
Cultura
UNIDADE DE FOMENTO 
E DIFUSÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL

Contrato de Gestão nº 25/2008
Processo Sc. Nº 328/2008
Contrato Que Entre Si Celebram O Estado De São Paulo,

Por Intermédio Da Secretaria De Estado Da Cultura, E A Abaçaí
Cultura E Arte

Pelo presente instrumento e, na melhor forma do direito,
de um lado o ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, com sede na Rua Mauá,
nº 51, Luz, São Paulo, Capital, CEP 01028-900, CNPJ/MF
51531.051/0001-80, neste ato representada por seu titular, Sr.
JOÃO SAYAD, brasileiro, casado, portador da cédula de identi-
dade RG nº 3.339.351 e inscrito no CPF/MF sob o nº
301.285.798-20, denominado CONTRANTE, e a ABAÇAÍ CUL-
TURA E ARTE, com sede em São Paulo, Brasil, na Avenida
Cásper Líbero 390, 6º andar, conjunto 610, inscrita no CNPJ/MF
sob n( 50.590.215/001-88, neste ato representada pelo diretor
executivo SILVIO MARCONDES DE CASTRO, portador da cédula
de identidade RG nº5.477.421 inscrito no CPF/MF nº
703.034.448-00, casado, e seu diretor financeiro LUIZ CARLOS
VINHA, portador da cédula de identidade R.G. nº 4.796.762 e
inscrito no CPF/ MF nº 433.749.568-15, casado, denominada
CONTRATADA, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE
GESTÃO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1 - O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto o

fomento e a operacionalização da gestão e execução, pela
CONTRATADA, das atividades e serviços na área dos Programas
e Projetos em conformidade com o “Anexo Técnico I - Programa
de Trabalho / Prestação de Serviços”, que integra este instru-
mento.

2 - O objeto contratual executado deverá atingir o fim a
que se destina, com eficácia e qualidade requeridas.

3 - Fazem parte integrante deste CONTRATO:
a) Anexo Técnico I - Programa de Trabalho/Prestação de

Serviços;
b) Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento
c) Anexo Técnico III - Limites e Critérios de Despesas com

Remuneração de Dirigentes e Empregados da Organização
Social

d) Anexo IV - Inventário e Avaliação dos Bens Móveis
e) Anexo V - Termo de Permissão de Uso
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDA-

DES DA CONTRATADA
Para o atendimento de suas obrigações, cabe à CONTRA-

TADA, além das obrigações constantes das especificações téc-
nicas (Anexos I e II), bem como dos diplomas legais, federal e
estadual, que regem a presente contratação, as seguintes:

1 - Executar os serviços descritos e caracterizados no inclu-
so “Anexo Técnico I - Programa de Trabalho/Prestação de
Serviços”, cumprindo as metas a serem atingidas, nos prazos
previstos, em consonância com as demais cláusulas e condições
estabelecidas neste CONTRATO DE GESTÃO;

2 - Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora
permitido, em conformidade com o disposto nos respectivos
termos de permissão de uso, até sua restituição ao Poder
Público;

3 - Comunicar À Unidade Gestora todas as aquisições de
bens móveis e imóveis que forem realizadas, bem como acervo
adquirido ou doado para ser patrimoniado pela Secretaria de
Estado da Cultura no prazo de 30 (trinta) dias após sua ocor-
rência.

4 - Entregar ao Estado para que sejam incorporados ao seu
patrimônio, nas hipóteses de extinção ou de desqualificação, as
doações e legados eventualmente recebidos em decorrência do
CONTRATO DE GESTÃO, assim como os bens adquiridos, que
venham a integrar o acervo, e os excedentes financeiros gera-
dos ao longo de sua execução;

5 - Pôr à disposição do Estado para que sejam revertidos ao
seu patrimônio, nas hipóteses de desqualificação ou extinção
da entidade e de rescisão contratual, os bens permitidos ao uso,
bem como o saldo dos recursos financeiros repassados em
decorrência do CONTRATO DE GESTÃO;

6 - Contratar, se necessário, pessoal para a execução das
atividades previstas neste CONTRATO DE GESTÃO, responsabi-
lizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do objeto desta avença, e
observando os limites e critérios para a despesa com a remune-
ração e vantagens de qualquer natureza de dirigentes e empre-
gados, conforme estabelecido no “Anexo Técnico III - Sistema
de Despesa com Pessoal”;

7 - Publicar na imprensa diária e no Diário Oficial do Estado,
no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura
deste contrato, regulamento próprio contendo os procedimentos
que adotará nas aquisições de bens e contrações de obras e ser-
viços com recursos provenientes do Poder Público;

8 - A remuneração e vantagens de qualquer natureza a
serem percebidas pelos dirigentes e empregados das
Organizações Sociais de Cultura não poderão exceder aos níveis
de remuneração praticados na rede privada da cultura, basean-
do-se em indicadores específicos divulgados por entidades
especializadas em pesquisa salarial existentes no mercado;

9 - Manter, durante a execução do contrato, todas as con-
dições exigidas para qualificação como organização social;

10 - Manter, em perfeitas condições de uso, os equipa-
mentos e instrumentais necessários para a realização dos servi-
ços contratados;

11 - Submeter à aprovação prévia da Secretaria da Cultura
os projetos culturais que impliquem:

a) O uso de espaços internos dos bens imóveis, prédios ou
terrenos, objeto do CONTRATO DE GESTÃO, para empreendi-
mentos diversos, tais como, eventos culturais montagem de
restaurantes, lanchonetes, quiosques, livrarias e assemelhados;

b) O empréstimo de bens móveis do patrimônio artístico,
histórico e cultural à organizações nacionais ou internacionais,
para exibição em mostras, exposições e outros eventos, em vir-
tude de intercâmbio ou não;

c) A restauração de obras do acervo artístico, histórico e
cultural.

12 - Apresentar trimestralmente e anualmente até 20/03
do ano subseqüente, relatórios de atividades no período, para
verificação pela Comissão de Avaliação quanto ao cumprimen-
to das diretrizes e metas definidas do CONTRATO DE GESTÃO.

13 - Contratar seguro multirisco para os bens móveis do
patrimônio histórico, artístico e cultural, quando se tratar de
projetos culturais que impliquem em empréstimo a organiza-
ções nacionais ou internacionais, para exibição em mostras,
exposições e outros eventos, em virtude de intercâmbio ou não;

14 - Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de
cultura cujo uso lhe fora permitido, seguido pelo nome desig-
nativo “Organização Social de Cultura”;

15 - Responsabilizar-se pela reparação ou indenização de
dano, material e/ou moral, decorrente de ação ou omissão,
dolosa ou culposa (negligência, imperícia ou imprudência) de
seus agentes, causado ao Estado, aos usuários (ou consumido-
res) dos serviços ou a terceiros, sem prejuízo das demais comi-
nações legais e contratuais;

16 - Responsabilizar-se pelos danos causados por ação ou
omissão doloso ou culposa (negligência, imperícia ou impru-
dência) aos bens móveis e/ou obras de arte que constituem
patrimônio histórico, artístico e cultural.;

17 - A responsabilidade de que trata o item anterior esten-
de-se aos casos de dano causado por falhas relativas à presta-
ção dos serviços, nos termos do artigo 14 da Lei nº 8.078, de
11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor);

18 - Atender aos usuários (ou consumidores) dos serviços
com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, man-

tendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços e obser-
vando-se a legislação especial de proteção ao idoso, à criança,
ao adolescente e ao portador de deficiência;

19 - Manter, em local visível ao público em geral, placa
indicativa do endereço em que os usuários (ou consumidores)
possam apresentar as reclamações relativas aos serviços,
segundo modelo fornecido pela Secretaria;

20 - Apresentar mensalmente à Unidade Gestora, até o 10º
(décimo) dia do mês subseqüente, os extratos bancários de
movimentação da conta na qual os recursos públicos são depo-
sitados bem como o fluxo de caixa, em modelo de formulário a
ser fornecido pela Secretaria de Estado da Cultura.

21 - Efetuar auditoria anual com empresa de auditora
externa, aprovada pelo Conselho de Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRA-
TANTE

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

1 - Prover a CONTRATADA dos meios necessários à execu-
ção do objeto deste contrato;

2 - Programar no orçamento do Estado, nos exercícios sub-
seqüentes ao da assinatura do presente Contrato, os recursos
necessários, nos elementos financeiros específicos para custear
a execução do objeto contratual, de acordo com o sistema de
pagamento previsto no “Anexo Técnico II - Sistema de
Pagamento”, que integra este instrumento;

3 - Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, mediante ato
do Secretário da Cultura e celebração dos correspondentes ter-
mos de permissão de uso;

4 - Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior
desta cláusula, anteriormente à formalização dos termos de
permissão de uso;

5 - Promover, observado o interesse público e as disposi-
ções legais pertinentes, o afastamento de servidores públicos
para terem exercício na Organização Social da Cultura;

6 - Aprovar o regulamento de que trata o item 7 da cláu-
sula anterior (segunda), no prazo de 30 (trinta) dias da sua
publicação no Diário Oficial do Estado. Havendo impugnação
total ou parcial, assinalará prazo razoável para as correções
pertinentes;

7 - Analisar, anualmente, a capacidade e as condições de
prestação de serviços comprovadas por ocasião da qualificação
da entidade como Organização Social de Cultura, para verificar
se a mesma ainda dispõe de suficiente nível técnico para a exe-
cução do objeto contratual.

