meta-
Resultado

Mínimo de Público
presente

1° trim
2° trim 200
3° trim 402
4° trim 402

Meta Anual 1.004

9.3 Meta-
Resultado

Número de
alunos(as)

1° trim 42
2° trim 38
3° trim 38
4° trim 38

Meta Anual 39

/ /¬\
Grupo de

Referência de
Itaberá

0.1 Meta-
Produto

Número mínimo de
apresentaçöes

1° trim
2° trim Ą

3° trim I\)

4° trim 00

Meta Anual G7

20
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10.2 Meta-
Resultado

Mínimo de Público
presente

1° trim
2° trim 343
3° trim 685
4° trim 685

Meta Anual 1.713

10.3 Meta-
Resultado

Número de
alunos(as)

1° trim 37
2° trim 33
3° trim 33
4° trim 33

Meta Anual 34

Grupo de
1 Referência de

Jundiaí

11.1 Meta-
Produto

Número mínimo de
apresentaçöes

1° trim
2° trim _L

3° trim I\)

4° trim 00

Meta Anual O7

11.2 Meta-
Resultado

Mínimo de Público
presente

1° trim O

2° trim 347
3° trim 693
4° trim 693

Meta Anual 1.733

11.3 Meta-
Resultado

Número de
alunos(as)

1° trim 48
2° trim 43
3° trim 43
4° trim 43

Meta Anual 44

Grupo de
2 Referência de

Lorena

12.1 Meta-
Produto

Número mínimo de
apresentaçöes

1° trim
2° trim Ę

3° trim |\)

4° trim OJ

Meta Anual 07

12.2 Meta-
Resultado

Mínimo de Público
presente

1° trim 0
2° trim 156
3° trim 309
4° trim 309

Meta Anual 774

12.3 Meta-
Resultado

Número de
alunos(as)

I/

1° trim 30
2° trim 27
3° trim 27
4° trim 27

28/Vleta Anual
I/I 21
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Grupo de
3 Referência de

Marília

13.1 Meta-
Produto

Número mínimo de
apresentaçöes

1° trim
2° trim ¿

3° trim l\J

4° trim 00

Meta Anual 01

13.2 Meta-
Resultado

Mínimo de Público
presente

1° trim O

2° trim 297
3° trim 594
4° trim 594

Meta Anual 1.485

13.3 Meta-
Resultado

Número de
alunos(as)

1° trim 11
2° trim 10
3° trim 10
4° trim 10

Meta Anual 10

14

Grupo de
Referência de

Presidente
Prudente

14.1 Meta-
Produto

Número mínimo de
apresentaçöes

1° trim
2° trim ¿

3° trim l\J

4° trim OO

Meta Anual G)

14.2 Meta-
Resultado

Mínimo de Público
presente

1° trim O

2° trim 409
3° trim 817
4° trim 817

Meta Anual 2.043

14.3 Meta-
Resultado

Número de
alunos(as)

1° trim 47
2° trim 42
3° trim 42
4° trim 42

Meta Anual 43

Grupo de
15 Referência de

Santos

15.1 Meta-
Produto

Número mínimo de
apresentaçöes

1° trim
2° trim _Ă

3° trim l\)

4° trim OJ

Meta Anual 05

15.2 Meta-
Resultado

Mínimo de Público
presente

1° trim 0
2° trim 116
3° trim 231
4° trim 231

Meta Anual 578

/ 22
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15.3 Meta-
Resultado

Número de
alunos(as)

1° trim 14
2° trim 13
3° trim 13
4° trim 13

Meta Anual 13

Grupo de
6 Referência de

Säo Carlos

16.1 Meta-
Produto

Número mínimo de
apresentaçöes

1° trim
2° trim ¿

3° trim l\)

4° trim 00

Meta Anual O?

16.2 Meta-
Resultado

Mínimo de Público
presente

1° trim O
2° trim 130
3° trim 257
4° trim 257

Meta Anual 644

16.3 Meta-
Resultado

Número de
alunos(as)

1° trim 20
2° trim 18
3° trim 18
4° trim 18

Meta Anual 19

17

Grupo de
Referência de

Säo José do Rio
Preto

17.1 Meta-
Produto

Número mínimo de
apresentaçöes

1° trim
2° trim ¿

3° trim |\J

4° trim 00

Meta Anual G)

17.2 Meta-
Resultado

Mínimo de Público
presente

1° trim O

2° trim 396
3° trim 792
4° trim 792

Meta Anual 1.980

17.3 Meta-
Resultado

Número de
alunos(as)

1° trim 32
2° trim 29
3° trim 29
4° trim 29

Meta Anual 30

Grupo de
18 Referência de

Sorocaba
18.1 Meta-

Produto
Número mínimo de

apresentaçöes

1° trim
2° trim ¿

3° trim l\)

4° trim U)

O1/ /Meta Anual
_./ 23
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1° trim 0
2° trim

O _
238

18 2 Meta- Mínimo de Público
' Resultado resente 3 trim 475

4° trim 475
P

Meta Anual 1.188
361° trim

2° trim 32
Meta- Número de

183 Resultado alunos(as) 3° trim 32
O . 324 trim

eta Anual 33
1° trim
2° trim ¿

19 1 Meta- Número mínimo de
' Produto apresentaçöes 3° trim l\)

