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TERMO DE COLABORAgAO N ' 01/FTMSP/2020

Pele presente instruments, de um lada a Prefeitura de Sgo Paulo, por interm6dio da

FundaQao Theatro Municipal de Sio Paulo - FTMSP, inscrita no CNPJ/ME sob O Ro

15.g13.253/0001-23, com sede na Praia das Artes, localizada no enderego Av. Sio Jiao,

281. 1o andar. Centro Hist6rico de Sio Paulo, Sio Paulo - SP, CEP 01035-000, neste ato

representada por sua Diretora Gerd, Maria Emilia Nascimento Santos, brasileira, portadora

de c6dula de identidade RG n ' 3.527.636 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o n '

557.970.595-68, doravante nomeada FTMSP, e de outro lada a Associagao de Cultura,

Educagao e Assist6ncia Social Santa Marcelina, Organizagao da Sociedade Civil, inscrita no

CNPJ/ME sob o no l0.462.524/0001-58, com sede no enderego Largo General Os6rio, n '

147. no bairro da Luz (CEP 01213-010), com estatuto registrado no 2' Cart6rio de Registro

de Titulos e Documentos de Pessoa Juridica da Cidade de Sio Paulo, sob o Ro 151.688,

neste ato representada por sua Diretora Presidente, Ir. Rosane Ghedin, brasileira, portadora

de c6dula de identidade RG no 19.838.222-4 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o n '

1 28.400.028-17, doravante nomeada PARCEIRA, resolvem celebrar o presente TERMO DE

COLABORAQAO, com fundamento nos artigos 2o, inciso Vll, e 30, inciso 1, da Lei Federal n '

13.019, de 31 de julho de 20141 Lei Municipal n '- 15.380, de 27 de mano de 20111 e no

Decreto Municipal n ' 57.575, de 29 de dezembro de 2016, mediante as seguintes clgusulas

e condig6es.

CLAUSULA PRIMEiRA

DO OBJETO

1.1. 0 presente TERMO DE coLABORAoAO tem por olgeto o fomento e o

gerenciamento do Complexo Theatre Municipal e os corpus artisticos a ele vinculados,

compreendendo os seguintes objetos culturais:

a. Edificio hist6rico e todos os bens m6veis do Theatre Municipal de Sio Paulo.

Incluindo today as despesas decorrentes, bem homo a programagao de atividades a ele

vinculada e suas regras de utilizagaol

b. Edificio da Praia das Artes e seus bens m6veis, incluindo todas as despesas

decorrentes, bem como a programagao de atividades a ele vinculadas, excetuando-se as
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atividades relacionadas a Escola de MOsica de Sio Paulo, a Escola de Dania de Sio Paulo

e a Orquestra Experimental de Repert6rio, assumindo apenas a programagao desta Optimal

c. Centro de Documentagao e Mem6ria, que contempla a gestao e conservagao do

Acervo Hist6rico do Theatre Municipal, incluindo todas as despesas decorrentesl

d. Central T6cnica de Produg6es Chico Giacchieri, que compreende 7 (sete) areas

Identificadas na Central T6cnica do Pari, que contempla a gestao de seu acervo e todas as

despesas decorrentesl

e. Orquestra Sinf6nica Municipal, que compreende seus mOsicos, regentes e equipe

t6cnica, bem coma agenda, programagao, instrumentos e produQao de seus concertosl

f. Coral Lirico, que compreende deus cantores, regentes e equipe t6cnica, bem coma

agenda, programagao, instrumentos e produgao de suas r6citasl

g. Coral Paulistano, que compreende seus cantores, a16m de regentes e equipe
t6cnica, bem coma agenda, programagao, instrumentos e produgao de suas r6citasl

h. Quarteto de Cordas, que compreende seus mOsicos, bem como agenda,

programagao e produgao de seus concertosl

i. Bald da Cidade de Sio Paulo, que compreende seus bailarinos, diretores artisticos e

equipe t6cnica, bem coma agenda, programagao, instrumentos e produgao de seus

espetaculos.
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1.2. O obleto do presente TERMO DE COLABORAQAO abrange a execugao das agnes

necessgrias para estruturaQao, produgao e disponibilizagao ao pOblico da programagao

artistica e agnes educativas aprovadas no Plano de Trabalho, que integra este TERMO DE

COLXBORAQAO, compreendendo a realizagao de atividades na area cultural e educativa,

bem coma a sistemitica administrativa e econ6mico-financeira da gestao.

1.3. O objeto do presente TERMO DE COLABORAQAO abrange tamb6m a execugao

das agnes necessirias para a valorizagao do patrim6nio hist6rico do Complexo Theatre

Municipal, bem coma aquelas vinculadas a gestao de seus acervos.

1.4. Integram este Terms de Colaboragao: o Anexo 1 - Plano de Trabalho

Cronograma de Desembolso, Anexo 111 - Documentos para Prestagao de Contas

Terms de Permissio de Uso dos Bens M6veis e Intangiveis, Anexo V -
Permissio de Uso dos Bens Im6veis.

Anexo ll

Anexo IV -

Terms de
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CLAUSULA SEGUNDA

ATRIBui96es, RESPONSABILIDADES E OBRIGAQ6ES DA PARCEIRA

2.1. Para a qualificada, integral e correta execugao deste TERMO DE COLABORAoAO, a

PARCEIRA se compromete a cumprir, a16m das determinag6es constantes da legislagao

federal e municipal que regem a presente parceria, sobretudo a Lei Federal n ' 1 3.019/2014

e o Decreto Municipal 57.575/2016, as seguintes atribuiQ6es, responsabilidades e
obrigag6es:

2.1 .1 . Executar satisfat6ria e regularmente as metas, o orgamento e as atividades previstas

no Plano de Trabalhol

2.1.2. Apresentar os Relat6rios Parciais de Prestag6es de Contas e o Relat6rio Final de

Prestagao de Contas, nos prazos previstos no Anexo 1111, em consonincia com as demais

cliusulas e condig6es estabelecidas neste TERMO DE COLABORAGAOI

2.1.3. Fornecer tempestivamente as informag6es e documentos relacionados a execugao

dente TERMO DE COLABORACAO, sempre que solicitados peta FTMSP, assim coma

facilitar a supervisao e fiscalizagao da execugao do objeto, permitindo o acompanhamento

"in loco" quando solicitadol

2.1.4. Manter, ao lingo de toda a execugao deste TERMO DE COLABORAQAO, as

condig6es de celebragao exigidas pda Lei Federal n ' 13.019/2014 e o Decreto Municipal

57 .575/2016;

2.1.5. Enviar a FTMSP, no puzo mdximo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do

TERMO DE COLABORAQAO, regulamento pr6prio contends os procedimentos objetivos e

impessoais que adotari nas aquisig6es de bens, contratag6es de obras e servigos e

alienaQ6es, com observAncia dos principios da impessoalidade, moralidade e

economicidade, com recursos provenientes do TERMO DE COLABORAQAO, e publicar

referido regulamento no Digrio Oficial da Cidade, no Cadastro CJnico das Entidades

Parceiras do Terceiro Setter - CENTS e nos sitios eletr6nicos vinculados ao objeto

contratual, no puzo mdximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do TERMO DE
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COLABORAQAO garantindo a publicagao de suas eventuais atualizag6es em no m6ximo 30

(trinta) dias da alteragao promovida;

2.1.5.1. A PARCEIRA deverd responder perante a FTMSP pda feel e integral realizagio dos

serviQos contratados com terceiros, na forma da legislaQao em vigorl
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2.1.5.2. A PARCEIRA deveri se responsabilizar pele abastecimento de todd material

necessgrio para a execugao das atividades prevista neste terms de colaboragao e seus

anexos, incluindo, mas nio se limitando a, suprimentos de informatica, material de escrit6rio

e administrative. instrumentos musicais, tecidos, equipamentos de palco, materiais para

construQao de cenario, dentre outros que se fizerem necessgrios.

2.1.5.3. A PARCEIRA deverg comunicar prontamente a FTMSP quaisquer alterag6es no

regulamento mencionado no item 2.1 .5 delta cliusula.

2.1.6. Enviar a FTMSP, no puzo mgximo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do

TERMO DE COLABORAQAO, Manual de Recursos Humanos, contends as diretrizes de

contratagao de pessoal por meir de procedimentos objetivos e impessoais, pianos de

cargos, salirios e beneficios de deus empregados incluidos os dirigentes, informag6es

gerais sobre normas trabalhistas, seguranga do trabalho, infrag6es, medidas disciplinares e

ouvidoria, com recursos provenientes do TERMO DE COLABORAQAO. e publicar referido

regulamento no Didrio Oficial da Cidade e nos sitios eletr6nicos vinculados ao objeto

contratual, no puzo mgximo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do TERMO DE

COLABORAQAO. garantindo a publicagao de suas eventuais atualizag6es em no mgximo

30 (trinta) dias da alteraQao promovida;

2.1.6.1 . A PARCEIRA deverg comunicar prontamente a FTMSP quaisquer alteraQ6es no

Manual de Recursos Humanos mencionado no item 2.1 .6. desta clgusula.

2.1 .7. Contratar pessoal necessirio para a execugao das atividades previstas neste TERMO

DE COLABORAQAO, por meir de procedimento seletivo proprio. nos termos de seu Manual

de Recursos Humanos, garantindo foci na qualificagao, experi6ncia e compromisso pOblico,

com objetividade, impessoalidade e ampla publicidade dos processos seletivos e de seus

resultados.
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2.1.8. Cumprir a legislaQao trabalhista, inclusive normal que disciplinam seguranga e
medicina do trabalho, bem coma manter em dia o pagamento das obrigag6es tributgrias e

previdenciarias, fornecendo certid6es negativas e de regularidade fiscal, sempre que

solicitadas pda FTMSPI

2.1 .9. Responsabilizar-se integralmente pelts encargos trabalhistas, previdenciarios e

fiscais na contratagao de pessoal para as atividades previstas neste TERMO DE

COLABORAQAO e, no que concerne a contratagao de empresas de prestagao de servigos

mediante cessio de mio de obra, manter estrita fiscalizagao quanto ao cumprimento da

legislagao trabalhista, previdenciaria e fiscall

2.1.10. Levar em conta a remuneragao percebida em entidades cong6neres, para as

mesmas fung6es, a economicidade no uso de recursos pOblicos e a razoabilidade em

relagao aos valores praticados no setor pOblico, ao atribuir a remuneragao e vantagens de

qualquer natureza a serem percebidas pelts diretores e empregados da PARCEIRAI

2.1.11. Apresentar, por ocasiio da celebragao do TERMO DE COLABORAQAO, e na

prestagao de contas final, declaragao escrita, sob as penas da lei, de que nio conta, na

diretoria, com pessoa que sega membro de coder ou do Minist6rio POblico, ou dirigente de

6rgao ou entidade da administragao pOblica municipal paulistana, nem seus respectivos

c6njuges ou companheiros, bem coma parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,

at6 o segundo graul

2.1 .12. Administrar os bens m6veis e im6veis cujo uso Ihe fora permitido, em conformidade

com o disposto nos respectivos Termos de Permissio de Uso, at6 sua restituigao ao Poder

POblico, mantendo em perfeitas condig6es de uso os im6veis, bens, equipamentos e

instrumentais necessgrios para a realizagao das atividades decorrentes da execugao do

presente Terms de Colaboragao, cujos inventirios atualizados constario dos devidos
Termos de Permissaol

2.1.13. Manter em perfeitas condig6es de integridade, seguranga e regularidade legal, os

im6veis permitidos ao uso. durante a vig6ncia do TERMO DE COLABORAQAO,

promovendo agnes e esforgos acordados com a FTMSP, para as regularizag6es e

melhorias necessariasl \..
/
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2.1.14. Efetuar a contrataQao dos seguros patrimoniais e de responsabilidade civil.

relacionados aos im6veis e atividades avengados, com coberturas em valores compativeis

com as edificaQ6es e usosl

2.1.1 5. Submeter, com anteced6ncia minima de lO (dez) dias corridos, a aprovagao pr6via

da FTMSP as agnes que impliquem:

a) o uso de espagos internos dos bens im6veis, pr6dios ou terrenos, objeto do TERMO DE

COLABORAQAO, para empreendimentos diversos, que nio estejam previamente

autorizados pelo Terms de Permissio de Uso de Bens Im6veis, tats como: montagem de

restaurantes, lanchonetes, quiosques, rojas, estacionamentos, livrarias e assemelhadosl

b) a cessio gratuita ou a locagao de espago para realizagao de eventos nio abrangidos

pelos crit6rios consignados no Plano de Trabalho, bem como atividades culturais nio

previstas nos Anexos deste TERMO DE COLABORAQAO, indicando os tipos e

caracteristicas do events, os crit6rios e condig6es para sua realizagao e os cuidados que

serif tomados relatives a obtengao das autorizag6es legais quando necessiria

preservaQao do patrim6nio e segurangal

c) o empr6stimo de bens m6veis do patrim6nio artistico, hist6rico e cultural a organizag6es

nacionais ou internacionais, para exibigao em mostras, exposig6es e outros eventos, em

virtude de intercimbio ou nao, garantindo os cuidados de salvaguarda do patrim6nio e a

contratagao de seguro multirrisco para os referidos bens em cada empr6stimo realizado,

observado o procedimento previsto nos artigo 22 e seguintes da Lei Municipal

n.l0.032/19851

d) a restauragao de obras do acervo artistico, hist6rico e cultural, a ser realizada por

terceiros ou com estrutura pr6pria (laborat6rio e conservadores-restauradores para executg-

las), informando a t6cnica de conservagao e restauro a ser adotada, os referenciais

metodo16gicos e os cuidados de salvaguarda do acervo, observando a legislagao especifica

e, quando necessario, a pr6via aprovagao do DPH-SMC e CONPRESPI

e) o descarte e/ou substituigao de bens m6veis nio integrantes do patrim6nio museo16gico

ou artistico, hist6rico e cultural, conforme definido no Terms de Permissio dos Bens M6veis

e Intangiveis. A . \
A
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2.1.16. Responsabilizar-se pda reparagao ou indenizagao de danes, material e/ou moral,

decorrente de aWaD ou omissao, dolosa ou culposa (neglig6ncia, impericia ou imprud6ncia)

de seus agentes ou terceiros contratados, causados ao Municipio, aas usudrios dos

servigos ou a terceiros, sem prejuizo das demais cominag6es legais e contratuais, podendo

contratar seguro contra tats danos com recursos da presente parcerial

2.1.17. A responsabilidade de que trata o item 2.1.16 desta cliusula estende-se aos castes

de dano causado por falhas relativas a prestagao dos servigos, nos termos do artigo 14 da

Lei n ' 8.078, de 1 1/09/1990 (C6digo de Defesa do Consumidor)I

2.1.18. Responsabilizar-se pelts danes causados por aWaD ou omissio dolosa ou culposa

(neglig6ncia, impericia ou imprud6ncia) aos bens m6veis e/ou obras de arte que constituem

patrim6nio hist6rico, attistico e cultural, assam definidos nos Termos de Permissio de Uso

anexos deste TERMO DE COLABORAQAOI

2.1.19. Atender aos usuirios com dignidade e respeito, de modo universal e igualitario.

mantendo sempre a qualidade na prestagao dos servigos culturais e educativos e

observando a legislagao especial e de protegao ao idoso, a crianga, ao adolescente e

pessoa com defici6ncia, bem coma a legislagao referente a meta-entrada e as resolug6es

especificas da FTMSP, vigentes na assinatura deste TERMO DE COLABORAQAO,

referentes a politica de gratuidade, iseng6es e descontos;

2.1.20 Manter, em local visivel ao pOblico em gerd, nos espagos fisicos onde sio

desenvolvidos os trabalhos relativos ao objeto contratual, placa indicativa dos enderegos

eletr6nicos e fisicos da Ouvidoria da FTMSP, a qual os usugrios podem apresentar as

critical, sugest6es e reclamag6es relativas is atividades e servigos culturais, em

atendimento a Lei Federal no 13.460/2017 e ao Decreto Municipal Ro 58.426/2018, que

disp6em sabre protegao e defesa do usugrio do serviQO pablicol

2.1.21. Publicar e manter disponiveis ao pOblico na internet e atualizadas, de forma

tempestiva, nos dominios e sitios eletr6nicos vinculados aos obletos contratuais. as

seguintes informag6es:

a) apresentaQao e hist6rico do objeto contratual (equipamentos / programas principals /

grupos artisticos)I. \
/ y AM \
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b) programagao atualizada, de acordo com as caracteristicas do objeto do TERMO DE

COLABORAQA0;

c) informag6es sabre funcionamento e acesso aos edificiosl

d) ficha t6cnica, indicando os funciongrios vinculados ao objeto do TERMO DE

coLXBOnAQAO;

e) Manual de Recursos Humanosl

f) Regulamento de Compras e Contratag6esl

g) divulgagao de vagas em aberto, com informagao sabre crit6rios e prazos de selegao, de

acordo com seu manual de recursos humanos e regulamento de contratag6esl

h) divulgagao das compras e contratag6es em aberto e dos crit6rios e prazos de selegao de

acordo com seu regulamento de compras e contratag6esl

i) contato da Ouvidoria, conforme as orientag6es da FTMSPI

j) link para o TERMO DE COLABORAQAO e seus Anexos no Portal da Transpar6ncia do

Municipiol

k) relat6rios peri6dicos e anuais de atividades, Planilha Orgamentaria previsto x realizado e

demonstrag6es contibeis (balangos patrimoniais e pareceres de auditores independentes)

de todos os ands do TERMO DE coLABORAQAO em vigorl

1) Estatuto Social da PARCEIRA;

m) relagao atualizada de Conselheiros e diretores da PARCEIRAI

n) faixas de remuneragao mensal bruta dos colaboradores vinculados a execugao do

TERMO DE coLABORAQAO, em harmonia com o preconizado pelos 6rgaos de controle e

ainda com o artigo 2o - paragrafo Onico da Lei de Acesso a Informagao -- Lei n '
12.527/201 1 ;

o) Relagao de todos os prestadores de servigos contratados (pessoas juridicas ou fisicas),

pages com recursos do TERMO DE COLXBORAQAO, com indicagao do tips de servigo,

vig6ncia e valor do ajuste, a ser disponibilizada com a prestagao de contas de cada periods,

salvo aqueles castes em que haja clgusula de confidencialidade previamente aprovada pda