PARÁGRAFO ÚNICO - O montante dos recursos destinados
ao cumprimento do item ‘2’, desta cláusula, será compatível
com as leis de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual.

CLÁUSULA QUARTA - DA AVALIAÇÃO
A Comissão de Avaliação constituída pela Secretaria de

Estado da Cultura, em conformidade com o disposto no artigo
6º do Decreto n.º 43.493/98, procederá à verificação periódica
do desenvolvimento das atividades e do retorno obtido pela
Organização Social com a aplicação dos recursos sob sua ges-
tão, elaborando relatório circunstanciado, encaminhando cópia
à Assembléia Legislativa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A verificação de que trata o “caput” desta cláusula, relati-

va ao cumprimento das diretrizes e metas definidas para a
CONTRATADA, restringir-se-á aos resultados obtidos em sua
execução, através dos indicadores de desempenho estabeleci-
dos, em confronto com as metas pactuadas e com a economici-
dade no desenvolvimento das respectivas atividades.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A Comissão de Avaliação referida nesta cláusula deverá

elaborar relatório anual conclusivo sobre a avaliação do desem-
penho da CONTRATADA, em conformidade com o pactuado
neste CONTRATO DE GESTÃO.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Os relatórios mencionados nesta cláusula deverão ser

encaminhados pela Secretaria de Estado da Cultura ao
Governador do Estado, para subsidiar sua decisão acerca da
manutenção da qualificação da entidade como Organização
Social na área da cultura.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO
A execução do presente CONTRATO DE GESTÃO será

acompanhada pela Unidade de Fomento e Difusão de Produção
Cultural da Secretaria, assim como pela Comissão de Avaliação,
conforme disposto neste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente Contrato será até o dia 31

de dezembro de 2011, podendo ser renovado, após demonstra-
da a consecução dos objetivos estratégicos e das metas esta-
belecidas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não obstante o prazo estipulado
no “caput”, este contrato é pactuado com a cláusula resoluti-
va, cuja implementação dar-se-á no primeiro dia de janeiro de
cada exercício abrangido, caso não se verifique a suficiência de
recursos orçamentários aprovados por lei aptos a suportar as
despesas daquele exercício.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo a resolução do contrato
com base na condição estipulada no parágrafo anterior, a CON-
TRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, especifi-

cado no “Anexo Técnico I - Programa de Trabalho/Prestação de
Serviços”, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo
e condições constantes neste instrumento, bem como no “Anexo
Técnico II - Sistema de Pagamento”, a importância global esti-
mada em $ 24.000.000,00 (Vinte e quatro milhões de reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Do montante global mencionado no “”caput” desta cláu-

sula, o valor de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) corres-
ponde a este exercício financeiro, onerará a rubrica EE 339039,
no Programa de Trabalho 13.392.1201.5709.0000, destinado a
custear o presente CONTRATO DE GESTÃO.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O valor restante correrá por conta dos recursos consigna-

dos nas respectivas leis orçamentárias, dos exercícios subse-
qüentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Os recursos do “caput” desta cláusula poderão ser altera-

dos a qualquer tempo, para acréscimo ou para supressão dos
valores, conforme as disponibilidades financeiras dos recursos
alocados no orçamento;

PARÁGRAFO QUARTO
Os recursos repassados à CONTRATADA poderão ser por

esta aplicados no mercado financeiro, desde que os resultados
das aplicações revertam-se, exclusivamente, ao cumprimento
dos objetivos deste CONTRATO DE GESTÃO.

PARÁGRAFO QUINTO
Do total dos recursos repassados no primeiro ano de vigên-

cia do presente contrato, 6% deverá ser depositado pela
Organização Social em conta corrente específica de sua titulari-
dade, a fim de constituir um fundo de reserva, sob a tutela do
Conselho de Administração da Associação, que somente pode-
rá ser utilizado na hipótese de atraso, por parte da CONTRA-
TANTE, no repasse de recursos. A liberação desses recursos
ficará condicionada a apresentação pela CONTRATADA do
plano de restituição dos respectivos valores ao fundo de reser-
va, bem como a aprovação do Conselho de Administração da
CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEXTO
As fontes de recursos financeiros para a execução do obje-

to do presente CONTRATO DE GESTÃO poderão ser:
1 - transferências provenientes do Poder Público;
2 - receitas auferidas pela prestação de serviços e pela rea-

lização de atividades, como bilheterias;
3 - receitas advindas da utilização de seus espaços físicos,

quando autorizado pela Secretaria;
4 - rendas diversas, inclusive da venda ou cessão de seus

produtos, tais como, direitos autorais e conexos;
5 - doações, legados e contribuições de entidades nacio-

nais e estrangeiras;
6 - rendimentos de aplicações de ativos financeiros;
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FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, 
PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL 
DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO

Despacho do Diretor Executivo, de 22-4-2008
Processo Faepa: 383/2008 - Autorização para aquisição de

um tubo de raios x, anodo composto de liga de phenium, tungs-
tênio e molybdenium, com capacidade térmica de foco 1:28 kw,
foco 2:34 kw, trabalho em tensões de até 140 kv, com vida útil
mínima de garantia de 130000 segscan, compatível com apare-
lho Somaton Emotion da Siemens,M P/N 5534800, ao preço de
R$166.921,00 (Cento e sessenta e seis mil, novecentos e vinte
e um reais), da empresa Siemens Ltda-Div Eletromedicina, nas
disposições do Inciso I, do Artigo 25 da Lei 8666/93.

Transportes
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Despacho do Diretor de Procedimentos e Logística, 
de 24-4-2008
Acha-se aberta vistas pelo prazo de 10 dias a contar desta

publicação, para os seguintes documentos:
Protocolado nº 115.170/07 – Vistas à Empresa Auto Ônibus

Manoel Rodrigues S/A, para conhecimento e manifestação.
Protocolado nº 115.521/07 – Vistas à Empresa Auto Ônibus

Manoel Rodrigues S/A, para conhecimento e manifestação.
Protocolado nº 116.059/08 – Vistas à Empresa Auto Ônibus

Manoel Rodrigues S/A, para conhecimento e manifestação.

DEPARTAMENTO 
DE ESTRADAS DE RODAGEM

Portaria SUP/DER - 40, de 24-4-2008

Altera o Artigo 2º da Portaria SUP/DER-055-
16/07/2007 e item que especifica do
Regulamento para Credenciamento de
Profissionais Assistentes Técnicos (1.4)

O Superintendente do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo, de conformidade com os
incisos IV, VI e VII do artigo 18 do Regulamento Básico do DER,
aprovado pelo Decreto nº 26.673, de 28/01/1987, resolve:

Artigo 1º - Fica assim redigido o Artigo 2º da Portaria
SUP/DER-055-16/07/2007 que aprovou o Regulamento Para
Credenciamento de Profissionais Assistentes Técnicos:

“Artigo 2º - Os Profissionais Assistentes Técnicos a que se
refere o artigo 1º atuarão, respectivamente, nas áreas contábeis
e atuariais, de economia, de arquitetura, de engenharia e de
medicina”.

Artigo 2º - O item 2 do citado Regulamento passa ter a
seguinte redação:

“2 – Os trabalhos dos profissionais Assistentes Técnicos
atuarão, respectivamente, nas áreas contábeis e atuariais, de
economia, de engenharia, de arquitetura e de medicina”.

Artigo 3º - A letra “f” do item 5 do Regulamento em refe-
rência, fica convalidada com a seguinte a seguinte redação:

“f) declaração do interessado de que não atua e não atua-
rá na condição de Assistente Técnico contra a Administração
Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Estado de São
Paulo”.

Artigo 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação ficando revogada a Portaria SUP/DER-031-
18/03/2008. (referente a Papeleta de Remessa nº
940.080/18/DER/2005)

Despacho do Superintendente, de 14-4-2008
No Processo n.º 244.453/01/DER/2005 é declarado encer-

rado o Convênio n.º 3.578/2006, celebrado entre o DER e os
Municípios de Fernão e Gália.

EQUIPE DE ASSISTENTES DA EEO

Extratos de Contrato
PR nº 006099/18/DR.9/07 - CONTRATANTE: DER/SP - CON-

TRATADA: LEÃO ENGENHARIA S/A. - CONTRATO nº 13.802-2 -
TERMO DE ENCERRAMENTO nº 139 - DATA: 24/4/08 - FINALI-
DADE: Encerramento do Contrato nº 13.802-2, firmado em
18/7/05. - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente
em 21/2/08 à fl. 184. - VALOR FINAL DO CONTRATO: R$
15.923.062,90 - ANULAÇÃO: Do saldo dos serviços não utiliza-
dos: R$ 1.145,27 - GARANTIA: R$ 778.038,82 - PRAZO: 17
meses, encerrando-se em 20/12/06. - CLÁUSULAS RETIFICADAS:
Cláusula 7, item 7.1, cláusula 8, item 8.1 e cláusula 9, item 9.1.