004° trim
eta Anual G1

1° trim
2° trim 156

Meta- Mínimo de Público
192 Resultado presente

Grupo de
19 Referência de

Piracicaba
3° trim 309

O . 3094 trim
eta Anu 774

30
al

1° trim
2° trim 27

19 3 Meta- Numero de
` Resultado alunos(as) 3° trim 27

274° trim
eta Anual 28

E--'ße _ «‹›.›,‹ ¬m,. // ,W Å _ -¿",,, ,_„. ¿___¦5¦E1¦¿v¿ . ,,„_--.'-_--,- ', śf . ‹--1 =›:22==-..z_z='..= =za-'===f"':=.= f " __, _wz 'wz ' »W
í««.'«',;"»»'›»«7»í„‹„»›z'›„m›/72'//z»‹»¬w»‹«'‹fłøø:.: ' .‹~@.»„. >~;:... 1 fa* ß7ff›'f.-›~ ._ - ' z " ' ' ' <

1° trim 381
2° trim 381

20 1 Meta- Bolsas de estudo
' Produto oferecidas 3° trim 381

Conceder Bolsa 4° trim 381

para integrantes Meta Anual 381
20 dos Grupos de 1° trim 381

Referência 2° trim 343
20 2 Meta- Bolsas de estudo

' Resultado concedidas 3° trim 343
4° trim 343

Meta Anual
f řez=.._"ř:± j=2 ? W 1/644/ *,.=;¿='..1/5,), žez=¿ .=========-=-'-›==›:;ź, _*_W 4, Í f žW4 ź *Ł 4' _ 'E151 Ś

21 Desenvolvimento 211 Meta- Alunos(as) 1°trim -

ll/ ,1/ Social- Alunos ` Resultado atendidos(as) em 20 mm 24680

/, 24
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desproteçāo
social

atendidos em situaçäo de 3° trim _
situaçäo de desproteçāo social 4., mm 30 572

Meta Anual 27.626
*Å partir de 2019, será utilizado um novo critério para considerar os(as) alunos(as) em situaçäo
de desproteçāo social: a renda familiar passará a ser de 1/2 salário mínimo per capita (ao invés
de 3/4), e também seräo considerados(as) vulneráveis alunos(as) em cumprimento de medidas
socioeducativas de internaçāo e egressos, ou em cumprimento de medidas de meio aberto; bem
como alunos(as) negros(as), pardos(as) ou indigenas. Desta forma, a Meta Anual passa a ser
de 64% em 2019 roredindopara 70% até 2020, _

'-- -. .-_ mi 3 '"15 '= W
.;. f '- .-=-=..-=-=-=- .. -=..-= =-=-=. _ __ -=-=›--=-. '-.=- sz-.. ,_'.,'›-. _,.,'._,< › .=-=..-=-=-=-=-__=-=__-=-___-›_›_ AŻ 2 '- ==›„ . ,, - . ,- - _ ,_ _‹=-=-±__====__==._, *_ '›_ ~ _ _ -‹›››_ ›.__ -= 6' .=-= __ ' _-= _;_ ,='__=-=-_ ‹-"'-'-' „W Š1 _ ____ ' " _ zi. .„,=' ~ '------==ę'×‹×«"‹ zm " ' '.= _' zm, z‹^„'„„_.„„,~...,.„

Realizaçāo de
workshops para

alunos(as) do Projeto
Guri e de outros
programas de

educaçāo musical

Meta-
221 Produto

1° mm 7
2° trim -A

3° trim O

4° trim O

Meta Anual A

Apresentaçoes
públicas do grupo
Hear Us Children

Meta-
Pf0JeÍ0 de 222 Produto

intercâmbio com
o grupo Hear Us

1° trim
2° trim -b

3° trim O

4° trim O

Meta Anual -Ä
22 Children, de

canto e dança
tradicionais do

Ma|aWÍ_ 3 Meta'
` Resultado

Alunos(as) do
Projeto Guri e de

outros programas de
educaçāo musical
participando dos

workshops

1° trim O

2° trim 80
3° trim O
4° trim 0

Meta Anual 80

Público presente nas
apresentaçöes

públicas do grupo
Hear Us Children

Meta-
22'4 Resultado

1° trim 0
2° trim 400
3° trim 0
4° trim 0

Meta Anual 400
Atividades

associativas ou
encontros,

simpósios ou
congressos

Número de
participaçöes de

empregados(as) da
23 nacionais e/ou 23 1 Meta- Sustenidos em

internacionais, ' Resultado atividades nas quais
nas áreas de a Sustenidos teve

Educaçao e/ou
lnfância e

1° trim O

2° trim I\J

3° trim |\)

4° trim 00

Música, Cultura, participaçāo efetiva Meta Anua| 7

Adolescência
2 ,z “M “ ”"""' z "Í ” ”§“ * ““ 7' „ _„„”““":"“_„ 2;wz _ 'ç-ww' .= ›~ ,(„.~, ..‹‹ ~:'_, ,›':_"ş'°ß _ _„, _'Y ‹~ ,,„„,,' '

rz ›_ >, . ' ›" K5- ~.

24 Açāo relacionada 24.1 Meta- M Xtividades; /¬ 1°trim -
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aos Objetivos Produto Socioeducativas 2° trim -
Sustentáveis da para alunos(as) elou

ONU famílias com 3° trim -
temáticas de Gênero, 4° trim 80
relacionada ao Obj.

ao longo do ano
5- atividade realizada Meta Anual

‹,','<<we' ?*"=m°11.3 `*`f3*3af*1<?.«.¿*'
Para o ano de 2019, o Plano de Trabalho para o Gerenciamento do Projeto Guri

(interior, Litoral e Fundaçāo CASA) prevê a realizaçāo de 61 metas de produtos e
resultados pactuadas em 24 açöes com recursos assegurados, conforme o quadro

abaixo:

Vagas oferecidas nos Polos e Polos Regionais 49.581

Vagas oferecidas nos Polos Fundaçāo CASA 1.785

Polos e polos regionais em funcionamento 277

Polos Fundaçāo CASA em funcionamento 56

Capacitaçöes de Equipe (Encontros Regionais entre as
equipes dos polos e das Regionais com 10 a 16 horas de

duraçāo cada uma e Reuniöes entre as equipes das Reginais
e da Sede com 16 horas de duraçāo em cada reuniāo)