FTMSP e cujas informag6es servo apresentadas somente a FTMSP e aos 6rgaos de

controlel

p) manter, em sino oficial na internet, a relagao das parcerias celebradas e dos respectivos

pianos de trabalho, at6 1 80 dias apes o respective encerramento, contends as informaQ6es

dispostas no artigo 6' do Decreto Municipal n ' 57.575/2016.
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2.1.22. Apresentar trimestralmente ao Gestor da Parceria da FTMSP e a Comissio

Monitoramento e Avaliagao, at6 o dia 15 (quinze) do m6s seguinte ao t6rmino do I ' e 2'
/"

8

:ial de Cuftura



rJ
trimestres, Relat6rio de Execugao Partial do Objeto com descrigao das atividades

realizadas no periodo, conforme sistema informatizado ou modelo da FTMSP. quanto ao

cumprimento das diretrizes e metas e respectiva execugao orgamentaria definidas no

TERMO DE COLXBORAQAO, contends o comparative entre os resultados alcangados e as

metas previstasl o Relat6rio Gerencial de Acompanhamento da Execugao Orgamentaria

Parcial e os documentos previstos para entrega peri6dica, bem como informe das praticas

de governanga e participagao social relacionadas ao TERMO DE COLABORAQAOI
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2.1 .23. Apresentar a FTMSP nos prazos indicados abaixo:

a) mensalmente, at6 o dia 05, dados de pOblico presencial dos objetos da parceria
referentes ao m6s anterior (nOmeros de pOblico gerd / pOblicos educativos e outros pOblicos

alva definidos no plano de trabalho) e pOblico virtual no(s) sino(s) eletr6nico(s) vinculado(s)

aos objetos da parceria, seguindo referencial previamente acordado com a FTMSPI

b) mensalmente, at6 o dia 05 do m6s subsequente, a planilha de saldos e os extratos

bancgrios de movimentagao das contas vinculadas ao TERMO DE COLABORAQAO, bem

coma o fluxo de caixa elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidadel

c) mensalmente, at6 o dia 05 do m6s subsequente, relagao com c6pia das notas fiscais com

identificagao da PARCEIRA de today as aquisig6es de bens m6veis permanentes que forem

realizadas com recursos do TERMO DE COLABORAQAO, bem coma de acervo adquirido

ou recebido em doagao destinada ao objeto contratual ou is atlvidades do presente

TERMO DE COLXBORAQAO. para atualizagao pda FTMSP no inventirio do respectivo

Terms de Permissio de Usol

d) mensalmente, at6 o dia 05, informe de programagao e agenda para o trimestre seguinte.

definida conforme as metal pactuadas, acompanhada de previsao orQamentaria

correspondente, conforme modelo definido pda FTMSPI

e) at6 30 (trinta) dias da data de sua realizagao, c6pia das atas de reunites da Diretoria da

PARCEIRA, devidamente protocoladas para registry, que abordem assuntos relacionados

ao TERMO DE COLABORAQAO ou eleig6es para alteragao de seus membros e fixagao

dos respectivos mandatosl

f) at6 30 (trinta) dias antes do encerramento contratual, a previsao de saldo das contas
vinculadas ao TERMO DE COLABORAQAO na data de encerramento, ja indicando a

previsao de provisionamento de recursos necessgrios para custear as despesas realizadas

at6 a data de seu encerramento e aquelas comprometidas no periado de sua vig6ncia, a

serem quitadas durante o periods de 90 (noventa) dias subsequentes ao encerramento da

S
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PARCERIA destinados a prestagao de contas tail coma custeio de utilidades pOblicas

pagamento de servigos de auditoria independente e publicagao no Didrio Oficial da Cidadel
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2.1.24. Comunicar oficialmente a FTMSP, at6 o dia 05 do m6s subsequente, a celebragao

de termos de parceria ou cooperagao t6cnica com outras pessoas juridicas, pOblicas ou

privadas, nacionais ou internacionais, quando a iniciativa vincular-se aos equipamentos ou

programas culturais objeto do TERMO DE COLXBORAQAO, onerando-o ou nail

2.1.25. Assegurar a obtengao minima prevista no Plano de Trabalho, no percentual

previamente estabelecido, de receitas operacionais, incentivadas ou que de outra forma

decorum do objeto contratual sob sua gestaol

2.1.26. Dar acesso a todas as informag6es solicitadas, nos termos da lei, e responder aos

questionamentos da FTMSP e dos 6rgaos fiscalizadores (Comissao de Monitoramento e

Avaliagao, Conselho Deliberative da FTMSP, Conselho Fiscal da FTMSP, Secretaria da

Fazenda, Controladoria Gerd do Municipio, Tribunal de Contas do Municipio e Minist6rio

POblico), bem coma do Servigo de Informagao ao Cidadao, encaminhando documentos e

informag6es solicitadas referentes ao TERMO DE COLXBORAQAO nos prazos por estes

definidos, ressalvadas, em qualquer casa, as exceg6es previstas na Lei de Acesso a

Informagao -- Lei n ' 12.527/201 1 1

2.1.27. Apresentar. no puzo de 90 (noventa) dias, contados a partir do encerramento da

presente parceria, Relat6rio Final de Execugao do Objeto, para verificagao pele Gestor da

Parceria e pda Comissio Monitoramento e Avaliagao, quanto ao cumprimento das

diretrizes e metas definidas no presente TERMO DE COLABORAQAO e Plano de Trabalho

. contends o comparative entre os resultados alcangados e as metas previstas e demais

agnes pactuadas para o periods de vig6ncia do presente Terms de Colaboragao, o

Relat6rio Gerencial de Acompanhamento da Execugao Orgamentaria Final e os

documentos previstos para entrega final, incluindo comprovagao de que foram quitadas

todas as obrigag6es contratuais existentes nos termos do item 2.1 .23 petra f, e informando a

eventual exist6ncia de obrigag6es e/ou passivos ainda pendentes, objeto de discuss6es

administrativas ou judiciais at6 a data de encerramento do TERMO DE COLABORAQAO

nos termos da legislagaol . \
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2.1 .28. Apresentar, no puzo de que trata o item anterior, documentagao referente a cada

um dos empregados relacionados a execugao do TERMO DE coLABORAQAO, inclusive

dos que realizaram sewigos t6cnicos especializados, separada por pessoa, contends no

minima o contrato de trabalho, os comprovantes de pagamento de salarios, f6rias e d6cimo

terceiro, cart6es de panto (se houver), guias de recolhimento de FGTS e contribuig6es

previdenciiriasl

JFUN DAVAO
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2.1 .29. Fornecer, no m6s de encerramento da parceria, todas as informag6es necessgrias a

nova entidade gestora dos objetos do presente TERMO DE COLABORAQAO, inclusive no

que se refere ao quadra de pessoall

2.1 .30. Aplicar as orientag6es de comunicagao e identidade visual recebidas da FTMSP em

todas as agnes de divulgagao relacionadas ao objeto do TERMO DE COLABORAQAO,

utilizando a designagao "Organizagao da Sociedade Civil" junta a assinatura da instituigao,

quando esta for utilizadal

2.1.31. Produzir e veicular material e divulgagao de suas aQ6es (eventos, atividades.

inaugurag6es, inscrig6es) exclusivamente relacionadas a execugao do TERMO DE

COLABORAQAO;

2.1.32. Realizar atendimentos e acompanhamentos de imprensa referentes a seus

equipamentosl

2.1 .33. Promover integragao da equipe de Comunicagao da Organizagao da Sociedade Civil

a equipe da FTMSPI

2.1 .34. Comunicar datas de eventos a ComunicaQao da FTMSP com, no minimo, 1 0 dias de

anteced6ncial

2.1.35. Atender solicitag6es de informag6es, agendamentos e demais demandas de

comunicagao no puzo estipulado pda equipe da FTMSPI

2.1 .36. Alinhar previamente com a equipe da FTMSP demandas de imprensa que envolvam

assuntos institucionais relacionados aos objetos da presente Parcerial

DMCAPw-«-:@
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2.1.37. Entregar todos os relat6rios e registros de prestagao de contas em sistemas e

formatos compativeis com as estruturas tecno16gicas da administragao pOblica municipal.

2.1.38. Zelar pda guarda. limpeza, conservagao e bom funcionamento dos im6veis e bens

m6veis cedidos, realizando tempestivamente quaisquer provid6ncias de manutengao e

restauragao que se tornarem necessgriasl

2.1.39. Promover a preservagao e conservagao do im6vel do Theatre Municipal de Sio

Paulo. da Praia das Artes. das areas que comp6em a Central T6cnica de Produg6es Chico

Giacchierie de seu mobiliario, obserwando estritamente a legislagao de protegao ao

patrim6nio hist6rico aplicavel;

2.1 .40. Realizar trabalhos de restauro, manutengao, pintura, obras de forma gerd e reforma,

assam homo qualquer typo de alteragao infraestrutural, devidamente precedidos de acordo

formalizado com a FTMSP, comunicados com anteced6ncia e efetivados de prefer6ncia fora

de horirio reservado a programagao cultural, observando estritamente a legislagao de

protegao ao patrim6nio hist6rico aplicavel.

2.1 .41 . Utilizar a capacidade instalada dos equipamentos de captagao da agua fluvial e dos

pain6is solares instalados no Complexo Theatre Municipal, visando o uso sustentgvel dos

recursos naturais no funcionamento do equipamento pOblico.

2.1.42. Tamar as provid6ncias cabiveis com vistas a atualizagao do AVCB da Praia das

Artes, puja vig6ncia 6 at6 05/06/2021 .

2.1.43. Realizar, ainda que parcialmente, as adequag6es ja aprovadas pele Corps

Bombeiros com vistas a obtengao futura do AVCB para o edificio do Theatre Municipal,.

de

2.1 .44. Validar, ou proper alterag6es, at6 30 de dezembro deste ano, nos seguintes pianos

e manuals existentes:

a) Plano de Manutengao e Conservagao Predial Preventivasl

b) Plano de Controle de Pragasl

c) Manual de conservagao, restauro e operag6es para o edificio Theatro Municipal;

ASHES
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d) Cronograma de Manuten96es Anuais

de abandons de edificag6es e outros.
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incluindo limpeza de caixa d'agua, fachadas, plano

2.1 .45. Apresentar, em at6 90 (noventa) dias, proposta para os seguintes pianos e manuais

a) Plano de Seguranga, Salvaguarda e Conting6ncia

b) Manual de Normal e Procedimentos de Seguranga

2.1 .46. Compartilhar com a FTMSP as informag6es provenientes de Wife-Livre e sistema de

vigilancia - deskboard - para atendimento do Complexo Theatre Municipal.

2.1 .47. Registrar junto aos 6rgaos competentes, segundo legislagao vigente, e comunicar

tempestivamente a FTMSP, quaisquer atos, eventos ou ocorr6ncias nio previstas ou que

atentem contra pessoas ou bens m6veis e im6veis abrangidos pele presente contrato.

2.1 .48. Cumprir as obrigag6es determinadas nas demais clgusulas e anexos desse terms

2.1.49. Manter atualizado o website do Theatre quanto a programagao e is informag6es

relativas ao Theatro Municipal e seus corpus artisticos.

2.1.50. Desenvolver e manter atualizado banco de dados, integrado com as equipes

financeira, juridica, de Recursos Humanos e de Compras vinculadas a execugao do

TERMO DE COLABORAQA0;

2.1.51. Realizar o arquivo digital de todos os processes de contratag6es e compras,

mantendo as vias originals dos comprovantes de pagamento, de tributos, de compras e

contratos e notas fiscais e recibos por, no minima, lO (dez) ands, contados de sua

assinatura ou emissaol

2.1.52. Manter em perfeita ordem todos os documentos fiscais e contabeis, especialmente

os respectivos livros e os comprovantes de today as despesas, devendo apresenta-los

sempre que requerido pelts 6rgaos fiscalizadores competentes e pda FTMSPI

2.1.53. Emitir todos os comprovantes fiscais em name da PARCEIRA e manter deus

originals sob sua guarda e a disposigao dos 6rgaos fiscalizadoresl ,/ta......l\ i21Z ''
13
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2.1.54. Manter as notas fiscais devidamente quitadas, contends aposigao de carimbo

Identificador da PARCEIRA, bem coma a data e a assinatura de seu preposto.

CLAUSULA TERCEIRA

ATRIBUIQ6ES, RESPONSABILIDADES E 0BRIGAQ6ES DA FTMSP

3.1 . Para a qualificada, integral e correta execugao dente TERMO DE COLABORA(;AO, a

FTMSP se compromete a cumprir, a16m das determinag6es constantes da legislagao federal

e municipal que regem a presente parceria, as seguintes atribuig6es, responsabilidades e

obrigag6es:

3.1.1. Prover a PARCEIRA dos meios e recursos financeiros necessgrios a execugao do

objeto dente TERMO DE COLABORAQAO, nos prazos, valores e condig6es estipulados no

Cronograma de Desembolso. para o fim de cumprimento de metas e demais obrigag6es

pda PARCEIRAI

3.1.2. Programar no orgamento do Municipio, para o exercicio subsequente ao da

assinatura do presente TERMO DE coLABORAQAO, os recursos necessarios, nos
elementos financeiros especificos, para custear a execugao do objeto da parceria, de

acordo com o sistema de repasse previsto no Cronograma de Desembolsol

3.1.3. Permitir o uso dos bens m6veis, im6veis e intangiveis, mediante ato da Diretoria da

FTMSP e celebragao dos correspondentes Termos de Permissio de Usol

3.1.4. Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta clgusula e manter

atualizados os processes relacionados aos referidos Termosl

3.1.5. Publicar no Portal da Transpar6ncia da FTMSP o TERMO DE COLaBORAQAO

assinado com todos os seus Anexos, bem coma todos os termos de aditamento em at6 30

(trinta) dias de sua formalizagaol

3.1.6. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os resultados da execuQao deste TERMO DE

COLXBORAQAO, emitindo relat6rios e pareceres peri6dicos trimestrais e final referentes ao

cumprimento das atividades descritas no Plano de Trabalho, demais obrigawaXS e

4
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compromissos de informagao assumidos pda PARCEIRA, nos prazos previstos, atendendo

a todas as cliusulas e condig6es estabelecidas neste TERMO DE COLABORAQAOI
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3.1.7. Analisar os documentos de que tratam os itens 2.1.5. e 2.1.6. da Cliusula Segunda,

e, se o faso, proper adequag6es que entender pertinentes, no puzo de at6 15 (quinze)

dias a contar do seu recebimento, para consideragao pda PARCEIRA e fiscalizar a

publicagao de tais documentos no puzo de 30 (trinta) dias contados da celebragao do

TERMO DE COLABORAQAO no Diirio Oficial da Cidade e nos sitios eletr6nicos vinculados

ao objeto contratual

3.1.8. Deliberar, no puzo de 7 (sete) dias corridos, sabre as mat6rias contidas no item

2.1 .1 5. da cliusula segunda, podendo se opor aos pedidos de forma fundamentadal

3.1.9. Viabilizar os recursos necessdrios a PARCEIRA, quando da inexist6ncia de recursos

de conting6ncia suficientes em conta vinculada ao TERMO DE COLABORAQAO, em tempo

habil para o cumprimento de acordos judiciais celebrados, desde que com pr6via

comunicagao a FTMSP , ou condenag6es transitadas em julgado que tenham determinada

o pagamento de dividas liquidas e certas, de natureza trabalhista, previdenciaria, civel ou

tributaria, provenientes de fates geradores ocorridos anteriormente a sua gestao do objeto

da parceria, e cuja responsabilidade venha a ser imputada a PARCEIRA, por sucessio da

FTMSP ou de outra Organizagao da Sociedade Civill

3.1 .10. Viabilizar os recursos necessgrios a PARCEIRA, quando da inexist6ncia de recursos

de conting6ncia suficientes em conta vinculada ao TERMO DE COLXBORAQAO, em tempo

habil para o cumprimento de acordos judiciais celebrados, desde que com pr6via

comunicagao e concordincia da FTMSP . ou de condenag6es transitadas em julgado que

tenham determinado o pagamento de dividas liquidas e certas, de natureza trabalhista,

previdencigria, civel ou tributaria, provenientes de fates gerados durante a vig6ncia do

presente terms, puja responsabilidade deja imputada a PARCEIRA, desde que nio

caracterizem hip6teses de culpa (neglig6ncia, imprud6ncia e ou impericia) ou dojo,

reconhecidos judicialmentet

3.1.11. Orientar a politica de comunicagao a ser adotada na execugao do TERMO DE

COLABORAQAO.
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CLAUSULA QUARTA

RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Os recursos vinculados ao TERMO DE COLABORAQAO, para os fins do disposto

neste Instruments, sio assim constituidos:

4.1 .1 Repasses de recursos provenientes da FTMSP e os rendimentos de suas aplicaQ6es

4.1.2. Receitas operacionais oriundas da execugao contratual (e o rendimento de suas

aplicag6es) provenientes de:

a) realizagao de atividades relacionadas ao objeto contratual, tail coma: venda de

ingressos, de assinaturas e produtos associadosl

b) utilizagao de seus espagos fisicos, para oferecer ao pOblico servigos de cafe,

restaurante, lola, livraria, estacionamento e afins, em conformidade com o Termo de

Permissio de Uso de Bens Im6veisl

c) outras formal de cessio remunerada de uso dos espagos fisicos, previamente

autorizadas no Terms de Permissio de Uso de Bens Im6veis ou autorizadas pda FTMSP,

mediante solicitagao pda PARCEIRAI

d) rendas diversas, inclusive de venda ou cessio de produtos, tats coma direitos autorais e

conexos;

e) outros ingressos dessa natureza.