PR nº 001011/18/DE/08 - CONTRATANTE: DER/SP - CON-
TRATADA: URBANIZA ENGENHARIA LTDA. - CONTRATO nº
15.189-0 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 187 - DATA:
4/3/08 - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Sr. Diretor de
Administração em 4/3/08 à fl. 16. - FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. - ADIÇÕES E
MODIFICAÇÕES: PRAZO: 1ª Prorrogação de prazo e respectivo
cronograma, por mais 2 meses, perfazendo 4 meses, projetan-
do sua conclusão para 7/5/08. - ANDAMENTO: O andamento de
todos os serviços será regulado pelos cronogramas autuados às
fls. 9/10 do processo. - ESCLARECIMENTO: Este é o 1º Termo
Aditivo e Modificativo do referido contrato.

Retificações
Do D.O. de 9-4-2008
PR nº 004255/18/DE/07 - CONTRATADA: SERG PAULISTA

DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATO:
13.482-0 - DATA: 24/3/08 - ONDE SE LÊ: VALOR FINAL DO
CONTRATO: R$ 207.304,08 - LEIA-SE: R$ 207.340,08

Do D.O. de 24-4-2008
PR nº 000703/18/DE/08 - CONTRATADA: CONSÓRCIO

ENGEVIX-PLANSERVI RODOVIA SP-101 - CONTRATO nº 14.422-
8 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 144 - DATA: 14/3/08 -
ONDE SE LÊ: b) PRAZO E ANDAMENTO: 3ª Prorrogação de
prazo e respectivo cronograma, por mais 7 meses, perfazendo
29 meses, projetando sua conclusão para 17/7/08. - LEIA-SE: b)
PRAZO E ANDAMENTO: 3ª Prorrogação de prazo e respectivo
cronograma, por mais 7 meses, perfazendo 29 meses, projetan-
do sua conclusão para 17/10/08.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SERVIÇO DE COMPRAS
Resumo do Termo Aditivo e Modificativo
Dispensável de Licitação nº 99-0001/2004/SQA/DA - 2º

Volume
Contrato nº 13.061-8 - TAM nº 101
Contratante: DER
Contratada: Companhia de Processamento de Dados do

Estado de São Paulo - PRODESP
Objeto: Prestação de serviços de informática, abrangendo

os serviços de consultoria, desenvolvimento e manutenção de
sistemas, processamento de dados, tratamento de informações,
microfilmagem, treinamento e outros serviços compatíveis com
a sua finalidade, relacionados nas “Especificações de Serviços e
Preços” nº 4019.8, 4020.4, 4021.6. e seus respectivos anexos
“A” e “B”.

Do Prazo: o prazo contratual fica prorrogado por mais 02
meses, de 01/04/2008 a 31/05/2008.

Do Valor do Contrato: o valor do contrato passa a ser de R$
13.172.776,04 e resulta da soma dos seguintes valores: Inicial -
R$ 5.849.647,82, Valor correspondente a reajustamento de pre-
ços - R$ 140.817,84, 1º TAM nº 098/06 - R$ 5.849.647,82, Valor

decorrente de reajustamento contratual - R$ 281.635,68, 2º
TAM nº 618 (alteração das especificações de serviços - x.x, 3º
TAM nº 011, mais valor previsto para reajuste - R$ 525.513,44,
Valor decorrente da prorrogação contratual por mais 02 meses,
de 01/04/2008 a 31/05/2008, a preço inicial - R$ 460.048,52 e
Valor previsto para reajuste de preços compreendido o período
de prorrogação, de 01/04/2008 a 31/05/2008, a preços base de
jan/07 - R$ 65.464,92. Esclarecimento: Este é o 4º TAM do con-
trato. Data da assinatura: 27/03/2008.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

DIVISÃO REGIONAL - DR 2
Comunicado
Em complementação a publicação do D.O. de 9/01/2008,

Seção I Pág. 34, acrescente-se a redação da alínea “K” este
Termo de Cessão de Uso, ao ser publicado entrará em vigor e
revogará o Termo de Cessão de Uso n° 018/02, do Expediente
n° 02-0757-17/01, cujo objeto é uma área de terras de
5.477,62m2 e edificação denominada blocos I e III.

Termo Aditivo e Modificativo nº 178
Data de Ass. 23/04/2008, Contrato nº 15.246-8, Livro 37,

P.L. nº 001613-39/DR.2/2007, Dispensa Licitação nº
189/CQA.2/2007, Fls. 380/381. Contratada: Camargos Carvalho
Máquinas e Ferramentas Ltda ME. Objeto: Serviço de locação
de andaime metálico, para pintura da sede da DR.2, Blocos
I,II,III e IV. : A autorização do Sr. Diretor da DR.2 ás fls. 55 do
Processo Licitatório n° 001613-39/DR.2/2007. O prazo de
vigência do contrato fica estendido até o dia 19/06/2008, perío-
do de 20/03/2008 à 19/06/2008. Este é o Primeiro Termo
Aditivo e Modificativo do Contrato.

Termo Aditivo e Modificativo nº 179
Data de Ass. 23/04/2008, Contrato nº 14.901-9, Livro 37,

P.L. nº 000092-39/DR.2/2007 - 2°Vol., Pregão Presencial nº
001/CQA.2/2007 - 2° Vol., Fls. 382/383. Contratada:
Corporação Gutty de Segurança Patrimonial e Vigilância Ltda -
Objeto: Prestação de serviços de Vigilância/Segurança
Patrimonial para as dependências da Segunda Divisão Regional
de Itapetininga - DR.2: A autorização do Sr. Diretor da DR.2 ás
fls. 18 do Pregão Presencial n° 001/CQA.2/2007 - 2° Vol. O
prazo de vigência do contrato fica estendido até o dia
09/04/2009, período de 10/04/2008 à 09/04/2009. O valor do
presente Contrato passa a ser de R$ 163.797,70. O presente
TAM importa em R$ 81.993,36. Este é o primeiro Termo Aditivo
e Modificativo do Contrato, continuam em vigor as demais
cláusulas do contrato que não colidam com o presente TAM.

Termo Aditivo e Modificativo nº 180
Data de Ass. 23/04/2008, Contrato nº 15.199-3, Livro 37,

P.L. nº 001382-39/DR.2/2007, Edital de Pregão nº
023/CQA.2/2007, Fls. 384/385. Contratada: Auto Posto BR 64
Ltda - Objeto: Contratação de Posto de Serviço para abasteci-
mento dos veículos do DER, sendo: Sede, Residencial e Polícia
Rodoviária Estadual para a cidade de Itapetininga (óleo diesel):
A autorização do Sr. Diretor da DR.2 ás fls. 169 do Processo
Licitatório n° 001382-39/DR.2/2007. O prazo de vigência do
contrato fica estendido até o dia 30/04/2008, período de
01/04/2008 à 30/04/2008. O valor do presente Contrato passa
a ser de R$ 200.128,32. O presente TAM importa em menos R$
40.042,78. Este é o primeiro Termo Aditivo e Modificativo do
Contrato, continuam em vigor as demais cláusulas do contrato
que não colidam com o presente TAM.

DIVISÃO REGIONAL - DR.9
Despacho do Diretor, de 10-4-2008
Expediente nº 003311/17/DR.09/2008 - Interessado:

Açúcar Guarani S.A., com base na Seção 3.02 - Atividades
Gerais - Autorizações para Acesso à Estradas, do Manual de
Normas do DER, concedendo autorização a título precário, para
a utilização da faixa de domínio para abertura de acesso a
rodovia, SP-425, km 179+020m., lado esquerdo, trecho São
José do Rio Preto - Guapiaçu. Divisão Regional DR 9

Termo Aditivo e Modificativo nº 3/DR.9/2008
Livro nº 1 Folhas 14 - Expediente nº 014321/17/DR.09/2007

- Partes: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
São Paulo DER-SP, e Prefeitura Municipal de Cosmorama;
Objeto: Prorrogando do Termo de Cessão de Uso nº
0003/DR.9/2007, firmado aos 08/04/2008, até o dia
30/06/2008.

DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ - DR 6
Extratos de Contrato
Processo: 000469/39/DR.6/2008 - Mod. Pregão - Contrato

nº 15.453-2 - Contratante: DER - Contratada: Terrão Comércio
e Representações Ltda - Objeto: Aquisição de 1.500 quilos de
açúcar, conforme especificações no edital nº DR.6-0004/2008.
Valor: R$ 1.275,00 - Prazo de vigência: O contrato será cele-
brado com duração até 31/12/2008, contados da data da emis-
são da 1ª Nota de Fornecimento de Material. Data da assinatu-
ra: 18/04/2008.

Processo: 000469/39/DR.6/2008 - Mod. Pregão - Contrato
nº 15.454-2 - Contratante: DER - Contratada: Comercial Barros
de Taubaté Ltda - Objeto: Aquisição de pó de café, conforme
especificações no edital nº DR.6-0004/2008. Valor: R$
7.1890,00 - Prazo de vigência: O contrato será celebrado com
duração até 31/12/2008, contados da data da emissão da 1ª
Nota de Fornecimento de Material . Data da assinatura:
18/04/2008.

DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extratos de Contrato
Contrato: ACOM/025/08 – Contratante: DAESP –

Contratado: Douglas Marques – Processo: 3967/90 –
Provisória: 44 – Valor Mensal: R$ 75,60 – Finalidade:
Hangaragem de Aeronaves Próprias – Período: 01/03/08 à
31/10/17 – Assinatura: 01/03/08 – Aeroporto: Amarais.