13

Carga horária de Capacitaçöes de Equipe 142

Apresentaçöes realizadas pelos grupos musicais dos Polos e
Polos Regionais do Projeto Guri 2171

GR Acif-Franca- Número de Apresentaçöes Mínimo de 6
apresentaçöes

GR Araçatuba- Número de Apresentaçöes Mínimo de 6
apresentaçöes

Gr Bauru- Número de Apresentaçöes Mínimo de 6
apresentaçöes

GR Itaberá- Número de Apresentaçöes Mínimo de 6
apresentaçöes

GR Jundiaí- Número de Apresentaçöes Mínimo de 6
apresentaçöes

GR Lorena- Número de Apresentaçöes Mínimo de 6
apresentaçöes

GR Marília- Número de Apresentaçöes Mínimo de 6
apresentaçöes

Gr Presidente Prudente- Número de Apresentaçöes Mínimo de 6
apresentaçöes
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GR Santos- Número de Apresentaçöes Mínimo de 6
apresentaçöes

GR Säo Carlos- Número de Apresentaçöes Mínimo de 6
apresentaçöes

GR Sorocaba- Número de Apresentaçöes Mínimo de 6
apresentaçöes

GR Säo José do Rio Preto- Número de Apresentaçöes Mínimo de 6
apresentaçöes

GR de Piracicaba- Número de Apresentaçöes Mínimo de 6
apresentaçöes

Concessāo de bolsa para integrantes dos Grupos de
Referência 381 bolsas oferecidas

lntercâmbio com o grupo Hear Us Children do Malawi
Realizaçāo de 4

workshops para alunos do
Projeto Guri e programas

similares

lntercâmbio com o grupo Hear Us Children do Malawi
Realizaçāo de 4

apresentaçöes públicas do
grupo Hear us Children

Açöes relacionadas aos Objetivos Sustentáveis da ONU 80 açöes
'if _ '\^“~‹:„' × ‹ rf \ ff >~ ° f‹: _ : > sāāfi; ~×;„Ł „ ~ ł ' ` »

` Å? ~\× _ \\'=

Número de alunos(as) matriculados nos polos e Polos
Regionais do Projeto Guri 42.460

Número de alunos(as) matriculados nos polos Fundaçāo
CASA do Projeto Guri 5.308

Empregados(as) participantes em reuniào e encontros de
capacitaçäo de equipe 1.200

Alunos(as) participantes das apresentaçöes realizadas pelos
grupos musicais dos polos e Polos Regionais do Projeto Guri 97.651

Público presente nas apresentaçöes realizadas pelos grup
musicais dos polos e Polos Regionais do Projeto Guri

OS 325.500

GR Acif-Franca- Público presente 743

GR Araçatuba- Público presente 1.114
Gr Bauru- Público presente 1.004

GR Itaberá- Público presente 1.713
GR Jundiaí- Público presente 1.733
GR Lorena- Público presente 774
GR Marília- Público presente 1.485

Gr Presidente Prudente- Público presente 2.043
GR Santos- Público presente 578

644GR Säo Carlos- Público presente __/' /\

/ Q//
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GR Sorocaba- Público presente 1.188
GR Sāo José do Rio Preto- Público presente 1.981

GR de Piracicaba- Público presente 774
GR Acif-Franca- Número de alunos(as) 19
GR Araçatuba- Número de alunos(as) 14

Gr Bauru- Número de alunos(as) 39
GR ltaberá- Número de alunos(as) 34
GR Jundiaí- Número de alunos(as) 44
GR Lorena- Número de alunos(as) 28
GR Marília- Número de alunos(as) 10

Gr Presidente Prudente- Número de alunos(as) 43
GR Santos- Número de alunos(as) 13

GR Säo Carlos- Número de alunos(as) 19
GR Sorocaba- Número de alunos(as) 33

GR Säo José do Rio Preto- Número de alunos(as) 30

GR de Piracicaba- Número de alunos(as) 28

Concessāo de bolsa para integrantes dos Grupos de
Referência 353 bolsas concedidas

Alunos(as) atendidos em condiçāo social vulneravel Mínimo de 64% do total de
alunos(as) matriculados

lntercâmbio com o grupo Hear Us Children do Malawi
80 alunos(as) do Projeto

Guri e programas similares
_participando de workshops

lntercâmbio com o grupo Hear Us Children do Malawi
400 pessoas presentes

nos espetáculos do Hear
Us Children

OU COFIQTGSSOS l`laC|0fla|S 6 |f`ltGl`naCIOl'la|S
Participar de atividades associativas ou encontros, simpósios , _ _ _ „_ _ _ _ _ Minimo de7 artici a oesP Pç

OBS: As açöes 1.1.1. Atendimentos- Alunos(as) dos Po/os, Polos Regionais e Fundaçāo CASA e a
açāo 6. Realizar apresentaçöes musicais dos grupos de referência do Projeto Guri (1.2. 2. Grupos de
Referência), nāo constam no quadro acima, pois referem-se aos números consolidados_

QUADRO DE AVALIACÃO DOS RESULTADOS DE 2019

/ _, _› _ ¿¿::f '¿~‹,;.¿..\‹¿~,.›§¿ą«;¿,_¿;Ą.¿¿¿_,,'_ _ ` ...Ć ‹ // Q Ń... , ac M\`§:¿„ÊK¿¿y%¿!: xx `MMWW?§"_}¿¿_¿___¿ _' lęßw/œ
L; ,M st .. ..\. _ ‹„› 1/ .. ._ _ Ĺ ¬ ~ ‹ `2ø "'^" ,2^====««~;„‹ :g _ « 0 * ," :›,.~ ~~ _ -¦__¦_‹-_____¦_¦_ / »; _ ..,,,« , , , Y __ .Nm