4.1.3. Receitas Diversas: oriundas de patrocinios, fomentos e incentives, tais coma

doag6es, legados, apoios e contribuig6es de pessoas fisicas e juridicas nacionais e

estrangeiras com ou sem uso de leis de incentive, destinados a execugao dos objetivos

deste TERMO DE COLABORAQAO.

4.1 .4. funds de provisionamento e fundo de conting6ncia, previstos nos itens 4.7.2 e 4.7.4

respectivamente.

4.2. Para fomento e execugao do obleto deste TERMO DE COLABORAQAO, conforme

atividades, metas e compromissos especificados no Plano de Trabalho , a FTMSP

repassar6 a PARCEIRA, no puzo e condiQ6es constantes deste instruments, bem coma no

Cronograma de Desembolso, a importancia global de R$ 65.680.000,00 (sessenta i\.cinco
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milh6es cento e oitenta mil reals), sends R$ 58.180.000,00 (cinquenta e oito milh6es cents

e oitenta mil reais) relative ao valor total do repasse , R$ 7.000.000,00 (fete milh6es de

reais) relative ao fundo de provisionamento, e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) relative

ao funds de conting6ncia, em valores correntes de 2020.

4.3. O valor fixado no item 4.2 desta clgusula podera ser alterado, com o consequente

ajuste nas metas convencionadas, por meio de terms aditivo, em razio da disponibilidade

orgamentaria do Municipio ou de comum acordo entre as Panes.

4.4. A PARCEIRA deveri aplicar os recursos financeiros transferidos em decorr6ncia do

TERMO DE COLABORAQAO, enquanto ngo utilizados, em opQ6es de investimentos que

oferegam seguranga de rendimento financeiro positive, demonstrando resultados apurados

e destinando-os integralmente a execugao do Plano de Trabalho.

4.5. Para fomento e execugao do objeto deste TERMO DE COLABORAQAO, conforme

atividades. metas e compromissos especificados no Plano de Trabalho, a PARCEIRA se

compromete a captar recursos correspondentes aos percentuais previstos no Quadra de

Metas, por meta de geragao de receitas operacionais e/ou diversas, incentivadas ou nao,

conforme descrito nos itens 4.1.2 e 4.1.3 desta cldusula, sendo o percentual calculado

tends por base o valor total de repasses previsto no item 4.2.

4.6. A PARCEIRA fica comprometida a realizar a totalidade das metal previstas no Plano

de Trabalho mesmo que nio efetue a integralidade da captagao de recursos a que se

comprometeu, conforme item 4.5 delta clgusula, podendo para tanto otimizar os recursos

repassados e buscar parcerias nio-financeiras.

4.6.1. Antevendo a impossibilidade de cumprimento das metas estabelecidas, por

insufici6ncia de recursos repassados ou captados nos termos do item 4.1 delta Clgusula ou

em razio das restrig6es sanitirias decorrentes do combate a pandemia, a PARCEIRA

deverg submeter a FTMSP proposta justificada de sua adequagao, para embasar o

aditamento do TERMO DE COLXBORAQAO.

4.7. A PARCEIRA deverg manter ao ments quatro contas bancdrias distintas e especificas

sob sua titularidade, para gestao dos recursos relacionados a este TERMO DE

COLABORAQAO, conforme segue:/. \. 12Z '/7
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4.7.1. Conta de recursos de repasse: para movimentagao e aplicagao dos recursos

financeiros repassados pda FTMSP, com a finalidade de viabilizar a execugao do TERMO

DE COLABORAQAO.

4.7.2. Conta de recursos para fundo de conting6ncia, na qual sera depositada pda FTM

valor a ser pactuado na assinatura do contrato, at6 a quantia mixima de R$ 500.000,00

(quinhentos mil reais) com a finalidade de suportar despesas previstas nos itens 3.1.9 e

3.1.10 do presente contrato, observando a PARCEIRA, em sua utilizagao eventual, as

seguintes regras:

a) a PARCEIRA deverg encaminhar a FTMSP a documentagao pertinente, com os devidos

esclarecimentos referentes a movimentagao efetuada, em at6 1 5 (quinze) dias corridosl

b) o ressarcimento a FTMSP, ao final do TERMO DE COLXBORAQAO, do eventual faldo
financeiro remanescente na conta de recursos de conting6ncia ap6s o pagamento dos

custos de desmobilizagao, eventuais despesas de encerramento ou liquidagao das

conting6nciasl

c) a aplicagao do montante de recursos depositados nesta conta de acordo com o

estipulado no item 4.41

d) os rendimentos da conta de conting6ncia deverio ser transferidos para a "conta de
recursos de repasse", devendo constar de demonstrative especifico que integrara as

prestag6es de contas do ajuste, e aplicados, exclusivamente, no objeto de sua finalidade;

e) sempre que o faldo da conta de recursos de conting6ncia atingir o valor de R$
l00.000,00 (cem mil reais), a FTMSP deverg providenciar a recomposigao do funds para o

valor inicialmente aportado, conforme item 4.7.2, no puzo de 30 (trinta) dias, contados a

parter da comunicagao formal realizada pda PARCEIRA.

4.7.3. Conta de receitas operacionais: para movimentagao e aplicagao dos recursos

provenientes de receitas operacionais oriundas da execugao contratual e de outras receitas

diversas livres e nio vinculadas is leis de incentivo, conforme descritas nos itens 4.1.2 e

4.1 .3 delta Clgusula.

4.7.4. Conta de funds de provisionamento para pagamento de direitos trabalhistas, 13o

salirio e f6rias de pessoal cujo periods aquisitivo 6 anterior a assinatura do presente

TERMO DE COLABORAQAO seri composta inicialmente com valor de R$ 7.000.000,00

(sete milh6es de reais), em parcela Onica em 2020, e deveri ser
recomposta
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CONTRATANTE, casa atinja o pisa de 30% (trinta por cents) do valor total inicialmente

repassadol
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4.8. As contas referidas no item 4.7 devem ser abertas no Banco do Brasil. especificas e

exclusivas para a execugao do TERMO DE COLXBORAQAO, de modo que nio sejam

confundidos com os recursos pr6prios da PARCEIRA:

1 . Conta de Repasse: Banco do Brasil [Ag6ncia Ro191 1-9, C/C Ro 8841-2ll

2. Conta de Conting6ncia: Banco do Brasil [Ag6ncia no 191 1-9, C/C Ro 8844-7ll

3. Conta de receitas operacionais: Banco do Brasil [Ag6ncia n ' 191 1-9, C/C no 8842-0]

4. Conta de provisionamento: Banco do Brasil [Ag6ncia n ' 191 1-9, C/C Ro 8843-9].

4.9. A apuragao do valor percentual de captagao estabelecido no item 4.5 desta cliusula

considerara, a16m dos recursos provenientes de receitas operacionais, os recursos de

patrocinio incentivados, aportados para a execugao de projetos culturais pertinentes is

atividades objeto deste TERMO DE COLABORAQAO, e depositados em contas bancirias

especificas. As informag6es relacionadas a estes projetos, recursos e contas deverio ser

devidamente comunicadas nos relat6rios de prestagao de contas previstos nos itens 2.1 .22

e 2.1 .27 da cliusula segunda.

4.10. Nio serif vinculadas ao TERMO DE coLABORAQAO contas correntes de

titularidade da PARCEIRA que recebam contribuig6es de associados, doaQ6es de pessoas

fisicas ou juridical para a PARCEIRA nio destinadas a execuQao do objeto contratual, e

ainda os recursos de qualquer outra natureza nio oriundos nem vinculados a agnes

especificas do TERMO DE COLABORAQAO.

4.1 1 . E vedada a utilizagao dos recursos repassados pda FTMSP ou daqueles vinculados a

execugao deste TERMO DE COLABORAQAO em finalidade distinta das atividades

referidas neste instruments e deus anexos.

4.12. E vedada a contratagao de pessoas fisicas e juridicas impedidas de contratar com a

Administragao POblica, assim coma de c6njuges, companheiros, parentes colaterais ou

afins at6 o terceiro grau dos membros da Diretoria da PARCEIRA e de ocupantes de cargo

em comissio na Secretaria Municipal de Cultura ou na FTMSPI
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4.13. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, de servidor ou empregado pOblico com

recursos vinculados a parceria, salvo nas hip6teses previstas em lei especifica e na lei de

diretrizes orgamentariasl

4.14. Toda movimentagao de recursos no imbito desta parceria sera realizada mediante

transfer6ncia eletr6nica sujeita a identificagao do beneficiirio final e a obrigatoriedade do

dep6sito em conta bancgria de titularidade do beneficiirio final.

4.15. A PARCEIRA deveri implementar mecanismos de controle de todos os pagamentos

realizados no imbito deste TERMO DE COLABORAQAO, estruturados por centres de

custos e rubricas orgamentarias previstos no Plano de Trabalho, e adotar retinas de forma

a nio ultrapassar o valor aprovado para dada centro de custo. O acr6scimo de novos

centres de Gusto e rubricas orgamentgrias dependem de aditamento ao Plano de Trabalho.

4.16. E permitido o remanejamento de recursos referentes ao Plano de Trabalho, entre

centres de Gusto, mediante acordo entre as panes pr6vio e formalizado por escrito, desde

que nio altere o valor global dos recursos transferidos previstos no item 4.2 desta clgusula.

4.17. Todos os recursos relatives a execugao do obJeto deste TERMO DE COLABORACAO

serif considerados recursos pOblicos, submetendo-se, portanto, aos principios da

Administragao POblica a sua utilizagao.

4.18. Os bens permanentes adquiridos com recursos pOblicos deverio ser incorporados ao

patrim6nio pOblico ao t6rmino da parceria ou no cano de extingao da organizagao da
sociedade civil parceira.

4.19. Os bens remanescentes adquiridos. produzidos ou transformados com recursos da

parceria, servo:

4.1 9.1 Mantidos na titularidade da Fundagao Theatro Municipal quando necessgrios para

assegurar a continuidade do objeto pactuado para celebragao de novo terms com outra

organizagao da sociedade civil ap6s a consecuQao do objeto, ou para execugao direta do

objeto pda administragao pOblica municipal.

ASSESS:
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4.19.2. A organizagao da sociedade civil nio podera pedir alteragao da destinagao dos bens

remanescentes prevista na parceria, haja vista o patrim6nio transferido conforme Terms de

Permissio de Uso, integra a Fundagao Theatre Municipal de Sio Paulo, conforme Lei

15.380 de 27 de maid de 201 1 .

JruNDAGAO
THEATRE
MUNICIPAL

4.20. Havendo compartilhamento de quadros envolvidos na gestao de outros contratos,

parcerias ou atividades mantidos pda entidade, a PARCEIRA fica obrigada a comunicar a

FTMSP o tempo a ser dedicado a execugao do presente terms, calculado em porcentagem

relativa a 40 horas semanais, e correspondente remuneragao.

4.21. A PARCEIRA se compromete a, durante a vig6ncia do TERMO DE COLABORAQAO.

dar continuidade aos contratos de trabalho vigentes em 31 de outubro de 2020 dos

integrantes dos corpus artisticos do Theatre Municipal e equipes t6cnicas, com a finalidade

de garantir a continuidade das atividades culturais desenvolvidas.

4.21 .1 . Em castes justificados, casa haja contratos de trabalho que eventualmente devam

ser encerrados, a decisis deveri ser submetida a pr6via concordincia da FTMSP

4.21.2. Ngo estio abrangidos na previsao do item 4.21 os contratos de trabalho dos

ocupantes de cargos e fung6es de confianga celebrados pda entidade gestora substituida

pda PARCEIRA.

4.22. Quanto aos contratos com fornecedores e prestadores de servigos, fica facultado a

PARCEIRA celebrar novos contratos, preferencialmente ap6s avaliagao initial dos contratos

em curse, desde que respeitado o pr6prio regulamento de compras e contratag6es e

garantida a continuidade das atividades previstas no Plano de Trabalho.

4.23. Somente serif permitidos os pagamentos de diirias e despesas com viagens em

razio de deslocamentos dos funcionirios e dirigentes da organizagao da sociedade civil se

os deslocamentos forem pertinentes ao cumprimento das atividades e metas previstos no

Plano de Trabalho, necessgrios para tanto e realizados para localidade diversa do Municipio

de Sio Paulo.
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SISTEMA DE REPASSE DE RECURSOS

FUN DAVAO
THEATRO
MURIel PAL

5.1. Para o exercicio de 2020 e inicio do exercicio de 2021, a FTMSP repassara a

PARCEIRA o valor de R$ 29.090.000,00 (vinte e nave milh6es e noventa mil reais), em

parcela Onica, de acordo com o "Anexo ll -- Cronograma de Desembolso". Esse valor

corresponde ao necessirio para atividades do Theatre Municipal durante 3 (tr6s) meses.

conforme refer6ncia orgamentaria da FTMSP. O valor a ser repassado no trimestre seguinte

correrg por conta dos recursos consignados na lei orgamentaria do exercicio subsequente.

5.2. O valor da parcela Onica referente a 2020 e janeiro/2021 foi definido em fungao dos

compromissos com remuneragao e beneficios dos corpus artisticos e equipes t6cnicas, e

estimativa para pessoal administrative, a16m da pactuagao das metal para o primeiro

trimestre de vig6ncia do presente terms, em observincia is orientag6es das autoridades

municipais relativas ao enfrentamento da pandemia.

5.3. Os recursos vinculados a execugao do TERMO DE COLXBORAQAO serif transferidos

a PARCEIRA por meio da conta bancgria de repasse mencionada no item 4.7.1 . supra.

5.4. Para o trimestre seguinte, compreendido entre 01/02/2021 e 30/04/2021, o valor

correspondente ao saldo do montante global seri repassado coma adiantamento para a

execugao do TERMO DE coLABORAQAO no m6s de fevereiro, condicionado a

disponibilidade orgamentaria do Municipio.

CLAUSULA SEXTA

DO ACOMPANHAMENTO E FiSCALIZAQAO

6.1 . A execugao do presente TERMO DE COLXBORAQAO sera acompanhada pele Gestor

da Parceria, Comissio de Monitoramento e Avaliagao, Conselho Deliberativo da FTMSP, e

pele Conselho Fiscal da FTMSP, nos termos dos artigos 12 e 14 da Lei Municipal

n.15.380/2011, que serif responsaveis pda verificagao e fiscalizagao peri6dica do

cumprimento quantitative e qualitative das agnes, metas e obrigag6es previstas neste

TERMO DE COLABORAQAO..

'!
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6.2. O Gestor da Parceria e a Comissio de Monitoramento e Avaliagao procederao. por

meta da verificagao dos relat6rios entregues pda PARCEIRA e de anilise pr6via emitida

pda areas t6cnicas pertinentes da FTMSP, a avaliagao do desenvolvimento das atividades

e dos resultados atingidos com a execugao do TERMO DE COLABORAQAO. verificando a

relagao entre as metas propostas e os resultados alcangados, e elaborando relat6rio
conclusive a ser encaminhado a Diretoria Gerd da FTMSP, e subsidiariamente aos 6rgaos

de controle sempre que solicitado.

JFUNDAQAO
THEATRO
MUNICI PAL

6.3. Sera efetuada visita /n /oco, ao ments trimestralmente, para fins de monitoramento e

avaliagao do cumprimento do objeto.

6.4. O monitoramento e a avaliagao do cumprimento do objeto considerario os mecanismos

de escuta ao pOblico alva acerca dos servigos efetivamente oferecidos no Ambito da

parceria, aferindo-se o padrao de qualidade e a satisfagao do pOblico..

6.5. A verificagao de que trata o item 6.2. deveri lever em conta os impactos decorrentes de

eventuais atrasos no repasse de recursos pda FTMSP.

6.6. O Gestor da Parceria e a Comissio de Monitoramento e AvaliaQao elaborarao, nos

prazos definidos neste Terms de Colaboragao, pareceres parciais e finais referentes ds

realizag6es alcangadas, objetivos atingidos, qualidade, efici6ncia e economicidade da

execugao contratual. organizagao, tempestividade, consist6ncia e transpar6ncia das
informag6es prestadas pda PARCEIRA, observando-se a relagao entre os custos e os

beneficios dos resultados alcangados e o atendimento is exig6ncias dos 6rgaos de

controle.

6.7. O Gestor da Parceria e a Comissio de Monitoramento e Avaliagao serif auxiliados

pdas areas t6cnicas pertinentes da FTMSP no monitoramento peri6dico do presente

TERMO DE COLABORAQAO, por meir de visitas t6cnicas, reunites e anilise de relat6rios

e pareceres.

6.8. Compete a Comissio de Monitoramento e Avaliagao o aprimoramento dos

procedimentos, a unificagao dos entendimentos, a solugao de controv6rsias, a padronizagao

de objetos, custos e indicadores, fomento do controle de resultados e avaliagao dos
relat6rios t6cnicos de monitoramento, cabendo-the:
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6.8.1 . acompanhar a execugao do Terms de Colaboragao

6.8.2. realizar reunites ordinirias trimestrais para (i) avaliagao da execugao do termo de

colaboragao, com base nas metal contratualmente estipuladas, nos resultados

efetivamente alcanQados e no cumprimento dos respectivos prazos de execugao, (ii)

elaboragao de relat6rio parcial conclusive e relat6rio final conclusive sabre as anilises

procedidasl

6.8.3. Homologar os Relat6rios T6cnico de Monitoramento e Avaliagao e o Parecer T6cnico

Conclusive elaborados pele Gestor da Parceria, nos prazos e periodicidade estabelecidos

no Anexo 111 deste terms.