Contrato: ACOM/026/08 – Contratante: DAESP –
Contratado: Luiz Alexandre Marini – Processo: 3967/90 –
Provisória: 49 – Valor Mensal: R$ 75,60 – Finalidade:
Hangaragem de Aeronaves Próprias – Período: 01/03/08 à
31/10/17 - Assinatura: 11/04/08 – Aeroporto: Amarais.

Contrato: ACOM/027/08 – Contratante: DAESP –
Contratado: Waldir de Mello – Processo: 3967/90 – Provisória:
48 – Valor Mensal: R$ 75,60 – Finalidade: Hangaragem de
Aeronaves Próprias – Período: 01/03/08 à 31/10/17 -
Assinatura: 01/03/08 – Aeroporto: Amarais.

Termo de Alteração Contratual
Termo 5º - Contrato ACOM/004/03 – Contratante: DAESP –

Contratado: Air Park Estacionamento S/C Ltda – Processo:
278/71 – Provisória: 149 – Objeto: Prorrogação do Prazo
Contratual até 31/05/08 – Assinatura: 01/04/08 – Aeroporto:
Ribeirão Preto.

Termo 1º - Contrato ACOM/012/05 – Contratante: DAESP –
Contratado: Juliana da Rocha Campos – Processo: 3591/86 –
Provisória: 06 – Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual até
31/03/10 - Assinatura: 01/04/08 – Aeroporto: Penápolis.

Termo 3º - Contrato ACOM/002/02 – Contratante: DAESP –
Contratado: E.J. Escola de Aeronáutica Ltda - ME – Processo:
439/72 – Provisória: 96 - Objeto: Alteração nos campos n° 15,
18, 19, 20 e 22 do contrato – Assinatura: 04/04/08 – Aeroporto:
Jundiaí.

Termo 2º - Contrato ACOM/051/06 – Contratante: DAESP –
Contratado: Total Linhas Aéreas S.A – Processo: 278/71 –
Provisória: 193 – Objeto: Prorrogação do prazo contratual até
28/02/10 – Assinatura: 09/04/08 – Aeroporto: Ribeirão Preto.

Termo 2º - Contrato ACOM/052/06 – Contratante: DAESP –
Contratado: Total Linhas Aéreas S.A – Processo: 278/71 –
Provisória: 192 – Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual até
28/02/10 – Assinatura: 09/04/08 – Aeroporto: Ribeirão Preto.



- Cartaz e Programa. O material deverá ser impresso em
papel de qualidade, impressão quatro cores e do programa
deverá ser reservado espaço adequado para a inclusão de tex-
tos institucionais da Contratante;

m) Caso a Contratada entenda conveniente a presença de
animais no festival, vez que muitos deles estão inteiramente
ligados à cultura tradicional caipira e caiçara do nosso Estado,
o alojamento, o tratamento, inclusive veterinário, a alimenta-
ção e todas as autorizações dos Poderes Públicos necessárias,
inclusive às sanitárias, correrão por conta e responsabilidade da
Contratada;

n) Equipe de produção qualificada durante todo o evento
(inclusive montagem e desmontagem) e equipe receptiva (bilín-
güe);

o) Estabelecer contatos com a rede pública de ensino e com
a rede particular para, mediante prévia inscrição, promover visi-
tas monitoradas ao evento, de forma a ser trabalhado o poten-
cial pedagógico e educacional do festival;

p) Estrutura física e de mão de obra qualificada, para aten-
dimento de visitas monitoradas, que no caso da rede particular
de ensino poderão ser cobradas;

q) Comunicação visual no local do evento, indicando espa-
ços específicos e divulgando a programação.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção do Festival de Cultura Paulista Tradicional e estabelece,
também, o acompanhamento das atividades, através das metas
estabelecidas.

CAPITAL
Período de Realização: mês de setembro
Duração do evento: sete dias corridos, mais dois para mon-

tagem e desmontagem dos municípios.
Local: Parque da Água Branca - São Paulo
AÇÃO - INDICADOR - META
Participação no Festival- Número de Municípios- 110
Visitação ao Festival - Número de Pessoas- 300.000
Visitas Monitoradas - Número de Alunos rede pública de

ensino- 5.000
VALE DO PARAÍBA
Período de Realização: mês de julho
Duração do evento: cinco dias, mais dois para montagem e

desmontagem dos municípios.
Local: Parque da Cidade Roberto Burle Marx - São José dos

Campos
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 10
Visitação ao Festival- Números de Pessoas- 70.000
VALE DO RIBEIRA
Período de Realização: mês de maio
Duração do evento: cinco dias, mais dois para montagem e

desmontagem dos municípios.
Local: Centro de Eventos Casemiro Teixeira
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 5
Visitação ao Festival- Número de Pessoas- 10.000
FRANCA
Período de Realização: 2º Semestre
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 30
Visitação ao Festival- Número de Pessoas- 30.000
BAURU
Período de Realização: Agosto
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 30
Visitação ao Festival- Número de Pessoas- 40.000
I.a.2 Ações Contínuas
A contratada, além da realização do Festival da Cultura

Paulista Tradicional em suas edições conforme acima, deverá
manter atualizado o cadastro de artistas populares, grupos de
cultura tradicional e festas tradicionais do estado de São Paulo,
além de prestar apoio técnico aos municípios interessados em
atuar neste segmento da cultura e promover a formação e difu-
são no setor, através da publicação de textos específicos e de
produções audiovisuais (em DVD’s, VHS). O tema será de livre
escolha da CONTRATADA, desde que relacionado à cultura tra-
dicional.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção das Ações Contínuas do Programa Revelando São Paulo e
estabelece, também, o acompanhamento das atividades que se
dará através das metas estabelecidas.

AÇÃO INDICADOR META
Acompanhamento Número de Artistas, Grupos e 23
festas observadas
Assessoria aos Municípios Número de municípios atendi-

dos 6
Interessados
Prensagem e distribuição de Tiragem
DVD’s sobre o festival 3.000
II. PROJETO MAPA CULTURAL
IIa. Descrição
Promover um grande festival de artes aberto à participação

de representantes de todos os Municípios do Estado de São
Paulo nas seguintes expressões artísticas: Artes Visuais, Canto
Coral, Dança, Literatura, Teatro, Vídeo.

No período de junho a dezembro de 2008, estarão ocor-
rendo ações referentes ao projeto, conforme segue:

a. Reuniões regionais, conforme proposta do Fórum de
Dirigentes Culturais do Estado de São Paulo

b. Circulação dos trabalhos selecionados na fase estadual
do projeto(biênio 2007/2008);

c. Divulgação junto aos municípios, para início da próxima
edição de 2009.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção do Projeto Mapa Cultural Paulista e servirá de parâmetro
para avaliação

AÇÃO INDICADOR META
Circulação dos Trabalhos Números de Trabalhos Circulados

50
Selecionados na fase estadual
III. PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS
III. a Descrição
A Contratada, por força do Contrato de Gestão do qual o

presente é parte integrante, deverá prestar apoio financeiro
para realização de ações culturais nos diversos municípios do
estado de São Paulo, realizando, ou auxiliando na realização de
ações de formação ou difusão cultural.

Para tanto poderá estabelecer parcerias com instituições
ou órgãos culturais municipais, entidades sem fins lucrativos ou
com artistas diretamente, desde que os mesmos realizem seus
trabalhos e desenvolvam suas ações em qualquer município do
estado de São Paulo.

Para tanto, a Contratante destinará, dos recursos repassa-
dos à Contratada, por força do supra mencionado Contrato de
Gestão, quantia anual a ser definida posteriormente, que será
destinado pela Contratada, à ações a serem indicadas pela
Contratante, em correspondência firmada pelo Coordenador da
Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural, e entre-
gues à Contratada com, no mínimo, trinta dias de antecedência
da efetiva realização da despesa.

As ações, a serem apoiadas nos diversos municípios do
Estado, deverão ter caráter eminentemente cultural, de difusão
e formação (tanto artística, técnica ou de público).

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção da ação Atendimento aos Municípios e servirá de base para
o acompanhamento e avaliação das atividades.

AÇÃO INDICADOR META
Atendimentos Número de Municípios atendidos 60
Participação Profissional Número de Artistas Técnicos

Participantes do 60
Evento nos municípios atendidos
Formação Inscritos em atividades de formação 350
Difusão Público Participante 2000
IV. PROJETO REVIVER
IV a Descrição
O Projeto Reviver tem por objetivo promover a inclusão

cultural de um segmento da população usualmente afastado de

qualquer processo de formação ou difusão cultural: idosos,
crianças e adolescentes em situação de internação em asilos,
Casas de Repouso, Abrigos e instituições congêneres.

Através desse Projeto, a Contratada deverá oferecer ativi-
dades de ações de entretenimento e difusão cultural em insti-
tuições com a característica citadas para idosos, crianças e ado-
lescentes, especialmente aquelas que abrigam a população de
baixa renda.

Dentre as atividades a serem oferecidas gratuitamente,
destacamos: contadores de estórias, apresentações musicais e
artes visuais.

Ao longo do ano, deverão ser atendidas instituições, da
capital ou interior do Estado, selecionadas pela Contratada e
previamente aprovadas pela Contratante.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção da ação do Projeto Reviver e servirá de base para acompa-
nhamento e avaliação das atividades.