. »_ ' . › _ . .
,s , Í “ 4 : ›. Š

Näo Cumprimento das Metas de Produto do Projeto Guri - Ensino
1 Musical 15%
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Nāo Cumprimento das Metas de Produto do Projeto Guri - 15%
Atividades de difusäo formativa

Nāo Cumprimento das Metas de Produto de Bolsas de Estudo do O. _ „ _ 10 /0Projeto Guri - Grupos de Referencia

Nāo Cumprimento das Metas de Produto Projeto Guri - 10°/
Desenvolvimento Social O

Nāo Cumprimento das Metas de Mínimas de Resultado do 10°/
PROJETO GURI - ENSINO MUSICAL °

Nāo Cumprimento das Metas de Mínimas de Resultado do Projeto 1 Oo/
Guri - Atividades de difusāo formativa °

Nāo Cumprimento das Metas de Mínimas de Resultado de Bolsas 50/
de Estudo do Projeto Guri - Grupos de Referência °

Nāo Cumprimento das Metas de Mínimas de Resultado do Projeto_ _ . 5%Guri - Desenvolvimento Social

Nāo realizaçāo da Pesquisa de Perfil de Público e Qualidade dos 10°/
Sen/iços Prestados e Pesquisa de Satisfaçāo dos Parceiros °

Nāo Cumprimento dos Compromissos de lnformaçāo (Anexo Ill do_ 10%Contrato de Gestao)

Totał: r " -` _ *1 00%
I

1. Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no item 2, parágrafo 1°, clausula 8°
do Contrato de Gestāo n° 06/2016. Sua aplicaçāo se dará sob o percentual de 10% do valor do
repasse se, após a avaliaçāo das justificativas apresentadas pela OS, a Unidade Gestora
concluir que houve o descumprimento dos itens indicados.

2. Caso a Organizaçāo Social nāo apresente junto com os relatórios trimestrais justificativas
para o nāo cumprimento das metas pactuadas, a Unidade Gestora poderá efetuar a aplicaçāo
da tabela sem prévia análise das justificativas, cabendo a Organizaçāo Social se for o caso,
reunir argumentos consistentes para viabilizar o aporte retido no próximo trimestre.

3. O nāo cumprimento da meta de captaçào de recursos pela Organizaçāo Social nāo
implicará em reduçäo do repasse de recursos, ou seja, caso a Organizaçāo Social capte menos
recursos que 0 correspondente ao percentual indicadó no Eno de trabalho, isso nāo

29
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configurará motivaçāo para retençäo de parte do repasse, visto que a Organizaçāo Social
continuará comprometida a cumprir todas as metas pactuadas no plano de trabalho, traduzidas
na planilha orçamentária como “previsāo orçamentária” mesmo que nāo atinja o “total de
receitas vinculadas ao plano de trabalho” (desde que o repasse previsto pela Secretaria seja
integralmente efetuado).

/ '>
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A PLANILHA ORCAMENTĂRIA

PROJETO GURI - INTERIOR, LITORAL E FUNDAQÃO CASA
Organizaçāo Social: Sustenidos Organizaçāo Social De Cultura

Objeto:

item I - RECEITAS
Plano de Trabalho

2019

1. Repasse do Contrato de Gestāo 67.335.065,00

1.1 Saldo de Exercício Anterior
2. Captaçao de Recursos

2.1 Receitas Operacionais e outras receitas nāo incentivadas

2.2 Recursos lncentivados (Meta Captaçao) 1.530.000,00

3. Saldo Captaçäo Recursos 3.670.000,00

4. Receitas financeiras 450.000,00

4.1 ( - ) COFINS s/Receitas Financeiras - 42_000,00

TOTAL DE RECEŁTAS VÍNCULADAS A0 PLANO DE TRNBALHQ f” Ü 72.943.065,00

` za - |ggÊvísĂo..oäçAMENTÅRłA
1 Geełāe opefaeienai A . 85.oso.s92,87
'L1 Recursos Humanos

1.1.1 Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros

' 63.504.752,67

63.504.752,67

~
WM _ „'‹'×»*~ .,':~"="`“"1I` ;»~3"'ŜlÊ..Ê.*Ê7“ *Í"„:~~ ~ W? - »fi , 'Q \ \\\s**&\ vx (wg Ä . ¿ .W

»*»*‹ 'rs .tv N '
=:\Ł__íë$ '^ ^ »;»í'‹;1§š§>ās\*= si eaf"s&&" »

" ^»-fe VL” =_~\\W\:<*ez¬l4'\=~«=»'ś

1.1.1.1.1 Area Meio 832_297,24

1.1.1.1.2 Area Fim
ê °«"Ę§sš»; 8

1_1.1_2.1 Area Meio

*E \* '~» »<‹` × ‹ »“ _„ca '“~»« ~ z_›.$`=“°`°“\>>\ř'‹":*<»»=<'"~' 'ŸŠÍŻÍ :IW 2 "

9.745.040,44
1.1.1_2.2 Area Fim 52_582_214,99

„_ ` ;_±„s=›=ą_\'««_,. '‹';¿,)„ „¿.¿.=m==- -, .am\_›_:¿3:%.¿.„,s ~.»»\-'NN <»:<\×ş§„ ¿\ ¿¿...\s_^ »»»ww§;„„.s..„,..§.¿„s .\ *~ .». `
` ;z¿%.Ša'a&~«›\ tt I* › _ ,'- :` .āfiłčm _

ex .. __ _- .ß‹.»«... ~_ _ , .ts .../1 .W 0*), , .. \\ ' .‹', .
1 s » ›ş~«~.~,>'«_ - s « ' _f .-'_,.=;Q~ `~*== _ą=l§\`„:.§›` vw _~1:›'. × \»__~..zmmšu * _ @‹u.»×.:=^*“ “ W _:ż::ż*“* . ss .Św ‹« *ssšš « ^‹«~ =:‹.. zz... 'fiaswsm