6.8.4. encaminhar ao Diretor Gerd da FTMSP os relat6rios conclusivos

6.8.5. informar ao Tribunal de Contas do Municipio e ao Minist6rio POblico, ao tomarem

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilizaQao de recursos ou bens

de origem pOblica pda organizagao da sociedade civil, sob pena de responsabilidade

solidirial

6.8.6. representar ao Minist6rio POblico e comunicar a Procuradoria Gerd do Municipio para

que requeiram em juizo a indisponibilidade dos bens da entidade e sequestro dos bens dos

dirigentes, agentes pOblicos ou terceiros que possam ter enriquecido ilicitamente ou
causado dana ao patrim6nio pOblico, quando a gravidade dos fatos ou interesse pOblico

assam exigir e havendo indicios fundados de malversagao de bens ou recursos pOblicos.

6.9. A fungao de Gestor da Parceria sera exercida pele servidor ocupante do cargo de

Diretor de Gestio da Fundagao Theatre Municipal de Sio Paulo, a quem competira:

6.9.1 . acompanhar e fiscalizar a execugao da parceria

6.9.2. informar ao seu superior hierarquico a exist6ncia de fates que comprometam ou

possam comprometer atividades ou metas da parceria e de indicios de irregularidades na

gestao dos recursos, bem coma as provid6ncias adotadas ou que serif adotadas para

sanar os problemas detectadosl ,,I \
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6.9.3. emitir Parecer T6cnico Conclusive de anglise da prestagao de contas final, levando

em consideragao o conteOdo das anilises previstas no item 6.2, bem coma dos Relat6rios

T6cnicos de Monitoramento e Avaliagao, acerca das prestag6es de contas parciais e final,

contends os requisitos estabelecidos na Lei n ' 13.01 9/2014, submetendo-os a homologagao

da Comissio de Monitoramento e Avaliagao.

6.9.4. disponibilizar materials e equipamentos tecno16gicos necessirios is atividades de

monitoramento e avaliagao.

6.9.5. atestar a regularidade financeira e de execugao do objeto da prestagao de contas.

6.10. Em se tratando de fiscalizagao, monitoramento e execugao deste termo de

colaboragao, a PARCEIRA deverg:

6.10.1. Enviar estimativa de custo de toda programagao para aprovagao da FTMSP

anteriormente a seu fechamento e execugao conforme Anexo I.

6.10.2. Adotar todas as medidas necessirias para que as instincias fiscalizadoras deste

Termo de Colaboragao acessem todas as informag6es de posse da PARCEIRA resultantes

da execugao do objeto deste termol

6.1 0.3. Disponibilizar todas as infomlag6es juridical e financeiras, de acordo com crit6rios e

periodicidade estabelecidos pda FTMSP e sempre que solicitadas para a realizagao do

acompanhamento, controle e avaliagao das agnes e servigos contratados, colaborando com

a fiscalizagao no emprego de recursos pOblicos e no integral cumprimento deste termol

6.10.4. Entregar tempestivamente os Relat6rios previstos neste terms da forma mais

completa possivel, atendendo is solicitag6es de formats e conteOdo da FTMSP referentes

aos Relat6rios e pedidos de esclarecimentos adicionaisl
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7.1 . A PARCEIRA prestara regularmente contas a cada trimestre e ao encerramento da

parceria, a16m de entregar os documentos contgbeis mensais, conforme disposto nos itens

2.1.22, 2.1.23 e 2.1.27 deste terms, e a qualquer moments em canter excepcional, por

solicitagao da FTMSP ou dos 6rgaos de controle.

7.2. A prestagao de contas deverg canter adequada descrigao das atividades realizadas e a

comprovagao do alcance das metal e dos resultados esperados, at6 o periods de que trata

a prestagao de contas com periodicidade prevista no Anexo lll.

7.2.1. Os dados financeiros sio analisados com o intuito de estabelecer o next de

causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das

normas pertinentes, bem coma a conciliagao das despesas com a movimentagao banciria
demonstrada no extrato.

7.2.2. Serif glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem

justificativa suficiente, bem coma valores de despesas efetuadas sem observincia das

regras previstas neste TERMO DE COLABORAQAO e seus anexos e no Regulamento de

Compras aprovados pda FTMSP

7.3. A PARCEIRA deverg apresentar os documentos apontados no Anexo 111 para fins de

relat6rios parciais e prestagao de contas final.

7.4. Constatada irregularidade ou omissio na prestaQao de contas, sera a PARCEIRA

notificada para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigagao, no puzo de 30 dias,

eventualmente prorrogavel por igual periods, se julgada pertinente a extensio pda FTMSP.

7.5. Transcorrido o puzo, nio havendo saneamento, a FTMSP, sob pena de

responsabilidade solidaria, deve adotar as provid6ncias para apuragao dos fatos,

identificagao dos responsaveis, quantificagao do dana e obtengao do ressarcimento.

7.6. A anglise dos relat6rios parciais compromete a liberagao da parcela de recursos

subsequente, conforme Anexo ll.
,A
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7.7. A andlise da prestagao de contas final constitui-se das seguintes etapas

7.7.1. Anglise de execugao do objeto: quanto ao cumprimento do olgeto e atingimento dos

resultados pactuados no plano de trabalho aprovado peta FundaQao Theatre Municipal,

devendo o eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado;

7.7.2. Anglise financeira: verificagao da conformidade entre o total de recursos repassados,

inclusive rendimentos financeiros, e os valores mgximos das categorias ou metas

orgamentarias, executados pda PARCEIRA, de acordo com o plano de trabalho aprovado e

seus eventuais aditamentos, bem coma conciliagao das despesas com extrato bancgrio de

apresentagao obrigat6ria.

7.7.2.1. Nos casos em que a PARCEIRA houver comprovado atendimento dos valores

aprovados, bem coma efetiva conciliagao das despesas efetuadas com a movimentagao

bancgria demonstrada no extrato, a prestagao de contas sera considerada aprovada, sem a

necessidade de verificagao, pele gestor pOblico, dos recibos, documentos contgbeis e

relatives a pagamentos e outros relacionados is compras e contrataQ6es.

7.8. Havendo indicios de irregularidade durante a anilise da execugao do objeto da

parceria, o gestor pOblico podera, mediante justificativa, solicitar a entrega de Relat6rio de

Execug5o Financeira e proceder a anilise integral dos documentos fiscais da prestagao de

contas.

7.g. A PARCEIRA esb obrigada a prestar contas da boa e regular aplicagao dos recursos

recebidos e, em cargter final, ao t6rmino de sua vig6ncia, conforme Anexo 111 -- Prestagao

de Contas.

7.9.1. Os prazos relatives gs prestag6es de contas previstos nos itens 2.1.22, 2.1.23 e

2.1 .27 deste terms poderao ser prorrogados por at6 30 (trinta) dias, a crit6rio da Fundagao

Theatre Municipal, desde que devidamente justificado.

7.9.2. Na hip6tese de devolugao de recursos, a guia de recolhimento deverg ser

apresentada juntamente com a prestagao de conta}

/
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7.9.3. Apes a prestagao de contas final, sends apuradas peta Administragao irregularidades

financeiras, o valor respective deverd ser restituido peta PARCEIRA ao Tesouro Municipal

ou aa Funds Municipal competente, no puzo improrrogavel de 30 dias.

7.10. A manifestagao conclusiva sabre a prestagao de contas pda Administragao POblica

deveri dispor sabre:

a) aprovagao da prestagao de Qantas;

b) aprovagao da prestagao de contas com ressalvas, mesmo que cumpridos o objeto e as

metas da parceria, estiver evidenciada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza

formal de que nio resulte dana ao erariol ou

c) rejeigao da prestagao de contas, quando houver omissio no dever de prestar contas,

descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho,

desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores pablicos e dano ao ergrio, com a imediata

determinagao das provid6ncias administrativas e judiciais cabiveis para devolugao dos

valores aos cofres pOblicos.

7.10.1. Sio consideradas falhas formais, para fins de aprovagao da prestagao de contas

com ressalvas, sem prejuizo de outras:

a) nos castes em que o plano de trabalho preveja que as despesas deverio ocorrer
conforme os valores definidos para cada elemento de despesa, a extrapolagao, sem pr6vla

autorizagao, dos valores aprovados para cada despesa, respeitado o valor global da

parcena.

b) a inadequagao ou a imperfeigao a respeito de exig6ncia, forma ou procedimento a ser

adotado desde que o objetivo ou resultado final pretendido pda execugao da parcena deja

alcangado.

7.1 1 . As contas serge rejeitadas quando:

a) houver omissio no dever de prestar contas;

b) houver descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano d

trabalho;

c) ocorrer dano ao eririo decorrente de ato de gestao ilegitimo ou antiecon6micol

d) houver desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores pOblicosl

e) nio for executado o objeto da parceria;
forem aDlicados em finalidades diversas das previstas na parc(3la. 4f) os recursosS

e
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7.12. A administragao pOblica apreciara a prestagao final de contas apresentada, no puzo

de at6 150 (cents e cinquenta) dias, contado da data de seu recebimento ou do
cumprimento de dilig6ncia por ela determinada, prorrogavel justificadamente por igual

periodo.

7.12.1 . O transcurso do puzo estabelecido no item anterior sem que as contas tenham side

apreciadas nio significa impossibilidade de apreciagao em data posterior ou vedagao a que

se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danes que possam ter

sido causados aos cofres pablicos.

7.12.2. Nos castes em que nio for constatado dole da organizagao da sociedade civil ou de

deus prepostos, sem prejuizo da atualizagao monetaria, impede a incid6ncia de juror de

mora sabre d6bitos eventualmente apurados, no periods entre o final do puzo referido no

item 7.12. e a data em que foi ultimada a apreciagao pda administraQao pOblica.

7.13. Caberg um Onico recurse a autoridade competente da decisis que rejeitar as contas

prestagao, a ser interposto no puzo de lO (dez) dias Oteis a contar da notificagao da
decisis.

7.13.1. Exaurida a fase recursal, se mantida a decisao, a PARCEIRA podera solicitar

autorizagao para que o ressarcimento ao eririo seja promovido por meta de agnes

compensat6rias de interesse pOblico, mediante apresentagao de novo Plano de Trabalho,

conforme o objeto descrito neste terms e a area de atuagao da organizagao, puja

mensuragao econ6mica sera feita a parter do plano de trabalho original, desde que nio

tenha havido dole ou fraude e ngo sega o casa de restituigao integral dos recursos.

7.13.2. Cabe a autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade solidaria, adotar as

provid6ncias para apuraQao dos fatos diante da rejeigao da prestagao de contas,

identificagao dos responsaveis, quantificagao do dana e obtengao do ressarcimento.

7.1 3.2.1 . O dana ao ergrio sera previamente delimitado para embasar a rejeigao das contas

prestadas.
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7.13.2.2. o d6bito decorrente da aus6ncia ou rejeigao da

definitiva, seri inscrito no CADIN Municipal, por meld

competente.
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prestagao de contas, quando
de despacho da autoridade

CLAUSULA OITAVA

PRAZO DE VIG£NCIA

8.1. O puzo de vigencia do presente Terms de Colaboragao sera de 01/11/2020

30/04/2021 , nos termos da legislagao aplicavel, sem possibilidade de sua prorrogagao.

a

CLAUSULA NONA

ALTEKAQAO CONTRATUAL

g.I. O presente TERMO DE COLABORAQAO podera ser alterado a qualquer tempo, de

comum acordo, mediante pr6via justificativa por escrito, sends a alteragao formalizada por

meld de Termo de Aditamento.

=.=='==.=::.:=, ::T:= =::.,'=='=:. =:.=;.,,-':,,;'
9.3. A meta relativa a montagem de opera fica condicionada a viabilidade sanitgria em razio

da pandemia e a disponibilidade de recursos, e seri objeto de aditamento ao Plano de
Trabalho e destinagao adicional de recursos.

CLAUSULA DEZ

ENCERRAMENTO CONTRATUAL

pda FTMSP . . (\ %A
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I 0.2. A PARCEIRA deverg transferir ao Municipio os recursos financeiros provenientes ou

decorrentes do TERMO DE COLABORAQAO, depositados nas contas bancdrias referidas

no item 4.7, na data, ressalvando-se os recursos financeiros necessdrios para a cobertura

de despesas relacionadas a execugao contratual cujo pagamento s6 possa ocorrer

posteriormente ao encerramento contratual (tais coma contas de utilidades pOblicas) e as

despesas do pr6prio encerramento (tail coma auditoria independente e publicagao no Digrio

Oficial dos relat6rios e balangos auditados).

FUN DAVAO
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l0.3. Ap6s o encerramento contratual, a PARCEIRA teri 30 (trinta) dias para quitar todas as

obrigag6es financeiras referentes ao TERMO DE COLABORAQAO, prestar contas e restituir

a FTMSP os remanescentes financeiros do TERMO DE coLABORAQAO que ainda

estiverem sob sua responsabilidade.

l0.4. Na hip6tese de haver saldo remanescente ou excedente financeiro gerado ao tango

da execugao contratual resultante dos repasses feitos peta FTMSP, esse faldo ou

excedente deverg ser restituido a FTMSP quando do encerramento contratual, salvo nos

casos em que a mesma Organizagao da Sociedade Civil sega selecionada por meir de

Chamamento POblico para dar continuidade a gestao do objeto do presente TERMO DE

COLABORAQAO.

l0.5. Na hip6tese da renovagao contratual prevista no item l0.4 desta clgusula, o montante

relative aos saldos de repasse, excetuados os valores para quitagao das obrigaQ6es

previstas no item l0.3, deverg ser transferido para a conta corrente do novo instruments de

parceria, em seu primeiro dia Otis de vig6ncia, abatendo-se o valor correspondente do total

previsto para o primeiro repasse do novo instrumento contratual.

l0.6. Na hip6tese de renovagao contratual, e considerado o regime de compet6ncia, o

montante correspondente is provis6es de natureza trabalhista do quadro de empregados e

dirigentes da PARCEIRA, relative a f6rias, d6cimo terceiro salirio e respectivos encargos na

data de encerramento contratual, deverg ser transferido para a respectiva conta contgbil do

novo TERMO DE COLABORAQAO e, consequentemente, a sua obrigagao de pagamento.

l0.7. Casa o objeto deste TERMO DE COLABORAQAO sega submetido a chamamento

pOblico, os recursos de reserva de conting6ncia a que se referem os itens 4.7.2
e 4.7.3.
\
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ou valor previsto para essa finalidadel

do novo chamamento.

impedidos por condicionantes das leis de incentive a cultura.

culpa grave ou dojo, reconhecidos judicialmente.



J
CLAUSULA 0NZE

DA DENONCIA E RESCISAO
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1 1.1. Este contrato podera, a qualquer tempo e por qualquer das panes, ser terminado de

comum acordo, ou ser denunciado. mediante notificagao pr6via com anteced6ncia minima

de 2 (dais) memes, ou ainda ser rescindido por infragao legal ou descumprimento de

qualquer uma de suas clgusulas, devendo ser elaborado Plano de Desmobilizagao pda

FTMSP para proceder ao encerramento contratual.

11.2. Em casa de rescisio por culpa grave, dole ou mg gestao por parte da PARCEIRA,

comprovados com observincia do devido processo legal, a FTM providenciara a imediata

revogagao da permissao de uso de bens pOblicos colocados a disposigao da PARCEIRA.
nio cabendo a etta direito a qualquer indenizagao.

1 1 .3. Em casa de denOncia por parte da FTM, o Municipio arcari com os custos relatives a

dispensa do pessoal contratado peta Organizagao da Sociedade Civil, bem como pdas

dividas assumidas contratualmente pda PARCEIRA com fornecedores e prestadores de

servigos para execugao do objeto do contrato, casa os recursos existentes nas contas
bancirias referidas no item 4.8. nio sejam suficientes para saldar as obrigag6es.

1 1 .4. Em casa de denOncia por parte da PARCEIRA, etta se obriga a continuar realizando

as atividades que constituem objeto do presente TERMO DE coLABORAQAO, por um

puzo minima de 60 (sessenta) dias, contados a parter da denOncia, desde que se comprove

a exist6ncia na data da denOncia, de saldos contratuais provenientes de recursos

repassados que possam suportar a execugao contratual ou, cano contrario, que nio deja

interrompido o fluxo de recursos a serem repassados pele FTMSP.

11.5. A PARCEIRA teri o puzo miximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
encerramento do TERMO DE COLABORAQAO ou do t6rmino do puzo indicado no item

1 1 .4 acima, quando for o casa, para quitar suas obrigag6es e prestar contas de sua gestao

a FTM.

1 1.6. Em casa de rescisio unilateral por parte da FTMSP, que nio decorra de mi gestao

culpa ou dole da PARCEIRA,

minima de 60 (sessenta) dias,

a denOncia deverg ser formalizada com a anteced6ncia
de recursos devidose deverio ser garantidos

jORiDiCA
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pda execugao do Termo de Colaboragao at6 a data da rescisao,

cronograma de desembolso.
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de acordo com o

1 1 .7.A responsabilidade e a sistemitica da desmobilizagao seguirao a disposto no terms de

colaboragao, sem prejuizo da indenizagao a que a PARCEIRA faga jus por eventuais

prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLAUSULA DOZE

DAS PENALIDADES

12.1 . A inobservancia, pda PARCEIRA, de clgusula ou obrigagao constante deste TERMO

DE coLABORAQAO e seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar

ora vicente, autorizarg a, garantidos o contradit6rio e a ampla defesa, a aplicar, em cada

casa, as seguintes sang6es:

12.1 .1 . Advert6ncia

12.1.2. Suspensao temporaria da participagao em chamamento pOblico e impediments de

celebrar parceria ou TERMO DE COLABORAQAO com 6rgaos e entidades da

Administragao POblica Municipal de Sio Paulo, por puzo nio superior a dois anosl

12.1.3. Declaragao de inidoneidade para participar de chamamento pOblico ou celebrar

parceria ou TERMO DE COLABORAQAO com 6rgaos e entidades de today as esferas de

governo, enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou at6 que seja

promovida a reabilitagao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que seri

concedida sempre que a organizagao social ressarcir a Administragao POblica pecos

prejuizos resultantes e apes decorrido o puzo da sangao aplicada com base no item

12.1 .2

12.1 .4. Cancelamento da inscrigao da entidade no CENTS

12.2. As sang6es estabelecidas nos itens 12.1 .1. a 1 2.1 .3 sio de compet6ncia exclusiva da

DIRETORIA GERAL da FTMSP ou dos 6rgaos de controle do Municipio de sio Paco,

34Rli'itTltibiCA=;=gso.
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facultada a defesa do interessado no respectlvo processo, no puzo de dez dias da abertura

de vista, podendo a reabilitagao ser requerida ap6s dais ands de aplicagao da penalidade.