AÇÃO- INDICADOR-META 2008
Atendimento- Número de Instituições Atendidas -4
V. PROGRAMA : SÃO PAULO UM ESTADO DE LEITORES
O Programa São Paulo um estado de leitores, instituído

pelo decreto estadual 47.783 de 23 de abril de 2003,tem por
objetivo “promover o hábito da leitura junto a população do
Estado de São Paulo” e o “fomento dos meios de acesso a
informação escrita”, considerando que o hábito da leitura é um
instrumento de inclusão social.

Para atingir estes objetivos o programa trabalhará em três
vertentes a saber:

1.Acervo de livros
O programa promoverá permanente campanha de arreca-

dação de livros por iniciativas do Estado ou em parceria com
empresas do setor privado. Fará também aquisição de livros
com recursos próprios e promoverá junto a livrarias de ponta
campanhas em que os freqüentadores dessas livrarias façam
doações diretas aos municípios.

O programa gerenciará os livros captados ou adquiridos
preparando os kits que serão destinados as bibliotecas públicas
municipais, salas de leitura e espaços públicos.

2.Capacitação de multiplicadores de leitura
O Programa promoverá oficinas de capacitação de multi-

plicadores de leitura que atuarão em bibliotecas públicas muni-
cipais, salas de leitura e pontos de grande concentração ou pas-
sagem de pessoas, utilizando tanto recursos próprios como par-
cerias com o setor privado.

3.Promoção do hábito da leitura
O programa promoverá eventos de incentivo à leitura,

divulgação do livro e literatura durante todo o ano.
AÇÃO - INDICADOR - META 2008
Doação de Acervo - Municípios e entidades atendidos - 20
Cadastramento de Novos Usuários da
Biblioteca “Dr. João Antonio da Fonseca”- Número de

Usuários- 25
Processamento Técnico (catalogação,
classificação e inserção no banco de dados) Biblioteca
“Dr. João Antonio de Fonseca”- Livros- 100
Empréstimo domiciliar Biblioteca
“Dr. João Antonio de Fonseca”- Livros- 100
FINANÇAS
Objetivo: Manter equilíbrio econômico-financeiro da

Organização Social, a fim de garantir a continuidade e a expan-
são das atividades da Associação.

Captação de Recursos Próprios
Ação: Captação de recursos utilizando-se de instrumentos

como a Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, Lei Mendonça,
doações de empresas, contribuições de sócios, etc.

Indicador- Meta
Recursos captados- 10% dos recursos do Contrato de

Gestão
Serão considerados recursos de captação:
1. Os oriundos da venda de ingressos de qualquer nature-

za, inclusive assinaturas;
2. Patrocínios;
3. Doações;
4. Vendas de materiais promocionais;
5. Locação de espaços internos, externos e/ou quaisquer

outros que tenham vínculo com o equipamento;
6. Parcerias e permutas com outras instituições públicas e

privadas, na realização dos projetos pactuados neste programa
de trabalho.

Todos os recursos serão comprovados documentalmente,
por meio das faturas emitidas, contratos firmados, termos de
doação recebida e outros que possam efetivamente demonstrar
o recebimento de tais recursos.

Equilíbrio Financeiro
Ações:
Acompanhar e viabilizar o pagamento das despesas con-

tratadas da organização.
Otimizar o uso dos recursos disponíveis.
Indicador- Meta
Índice de Liquidez seca (Ativo Igual ou maior que 1ao final

do ano
Circulante/ Passivo Circulante)1
(Receitas Totais / Despesas Totais2)3 Igual ou maior que 1

ao final do ano
(Despesas com funcionários da área meio/Despesas
com funcionários da área fim). Menor que 0,5
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Objetivo: Identificar o índice de satisfação com os serviços

prestados.
Ação:
o Monitorar índice de satisfação dos usuários com os ser-

viços prestados por meio de pesquisas realizadas por amostra-
gem, realizadas com recursos da Contratante e valendo-se de
equipes formadas através de parcerias entre as partes.

Indicador- Meta
Índice de satisfação com os serviços prestados- 75%
PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS METAS 2008
Projeto- Indicador- Pontuação (%)
Revelando São Paulo - Nº de municípios participantes

0,25%
Edição Vale do Paraíba Nº de pessoas visitantes 0,25%
Revelando São Paulo - Nº de municípios participantes

0,25%
Edição Vale do Ribeira Nº de pessoas visitantes 0,25%
Revelando São Paulo - Nº de municípios participantes 0,5%
Edição Capital Nº de pessoas visitantes 0,5%
Revelando São Paulo - Nº de municípios participantes

0,25%
Edição Franca Nº de pessoas visitantes 0,25%
Revelando São Paulo - Nº de municípios participantes

0,25%
Edição Bauru Nº de pessoas visitantes 0,25%
Revelando São Paulo - nº de artistas, grupos e festas cadas-

trados 0,25%
Ações Contínuas nº de municípios assessorados 0,25%
Tiragem de DVD sobre o Festival 0,25%
Mapa Cultural nº de trabalhos circulados 0,25%
Atendimentos ao nº de municípios atendidos 0,25%
Municípios nº de artistas e técnicos participantes 0,25%
Inscritos em atividades de formação 0,25%
Público Participante 0,25%
Projeto Reviver nº de instituições atendidas 0,25%
Nº de pessoas atendidas pelas atividades 0,25%
Carga horária desenvolvida 0,5%
São Paulo um Estado de Municípios e entidades atendidos

0,5%
Leitores nº de usuários 0,5%
Livros 0,5%
Livros 0,5%
Finanças Não cumprimento do Equilíbrio Financeiro 0,5%
Não cumprimento da Captação de Recursos 0,5%
Prazos Atraso na entrega do relatório trimestral 0,5%
Atraso nas informações solicitadas pela
Secretaria 0,5%
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7 - outros ingressos autorizados previamente pela CON-
TRATANTE;

PARÁGRAFO SÉTIMO
A CONTRATADA deverá movimentar os recursos financei-

ros que lhe forem repassados pela CONTRATANTE em conta
corrente específica e exclusiva no Banco Nossa Caixa S/A. a
qual deverá fazer referência a esta parceria, de modo a que não
sejam confundidos com os recursos próprios da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
No quarto ano de vigência do presente contrato, o soma-

tório dos valores a serem repassados fica estimado em
R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), de acordo
com o “Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento”.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
As parcelas serão transferidas à CONTRATADA, através da

conta mencionada no parágrafo sétimo da cláusula sétima,
supra.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Para o exercício de 2008, no período de 19 de abril a 31 de

Dezembro, os pagamentos à Contratada, dar-se-ão na seguinte
conformidade

1 - O valor previsto do “caput” desta cláusula, correspon-
dente a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) será repassado
através de 3 parcelas conforme cronograma de desembolso pre-
visto no Anexo Técnico II.

2 - Nos anos subseqüentes os pagamentos dar-se-ão na
seguinte conformidade:

2.1 a 90% (noventa por cento) do valor previsto em cada
exercício, será repassado em 4(quatro) parcelas trimestrais de
igual valor de acordo com o Programa de Trabalho.

2.2 10% do valor previsto em cada exercício, será repassa-
do através de 4 (quatro) parcelas trimestrais, cujos valores
variáveis serão determinados em função da avaliação trimestral
dos indicadores, conforme previsto no Anexo I - Plano de
Trabalho.

2.3 a avaliação por parte variável será realizada trimestral-
mente pela Unidade Gestora, podendo gerar um ajuste finan-
ceiro a menor na parcela a ser repassada no trimestre subse-
qüente, dependendo do percentual de alcance dos indicadores.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente CONTRATO DE GESTÃO poderá ser alterado, a

qualquer tempo, parcial ou totalmente, mediante prévia justifi-
cativa por escrito, que conterá a declaração de interesse de
ambas as partes e deverá ser autorizado pelo Titular da Pasta
da Cultura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
No caso de modificações financeiras há necessidade de

manifestação prévia dos recursos financeiros disponíveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As eventuais alterações pactuadas serão formalizadas por

intermédio de Termo de Aditamento ao presente CONTRATO
DE GESTÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO
Este contrato poderá, a qualquer tempo e por qualquer das

parte ser denunciado, mediante notificação prévia com antece-
dência mínima de 6 (seis) meses e ser rescindido por infração
legal ou descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Verificada qualquer hipótese motivadora da rescisão con-

tratual, a CONTRATANTE providenciará a imediata revogação
da permissão de uso de bens públicos, a cessação dos afasta-
mentos dos servidores públicos colocados à disposição da
CONTRATADA, não lhe cabendo direito a qualquer indenização.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATAN-

TE, que não decorra de má gestão, culpa ou dolo da CONTRA-
TADA, o Estado arcará com os custos relativos a dispensa do
pessoal contratado pela Organização Social, bem como pelas
dívidas assumidas contratualmente pela CONTRATADA com
fornecedores e prestadores de serviços para execução do obje-
to do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO
Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte da

CONTRATADA, a mesma se obriga a continuar prestando os
serviços ora contratados, por um prazo mínimo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados a partir da denúncia ou rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO
A CONTRATADA terá o prazo máximo de 90 (noventa)

dias, a contar da data da rescisão do Contrato, para quitar suas
obrigações e prestar contas de sua gestão à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obri-

gação constante deste contrato e seus Anexos, ou de dever ori-
ginado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará
a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada
caso, as sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei
federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se,
quando for o caso, a Resolução SC-9, de 15/03/91.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A imposição das penalidades previstas nesta cláusula

dependerá da gravidade do fato que as motivar, considerada
sua avaliação na situação e circunstância objetivas em que ele
ocorreu, e dela será notificada a CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Da decisão que determinar a aplicação das penalidades, a

CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para interpor
recurso, dirigido ao Titular da Pasta da Cultura.