1_1.1.3.1 Area Meio 12.000,00

1_1.1.3.2 Area Fim
›\×z§@\ " z '.' ~× .z ss»ze._ »s¿« =~“~× _N ±'»ş›<= fr-°^`.: .>§*~<z.:«\'2*føßf

` W

1.1_1.3.1 Area Meio 43.200,00

1.1.1.32 Area Fim 290_000,00

L2 Prestadores de Senriços de Area Meio _ Ł 1.545.940,00

1.2.1 459.800,00

1.2.2 Vigilância / portaria / segurança 175.560,00

1.2.3 Assessoria Jurídica 90.000,00

1.2.4 lnformática 260.000,00

1.2.5 Assessoria Administrativa / RH 80_000,00

1.2.6 52_000,00Auditoria lndependente \ 1/'
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1.2.7 Diário Oficial 30_O00,00
1.2.8 Sen/iços de Apoio Terceirizados (SEDE) 66.040,00
1.2.9 Transportes 80.000,00
1.2.10 Serviços de Manutençāo 12.540,00
1.2.11 Outros Sen/iços Prestados (PJ) 230.000,00
1.2.12 Outros Serviços Prestados (PF) 10.000,00
2 Custos Administrativos e Institucionais 3.765.400,00
2.1 Locaçāo de imóveis, IPTU 1.150.000,00
2.2 Utilidades públicas (água, luz, telefone, gas, etc.) 456.000,00
2.3 Material de consumo, escritório e limpeza 160.000,00
2.4 Viagens e estadias (lnstitucional, de apoio técnico e área meio) 800.000,00
2.5 Açöes de capacitaçäo interna 700_000,00
2.6 Açöes de desenvolvimento institucional -
2.7 Ajuda de custo para conselheiros 23_400,00
2.8 Despesas tributárias e financeiras 95.000,00
2.9 Despesas diversas (correio, xerox, motoboy etc.) 170.000,00
2.10 lnvestimento 211.000,00
3 Edifieaçöee ' _ 211.998,2s
3 1 Conser\/açāo e manutençāo de edificaçöes (reparos, pinturas, 62 196 29

` limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.) ' '
3.2 Despesas c/AVCB 3.500,00
3.3 Seguros (predial, incêndio, etc.) 146.300,00
4 Programas de Trabalho da Ärea Fim 2.826.176,04

4.1 Compra, Manutençāo de Acessórios e lnstrumentos Musicais _ 850.000,00

4.1.1 Compra de lnstrumentos Musicais *_ 100.000,00
4.1.2 Acessórios de lnstrumentos Musicais 600.000,00
4.1.3 Manutençäo de Acessórios e lnstrumentos Musicais 150.000,00
4.2 Atividades de cłifusāo formativa 1_035_176,04
4.2.1 GR - Bolsa-Performance 1_035_176,04
4.2.2 GR - Bolsa-Aprendiz -

4.2.4 Gusto Total das Regionais do Projeto Guri (vide anexo) -

4.3 Promoçăo da Educaçāo Musical _ 370.000,00
4.3.1 Livros Didáticos 350_000,00
4.3.2 Novos Arranjos e Composiçöes 20.000,00
4.4 łncentivo a Prática Coletíva de música 351.000,00
4.4.1 GR - Ensaios com artistas convidados 135_000,00
4.4.2 GR - Apresentaçöes 150.000,00
4.4.3 Apresentaçöes artísticas ou pedagógicas 66.000,00
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4 5 Ampłiaçäo daşflede de Parcerias do Proietø›íGurí.em.<łÂmb;Íto *'I
Nasiona!.e¬łñternac¿ional `220.000,00

4.5.1 Encontros, simpósios ou congressos Nac./lnt_ 50.000,00

4.5.2 Açöes formaçäo/difusāo musical com organizaçöes 170.000,00

4.6 Pesqśiisasde Qualidade, Avalíaçāo de lmpacto
4.5.1 Pesquisa de Qualidade, Avaliaçāo de lmpacto
5 Programa de Comunicaçāo 488.800,00
5.1 Sites, Redes Sociais e Materiais Gráficos 260.000,00

5.2 Assessoria de lmprensa 228.800,00

6 _ Provişāo para Conta de Reserva
6.1 Provisåo para Conta de Reserva
7 Provisāo”parşą Conta de Contingência Ĺ¿§oo_ooo,oo
7.1 Provisāo para Conta de Contingëncia 600.000,00

8 Despesas "com Açöes Trabalhistas
Y

8.1 Despesas com Açöes Trabalhistas
TOTAL DE DESPESAS 'EYPROVISČES VINCULADAS A0 PLANO ;E J
TRABALHO

72.~943.065,00

/
// O
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ANExo TEcNico iii
PLANO DE TRABALHO _ coivii=›RoMissos DE iNi=oRiiiiAçÄo

susTENiDos oReANizAçÄo sociAL DE cui_TuRA
ANo= 2019
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CONTRATO DE GESTÃO N° 06/2016

Referente à: PROJETO GURI - INTERIOL, LITORAL E FUNDACÃO CASA

ANEXO TÊCNICO III - COMPROMISSOS DE INFORMAQĂO

O presente documento detalha as obrigaçöes de rotina e os compromissos de informaçao a
serem cumpridos pela Organizaçāo Social no âmbito do Contrato de Gestāo, especificando a
documentaçao a ser enviada à Unidade Gestora, para acompanhamento da regularidade da
parceria, lisura e responsabilidade no uso dos recursos públicos e comprovaçäo de resultados.