12.3. Da decisio que determinar a aplicagao das penalidades, a PARCEIRA teri o puzo de

1 0 (dez) dias para interpor recurse. dirigido ao Secretgrio Municipal de Cultura.

12.4. A prescrigao seri interrompida com a edigao de ato administrativo voltado a apuraQao

da infragao, que podera ser realizada pecos departamentos competentes da FTM ou pda

instauragao de Comissio para Apuragao Preliminar.

12.5. As penalidades previstas nos itens 12.1.4 sio da compet6ncia exclusiva da

Secretaria Municipal de Gestao, e deverio ser aplicadas mediante procedimento previsto

nas normas pertinentes.

12.6. A imposigao de qualquer das sang6es estipuladas nesta clgusula nio elidird o direito

de a FTMSP exigir indenizagao integral dos prejuizos que o fate gerador da penalidade

acarretar para os 6rgaos gestures deste TERMO DE COLABORAQAO, seus usugrios e

terceiros, independentemente das responsabilidades criminal e/ou utica do autor do fato.

12.7. As notificag6es e intimag6es de que trata este artigo serif encaminhadas a

organizaQao da sociedade civil preferencialmente via correspond6ncia eletr6nica, sem

prejuizo de outras formas de comunicagao, assegurando-se a ci6ncia do interessado para

fins de exercicio do direito de contradit6rio e ampla defesa.

CLAUSULA TREZE

DiSPOSiQ6ES FINALS E TnANSIT6KiAS

13.1. Sem prquizo do acompanhamento, da fiscalizagao e da normatividade suplementar

exercida peta FTMSP sabre a execugao das atividades, metas e compromissos previstos no

presente TERMO DE COLABORAQAO, a PARCEIRA reconhece a prerrogativa de controle

e autoridade normativa da FTMSP, ficando certo que a alteragao decorrente de tats

compet6ncias normativas seri objeto de terms aditivo, ou de notificagao dirigida a
PARCEIRA.

B
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13.2. A FTMSP podera a qualquer tempo, solicitar a PARCEIRA informagao e

documentaQ6es quando julgar necessgrios esclarecimentos para o acompanhamento das

atividades da PARCEIRA.
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1 3.3. A PARCEIRA podera, a qualquer tempo, mediante justificativa apresentada a Diretoria

da FTMSP, proper a devolugao de bens ao Poder POblico Municipal, cujo uso fora a ela

permitido e que nio mats sejam necessgrios ao cumprimento das metas avengadas.

13.4. Casa a PARCEIRA deja selecionada em chamamento pOblico para celebragao de

mats de uma parceria simultaneamente, os recursos para remuneragao de dirigentes e

equipe administrativa que venham a ser compartilhados entre as diversas parcerias ou entre

estes e a pr6pria Organizagao da Sociedade Civil deverio ser divididos entre cada parceria

ou com a entidade proporcionalmente a dedicagao de cada um deles a dada compromisso.

13.5. O pagamento de remuneragao da equipe PROPONENTE pda organizagao da

sociedade civil com recursos da parceria nio gera vinculo trabalhista com a poder pOblico.

13.6. Para a execugao deste contrato, nenhuma das panes podera oferecer, dar ou se

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem

quer que seja, tanto por conta pr6pria quanto por interm6dio de outrem, qualquer

pagamento, doagao, compensagao, vantagens financeiras ou nio financeiras ou

beneficios de qualquer esp6cie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de

forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nio

relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma

forma.

13.7. Os agentes da administragao pOblica, do controle interns e do Tribunal de Contas t6m

livre acesso aos processos. aos documentos e is informag6es relacionadas a este terms,

bem coma aos locais de execugao do respective objeto.

13.8. A administragao podera assumir ou transferir a responsabilidade pda execugao do

objeto, no casa de paralisagao, de modo a evitar a sua descontinuidade.
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13.9. Durante o puzo de lO (dez) anos, contado do dia Otil subsequente ao da prestagao de

contas, a PARCEIRA deve manter em seu arquivo os documentos originais que comp6em a

prestagao de Qantas.
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CLAUSULA CATORZE

DO FORO

14.1 . Fica eleito o Foro da Capital do Estado de Sio Paulo para dirimir quaisquer quest6es

oriundas dente TERMO DE COLXBORAQAO, que nio puderem ser resolvidas pdas

Panes.

E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente contrato em 3 (tr6s) vias de igual
tear e forma.

Sio Paulo, 24 de outubro de 2020

s.,(hPL.A..u CL

aria Emilia Nascimenl lntos

Fundagao Theatre lunicipal de Sio Paulo - FTMSP

Ir. Rosane Ghedin

r. Rosnile G:hedi11
iR(3: '} D.833.22:2-4
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SANTA MARCEL:NA

APRESENTAGAO DO PROGliAMA DE TRABALHO

Apresentagao

A Santa Marcelina Cultura elaborou seu programs de Plano de Trabalho para a gestao

emergencial do Complexo Theatro Municipal e dos Corpos Artisticos a ele vinculados

norteada pdas principais diretrizes estabelecidas pda Secretaria Municipal de Cultura para sua

atuagao junto aos Equipalnentos e corpus artisticos do TMSP, a saber:

a)

b)

c)

d)

e)

D

Ampliagao e diversificagao de pablico;

Valorizagao dos equipalnentos culturais pertencentes ao Complexo Theatre Municipal;

Exce16ncia e vanguarda na criagao e difus5o das produg6es em 6pera, mOsica e dania;

DiversiHicagao da programagao, incluindo outras linguagens artisticas;

Atengao is temfticas sociais contemporaneas, com &nfase em igualdade de direitos e

respeito is diferengas;

Valorizagao do patrim6nio material e imaterial.

A16m dessas diretrizes, a Santa Marcelina Cultura tamb6m considerou que o

Complexo Theatro Municipal e os Corpos Artisticos a ele vinculados est8o vocacionados a

6pera, a mQsica sinfonica orquestral e coral, a dania contemporanea e aberto a maltiplas

linguagens conectadas com o mundi atual, coma o teatro, cinema, literatura, monica

contemporanea, moda, mQsica popular, diversas linguagens do compo, dentre outras.

Nesse sentido, o estabelecimento dos objetivos para os pr6ximos 6 (sais) meses

propostos pda Santa Marcelina Cultura procurou respeitar a tradigao do Complexo Theatro

Municipal e dos Corpos Artisticos a ele vinculados e intensificar a visio de que um

equipamento dessa magnitude pode ser um intense espago de forlnagao cultural e criagao

artistica, sqa para todos os sous artistas e t6cnicos fixes e para aqueles tantos outros artistas e

:/-
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profissionais da cultura que ali trabajham homo convidados, quanto tamb6m para seu amplo

pablico frequentador.

A construgao da programagao artfstica que planqamos para os pr6ximos 6 (sets) moses

seguira as diretrizes que ja fazem parte da hist6ria da Santa Marcelina Cultura: qualidade,

desafio e ineditismo na escolha de titulos de 6peras, de obras do repert6rio sinfonico e coral e,

mais recentemente, de prqetos com dania e m6sica ao vivo apresentados, por exemplo, na

programagao do Theatro Sio Pedro. A vitalidade, abrang6ncia e contemporaneidade da

programagao dos concertos, r6citas e espetaculos produzidos pda Santa Marcelina Cultura

desde sua criagao em 2008 sempre esteve inspirada na ideia de que arte 6 criagao, 6 a invengao

de um mundi possivel de novas sensibilidades, sentimentos, percepg6es e reflex6es, 6 a

pot&ncia de transformagao das pessoas e do mundo por meio da 16gica dos sentidos que

reconfigura a nossa maneira de estar e agir no mundi, e por conga disco deve ser sempre aberta

a experimentagao, ao risco, ao novo.

Em relagao aos objetivos relacionados a gestao dos recursos humanos e financeiros,

dos espagos e equipamentos que fazem parte de todo o Complexo Theatro Municipal, do

fomento, comunicagao e desenvolvimento institutional e da avaliagao e monitoramento dos

resultados, nossa proposta para os pr6ximos 6 (leis) moses 6 trazer praticas e expertises

adquiridas pda Santa Marcelina na gestao de vfrios contratos p6blicos assinados ao bongo dos

Qltimos 20 anos, tanto com o estado quanto coin o municfpio de Sgo Paulo, nas areas da Cultura

e Saade, e fomentar na administragao ja existente do equipamento a abertura para pensar em

aprimoramentos dos m6todos de trabalho com a finalidade de alcangar mats e melhores

resultados com o tempo.

Objetivos das atividades finalisticas

A Santa Marcelina Cultura esb apresentando esta proposta a Secretaria Municipal de

Cultura e a Fundagao Theatro Municipal de S2o Paulo para a gestao do Complexo Theatro

Municipal e dos Corpos Artisticos a ele vinculados pensando eln alcangar objetivos

artrsticos, sociais e educativos nos 6 (sein) moses previstos de duragao deste Plano de Trabalho.

XX\XXXXX\hl.XX.XX\X\XX.XX \\\\\\\\\\\\\\\bx\\.'iA\\'
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Apresentagao

A proposta da Santa Marcelina Cultura para a gestao emergencial do
Complexo Theatro Municipal, que inclui: 1. Eg!!!p!!m£nlgf: Theatro Municipal de Sio Paulo,

Praia das Artes, Central T6cnica de Produg6es Artisticas Chico Giacchierie Centro de

Documentagao e Mem6ria; e 2. Cp!:pgg.Ar!!$!iSga: Orquestra Sinfonica Municipal, Quarteto de

Cordas da Cidade de S5o Paulo, Coral Lirico, Coral Paulistano, Bald da Cidade de Sio Paulo,

a16m da Orquestra Experimental de Repert6rio e 3. Eligiglgi.ESpgflab, lava em conta a hist6ria

e a missio deHlnidas pda Secretaria Municipal de Cultura e pda Fundagao Theatro Municipal

de S5o Paulo para estes equipamentos e corpos artisticos, a situagao em que se encontram, tanto

no ponto de vista estrutural, colno de conte6do cultural que podem oferecer, apontando,

sobretudo para as potencialidades a serum exploradas e desenvolvidas.

Premissas e Crit6rios

As premissas utilizadas pda Santa Marcelina Cultura para a construgao da

metodologia de execugao das atividades Hlnalisticas do Complexo Theatro Municipal de Sio

Paulo e dos Corpos Artisticos a ele vinculados, incluindo today as agnes de fortalecimento e

diversiHlcagao de pablico, a criagao de projetos especiais de vanguarda e exce16ncia, lava em

conga o hist6rico e o contexts no qual se inserem os equipamentos e os corpus artfsticos. As

escolhas e propostas aqui apresentadas buscam, sobretudo, aprilnorar e desenvolver o que ja

tem fido frito, explorando e potencializando as diversas linguagens artisticas presented

no Theatro nas Qltimas d6cadas.

Outro ponte fundamental, e condigao s/ne gz/a non para a construgao deste plano, 6

reconhecer a politica publica e o direito a cultura coma um direito fundamental de dada cidadio.

\\\\\-.''....q\.\'\,\'-...\''*\\'\.\"\.'''*\\'''\,\\'\,\\*k,.\\-\,'\*\''\,\\\,'"\\'\.'\\'''.,'\*
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Partindo-se deste entendimento, sio propostos caminhos artisticos que visam oferecer ao

pablico experi6ncias est6ticas e culturais profundas e contextualizadas, buscando maior

conexio com as diferentes comunidades paulistanas e, especialmente, com o territ6rio onde

o Theatre Municipal este inserido. Ademais, a proposta da Santa Marcelina Cultura este

completamente imbufda do compromisso com a acessibilidade dos diferentes pablicos,

pluralidade na concepgao da programagao artistica e socioeducativa, a16m de atengao para a

composigao do quadra de colaboradores, buscando equidade e diversidade. Entendendo que

somente por meio de um processo socio-hist6rico, dia16gico e reflexive, que contempla todos

os atores envolvidos no processo, 6 possivel plantar e proporcionar viv&ncias singulares a um

nQmero dada vez maior de pessoas.

Programagao Artistica

O Complexo Theatro Municipal de Sio Paulo abrigara uma programagao artistica

colnposta por apresentag6es de bale, concertos sinfonicos, m6sica vocal e de samara, podendo

ainda contar com uma montagem de 6pera. lgualmente, serif planqados e executados

espetaculos de outras linguagens artisticas, com experimentag6es, fus6es e novas experi&ncias

est6ticas, a fim de ratificar a vocagao multicultural do Theatro Municipal, sempre conectado

a diversidade e a vanguarda e o protagonismo do mesmo homo nOcleo de produgao e fomento

das artes.

A temporada artfstica ocorrerf durante os pr6ximos sets moses, com a

criagao, produgao e apresentagao de espetaculos e concertos de diferentes periodos hist6ricos e

caracteristicas estilisticas diversas. Este conjunto de agnes visa potencializar a fruigao e a

viv6ncia das diferentes vertentes artisticas, ampliando e democratizando o acesso a

programagao do Complexo Theatro Municipal de Sio Paulo e dos Corpos Artisticos a ele

vinculados por parte dos d iferentes pablicos.

Como complelnento a temporada artistica poderao ser desenvolvidas programas e

atividades que visem a aproximagao do Complexo Theatro Municipal de Sio Paulo e dos

Corpus Artfsticos a ele vinculados a comunidade escolar, do entorno e a outros territ6rios da

cidade. Com a colaboragao dos instrumentistas, cantores e bailarinos pretends-se friar uma via

\l\\-\..\'\..'\..~,..\\\''i*\"\.V"\."'\.\\"'-...\\~,..\,\\\\~*,.'\.\\\\"'\..'\.\\-\,'\.\\\'
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de m5o dupla, ampliando e diversiHicando o pablico que hole frequenta o Complexo, abrindo a

estrutura social circunscrita no territ6rio fTsicoi, rompendo as barreiras invisiveis que, muitas

vezes, inviabilizam o acesso aos bens culturais por parte da populagao em gerd.

Visando construir um major engajamento e a participagao ativa dos artistas, equipes

t6cnicas e administrativas nas atividades do Complexo Theatro Municipal de Sio Paulo e

dos Corpos Artisticos a ele vinculados, serf desenvolvido um programa de avaliagao

permanente, com metodologia a ser construida pda Instituigao e validada em conjunto com a

Fundagao Theatro Municipal de Sio Paulo, a16m de agnes para anflise de clima organizational

e atividades de fortalecimento dos coletivos de instrumentistas, cantores e bailarinos. Com estas

agnes o que se busca 6 construir um processo participative efetivo para o planqamento e

execugao das atividades artisticas e sociopedag6gicas do Complexo. A16m disso, a avaliagao

de satisfagao do pablico dos concertos, espetaculos e recitals, a ser realizada para todos os

corpus artisticos, servirf homo elemento norteador para reflexao, anilise e monitoramento dos

resultados e do impacto produzido por toda a atividade artistica do Complexo Theatre

Municipal.

Por fim, mas nio ments importante, dove-se salientar que a Santa Marcelina

Cultura, para a execugao dente Programa de Trabalho, contarf com o apoio de sua rede de

cooperagao international, que ha mats de doze ands tem desenvolvido projetos conjuntos no

campo da educagao musical, difus8o artfstica e agro social. Assim coho os outros projetos

geridos pda Instituigao, o Complexo Theatre Municipal barf parte desta ampla rode,

conectando-se coin alguinas das principals instituig6es culturais mundiais, tais come

Juilliard School de Nova York, Conservat6rio de Paris, Conservat6rio de Amsterda, Opera

Latinoamerica (OLA), entry outras. A16m disso, tainb6m servo de grande importancia as

parcerias nacionais firmadas com instituig6es que sio refer6ncia no Brasil e no exterior coma

Fundagao OSESP, Associagao Pr6-Dania, SESC, entre outras.

Faz parte do planejamento da Santa Marcelina Cultura ampliar ainda mais a rode de

parcerias nacionais e internacionais, especialmente com instituig6es que denham proUetos

I A cultura 6 um fen6meno local, 6 manifestagao e invengao do territ6rio. Da mesma forma, a cidade
fen6meno cultural, locus do encontro, das trocas e da diversidade. Portanto, pensar cultura 6 pensar territ6
refletir sobre realidades locais. (Rubim, 2010; Lefebvre, 2004)

rio, e
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relacionados a atividade finalistica do Complexo Theatro Municipal de Sio Paulo e dos

Corpos Artisticos a ele vinculados tais homo 6pera, masica, dania e especialmente

manutengao e preservagao do patrim6nio hist6rico e cultural.

Estrat&gias de Agro para os Equipamentos e Corpus Artisticos

Seguem as estrat6gias de aWaD para dada um dos Equipamentos e Corpus Artisticos

ligados ao Complexo Theatro Municipal, a16m da proposta de Projetos Especiais, que

contempla um Projeto de Ocupagao do Theatro.