PARÁGRAFO TERCEIRO
O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado

à CONTRATADA e o respectivo montante será descontado dos
pagamentos devidos em decorrência da execução do objeto
contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa.

PARÁGRAFO QUARTO
A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta

cláusula não elidirá o direito de a CONTRATANTE exigir indeni-
zação integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade
acarretar para os órgãos gestores deste contrato, seus usuários
e terceiros, independentemente das responsabilidades criminal
e/ou ética do autor do fato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da

normatividade suplementar exercidas pela CONTRATANTE
sobre a execução dos serviços previstos no presente Contrato,
a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e autori-
dade normativa da CONTRATANTE, ficando certo que a altera-
ção decorrente de tais competências normativas será objeto de
termo aditivo, ou de notificação dirigida à CONTRATADA.

2 - A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar a
CONTRATADA informações e documentações quando julgar
necessário esclarecimento para o acompanhamento das ativi-
dades da Organização Social.

3 - A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, mediante
justificativa apresentada ao Titular da Pasta da Cultura, propor
a devolução de bens ao Poder Público Estadual, cujo uso fora a
ela permitido e que não mais sejam necessários ao cumprimen-
to das metas avençadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
O CONTRATO DE GESTÃO será publicado no Diário Oficial

do Estado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da
data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o foro da Capital, com renúncia de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvi-
das pelas partes.

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

São Paulo, 18 de abril de 2008.
____________________________________________
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
____________________________________________
ABAÇAÍ CULTURA E ARTE
____________________________________________
ABAÇAÍ CULTURA E ARTE
Anexo Técnico I - Programa de Trabalho

ANO 2008
INTRODUÇÃO
É objetivo geral do contrato de gestão firmando com a

Organização Social a programação e controle dos programas e
projetos da Secretaria de Estado da Cultura elencados a seguir:
Programa Revelando São Paulo; Projeto Mapa Cultural Paulista;
Projeto Reviver; Programa de Atendimento aos Municípios e
Programa São Paulo: Um Estado de Leitores, respeitada a orien-
tação vocacional de cada programa e projeto, e, as especifici-
dades da população atingida por cada ação, visando sempre
auxiliar a Secretaria de Estado da Cultura na elaboração execu-
ção e implementação de ações culturais, que tenham como foco
o cidadão paulista, dentro dos ditames da Constituição do
Estado de São Paulo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o Promover ações para a divulgação, a difusão e o desen-

volvimento das mais diversas expressões artísticas, priorizando
a qualidade artística e técnica;

o Criar espaços para debates e discussões, visando o aper-
feiçoamento dos profissionais das variadas áreas artísticas e
técnicas;

o Propor políticas de acesso da população aos bens e ser-
viços culturais, especialmente aqueles segmentos usualmente
marginalizados do processo cultural.

o Aumentar a abrangência dos programas e projetos, per-
mitindo, assim, maior fluxo de informações culturais entre seus
participantes e beneficiários;

o Criar condições para o atendimento dos direitos culturais
dos variados extratos da sociedade, dentro dos programas e
projetos;

o Propor e operacionalizar políticas que dêem visibilidade
à cultura tradicional e a produção cultural do Estado de São
Paulo, mapeando artistas, sua produção e eventos relacionados
a esta cultura com aspectos tão específicos.

o Promover ações que orientem os Dirigentes Municipais
de Cultura no trato com as manifestações da cultura do nosso
estado;

o Promover o intercâmbio e a troca de informações entre
os artistas populares, grupos de cultura tradicional e agentes e
produtores culturais que atuem neste segmento;

o Propor ações de documentação das manifestações de
cultura tradicional, através de textos escritos, fotografias ou
vídeos;

o Apoiar ações culturais desenvolvidas nos municípios do
litoral, interior e Grande São Paulo, que estejam de acordo com
os objetivos da Secretaria de Estado da Cultura e se incluam
dentro dos “Objetivos Específicos” elencados neste;

o E todas aquelas mencionadas no estatuto social da
Abaçaí Cultura e Arte.

VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA
Recursos transferidos pelo Governo do Estado de São

Paulo.
Captação externa de recursos.
INDICADORES E METAS
I - Programa Revelando São Paulo
I.a - Descrição
Programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da

Cultura que tem por objetivo dar visibilidade à cultura tradicio-
nal do Estado de São Paulo, promovendo o levantamento e
cadastramento e atuando com ações de formação e difusão no
que tange aos artistas populares; grupos de cultura tradicional;
culinária paulista tradicional; artesanato identitário; festas
populares (inclusive aquelas de caráter religioso que tenham
significativa importância para o universo da cultura tradicional).

I.a.1 - Festival da Cultura Paulista Tradicional
A contratada, dentro do Programa Revelando São Paulo,

deverá, anualmente, realizar o Festival da Cultura Paulista
Tradicional. Estes festivais deverão reunir, em um mesmo local,
espaços adequados para exposição do artesanato identitário
paulista, espaços apropriados para elaboração e degustação da
culinária tradicional paulista, bem como palco equipado com
infra-estrutura necessária e equipamentos de som e luz para
apresentação de grupos de cultura tradicional, especialmente
música e dança.

Nos festivais a serem realizados anualmente, a Contratada
deverá:

o Divulgar, junto às prefeituras municipais do estado, sua
realização com no mínimo 90 dias de antecedência, disponibili-
zando através de impresso ou mídia eletrônica (internet) o
regulamento de participação;

o Prestar apoio técnico cultural às prefeituras municipais
interessadas em participar do evento, orientando-as e esclare-
cendo eventuais dúvidas;

o Proceder à inscrição de artistas populares, grupos de cul-
tura tradicional, participantes da área de culinária, para partici-
pação no festival, ressaltando-se que as inscrições sempre
serão feitas através das prefeituras municipais do estado e
serão aceitas pela Contratada desde que estejam de acordo
com os critérios técnicos estabelecidos (respeitando-se o cará-
ter identitário da produção cultural);

o Divulgar a realização do Festival (em todas suas edições)
na mídia impressa e televisiva, bem como nas rádios, com o
apoio da Contratante;

o Solicitar e obter todas as autorizações necessárias para a
realização do evento, junto aos respectivos Poderes Públicos
Municipais e Estadual;

o Produzir os eventos, oferecendo e se responsabilizando
por :

a) Espaços adequados para exposição de artesanato iden-
titário e elaboração e degustação da culinária tradicional, com
ligações elétrica e hidráulica apropriadas;

b) Palco, som e luz com dimensões e qualidade necessárias
para a apresentação dos grupos de cultura tradicional;

c) Hospedagem adequada (podendo ser em Ginásios de
Esportes, escolas ou similar) para no mínimo três pessoas de
cada Município inscrito de artesanato identitário e no máximo
cinco pessoas de cada município inscrito para participar com
espaço para elaboração e degustação de culinária tradicional
paulista, sendo que a hospedagem deverá ser providenciada no
período estabelecido para a realização do evento e, também,
no período de setenta e duas horas anteriores a abertura do fes-
tival, para fins de montagem e produção do evento;

d) Durante todo o período de hospedagem, prover alimen-
tação gratuita aos participantes hospedados, garantindo três
refeições (café da manhã, almoço e jantar) e os padrões exigi-
dos de qualidade nutricional.

e) Alimentação gratuita para os integrantes dos grupos de
cultura tradicional inscritos para apresentação no evento,
durante sua permanência no local do festival por força das obri-
gações de apresentação assumidas;

f) Instalação sanitária condizente e em número suficiente
para atender a equipe de produção, os participantes e o públi-
co do festival;

g) Assistência médica emergencial no local do evento, para
atendimento necessário da equipe de produção, participante e
público em geral;

h) Manter, no local do evento e durante toda sua realiza-
ção, montagem e desmontagem, equipe de segurança, para
preservação dos bens móveis e imóveis, de inteira responsabili-
dade da Contratada;

i) Se necessário, contratar geradores móveis para evitar
sobrecarga na rede elétrica do espaço onde será realizado o fes-
tival, esclarecendo que, eventuais prejuízos decorrentes da falta
ou falha do abastecimento de energia, serão de inteira respon-
sabilidade da Contratada;

j) Providenciar pontos de água potável no local do evento,
para serem utilizados pela equipe de produção, participante e
público em geral;

k) Disponibilizar à Contratante espaço nobre no local do
evento para montagem de um estande de recepção e divulga-
ção, com as devidas instalações elétricas e piso com forração de
borracha ou similar;

l) Confeccionar com antecedência e qualidade exigidas,
material gráfico para divulgação do evento e distribuição gra-
tuita, a saber:



INTRODUÇÃO
É objetivo geral do contrato de gestão firmando com a

Organização Social a programação e controle dos programas e
projetos da Secretaria de Estado da Cultura elencados a seguir:
Programa Revelando São Paulo (7 edições); Projeto Mapa
Cultural Paulista; Projeto Reviver; Programa de Atendimento
aos Municípios, Encontro Estadual de Dirigentes, Festival
Nacional de Olímpia, Festival de Teatro de Caraguatatuba,
Festival Nacional de MPB Ilha Solteira, Festival Estadual de
Violas, Seminário Nacional de Ações Integradas respeitada a
orientação vocacional de cada programa e projeto, e, as espe-
cificidades da população atingida por cada ação, visando sem-
pre auxiliar a Secretaria de Estado da Cultura na elaboração
execução e implementação de ações culturais, que tenham
como foco o cidadão paulista, dentro dos ditames da
Constituição do Estado de São Paulo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o Promover ações para a divulgação, a difusão e o desen-

volvimento das mais diversas expressões artísticas, priorizando
a qualidade artística e técnica;

o Criar espaços para debates e discussões, visando o aper-
feiçoamento dos profissionais das variadas áreas artísticas e
técnicas;

o Propor políticas de acesso da população aos bens e ser-
viços culturais, especialmente aqueles segmentos usualmente
marginalizados do processo cultural.

o Aumentar a abrangência dos programas e projetos, per-
mitindo, assim, maior fluxo de informações culturais entre seus
participantes e beneficiários;

o Criar condições para o atendimento dos direitos culturais
dos variados extratos da sociedade, dentro dos programas e
projetos;

o Propor e operacionalizar políticas que dêem visibilidade
à cultura tradicional e a produção cultural do Estado de São
Paulo, mapeando artistas, sua produção e eventos relacionados
a esta cultura com aspectos tão específicos.

o Promover ações que orientem os Dirigentes Municipais
de Cultura no trato com as manifestações da cultura popular do
nosso estado;

o Promover o intercâmbio e a troca de informações entre
os artistas populares, grupos de cultura tradicional e agentes e
produtores culturais que atuem neste segmento;

o Propor ações de documentação das manifestações de
cultura tradicional, através de textos escritos, fotografias ou
vídeos;

o Apoiar ações culturais desenvolvidas nos municípios do
litoral, interior e Grande São Paulo, que estejam de acordo com
os objetivos da Secretaria de Estado da Cultura e se incluam
dentro dos “Objetivos Específicos” elencados neste;

o E todas aquelas mencionadas no estatuto social da
Abaçaí Cultura e Arte.

VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA
Recursos transferidos pelo Governo do Estado de São

Paulo.
Captação externa de recursos.
INDICADORES E META
I - Programa Revelando São Paulo
I.a - Descrição
Programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da

Cultura que tem por objetivo dar visibilidade à cultura tradicio-
nal do Estado de São Paulo, promovendo o levantamento e
cadastramento e atuando com ações de formação e difusão no
que tange aos artistas populares; grupos de cultura tradicional;
culinária paulista tradicional; artesanato identitário; festas
populares (inclusive aquelas de caráter religioso que tenham
significativa importância para o universo da cultura tradicional).

I.a.1 - Festival da Cultura Paulista Tradicional
A contratada, dentro do Programa Revelando São Paulo,

deverá, anualmente, realizar sete edições do Festival da Cultura
Paulista Tradicional. Estes festivais deverão reunir, em um
mesmo local, espaços adequados para exposição do artesanato
identitário paulista, espaços apropriados para elaboração e
degustação da culinária tradicional paulista, bem como palco
equipado com infra-estrutura necessária e equipamentos de
som e luz para apresentação de grupos de cultura tradicional,
especialmente música e dança.

Nos festivais a serem realizados anualmente, a Contratada
deverá:

o Divulgar, junto às prefeituras municipais do estado, sua
realização com no mínimo 90 dias de antecedência, disponibili-
zando através de impresso ou mídia eletrônica (internet) o
regulamento de participação;

o Prestar apoio técnico cultural às prefeituras municipais
interessadas em participar do evento, orientando-as e esclare-
cendo eventuais dúvidas;

o Proceder à inscrição de artistas populares, grupos de cul-
tura tradicional, participantes da área de culinária, para partici-
pação no festival, ressaltando-se que as inscrições sempre
serão feitas através das prefeituras municipais do estado e
serão aceitas pela Contratada desde que estejam de acordo
com os critérios técnicos estabelecidos (respeitando-se o cará-
ter identitário da produção cultural);

o Divulgar a realização do festival (em todas suas edições)
na mídia impressa e televisiva, bem como nas rádios, com o
apoio da Contratante;

o Solicitar e obter todas as autorizações necessárias para a
realização do evento, junto aos respectivos Poderes Públicos
Municipais e Estadual;

o Produzir os eventos, oferecendo e se responsabilizando
por :

a) Espaços adequados para exposição de artesanato iden-
titário e elaboração e degustação da culinária tradicional, com
ligações elétrica e hidráulica apropriadas;

b) Palco, som e luz com dimensões e qualidade necessárias
para a apresentação dos grupos de cultura tradicional;

c) Hospedagem adequada (podendo ser em Ginásios de
Esportes, escolas ou similar) para no mínimo três pessoas de
cada Município inscrito de artesanato identitário e no máximo
cinco pessoas de cada município inscrito para participar com
espaço para elaboração e degustação de culinária tradicional
paulista, sendo que a hospedagem deverá ser providenciada no
período estabelecido para a realização do evento e, também,
no período de setenta e duas horas anteriores a abertura do fes-
tival, para fins de montagem e produção do evento;

d) Durante todo o período de hospedagem, alimentação
gratuita aos participantes hospedados, garantindo três refei-
ções (café da manhã, almoço e jantar) e os padrões exigidos de
qualidade nutricional.

e) Alimentação gratuita para os integrantes dos grupos de
cultura tradicional inscritos para apresentação no evento,
durante sua permanência no local do festival por força das obri-
gações de apresentação assumidas;

f) Instalação sanitária condizente e em número suficiente
para atender a equipe de produção, os participantes e o públi-
co do festival;

g) Assistência médica emergencial no local do evento, para
atendimento necessário da equipe de produção, participante e
público em geral;

h) Manter, no local do evento e durante toda sua realiza-
ção, montagem e desmontagem, equipe de segurança, para
preservação dos bens móveis e imóveis, de inteira responsabili-
dade da Contratada;

i) Se necessário, contratar geradores móveis para evitar
sobrecarga na rede elétrica do espaço onde será realizado o fes-
tival, esclarecendo que, eventuais prejuízos decorrentes da falta
ou falha do abastecimento de energia, serão de inteira respon-
sabilidade da Contratada;

j) Providenciar pontos de água potável no local do evento,
para serem utilizados pela equipe de produção, participante e
público em geral;

k) Disponibilizar à Contratante espaço nobre no local do
evento para montagem de um estande de recepção e divulga-
ção, com as devidas instalações elétricas e piso com forração de
borracha ou similar;

l) Confeccionar com antecedência e qualidade exigidas,
material gráfico para divulgação do evento e distribuição gra-
tuita, a saber:

- Cartaz e Programa. O material deverá ser impresso em
papel de qualidade, impressão quatro cores e do programa
deverão constar duas páginas para a inclusão de textos institu-
cionais da Contratante;

m) Caso a Contratada entenda conveniente a presença de
animais no festival, vez que muitos deles estão inteiramente
ligados à cultura tradicional caipira e caiçara do nosso Estado,
o alojamento, o tratamento, inclusive veterinário, a alimenta-
ção e todas as autorizações dos Poderes Públicos necessárias,
inclusive às sanitárias, correrão por conta e responsabilidade da
Contratada;

n) Equipe de produção qualificada durante todo o evento
(inclusive montagem e desmontagem) e equipe receptiva (bilín-
güe);

o) Estabelecer contatos com a rede pública de ensino e com
a rede particular para, mediante prévia inscrição, promover visi-
tas monitoradas ao evento, de forma a ser trabalhado o poten-
cial pedagógico e educacional do festival;

p) Estrutura física e de mão de obra qualificada, para aten-
dimento de visitas monitoradas, que no caso da rede particular
de ensino poderão ser cobradas;

q) Comunicação visual no local do evento, indicando espa-
ços específicos e divulgando a programação.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção do Festival de Cultura Paulista Tradicional e estabelece,
também, o acompanhamento das atividades, através das metas
estabelecidas.

CAPITAL
Período de Realização: mês de setembro
Duração do evento: sete dias corridos, mais dois para mon-

tagem e desmontagem dos municípios.
Local: Parque da Água Branca - São Paulo
AÇÃO - INDICADOR - META
Participação no Festival- Número de Municípios- 130
Visitação ao Festival - Número de Pessoas- 500.000
Visitas Monitoradas - Número de Alunos rede pública de

ensino- 5.000
VALE DO PARAÍBA
Período de Realização: mês de julho
Duração do evento: cinco dias, mais dois para montagem e

desmontagem dos municípios.
Local: Parque da Cidade Roberto Burle Marx - São José dos

Campos
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 25
Visitação ao Festival- Números de Pessoas- 70.000
VALE DO RIBEIRA
Período de Realização: mês de maio
Duração do evento: cinco dias, mais dois para montagem e

desmontagem dos municípios.
Local: Centro de Eventos Casemiro Teixeira
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 25
Visitação ao Festival- Número de Pessoas- 15.000
ENTRE SERRAS E ÁGUAS
A região Bragantina sediará o Revelando São Paulo Entre

Serras - Festival da Cutlura Paulista Tradicional. O evento dife-
rente das outras edições promoverá atividades que serão reali-
zadas em várias cidades.