Enviar mensalmente:

0 Enviar até o último dia útil de cada mês a programaçāo das atividades a serem realizadas
no mês subsequente;

o Enviar até o dia 10 de cada mês a relaçāo dos eventos realizados no mês anterior.

Apenas no segundo Relatório Trimestral do 1° Ano do Contrato de Gestāo (quando a
Organizaçāo Social nāo tiver apresentado o documento citado na Convocaçäo Pública ou caso
o mesmo nāo tenha sido aprovado):
0 Manual de Recursos Humanos
0 Plano de Comunicaçäo do objeto cultural
0 Manual de Normas e Procedimentos de Segurança
ø Plano de Salvaguarda e Contingência

Relatório Trimestral de Atividades do 1°, 2° e 3° trimestres de cada ano, aprovado e
encaminhado pelo Conselho de Administraçäo da Organizaçāo Social (nos termos do Artigo 4°,
item Vlll da Lei Complementar Estadual n° 846/1998), contendo o comparativo das metas
previstas x realizadas, e os seguintes documentos anexos (a serem elaborados conforme
procedimento operacional parametrizado da Secretaria de Cultura e Economia Criativa):

0 lnformar a composiçäo dos Grupos de Referência;
o Valores das bolsas-auxílios, duraçāo, pagamentos e a relaçāo dos alunos
contemplados; '
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o Apresentar a taxa de ocupaçäo de vagas oferecidas, bem como seu critério de cálculo,
obedecendo ao percentual de 72,5% por trimestre;
o Enviar a descriçäo das atividades realizadas para a Formaçāo e Aperfeiçoamento de
Equipes;
o lnformar as atividades e alunos participantes na açāo EM CENA;
o Apresentar nos relatórios trimestrais, o Anexo Vlll;
o Elaborar relatórios trimestrais dos gastos mensais com utilidades públicas (com
indicativo de pagamento no prazo);
o Manter gastos com pessoal e com diretoria até os limites estabelecidos no item 9 da
clausula 2a do Contrato de Gestāo. Apresentar informaçāo trimestral e anual dos índices de
gastos praticados no exercício;

o Apresentar, Trimestralmente, junto aos relatórios, o percentual de ICM (índice de
cumprimento de meta);

o Odebedecer a meta de captaçāo estipulada para o ano em vigência, conforme
Parágrafo Quarto, Cláusula Sétima do Contrato de Gestāo 06/2016. Enviar o relatório de
captaçāo;

o Manter o equilíbrio econömico-financeiro durante toda a vigência do Contrato de
Gestāo;

o Manter a capacidade de Liquidaçāo das Dívidas de Cuito Prazo. Controlar a
capacidade de pagamento das despesas (receitas totais x despesas totais). Apresentar
demonstrativo dos índices e cálculo Trimestralmente (para acompanhamento) e Anualmente
(para avaliaçao);

o lnformar as atividades de intercâmbios nacionais e internacionais previstas e
realizadas;

o Seguir as orientaçöes da Política de Comunicaçāo e a Política de Porta-Vozes da
SEC_
o lnformar todas as açöes realizadas a fim de promover o Projeto Guri na internet e nas
redes sociais, seguindo as diretrizes do Plano de Comunicaçāo lnstitucional e respeitando as
orientaçöes do Sistema de Comunicaçāo da Cultura - SICOM;

Anexos Administrativos do Relatório Trimestral
//
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0 Relatório Gerencial de Acompanhamento da Execuçäo Orçamentária - Previsto x
Realizado (modelo do Procedimento Operacional Padrāo da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa);

0 Relatório Sintético de Recursos Humanos (modelo do Procedimento Operacional
Padrāo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa);

0 Relatório de Captaçäo de Recursos (modelo do Procedimento Operacional Padrāo da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa);

0 Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC);

0 Declaraçāo assinada pelos representantes legais da Entidade atestando recolhimento
no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para
PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas fisicas), assim como das contas de utilidades públicas,
sem multas;

Relatório Semestral: deve ser enviado juntamente com o relatório do 2° trimestre, e com o
Relatório Anual, com sumário específico, aprovado e encaminhado pelo Conselho de
Administraçäo da Organizaçāo Social (nos termos do Artigo 4°, item Vlll da Lei Complementar
Estadual n° 846/1998), contendo o comparativo das metas previstas x realizadas, e os
seguintes documentos anexos (a serem elaborados conforme procedimento operacional
parametrizado da Secretaria de Cultura e Economia Criativa):

0 Relatório do Programa de Edificaçöes contendo descritivo das açöes executadas no
período referentes a: a) segurança, salvaguarda e contingência realizadas; b) manutençāo dos
equipamentos de bombeiros, atualizaçāo de AVCB, atendimento a “comunique-se" do Corpo de
Bombeiros e providências correlatas tomadas no período; c) programaçāo periódica de
combate a pragas, com indicaçāo das empresas prestadoras do serviço (descupinizaçāo,
desratizaçāo, desinsetizaçäo, despombalizaçäo); d) manutençāo / melhoria das condiçöes de
acesso física para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; e) sustentabilidade
ambiental contemplando, no mínimo, açöes para minimizaçāo de gastos com água, energia
elétrica, materials técnicos e de consumo e coleta seletiva; e) Planilha de acompanhamento de
execuçāo dos serviços de manutençāo e conservaçāo preventiva das edificaçöes; f) Cópia do
Alvará de Funcionamento ou relatório das açöes realizadas visando sua obtençäo, g)Cópia do
Alvará de Funcionamento de Local de Reuniäo a cada renovaçāo ou registro descritivo das
açöes realizadas no período visando à obtençāo do mesmo;
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0 lnformar 0 índice de evasäo de alunos do Projeto Guri, após a consolidaçāo dos
dados;
0 lnformar açöes implementadas em relaçāo à acessibilidade comunicacional para
pessoas com deficiências;
0 Apresentar, as taxas de frequência dos alunos matriculados considerando três faixas:
FAIXA 01 (alunos que nāo compareceram a nenhuma aula); FAIXA 02 (Alunos que
frequentaram entre 1% e 50% das aulas) e FAIXA 03 (alunos que freqüentaram entre 51% e
100% das aulas);
0 Relatório de Atividades de Organizaçāo do Arquivo, em atendimento às orientaçöes da
Comissāo de Avaliaçāo de Documentos e Acesso - máximo 02 (duas) páginas;