Equipamentos

Theatro Municipal de Sio Paulo

O Theatre Municipal de Sio Paulo 6 um equipamento cultural centenfrio cujo edifTcio

foi assinado pelo escrit6rio Ramos de Azevedo, em colaboragao com os italianos Claudio Rossi

e Domiziano Rossi. Durante sua hist6ria, intrinsecamente ligada ao aperfeigoamento da masica,

da dania e da 6pera, diversos grandes artistas estiveram no palco do Theatro, entre des: Enrico

Caruso, Maria Callas, Bidu Sayao, Heitor Villa-Lobos, entry outros. Indo setnpre a16m da cdna

classica, recebeu a Semana de Arte Moderna de 1922, com Anita Malfatti, Mario de Andrade e

Oswald de Andrade, que juntamente com outros jovens deram initio ao movimento

modernista brasileiro.

Como equipamento, o Theatre Municipal estruturar-se-f de modo a atender sua

missio principal, que 6 o fortalecimento da 6pera, bald e mQsica de concerto, como um polo

formador, irradiador e que consolida todas as linguagens. A16m disso, fomentarf a realizagao

de espetaculos com diferentes linguagens artisticas, a fim de aumentar a diversidade do pablico

frequentador do local.

O Theatro Municipal abriga a Orquestra Sinfonica Municipal, o Quarteto de Cordas

da Cidade de Sio Paulo, o Coral Lfrico, o Coral Paulistano, o

\'\..\'\.\\\\\q\.\\'':-\'''~\'x''s.'''\''....'\.\\'"\''\\'\'\X."\'\,.\'V\.\
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Orquestra Experimental de Repert6rio, a16m da programagao de operas, concertos, espetaculos

de outras linguagens artisticas e agnes de forlnagao que estio planqadas para serem

desenvolvidas no Complexo Theatro Municipal coma um todo.

Praia das Artes

A Praia das Artes 6 um complexo cultural composto por quatro pr6dios e area externa

inaugurado em 2012, compondo o programa de revitalizagao cultural do centro hist6rico da

cidade de Sio Paulo. Sendo um dos principais espagos culturais paulistanos, a proposta para o

desenvolvimento das atividades nests espago este em total consonfncia com os princfpios

norteadores da politica municipal de cultura e coin os pilares de atuagao da Santa Marcelina

Cultura. Sends assim, o equipamento receberf uma intensa programagao artistica e

sociopedag6gica, que teri como loco principal o dialogo, a diversidade e a construgao de

vinculo com os diferentes grupos socioculturais, visando se transformar no principal polo

multicultural da cidade.

A programagao artistica contarf coin as temporadas dos corpus artisticos do Theatre

Municipal tail como o Quarteto de Cordas da Cidade de Sio Paulo e o Coral Paulistano.

Pretends-se, ainda, criar projetos multiculturais em parceria com a Secretaria Municipal de

Cultura, proporcionando a ocupagao de todos os possiveis espagos de performance.

Serf proposta tamb6m a criagao de um edital de ocupagao para que os mais variados

grupos culturais possam se apresentar e desenvolver seus proUetos nas depend6ncias da Praia

das Artes.

Central T6cnica de Produg6es Artisticas Chico Giacchieri

A Central T6cnica de Produg6es Artisticas Chico Giacchieri6 ligada ao Colnplexo

Theatro Municipal de S5o Paulo e abriga um acervo constituido por flgurinos, cenarios, olHetos

de cena e aderegos.

Nests programa de trabalho apresentado pda Santa Marcelina Cultura, este

equipamento 6 entendido coma parte fundamental do Complexo e portador de uma importancia

\\\\\\''b,"'\.''i,s\\\'.\''\.\"\."'\,'\.\'''\.'\.''\.'"\,\\''\\\\\"-."\,",,.\'''~.\\"-\.\\'''..''\.'
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estrat6gica, uma vez que este diretamente ligado ao Theatro Municipal, cqa vocagao principal

6 a produgao de 6peras e espetaculos de dania, a16ln da m6sica vocal e de concerto.

Sendo assam, serf implementado um programa de organizagao, catalogagao, descarte

e limpezados itens do acervo, a Hlm de que sda possivelcriar um inventfrio com as

informag6es detalhadas de cada item. Pretende-se, coin este catalogs, viabilizar e facilitar o

acesso da equipe interna is informag6es a respeito dos itens utilizados em montagens de

6peras e espetaculos de temporadas anteriores, coma talnb6m oferecer a possibilidade de

eventuais empr6stimos, intercimbios e/ou locag6es de objetos de cdna, figurines e montagens

completas, possibilitando, inclusive, a diversificagao de receitas .

Centro de Documentagao e Mem6ria

O Centro de Documentagao e Mem6ria possui atualmente circa de 30.000 items ja

catalogados, entre videos, cartazes e fotos das atividades do Theatre Municipal de Sio Paulo e

das Escolas de M6sica e Dania. A16m disso, maid de 50.000 outros items tais coma materiais

audiovisuais, bibliograHicos, objetos, iconogrania e programas de espetaculos fazem parte deste

equipamento. A estrat6gia de agro da Santa Marcelina Cultura para o Centro de DocuJnentagao

e Mem6ria conecta-se diretamente ao plano de estruturagao da Central T6cnica de Produg6es

Artisticas Chico Giacchieri, ja que eln ambos seri necessfria cuidadosa organizagao

e catalogagao do acervo.

Para efetivar este planejamento, a Instituigao podera firmar parcerias com diferentes

instituig6es no Brasil e/ou no exterior especializadas em preservagao de patrim6nio hist6rico e

cultural. Este projeto, voltado a mem6ria hist6rica do Complexo Theatro Municipal de Sio

Paulo e dos Corpos Artisticos a ele vinculados, possibilitara a disponibilizagao do acervo

para pesquisadores, historiadores, exposig6es, comunidade artistica e pablico em gerd.

'itiRE5iCA::©£ss-
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Corpos Artisticos

Orquestra Sinfonica Municipal

Oficializada coJno Orquestra Sinfonica Municipal em dezembro de 1949, mas

consolidada desde o final da d6cada de 1930 coma ulna orquestra professional, o grupo tem

atualmente lO I lnQsicos profissionais, a16m dos demais colaboradores diretamente ligados ao

seu funcionamento. Dedica-se a realizagao de diferentes typos de espetaculos e concertos, tendo

apresentado, ao longo dos ands, repert6rios de diferentes perfodos hist6ricos e com

caracteristicas est6ticas e estilisticas distintas.

De acordo com asta proposta de trabalho para os pr6ximos sets memes, a orquestra

estarf integralmente envolvida na produgao e apresentagao de concertos sinfonicos e 6peras,

a16m, de participar de espetaculos em parceria com o Bald da Cidade de Sio Paulo, a serum

apresentados no Theatro Municipal.

O pablico-arvo da Orquestra Sinfonica Municipal 6 colnposto, principalmente, polos

expectadores dos concertos no Complexo Theatro Municipal e comunidade em gerd.

Nos pr6ximos sais meses, a programagao de concertos serf estruturada com 6

programas com 2 concertos cada. Destaca-se que as escolhas artisticas para este periods levar8o

em conta os protocolos de distanciamento social relacionados a pandemia de Covid-19. Sends

assim, serif escolhidas obras que utilizam instrumentag6es menores e adequadas ao palco do

Theatro Municipal, procurando valorizar os instrumentistas da Orquestra Sinfonica Municipal

coma solistas nestes concertos. Considerando ainda os protocolos sanitarios, casa nio sda

possfvel realizar apresentag6es musicals com pablico, os espetaculos serif transmitidos em

fomlato digital.

ASSESSOR DMCA
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Temporada de Opera

Nos pr6ximos sais meses, a Orquestra Sinfonica Municipal podera, ainda, apresentar

um programa de 6pera com dois titulos (doz/b/e-b//0, o qual este condicionado a conjuntura

sanitfria da Covid-19 e a captagao de recursos adicionais especfficos para esse flim.

A16m da participagao na Temporada de Concertos Sind onicos e na Temporada de

Opera, condicionada a captagao de recursos adicionais, a Orquestra Sinfonica Municipal podera

apresentar programas didfticos e fazer ensaios abertos gratuitos. Cada membro da orquestra

podera ser convidado a participar de workshops e masterclasses destinados a jovens masicos,

especialmente aqueles matriculados na Escola Municipal de Monica de S5o Paulo.

Quarteto de Cordas da Cidade de S5o Paulo

Reconhecido homo Melhor Conjunto Cameristico em diversas edig6es do pr6mio

APCA (Associagao Paulista de Criticos de Artes), o Quarteto de Cordas da Cidade de Sio

Paulo, assim homo o Coral Paulistano, foi fundado por iniciativa de Mario de Andrade.

Os objetivos iniciais do grupo, que se mant6m at6 os dias atuais, sio a difusio da

mQsica de cfmara e o estimulo a composigao de novo repert6rio para este tips de formagao

cameristica. Cabs evidenciar, ainda, que o Quartets de Cordas da Cidade de Sio Paulo cumpre

impo.rtante papel artistico-pedag6gico, apresentando-se em recitais, concertos didaticos,

festixiais de mQsica no Brasil e no exterior, desenvolvendo proUetos de estijnulo a jovens

instrumentistas por meio de cursor, concursos, entry outros.

A16m disso, tendo em vista sua vocagao primeira voltada ao estimulo a criagao musical

e a difusgo da m6sica de camera, o grupo podera oferecer curses, masterclasses e workshops a

jovens mQsicos instrumentistas. Agnes desta natureza sio de fundamental importancia a

difusio artistica, uma vez que oferecem aos jovens mQsicos e is comunidades em gerd a

oportunidade de um cantata pr6ximo e efetivo com instrumentistas de grande qualidade

iiza95k Social dc Cttltt:ra©
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artistica, propiciando a troca de saberes, a ampliagao do repert6rio cultural e do acesso a

atividades de fruigao artistica.

Compreende-se come pQblico-arvo do Quarteto de Cordas da Cidade de Sio Paulo a

audi6ncia do Theatro Municipal, especialmente as pessoas interessadas no repert6rio

cameristico, jovens instrumentistas e comunidade em gerd.

Temoorada do Ouarteto de Cordas da Cidade de S5o Paulo

Nos pr6ximos 6 moses, o Quarteto de Cordas da Cidade de Sio Paulo apresentara 4

concertos. As apresentag6es musicais do Quartets de Cordas da Cidade de Sio Paulo

acontecer5o dentro do Complexo Theatro Municipal, especialmente nos espagos apropriados

a mQsica de c&mara.

A programagao proposta para o Quartets de Cordas da Cidade de Sio Paulo podera

incluir, ainda, a participagao de tnQsicos convidados, especialmente pianistas, para a execugao

de quintetos com piano do repert6rio clfssico ao contemporaneo.

A16m das apresentag6es musicais no Complexo Theatro Municipal, o Quartets de

Cordas da Cidade de Sgo Paulo podera apresentar programas didgticos e fazer ensaios abertos

gratuitos. Cada um dos membros do grupo de cfmara podera ser convidado a participar de

workshops e masterclasses destinados a jovens instrumentistas, especialmente aqueles

matriculados na Escola Municipal de M6sica de Sio Paulo.

Coral Lirico Municipal de Sio Paulo

Com mais de 80 anos de hist6ria, o Coral Lirico Municipal de S5o Paulo, 6 formado

atualmente por 90 cantores, que tamb6m se apresentam regularmente homo solistas nos

principals teatros do pals. A16m dos cantores, outros profissionais tais homo maestro, inspetor,

coordenador, entry outros, estio diretamente envolvidos nas atividades do grupo

O repert6rio desenvolvido polo Coral Lirico 6 bastante amplo, com especializagao no

perfodo que abrange do c]gssico ao contemporaneo. A]6m de tradicionalmente participar das

montagens de 6pera das temporadas do Theatro Municipal, o Coral Lfrico atua em espetaculos

com o Bale da Cidade e tamb6m em apresentag6es pr6prias. ,/''lCA \\
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O pablico-alva do grupo 6 composto, principalmente, polos expectadores

concertos no Complexo Theatro Municipal e comunidade em gerd.

dos

TemDorada do Coral Lirico

Nos pr6ximos sein moses, o Coral Lirico apresentara 2 concertos no Complexo

Theatre Municipal. Destaca-se que as escolhas artisticas para este periods levaiio em conta

os protocolos de distanciamento social relacionados a pandemia de Covid-19. Sends assim,

poderao ser escolhidas obras que utilizem um nQmero menor de cantores, em formag6es de

cfmara. Considerando ainda os protocolos sanitarios, faso n5o sqa possfvel realizar

apresentag6es musicais com pablico, os espetaculos servo transmitidos em formato digital.

O Coral Lfrico podera, ainda, participar de um programa de 6pera juntamente com a

Orquestra Sinfonica Municipal, o qual este condicionado a conjuntura sanitfria da Covid-19 e

a captagao de recursos adicionais especfficos para esse fim.

A16m das apresentag6es musicais no Complexo Theatro Municipal, o Coral Lfrico

podera apresentar programas didgticos e fazer ensaios abertos gratu itos. Cada membro do Coral

Lfrico podera ser convidado a participar de workshops e masterclasses destinados a jovens

cantores, especialmente aqueles matriculados na Escola Municipal de MQsica.

Coral Paulistano

Criado em 1936 por iniciativa de Mario de Andrade, o Coral Paulistano foi um dos

muitos desdobramentos do movimento modemista da Semana de Arte Moderna de 1922.

Atualmente o grupo tem 45 cantores, a16m dos demais profissionais envolvidos no trabalho.

Colocam-se como objetivos do trabalho do Coral Paulistano a divulgagao da mQsica

coral a carre//a de diferentes 6pocas, estilos, g6neros e cantada em idiomas diversos. Salienta-

se ainda que o Coral Paulistano tem homo togo o desenvolvimento da mQsica brasileira e a

divulgagao de obras in6ditas escritas especialmente para este lipo de formagao vocal, a16m de
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atuar com repert6rio sinfonico, mQsica de camera, podendo ainda participm ' de montagens de

6pera da temporada do Theatro Municipal.

Por meio das apresentag6es musicals do Coral Paulistano no Complexo Theatro

Municipal, espera-se fortalecer o trabalho e a identidade do grupo, buscando envolvimento de

todos os sous integrantes, a16m de contribuir para a fonnagao de novos pQblicos e a

democratizagao do acesso aos bens culturais.

Compreende-se colno pablico-alvo do CoralPaulistano a audi6ncia

do Theatro Municipal e comunidade em gerd.

Temporada Coral Pgt1listano

Nos pr6ximos seis moses, o Coral Paulistano tara 4 concertos no Complexo Theatro

Municipal. Destaca-se que as escolhas artisticas para este periods levar5o em conta os

protocolos de distanciamento social relacionados a pandemia de Covid-19. Sends assim,

poderao ser escolhidas obras que utilizem um nOmero manor de cantores, em formag6es de

cfmara. Considerando ainda os protocolos sanitarios, casa n5o sega possivel realizar

apresentag6es musicais com pablico, os espetaculos servo transmitidos em formats digital.

A16m das apresentag6es lnusicais no Complexo Theatro Municipal, o Coral

Paulistano podera apresentar programas diditicos e fazer ensaios abertos gratuitos. Cada

membro do Coral Paulistano podera ser convidado a participar de workshops e masterclasses

destinados a jovens cantores, especialmente aqueles matriculados na Escola Municipal de

MQsica.

Bal& da Cidade de Sio Paulo

Criado ha mats de 50 anos, o Bald da Cidade de S5o Paulo conta atualmente com 34

bailarinos, a16m de outros colaboradores tail coma coordenadores, contrarregra, pianista, entry

outros. A principio, o entio chamado Corpo de Bane Municipal tinha homo loco de trabalho

acolnpanhar as 6peras do Theatro Municipal, a16m de se apresentar com obras do repert6rio
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Lgo. Gian. osarta, 147, Luz ' S5o i':lyle $P ' 012a3-010 ' --b55 (1 t1 3S35 9886 f'X:SESE li'J (lkiOiCA

San naZ al de Ct1liura



17

SANTA .' ASSOCIACAOD CUU'URA.f\))blLIF \fAv i/[ LIJ 1.1 tJ ]\]+,

eOUCXgAa E ASS]STENCiA social
awHmcxosaci',argyll'm ~ ~ - ~ " - : ~ ~ '~ SANTA MARCELO NA

clfssico. Nos ands 1 970, a proposta da companhia foireestruturada, assumindo o perHllde dania

contelnporanea, que a orienta at6 os dias atuais.

Tendo vocagao voltada a vanguarda e ao experimentalismo, o Bald da Cidade possui

em seu repert6rio obras de conceituados criadores nacionais e internacionais, tends realizado

turn6s e apresentag6es de grande relevfncia fora do pals, caIRo a participagao na Bienal de

Dania de Lyon.

Por meio das apresentag6es do Bald da Cidade de Sio Paulo espera-se que se vf ao

encontro de novos pablicos, propiciando aos espectadores desenvolver o interesse n5o s6 pda

dania, mas pdas artes performaticas em gerd.

Cotno p6blico-alva do Bald da Cidade de Sio Paulo compreende-se a audi&ncia

do Theatro Municipal e comunidade em gerd.

Temoorada do Bald da Cidade de S5o Paulo

Nos pr6ximos sais moses, a programagao do Bald da Cidade de Sio Paulo serf

estruturada em I programa com 4 apresentag6es, desenvolvido em parceria com a Orquestra

Sinfonica Municipal. Destaca-se que as escolhas artisticas para este periods levario em conta

os protocolos de distanciamento social relacionados a pandemia de Covid-19. Sendo assim,

poderao ser escolhidas coreogranlas que utilizem um nQmero mellor de bailarinos, em grupos

parciais. Considerando ainda os protocolos sanitarios, faso nio sega possfvel realizar

apresentag6es musicais com pablico, os espetaculos serif transmitidos em formats digital.

A16m das atividades artisticas ja programadas para o Bald da Cidade de Sio Paulo, o

grupo podera participar de ensaios abertos gratuitos. Cada membro da companhia podera ser

convidado a participar de workshops destinados a jovens bailarinos, especialmente aqueles

matriculados na Escola Municipal de Dania.