0 Relaçāo de convênios e parcerias firmadas no período, nacionais e internacionais;

0 Certidao dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal com inicio e término do
mandato e data da reuniāo da nomeaçäo;

Relatório Anual de Atividades, com as informaçöes referentes ao 4° trimestre e 0 consolidado
das realizaçöes do ano anterior, aprovado e encaminhado pelo Conselho de Administraçäo da
Organizaçāo Social (nos termos do Artigo 4°, item VIII da Lei Complementar Estadual n°
846/1998), contendo 0 comparativo das metas previstas x realizadas, e os seguintes
documentos anexos (a serem elaborados conforme procedimento operacional parametrizado
da Secretaria de Cultura e Economia Criativa):

0 Seguir as normas ICC/ESOMAR para realizaçāo de pesquisas, garantindo a
confidencialidade dos dados dos participantes. Enviar à SEC os resultados das pesquisas e
avaliaçoes realizadas.

Anexos Técnicos do Relatório Anual

0 Entregar relaçāo anual de contratos com terceiros, informando nome da contratada,
objeto de contrataçao, valor anual do contrato e vigência;.

0 Perfil dos profissionais da área de manutençāo, conservaçāo e segurança;

0 Normas e procedimentos de atendimento ao público com tabela de valores de cessāo
onerosa dos espaços e da bilheteria, ambas com os indicativos dos descontos e gratuidades

_ alizado);
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0 Apresentar Anualmente para ciência da SEC o Projeto Político Pedagógico do Projeto
Guri, caso haja alteraçäo e zelar pelo cumprimento de suas diretrizes estabelecidas em todos
os polos da rede;

0 Enviar Pesquisa de satisfaçāo de parceiros, pesquisa de satisfaçāo dos alunos e
pesquisa de Perfil de alunos realizadas no decorrer do exercício;

0 Entregar relaçāo ANUAL de cargos, salários e benefícios pagos aos recursos
humanos custeados com o Contrato de Gestāo;
0 Manter o equilíbrio econömico-financeiro durante toda a vigência do Contrato de
Gestāo. Manter a capacidade de Liquidaçāo das Dívidas de Curto Prazo. Controlar a
capacidade de pagamento das despesas (receitas totais x despesas totais). Apresentar
demonstrativo dos índices e cálculo trimestralmente (para acompanhamento) e anualmente
(para avaliaçāo);
0 Elaborar relaçāo de documentos para eliminaçāo, com base na Tabela de
Temporalidade (Entrega de uma cópia ao CADA junto com 0 relatório anual);
0 Submeter anualmente à Unidade Gestora para aprovaçāo as propostas de
publicaçöes (livros, coleçöes) do Projeto Guri, com indicaçāo de proposta editorial,
especificaçāo técnica e tiragem. Enviar Especificaçöes das Publicaçöes Propostas;
0 Apresentaçāo do Plano de Comunicaçāo do objeto cultural junto à proposta de
convocaçäo pública e atualizaçāo do mesmo junto aos planos de trabalho dos anos
posteriores;

Anexos Administrativos do Relatório Anual

0 Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado (modelo do Procedimento
Operacional Padrao da Secretaria de Cultura e Economia Criativa);

0 Relatório Sintético de Recursos Humanos (modelo do Procedimento Operacional
Padrāo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa);

0 Relatório Analítico de Recursos Humanos (modelo do Procedimento Operacional
Padrāo da Secretaria de Cultura e Economia Criativa);

0 Relatório de Captaçäo de Recursos (modelo do Procedimento Operacional Padrāo da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa);

0 Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gàs, telefone e internet
(modelo do Procedimento Operacional Padrāo da Secretaria d Cultu Economia Criativa);

/
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0 Cópia das apólices de seguros vigentes;

0 Relatório de Atividades de Organizaçāo do Arquivo, em atendimento às orientaçoes da
Comissäo de Avaliaçāo de Documentos e Acesso;

0 Baianeete cemabii (REi=ERÊNciAz N80);
0 Declaraçāo assinada pelos representantes legais da Entidade atestando recolhimento
no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para
PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas fisicas), assim como das contas de utilidades públicas,
sem multas;

0 Posiçāo dos Índices do Período: liquidez seca (AC/PC); Receitas Totais / Despesas
Totais, assinada pelos representantes legais da Entidade

0 Comprovante de inscriçāo e situaçäo cadastral - CNPJ;

https://vwwv.receita_fazenda_qov.br/Pess0aJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpireva solicitaca02.asQ

0 Certificado de regularidade do FGTS - CRF;

https://www.sifge_caixa.gov_br/Cidadao/Crf/FqeCfSCriteriosPesquisa.asg

0 Certidāo conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da
Uniāo, que inclui débitos às contribuiçöes previdenciárias e às de terceiros;

http://www.receita.fazenda.gov_br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndC0niuntalnter/InformaNlCert
idao.asp?TiQo=1

0 Certidāo negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de Säo Paulo;

vwvw.dividaativa.pqe_sp_gov_br

0 Certidăo de tributos mobiliários;

http://vvvvvi/3.prefeitura.sp.qov.br/certidaotributaria/forms/frmC0nsuItaEmissaoCertificado_aspx

0 Certificado do CADIN Estadual;

https://vwvw.fazenda.sp.qov.br/cadin estadual/pages/publ/cadin.aspx

0 Relaçāo de apenados do TCE;

http://www4.tce.sp.qov.br/consulta-apenados

0 Sançöes administrativas;

http://vwvw.esancoes_sp.qov_br/Sancoes ui/aspx/sanc0es_asp×

0  ificado de regularidade cadastral de entidades - CRCE;
z '\(Ó)/I 40
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http://wvvw.cadastrodeentidades.sp_gov.br/(S(2lg05m55p2lecq55jfoay155))/Certificad0P
ublicoaspx

0 Certidäo negativa de débitos trabalhistas - CNDT;

wvwv.tst.'|us.br/certidao

0 Demais anexos previstos nas lnstruçöes Normativas do TCE_

Anualmente, com a proposta de Plano de Trabalho para 0 exercício seguinte:

0 Atualizaçāo do Plano de Comunicaçāo do objeto cultural;

0 Política de Programaçāo Cultural do Objeto Contratual para 0 ano;

0 Descritivo da Programaçāo Cultural prevista para 0 próximo ano.

Quando houver novo documento ou alteraçāo do anterior:

0 Regulamento de aquisiçöes de bens e contrataçöes de obras e serviços com recursos
do Contrato de Gestāo, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado;

0 Cópia das atas de reuniöes do Conselho de Administraçäo, devidamente registradas,
que abordem assuntos relacionados ao Contrato de Gestāo;

0 Manual de Recursos Humanos;

0 Manual de Normas e Procedimentos de Segurança.
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ANEXO TÊCNICO IV -VSISTENIA DE PAGAMENTO I CRONOGRAMÅ DE DESEIIIIBOŁSO 1

Valor total do Contrato Gestāo: R$ 322.905_014,35 (trezentos e vinte e dois milhöes,
novecentos e cinco mil, quatorze reais e trinta e cinco centavos).

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se obriga por esse contrato a repassar à
Sustenidos Organizaçāo Social de Cultura, 0 montante de R$ 67.335.065,00 (sessenta e sete
milhöes, trezentos e trinta e cinco mil e sessenta e cinco reais), para 0 desenvolvimento
das metas e obrigaçoes previstas neste Contrato de Gestāo, no exercício de 2019, obedecendo
ao cronograma de desembolso a seguir:

Ano 2019
Vr.Pte. Vr. Pte. Variável

Parcela Data Iimite Fixa (R$) (R$)
90% 10%

Total Parcela
(R$)

1 00%
1” parte da 1*'

Parcela 28/08/2019 4_500.000,00 500_000,00 5_000.000,00

23 parte da 1*'
Parcela 19/02/2019 3.885_999,30 431 _777,70 4_317.777,00

3” parte da 1*'
parcela 28/02/2019 688.500,00 76.500,00 765.000,00

4*' parte da 1*'
parcela e 2*'

parcela
19/03/2019 4.277.059,20 475.228,80 4.752.288,00

1*' parte da 3*'
parcela 25/03/2019 2_547.675,90 288.o75,10 2.830_751,00

2*' parte da 3*'
parcela 17/04/2019 1.350.000,00 150.000,00 1_500.000,00

3*' parte da 3*'
parcela 22/04/2019 1.291 .366,40 143_485,16 1.434.851 ,56

4” parte da 3”
parcela 29/04/2019 685_361,18 76_151,24 761_512,42

5” parte da 3”
parcela e 1” parte

da 4*' parcela
17/05/2019 8.975_596,52 997.288,50 9_972.885,02

2” parte da 4*'
parcela 24/06/2019 1.660.500,00 184_500,00 1.845.000,00

1*' parte da 5*'
parcela 11/07/2019 2_430.000,00 270.000,00 2.700_000,00

2*' parte da 5*'
parcela 19/07/2019 5_011.226,71 556_802,97 5.568.029,68

3*' parte da 5*'
parcela 20/08/2019 1.720_372,60 191.152,51 1_911.525,11

6*' parcela 20/09/2019 5_625_000,00 625.000,00 6_250.000,00
7*' parcela 20/10/2019 4_545.000,00 505_000,00 5_050_000,00
8*' parcela 20/11 5_940.000,00 660_000,00 6.600_000,00

20/12 5.467_900,69 607_544,52 6.075_445,219* parcela
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Tetai | _ | 8o_8o1_558,5o | s_733_so8,5o | 67.335.065,00

Para 2020, 0 Cronograma de Desembolso obedecerá 0 que segue:

Ano 2020

Parcela Data łimite
Vr.Pte. Vr. Pte. Variável

Fixa (RS)
90%

(R$)
1 0%

Total Parcela
(R3)

100%
1*' Parcela 02/01/2020 9.157_848,30 1_017_538,70 10.175.387,00
2*' Parcela 19/02/2020 3.292.264,61 365.807,18 3.658_071,79
3” Parcela 19/03/2020 8.257.848,30 917_538,70 9.175_387,00
43 Parcela 19/05/2020 9.157_848,30 1_017_538,70 10.175.387,00
5” Parcela 19/07/2020 9.157_848,30 1_017_538,70 10.175.387,00
6*' Parcela 19/09/2020 9.157_848,30 1_017_538,70 10.175.387,00
7*' Parcela 19/1 1/2020 3_757.848,30 417_538,70 4_175.387,00
8” Parcela 19/12/2020 3.007_735,39 334.192,82 3.341.928,21

Total - 54.947.089,80 6.105.232,20 61.052.322,00
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