Orquestra Experimental de Repert6rio

A Orquestra Experimental de Repert6rio foi criada em 1990 e tem homo loco a

profissionalizagao de jovens instrumentistas, tends em vista a preparagao dos meslnos para a

atuagao em orquestras proHissionais. Atualmente, a16m da equips administrativa, o .grupo 6
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composto por 100 masicos, dos quads 83 sio pr6-proHlssionais e 17 pronlssionais, que atuam

homo chefes de naipe. Todos sio mantidos diretamente pda Fundagao Theatre Municipal de

Sio Paulo.

Coma objetivos da Orquestra Experimental de Repert6rio colocam-se a formagao de

m6sicos profissionais de alta qualidade, a difusio de um repert6rio abrangente e diversificado,

a16m de contribuir com a formagao de novos pablicos.

Compreende-se homo pablico-alvo da Orquestra Experimental de Repert6rio, o

pablico do pr6prio Theatro Municipal, frequentadores de espagos culturais e educacionais da

cidade de Sio Paulo e comunidade ein gerd.

Temoorada da Orquestra Experimental de Repert6rio

Nos pr6ximos sets memes, a Orquestra Experimental de Repert6rio apresentara 4

concertos no Complexo Theatro Municipal. A programagao artfstica deverf levar em conta

os protocolos de distanciamento social relacionados a pandemia de Covid-19. Sends assim,

recomenda-se a escolha de obras que utilizem instrumentag6es menores, com um mellor

nQlnero de instrumentistas. Considerando ainda os protocolos sanitarios, casa nio sega possivel

realizar apresentag6es musicais coin pablico, os espetaculos servo transmitidos eln formato

digital.

Projetos Especiais

Programa de Ocupagao do Theatro Municipal

O Programa de Ocupagao do Theatro Municipal tem como objetivo ampliar e

diversiHicar o uso do Theatro, abrindo os diferentes espagos de performance para espetaculos

de variadas linguagens artisticas e/ou est6ticas, democratizando assam, n5o s6 o acesso dos

diferentes pablicos, mas tamb6m oferecendo aos artistas a possibilidade de se apresentar em

um dos principais palcos do pals.
,A
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Como parte deste programs serf desenvolvido o projeto Os .Alovos Modernfs/as, que

visa preparar as comemorag6es para o centenfrio da Semana de Arte Moderna de 1922 e tem

coma objetivo principal apresentar proletos multiculturais que discutam a vanguarda

paulistana. Servo apresentados 8 eventos ou produg6es culturais tais homo espetaculos,

exposig6es de arte, instalag6es, entre outros.
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NOinero de grupos
atendidos pdas visitas

educativas, com
agendamento pr6vio, ao
Complexo do Theatre

Municipal, comprovados
por meir de vistas de

iresenga.

NOmero de pessoas
atendidas nas visitas

guiadas ao Theatre,
comprovadas por meir de

relat6rios lista de presenga
fotos

7.1
N6mero de visitas educativas

realizadas
75

Educativo li I

7.2 Quantidade de pOblico nas visitas
guiadas

750

Avaliagao de satisfagao do pablico
abrangendo todos os corpus

artisticos

Metodologia conforms
proposta apresentada pda

os
8.1 l

Satisfagfio e Formagao
de$P&blico

Quantidade de ingressos
gratuitos/Quantidade de

Ingressos emitidos # 100,
comprovada por meir de
bilheteria, border6s, listas

de presenga

Percentual de ingressos gratuitos
para formagao de pablico (por

apresentagao)

8.2 15%

NQmero de eventos ou

produ96es culturais
definidos em conyunto com
a Secretaria Municipal de

Cultura

Especiais 9.1 Projeto Novos Modemistas:
diversidade de linguagens

8

Percentual de receitas

operacionais e captadas em
relagao ao valor de repasse

associado ao presents
Termo de Colaboragao

Receitas operacionais e
captadas

10.1 Esforgo de captagao de recursos
operacionais e/ou incentivados

1%

METAL CONDICIONADASl

Montagem de uma 6pera --
condicionada is condig6es

sanitgrias e dependendo de recursos
adicionais especifjcos

Montagem de 6pera
pactuada entry FTMSP e
SANTA MARCELINA

CULTURA
6pera l31 11.1 l

Notas

[1] As metas servo repactuadas casa as orientag6es sanitfrias para combate a pandemia inviabilizem sua realizagao
[2] No faso de ngo ser possivel reajizar apresentag6es com pablico, as metal dobram para gravag6es}
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[3] A meta relativa a montagem de OPERA este inclufda como uma das clfusulas do Termo de Colaboragao.

[4] Deverio ser reservadas datas para os seguintes usos institucionais e eventos: a. Apresentag6es das Escolas de
MQsica e de Dania da FTM, 2 datas, com ingressos gratuitos para alunos e familiares; b. Uso institutional da Secretaria
Municipal de Cultura e Executive Municipal: 6 datas em dias de semana e 6 datas em Hlnais de semana.
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PROPOSTA 0RgAMENTARIA

assoctAgXo DE CULTURA, EOUCAgAO E SOCIAL SANTA MARCELINA

TERMS DE COLAOORAgAO ' FUNDA(Ao THEATRE MUNICIPAL DE sAa PAULO

RECCiTAS VINCULADAS AO TERMS DE COLABORAgAO

65.680.000
58.180.000
7.500.000
7.000.000

500.000
600.000
600.000

ts do Terms de Colabol Re

1.1 Repasse do Terms de Colab $io
do Fundo de Provisionamento e de ContiCampos

Fundo de bFd Direitos Trabalhistassionamento

Funds de Conting6ncia
Ca io de Recursos O onair e Incentivados

Captagao de Recursos Operacionais (bilheteria, cess3o onerosa de
3.2 lo de Recursos Incentivados(Federais, Estaduais e Munich

Receita Financeira Bruta4
TOTAL DE RECEITAS :VINCUIADAS AO TERMS DE COIABORA .0

leia, cafe e afins

123.590
$6.403.590

l
XggEss:

S
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1.1
I.I.I.I
I.I.I.I.I
1.1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.3
1.1.1.3.
1.1.1.4
1.1.1.4.1
1.1.1.4.2

2

2.1
2.2

2.3

2.4
2.S

3

3.1

3.2

3.3
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ANEXO 11 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS REPASSES

VALOR GLOBAL DO CONTRATO EMERGENCIAL: 65.680.000,00

(sessenta e cinco milh6es, seiscentos e oitenta mil reals)

AN0 2020

Valor

R$ 29.090.000,00

AN0 2021

R$ 29.090.000,00

Parcelas

Parcela Onica

Data

01/1 1

01/02Parcela Onica

' Compreende 50% do valor de repasse R$ 58.180.000,00 (cinquenta e otto milh6es, cento

e oitenta mil reais) que sera acrescido de:

. Funds de provisionamento de R$ 7 milh6es de reais (sete milh6es de reals);

. Fundo de conting6ncia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reals).

Compreende 50% do valor de repasse de R$ 58.180.000,00 (cinquenta e oito milh6es,

cento e oitenta mil reais)

larcelinaS
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ANEXO 111 DOCU ENTOS PARA PRESTAQ6ES DE CONTAS

Este Anexo elenca os documentos a serem apresentados quando das prestaQ6es de contas

trimestrais e final. Ao final de cada trimestre da vig6ncia, deveri ser apresentado relat6rio

nos termos do item I abaixo.

1 . Relat6rio Parcial de Execugao do Objeto: deve ser assinado pelo representante legal da

Organizagao da Sociedade Civil, contends as atividades desenvolvidas para o cumprimento

do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcanQados, a parter do

cronograma acordado e os seguintes documentos anexos, quando for o caso:

1 .1 . Relat6rio Gerencial de Acompanhamento da Execugao Orgamentaria Parcial - Previsto

x Realizado;

1 .2. Relat6rio Sint6tico de Recursos Humanos

1 .3. Relat6rio de Captagao de Recursos

1.4. Balancete Contibil (REFEREINCIA: NBC)I

1.5. DeclaraQao assinada peso representante legal da Organizagao da Sociedade Civil

atestando recolhimento no puzo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a

pagamentos efetuados para PJ (pessoas juridicas) e PF (pessoas fisicas), assim como das

contas de utilidades pOblicas, sem multasl

1.6. Demonstrativo de que o equilibrio econ6mico-financeiro este sendo mantido, assam

como a capacidade de liquidagao das dividas de curto puzo, com efetivo controle da

capacidade de pagamento de despesas (receitas totais x despesas totais), por meio do

demonstrativo dos indices e cilculo trimestralmente (para acompanhamento) e anualmente

(para avaliagao).

1 .7. Relat6rio do Programa de Edificag6es contends descritivo das agnes executadas no

periods referentes a:

a) seguranga, salvaguarda e conting6ncia realizadasl

b) manutenQao dos equipamentos de bombeiros. atualizagao de AVCB, atendimento a

"comunique-se" do Compo de Bombeiros e provid6ncias correlatas tomadas no periodol

c) programagao peri6dica de combate a pragas, com indicagao das empresas prestadoras

do servigo (descupinizagao, desratizagao, desinsetizagao, despombalizagao)I

d) manutenQao / melhoria das condig6es de acesso fisica para pessoas com defici6ncia e

mobilidade reduzidal

Santa Mila:lira
.de Clltluraizac&o S6
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e) sustentabilidade ambiental contemplando, no minima, agnes para minimizagao de gastos

com agua, energia e16trica, materiais t6cnicos e de consumo e coleta seletival

e) Planilha de acompanhamento de execuQao dos servigos de manutenQao e conservagao

preventiva das edificag6esl

f) c6pia do Alvaro de Funcionamento ou relat6rio das agnes realizadas visando sua

obtengao,

g) c6pia do Alvaro de Funcionamento de Local de Reuniio a cada renovagao ou registry

descritivo das ag6es realizadas no periodo visando a obtengao do mesmol

1.8. Informar agnes implementadas em relagao a acessibilidade comunicacional para

pessoas com defici6nciasl

1 .9. Relat6rio de Atividades de Organizagao dos Acervosl

1 .1 0. Relagao de conv6nios e parcerias firmadas no periodo, nacionais e internacionaisl

1 .1 1. Certidio dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal com as datas de initio e

t6rmino dos mandatos e as datas das reunites de nomeagao.

2. Relat6rio Final de Execugao do Objeto: deve conter as informag6es consolidadas das

realizaQ6es do periodo total da vig6ncia do terms, elaborado peta organizagao da sociedade

civil, assinado peso seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o

cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcangados,

a parter do cronograma acordado, e, a16m daqueles previstos no item I acima, os seguintes

documentos anexos:

2.1. Normas e Procedimentos de atendimento ao pOblico com tabela de valores de cessio

onerosa dos espaQos e da bilheteria (se houver), ambas com os indicativos dos descontos e

gratuidades (realizado);

2.2. Pesquisa sobre o Perfil de POblico e qualidade dos serviQos prestados no ano em
exercicio, de acordo com as normas da ICC/ESOMARI

2.3. Relat6rio Gerencial de Orgamento Final Previsto x Realizadol

2.4. Relat6rio Sint6tico de Recursos Humanosl

2.5. Relat6rio Analitico de Recursos Humanosl

2.6. Relat6rio dos profissionais da area de manutengao, conservaQao e seguranga,

contendo seu perfil profissional e atividades realizadas no exerciciol

2.7. Relat6rio de Captagao de Recursosl

2.8. Relat6rio de gastos mensais com agua. energia e16trica. g6s, telefone e internets

2.9. Relat6rio de Atividades de Organizagao dos Acervos;

2.1 0. Balancete Contibil (REFEREINCIA: NBC)I

V
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2.11. Declaragao assinada pelts representantes legais da Organizagao Social atestando

recolhimento no puzo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a

pagamentos efetuados para PJ (pessoas juridicas) e PF (pessoas fisicas), assim como das

contas de utilidades pOblicas, sem multas;

2.12. Relagao de Contratos com terceiros, informando as raz6es sociais das contratadas,

objetos de contratagao, valor anual dos contratos e vig6nciasl

2.13. Receitas Totals / Despesas Totais, assinada pelos representantes legais da

Organizagao Social;

2.14. Comprovante de inscrigao e situagao cadastral -- CNPJI

2.15. Certificado de regularidade do FGTS -- CRF

2.16. Certidio conjunta negativa de d6bitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da

Uniao, que incluid6bitos is contribuig6es previdenciarias e is de terceiros;

2.17. Certidio Negativa de Tributes Mobiligrios do Municipiol

2.1 8. Certificado do CADIN Municipal;

2.19. Certificado de apenados do TCM, atestando a inexist6ncia de penalidades aplicadas

pelo referido 6rgaol

2.20. Cadastro de Entidades Parcerias do Terceiro Setor -- CENTS;

2.21. Certidio Negativa de D6bitos Trabalhistas - CNDT.

3. Trimestralmente, com a proposta de Plano de Trabalho para o exercicio seguinte

3.1. Atualizagao do Plano de Comunicagao dos Objetos Culturaisl

3.2. Crit6rios adotados para definiQao de Programagao Cultural para o trimestre;

3.3. Descritivo da Programagao Cultural prevista para o pr6ximo trimestre.

4. Quando houver novo documento ou alteragao do anterior:

4.1. Regulamento de aquisig6es de bens e contratag6es de obras e serviQos com recursos

do TERMO DE COLABORAQAO, devidamente publicado no Didrio Oficial da Cidadel

4.2. C6pia das atas de reunites do Conselho de Administragao ou Diretoria, devidamente

registradas, que abordem assuntos relacionados ao TERMO DE COLABORAQAOI

4.3. Manual de Recursos Humanosl

4.4. Manual de Normal e Procedimentos de Seguranga

X
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ANEXO IV DO TERMO DE COLABORAQA0 - TERMO DE PERMISSA0 DE USO DOS

BENS M6VEIS E iNTANGiVEIS

Pelo presente instruments, de um lado a Prefeitura de Sio Paulo, por interm6dio da

FundaQao Theatre Municipal de Sio Paulo - FTMSP, inscrita no CNPJ/ME sob o n '
15.913.253/0001-23, com sede na Praia das Artes, localizada no enderego Av. Sio Joao,

281. 1' andar, Centro Hist6rico de Sio Paulo, Sio Paulo - SP, CEP 01035-000,

representada por sua Diretora Gerd, Maria Emilia Nascimento Santos, brasileira, portadora

de c6dula de identidade RG n ' 3.527.636 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o n '

557.970.595-68, doravante nomeada PERMITENTE, e de outro dado a Associagao de

Cultura, Educagao e Assist6ncia Social Santa Marcelina, Organizagao da Sociedade Civil,

inscrita no CNPJ/ME sob o n ' l0.462.524/0001-58, com sede no enderego Largo General

Os6rio, n ' 147, no bairro da Luz (CEP 01213-010), com estatuto registrado no 2' Cart6rio de

Registro de Titulos e Documentos de Pessoa Juridica da Cidade de Sio Paulo, sob o n '

151 .688, neste ato representada por sua Diretora Presidente, Ir. Rosane Ghedin, brasileira,

portadora de c6dula de identidade RG n ' 19.838.222-4 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o

n' 128.400.028-1 7, doravante nomeada PERMISSIONARIA, resolvem celebrar o presente

TERMO DE PERMISSAO DE USO DOS BENS MoyEIS E iNTANGIVEtS, com fundamento

no artigo 46 do Decreto Municipal 52.858, de 20 de dezembro de 2011, mediante as

seguintes cliusulas e condiQ6es:

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJET0

1 .1 . A PERMITENTE 6 proprietaria dos bens m6veis abrigados nos seguintes equipamentos

culturais:

a

b

c.

Theatre Municipal de Sio Paulo.

Praia das Artes e

Central T6cnica de Produg6es Chico Giacchieri

1 .2. Tats bens m6veis estio inventariados e avaliados anteriormente a formalizaQao do

presente Termo de Permissio de Uso, bem como os bens intangiveis, descritos e todos

relacionados em documents conforme Sistema de Bens Patrimoniais do Mun\icipio -- SBPM,

0
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da Secretaria Municipal de Fazenda, instruido pelo Processo SEI no 8510.2019/0000077-0

gerado para esse fim.

1.3. A PERMITENTE permite a PERMiSSIONARiA, o uso desses bens m6veis e

intangiveis, para desenvolvimento de atividades conforme previstas no TERMO DE

COLABORAQAO n ' 01/FTMSP/2020, ao qual o presente instrumento torna-se vinculado,

ficando a PERMISSIONARIA, desde ja autorizada a utilize-1os.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIQOES, RESPONSABILIDADES E OKBiGAQOES

DA PERMISSIONARIA

2.1 . Sio obrigag6es da PERMiSSiONARtA

2.1 .1 . Utilizar os bens m6veis exclusivamente para as finalidades especificadas no TERMO

DE COLABORAQAO, sendo vedado seu uso de forma diversa ou para qualquer outra

finalidade, nio podendo ser cedidos ou transferidos no todo ou em parte a terceiros. exceto

quando expressamente autorizado pda PERMITENTE, nos termos da legislagao em vigorl

2.1.2. Zelar pda guarda, limpeza e conservagao dos mencionados bens, tomando

quaisquer provid6ncias que se tornarem necessgrias para mant6-1os em boas condig6es de

conservagao, climatizagao, seguranga e limpeza, a fim de restitui-los no estado em que os

recebeu. salvo pdas modificag6es e consertos regularmente autorizadosl

2.1.3. Observar as regras de seguranga atinentes aos bens

2.1.4. Manter funcion6rios devidamente qualificados para a manutenQao, limpeza e demais

cuidados relativos aos bensl

2.1.5. Nio alterar qualquer caracteristica dos bens cedidos a nio ser mediante pr6via

autorizagao da PERMITENTE, correndo as despesas daidecorrentes is suas expensasl

2.1 .6. Impedir que terceiros se apossem dos bens m6veis referidos, relacionados conforme

Sistema de Bens Patrimoniais do Municipio -- SBPM, da Secretaria Municipal de Fazenda,

instruido peso Processo SEI n ' 8510.2019/0000077-0, dando conhecimento a

ASSESSO

0

pJURiDICA

ial.dc Cultilra



FUN DAVAO
TH EXTRA
MURIel PALH

PERMITENTE, de qualquer fato ou aQao que ocorrer nesse sentido, ou mesmo de penhora

que venha a recair sobre esses bens;

2.1.7. Garantir aos prepostos da FTMSP, devidamente credenciados, o acesso a todas as

depend6ncias e instalag6es para inspeQao rotineira ou extraordinaria, bem como

fiscalizagao e avaliagao do cumprimento das obrigag6es impostas neste Termo;

2.1 .8. Comunicar a PERMITENTE as aquisiQ6es de bens m6veis que forem realizadas, bem

como acervo adquirido ou doado, em at6 trinta dias ap6s cada ocorr6ncia, a fim de que

essay aquisig6es possam ser registradas pda FTMSP;

2.1 .9. Entregar a FTMSP para que sejam incorporados ao seu patrim6nio, nas hip6teses de

extingao ou de desqualificagao, as doag6es e legados eventualmente recebidos em
decorr6ncia do TERMO DE COLABORAQAO, assim como os bens adquiridos, que venham

a integrar o acervo, e os excedentes financeiros gerados ao longo de sua execuQao.

2.2. O descumprimento, pda PERMISSIONARIA, de quaisquer das obrigag6es impostas

neste Termo ou de exig6ncias constantes da legislagao pertinente acarretar6 a revogagao

de pleno direito da presente Permissao, bem como do mencionado TERMO DE
COLABORA(;AO, independentemente de interpelagao ou notificagao judicial ou

extrajudicial, sem ressarcimento de qualquer natureza, podendo ser aplicadas a
PERMISSIONARIA as sang6es previstas nos incisos 1, 11 do artigo 87, da Lei Federal n '

8.666/93, alterada pda Lei n ' 8.883/94.

2.3. A PERMITENTE podera, a qualquer tempo, proceder a realizagao de confer6ncia dos

bens cedidos e de seu estado de conservagao e utilizagao.
b

CLAUSULA TERCEIRA DO PRAZO DE VIGENCIA

3.1. A presente Permissio de Uso 6 concedida pelo mesmo puzo do TERMO DE

COLABORAQAO.

San
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CLAUSULA QUARTA DO ENCERRAMENTO DA PERMISSAO DE USO

4.1. Extinto o TERMO DE COLABORAQAO n ' 01/FTMSP/2020 ou a presente Permissao,

as benfeitorias de qualquer natureza e as reformas realizadas nos bens m6veis

permanecerao a des incorporadas, passando a integrar o patrim6nio da PERMITENTE

sem qualquer ressarcimento.

4.2. Nos casos omissos, a Permissdo de Uso podera ser revogada por aplicaQao das

disposig6es da Lei Federal n ' 8.666/93, alterada peta Lei n ' 8.883/94.

4.3. A nio restituigao imediata dos bens a que se refere esta Permissao, ao t6rmino do

puzo de vig6ncia contratual, ensejar6 sua retomada pda forma cabivel, inclusive por meld

de aQ6es judiciais, com direito a medida laminar.

4.4. No casa de a PERMITENTE ser compelida a recorrer a medidas judiciais para

recuperagao de seus bens, ficar6 a PERMISSiONARtA obrigada ao pagamento de multa

digria em valor proporcional ao valor do bem a ser recuperado, com base em seu prego de

mercado, que incidirg desde a data de caracterizagao do fato at6 a data em que os referidos

bens forem restituidos a PERMITENTE, sem prejuizo de outras cominag6es legais e

instrumentals, custom e honordrios advocaticios, estes fixados em 20% (vinte por cento)

sabre o valor da causa.

CLAUSULA QUINTA - DO FORO

5.1. Fica eleito o Foro da Fazenda POblica, na Comarca da Capital, para dirimir qualquer

pend6ncia originaria da presente Permissio.

E por estarem ambos de acordo, foi lavrado o presente Termo, em quatro vias de igual teor,

as quais, depois de conferidas pdas Panes, sio assinadas por das e pdas testemunhas

abaixo qualificadas.
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Sio Paulo, 24 de outubro de 2020

lantos

Fundagao Theatre Municipal de Sio Paulo - FTMSP

Associagao de Cultura, Educagao e Assist6ncia Social Santa Marcelina

Testemunha l: -lP#lg;/I';a ''(--'-- ,.x3o;-t
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ANEXO v DO TERMO DE COLAnORAQAO - TERMO DE PERMISSAO DE uso DOS

BENS IMOVEIS

Peso presente instrumento, de um dado a Prefeitura de Sio Paulo, por interm6dio da

Fundagao Theatro Municipal de Sio Paulo - FTMSP, inscrita no CNPJ/ME sob o n '

15.913.253/0001-23, com sede na Praia das Ailes. localizada no endereQO Av. Sio Joao,

281, 1' andar, Centro Hist6rico de Sio Paulo, Sio Paulo - SP, CEP 01035-000,

representada por sua Diretora Gerd, Maria Emilia Nascimento Santos, brasileira, portadora
de c6dula de identidade RG n ' 3.527.636 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o n '

557.970.595-68, doravante nomeada PERMITENTE, e de outro dado a Associagao de

Cultura, EducaQao e Assist6ncia Social Santa Marcelina, OrganizaQao da Sociedade Civil,

inscrita no CNPJ/ME sob o n ' l0.462.524/0001-58, com sede no enderego Largo General

Os6rio, n ' 147, no bairro da Luz (CEP 01213-010), com estatuto registrado no 2' Cart6rio de

Registry de Titulos e Documentos de Pessoa Juridica da Cidade de Sio Paulo, sob o n '

151 .688, neste ato representada por sua Diretora Presidente, Ir. Rosane Ghedin, brasileira,

portadora de c6dula de identidade RG n ' 19.838.222-4 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o

n' 128.400.028-17, doravante nomeada PERMISSIONARIA, resolvem celebrar o presente

TERMO DE PERMISSAO DE USO DOS BENS IM6VEtS. com fundamento no artigo 46 do

Decreto Municipal 52.858, de 20 de dezembro de 201 1 . mediante as seguintes c16usulas e

condiQ6es:

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJET0

1.1. A PERMITENTE 6 proprietaria dos bens im6veis onde estio instalados os seguintes

equipamentos culturais:

a. Theatro Municipal de Sio Paulo, Im6vel tombado com endereQO na Praia Ramos,

s/no, RepOblica, Sio Paulo, SP, com terreno de 6.700m: com aproximadamente 15.000m:

de area construida

b. Praia das Artesl im6vel com endereQO na Avenida Sio Joan, n ' 281, Centro
Hist6rico, Sio Paulo, SP, com terreno de 8318m2 com aproximadamente 26.000m: de area

construida, cuja Saba do Conservat6rio 6 tombadal

c. Central T6cnica de Produg6es Chico Giacchieri, Im6vel com enderego na Rua

Pascoal Ranieri, n ' 75, Canind6, Sio Paulo, SP, com terreno de 19.350m: com

aproximadamente 6.192m ' de area construida

/'
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1.2. A PERMITENTE permite a PERMISSIONARIA o uso dos im6veis e respectivas

edificag6es, para desenvolvimento das atividades previstas no TERMO DE

COLABORAQAO n ' 01/FTMSP/2020, ao qual o presente Terms encontra-se vinculado,

ficando a PERMISSIONARIA, desde ja autorizada a ocupa-los e usa-los, inclusive como sua

cede, desde que as atividades alidesenvolvidas circunscrevam-se aos objetivos do referido

TERMO DE COLABORAQAO.

1.3. O im6vel da Praia das Artes, referido no item I.I., "b.", pode ser ocupado para

finalidade prevista no item 1 .2. nos andares 6', 7' e 8'

1.4. A PERMISSIONARIA compromete-se a utilizar os im6veis e equipamentos a des

integrados exclusivamente para o fim especificado no TERMO DE COLABORAQAO n '

OI/FTMSP/2020, e para a realizaQao das atividades destinadas a obtengao de parcerias

institucionais e/ou receitas operacionais para complementar ou ampliar os resultados

previstos no referido TERMO DE COLABORAQAO, de acordo com as definiQ6es e

condig6es especificadas neste Termo, sends vedado o seu uso de forma diversa ou para

qualquer outra finalidade, nio podendo cede-1os ou transfers-los no todo ou em parte a

terceiros, exceto, nos termos da cliusula terceira ou quando pr6via e expressamente

autorizado pda PERMITENTE, por interm6dio da FTMSP, nos termos da legislagao em

vigor

CLAUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIQ6ES, RESPONSABILIDADES E 0BRIGAQ6ES

DA PERMISSIONARIA:

2.1 . Sio obrigag6es da PERMISSIONARiA

2.1.1. Zelar pda seguranQa, limpeza e conservagao dos mencionados im6veis e seus

equipamentos, providenciando prontamente os servigos de manutengao e conservagao

predial preventiva e corretiva e de salvaguarda que se tornarem necessarios, e estruturando

as retinas de manutengao e seguranQa por meio dos seguintes pianos, manuais e

cronograma, a serem apresentados nas condig6es e prazos descritos nos itens 2.1.44 e

2.1.45 do Termo de ColaboraQao no.01/FTMSP/2020.

\
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2.1 .2. Realizar capacitag6es peri6dicas de suas normas e procedimentos de seguranga com

todos os funciongrios e terceirizados, bem come realizar, no minimo, um simulado e uma

atividade pratica voltada a atuagao em casa de inc6ndios e acidentes com funcion6rios,

colaboradores e usu6rios por anal

2.1.3. Seguir os procedimentos definidos nas normativas da FTMSP, no caso de obras e

reformas de ampliaQao, adequagao, restauro ou construgaol

2.1 .4. Obter a devida autorizagao formal do(s) 6rgao(s) responsavel(is) peso tombamento e

de todas instAncias do Poder POblico previstas na legislagao, quando for o caso, antes de

promover quaisquer modificaQ6es nos bens im6veis descritos na cldusula primeira, inclusive

instalag6es e16tricas e hidraulicasl

2.1.5. Impedir que terceiros se apossem dos im6veis referidos neste Termo, ou dele se

utilizem, dando conhecimento a PERMITENTE de qualquer turbagao, esbulho ou imissio na

posse que porventura ocorram, ou penhora que venha a recair sobre ele;

2.1 .6. Responder, perante terceiros, por eventuais danos, de qualquer natureza, e cumprir

todas as exig6ncias dos poderes pOblicos a que der causa, em decorr6ncia de suas

atividades no im6vell

2.1 .7. Garantir aos prepostos da FTMSP, devidamente credenciados, o acesso a today as

depend6ncias e instalag6es para inspegao rotineira ou extraordin6ria. bem como

fiscalizagao e avaliagao do cumprimento das obrigaQ6es impostas neste Termol

2.1 .8. Arcar, at6 a efetiva e integral restituigao da posse da area. com as despesas relativas

ao consumo de energia e16trica. agua, telefone, gas, esgoto e quaisquer outras que venham

a incidir sobre os bens im6veis, assim como promover sua conservagao e limpeza, de forma

a viabilizar imediata ocupagao e utilizaQao, ap6s a entrega dos im6veis a PERMITENTEI

2.1.9. Arcar com todos os impostos e taxas que eventualmente venham a incidir sobre os

im6veis previstos na c16usula primeira deste TERMO, proporcionalmente a sua ocupagaot

2.1 .1 0. Apresentar, junto ao relat6rio final de atividades e de prestagao de contas, a relaQao

de todos os pagamentos efetuados referentes ao periodo compreendido no Trmo de

ASSESS
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Colaboragao no.01/FTMSP/2020, relativos aos itens 2.1 .8 e 2.1.9 acima, cujos respectivos

comprovantes deverio permanecer guardados pele puzo legal no arquivo da
PERMISSIONARIA, a disposigao da PERMITENTE e dos 6rgaos fiscalizadoresl

2.1 .1 1. Manter vigente e regular o Auto de Vistorla do Corpo de Bombeiros e envidar todos

os esforgos no sentido de manter regular e vigente o alvaro de funcionamento do im6vell

2.1.12. Encaminhar a PERMITENTE c6pia dos projetos basicos, executivos e

complementares das interveng6es realizadas. c6pia das autorizaQ6es municipais, do Corps

de Bombeiros e dos 6rgaos de tombamento, quando for o casa, bem como c6pia dos

memorials descritivos e atualizag6es cadastrais efetuadas;

2.1.13. Apresentar trimestralmente, com o Relat6rio Partial de ExecuQao do Objeto e

Relat6rio Final de Execugao do Objeto, o descritivo das ag6es de manutengao predial e

conservagao preventival das agnes de incremento da seguranga. incluindo capacitag6es

internasl das obras avis e agnes de regularizagao do im6vel realizadas no periodol

2.1 .14. Apresentar politica para cessdo onerosa e gratuita dos espaQos para aprovagao pda

PERMITENTE, contendo os tipos de eventos que podem ou nio ser realizados. bem coma

o conjunto de regras para a cessio dos espagos e tabela de custos para cessio onerosa

em at6 3 (tr6s) meses ap6s a assinatura do presente Terms. As alterag6es nesse

documents deverio ser comunicadas a PERMITENTE, sempre e quando houver;

2.1.15. Cumprir as normas de posturas, saOde, seguranQa pOblica, transito, metrologia,

edificag6es, memo ambiente e todas aquelas inerentes a atividade que sera desenvolvidal

2.1.16. Comunicar a PERMITENTE, quaisquer ocorr6ncias relativas aos im6veis ou ao

funcionamento dos servigos que possam interferir no objeto do presente Termo, bem como

qualquer fato novo ou relevante a respeito de aspectos t6cnicos ou de uso e conservagao

das areas.
/-
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CLAUSULA TERCEIRA DA UTILtZAQAO DOS IM6VEIS

3.1. Com vistas a complementar e ampliar os recursos e parcerias para a execugao do

TERMO DE COLABORA(;AO, a PERMISSIONARIA fica autorizada a realizar nos im6veis

permitidos ao uso:

3.1.1. Cessio gratuita ou onerosa de espagos para realizagao de eventos gratuitos ou

onerosos, devendo especificar as condig6es, crit6rios e espagos para essas cess6es no

plano de agro mencionado no item 2.1.16. da C16usula Segunda do TERMO DE
COLABORAQAO, desde que aprovada pda a PERMITENTE a politica para cessio onerosa

e gratuita dos espaQosl

3.1.2. Instalagao e manutengao de: lanchonete, cafe, restaurante, estacionamento. loja de

suvenires e livraria, conforme o caso, que poderao ser geridos diretamente pda

PERMiSSIONARIA ou por meio de contratagao de terceiros, nos termos de seu

regulamento de compras e contrata96es, a ser comunicada a PERMITENTE

3.2. A PERMISSIONARIA deveri informar trimestralmente o nOmero de eventos gratuitos e

onerosos realizados, bem como indicar a receita obtida a partir da utilizagao dos espagos de

acordo com os itens 3.1.1. e 3.1.2. acima.

CLAUSULA QUARTA - DA REVOGAQAO DO TERMO DE PERMISSA0 DE USO

4.1. O descumprimento, pda PERMISSIONARIA, de quaisquer das obrigag6es impostas

neste Termo, ou de exig6ncias constantes da legislagao pertinente, acarretarg a revogaQao

de pleno direito da presente Permissao, bem homo do mencionado TERMO DE

COLABORAQAO, independentemente de interpelagao ou notificagao judicial ou

extrajudicial, sem ressarcimento de qualquer natureza, podendo ser aplicadas a
PERMISSIONARIA as sang6es previstas nos incisos 1, 11 do artigo 87, da Lei Federal n '

8.666/93, alterada peta Lei n ' 8.883/94.

CLAUSULA QUINTA DO PRAZO DE VIGENCIA

5.1. A presente Permissio de Uso 6 concedida pelo mesmo puzo do referido TERMO DE

COLABORAQAO.
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5.2. A nio restituigao imediata do(s) bem(s) a que se refere esta Permissao, ao t6rmino do

puzo, caracterizarg esbulho possess6rio e ensejar6 sua retomada peta forma cabivel,

inclusive agro de reintegragao de posse com direito a medida liminar.

5.3. No caso de a PERMITENTE ser compelida a recorrer a medidas judiciais para

recuperagao de seus bens, ficar6 a PERMISSIONARIA obrigada ao pagamento de multa

di6ria em valor correspondente a R$ 1 .000.00 (mil reals) diaries, que incidir6 desde a data

de caracterizagao do esbulho at6 a data em que a PERMITENTE se reintegrar na posse
dos referidos bens, sem prejuizo de outras cominag6es legais e instrumentais, custos e

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

CLAUSULA SEXTA - DAS BENFEITORIAS

6.1. Extinto o TERMO DE COLABORAQAO n ' 01/FTMSP/2020 ou a presente Permissao,

as benfeitorias de qualquer natureza e as reformas realizadas nos im6veis permanecerao a

des incorporadas, passando a integrar o patrim6nio da FTMSP, sem ressarcimento.

CLAUSULA SETIMA - DOS CASOS 0MISSOS

7.1. Nos cason em que a presente Permissio de Uso for omissa, ela podera ser revogada

por aplicagao das disposiQ6es da Lei Federal n ' 8.666/93, alterada pda Lei n ' 8.883/94.

CLAUSULA OITAVA - DO FORO

8.1. Fica eleito o foro da Fazenda POblica, na Comarca da Capital, para dirimir qualquer

pend6ncia originaria da presente Permissio.

E por estarem ambas de acordo, foi lavrado o presente Termo, em quatro viag de igual teor,

as quais. depois de conferidas pdas Panes. sio assinadas por das e pdas testemunhas

abaixo qualificadas.
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