A programação é bastante diversificada e reunirá artesa-
nato, culinária e aspectos da cultura tradicional característica
das cidades de Guarulhos, Mairiporã, Nazaré Paulista, Bom
Jesus dos Perdões, Atibaia, Jarinú, Bragança Paulista, Piracaia,
Joanópolis, Vargem, Pedra Bela, Pinhalzinho e Taiuti.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção do Festival de Cultura Paulista Tradicional e estabelece,
também, o acompanhamento das atividades, através das metas
estabelecidas.

Cidade Sede: Atibaia
Local: Largo do Rosário
Período de Realização: janeiro
Duração do evento: quinze dias.
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 20
Visitação ao Festival- Números de Pessoas- 15.000
SANTA FÉ DO SUL
Cidade Sede: Santa Fé do Sul
Local: Centro de Eventos Santa Fé
Período de Realização: final de março à começo de abril
Duração do evento: quinze dias.
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 20
Visitação ao Festival- Números de Pessoas- 15.000
FRANCA
Período de Realização: 2º Semestre
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 30
Visitação ao Festival- Número de Pessoas- 30.000
BAURU
Período de Realização: Agosto
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 30
Visitação ao Festival- Número de Pessoas- 40.000
I.a.2 Ações Contínuas
A contratada, além da realização do Festival da Cultura

Paulista Tradicional em suas sete edições conforme acima,
deverá manter atualizado o cadastro de artistas populares, gru-
pos de cultura tradicional e festas tradicionais do estado de São
Paulo, além de prestar apoio técnico aos municípios interessa-
dos em atuar neste segmento da cultura e promover a forma-
ção e difusão no setor, através da publicação de textos especí-
ficos e de produções audiovisuais (em DVD’s, VHS). O tema será
de livre escolha da CONTRATADA, desde que relacionado à cul-
tura tradicional.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção das Ações Contínuas do Programa Revelando São Paulo e
estabelece, também, o acompanhamento das atividades que se
dará através das metas estabelecidas.

AÇÃO- INDICADOR- META
Acompanhamento- Número de Artistas, Grupos e Festas

observadas.- 30
Assessoria aos Municípios Número de Municípios

Atendidos 20
interessados -
Prensagem e distribuição de
DVD’s sobre o Festival- Tiragem -3.000
II.a Projeto Mapa Cultural
Promover um grande festival de artes aberto à participação

de representantes de todos os Municípios do Estado de São
Paulo nas seguintes expressões artísticas: Artes Visuais, Canto
Coral, Dança, Literatura, Teatro, Vídeo.

Este evento será realizado em quatro (04) etapas, sendo
três (03) no exercício de 2009, no interior (fases municipal e
regional) e na Capital (fase estadual), objetivando o conheci-
mento e a difusão de produtos culturais relativos às expressões
acima referidas e também a escolha de seus representantes
pelas Comissões de Seleção.

A fase quatro (04) será desenvolvida ao longo de 2010,
com uma Mostra Estadual que terá seu início em janeiro de
2010, na Capital, onde serão exibidos todos os selecionados na
fase estadual e a circulação das expressões, separadamente,
nas cidades do interior do Estado, de março a dezembro de
2010.

Serão realizadas 3 fases em 2009:
Fase municipal:
Cada cidade escolhe seus artistas representantes para a

fase regional através da realização de evento local, dando-se
sempre ampla divulgação à comunidade de sua realização e da
posterior indicação de seus representantes;

A seleção municipal deverá acontecer através da avaliação
de no mínimo 3 (três) jurados reconhecidos nas respectivas áreas
artísticas, sendo pelo menos 1 (um) jurado de outro município.

Nos casos em que houver apenas 1 (um) inscrito no muni-
cípio, o mesmo corpo de jurados deverá emitir parecer que jus-
tifique a inscrição do artista ou grupo na Fase Regional;

Cabe à Prefeitura Municipal, através de seus responsáveis:
Organização e realização do evento;
Designação e eventual pagamento de jurados;
Transporte dos artistas, grupos e/ou objetos para as fases:

regional, estadual e premiação.
Fase Regional
As obras indicadas serão selecionadas nas 13 (treze)

regiões administrativas para a fase estadual, de acordo com o
regulamento de cada expressão artística, sendo obrigatória a
representação de pelo menos 20% dos trabalhos selecionados
de municípios com até 50 mil habitantes de cada região;

À cidade sede da expressão artística na região cabe:
Organização de fase regional;
Alimentação e hospedagem da Comissão de Seleção -

enviada pela Secretaria de Estado da Cultura;
Em toda divulgação deverá constar créditos ao Governo do

Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura, Abaçaí
Cultura e Arte - Organização Social de Cultura.

Fase Estadual
Os participantes e as obras indicadas nas regionais deverão

se apresentar na Capital de São Paulo ou em municípios no
interior do Estado, onde serão avaliados por outra Comissão de
Seleção. Serão indicados os representantes de cada expressão
artística, conforme seus respectivos regulamentos. Em todas as
modalidades haverá um encontro entre participantes e
Comissão de Seleção.

Cabe à Abaçaí Cultura e Arte, de acordo com o regula-
mento de cada modalidade:

Coordenação geral;
Organização da Fase Estadual;
Designação e pagamento da Comissão de Seleção das

fases Regional e Estadual;
Promover a circulação dos trabalhos selecionados pelas

Comissões de avaliação;
Serão atribuídos prêmios de circulação dentre os selecio-

nados para a fase final do Projeto Mapa Cultural Paulista assim
definidos:

1. TEATRO - DANÇA - CANTO CORAL
Serão selecionados até 05 (cinco) trabalhos de cada

expressão, que circularão por pelo menos 5 (cinco) cidades do
interior do Estado. Cada grupo receberá cachê de R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais) por apresentação e as despesas de
transporte, alimentação e hospedagem, quando necessário,
serão de responsabilidade da Abaçaí Cultura e Arte

2. VÍDEO
Serão selecionados até 05 (cinco) trabalhos, que farão

parte de uma edição especial em DVD, para livre distribuição da
Abaçaí Cultura e Arte;

Cada selecionado receberá uma cota de 50 (cinqüenta) uni-
dades da edição para distribuição a seu critério;

Cada selecionado receberá, a título de Direitos Autorais, a
importância de

R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);
A Abaçaí Cultura e Arte promoverá até 05 (cinco) encon-

tros de exibição/debate com os realizadores selecionados.
3. LITERATURA - Conto, Poesia e Crônica
Serão selecionados até 15 (quinze) trabalhos, sendo obri-

gatório pelo menos 02 (dois) trabalhos de cada expressão, que
farão parte de uma antologia a ser distribuída a critério da
Abaçaí Cultura e Arte;

Cada selecionado receberá uma cota de livros de 50 (cin-
qüenta) unidades para distribuição a seu critério

Cada selecionado, a título de direito autoral, receberá a
importância de

R$ 1.000,00 (um mil reais);
A Abaçaí Cultura e Arte promoverá até 05 (cinco) encon-

tros/saraus de lançamento da antologia.
4. ARTES VISUAIS - Artes Plásticas, Fotografia e Desenho

de Humor
Serão selecionados até 15 (quinze) trabalhos, sendo obri-

gatório pelo menos um trabalho de cada expressão, que farão
parte de um catálogo a ser distribuída a critério da Abaçaí
Cultura e Arte;

Cada selecionado receberá uma cota de livros de 50 (cin-
qüenta) unidades para distribuição a seu critério;

Cada selecionado, a título de direito autoral, receberá a
importância de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Os premiados serão escolhidos por 06 (seis) Comissões de
Seleção, compostas de no mínimo três (03) membros cada uma,
indicados pela Abaçaí Cultura e Arte.

A Contratada deverá encaminhar à Contratante a minuta
do Regulamento do Mapa Cultural Paulista para o ano de 2009
que, depois de aprovado deverá ser divulgado aos 645 municí-
pios do Estado de São Paulo.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção do Projeto Mapa Cultural Paulista e deverá servir de parâ-
metro para avaliação.

Ações- Indicador- Metas
Participação em Artes Plásticas- Número de Municípios

Participantes-120
Participação em Fotografia- Número de Municípios

Participantes- 60
Participação em Conto Número de Municípios

Participantes- 80
Participação em Dança- Número de Municípios

Participantes- 80
Participação em Desenho de Humor-Número de Municípios

Participantes-80
Participação em Poesia- Número de Municípios

Participantes-120
Participação em Teatro- Número de Municípios

Participantes-140
Participação em Canto Coral- Número de Municípios

Participantes-80
Participação em Vídeo- Número de Municípios

Participantes-40
Participação em Crônica- Número de Municípios

Participantes- 50
Participação Individual do Projeto- Número de Artistas

Participantes- 1000
Realizadores de Mostras na Fase Regional-Número de

Municípios Realizadores-100
III. PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS
III. a Descrição
A Contratada, por força do Contrato de Gestão do qual o

presente é parte integrante, deverá prestar apoio financeiro
para realização de ações culturais nos diversos municípios do
estado de São Paulo, realizando, ou auxiliando na realização de
ações de formação ou difusão cultural.

Para tanto poderá estabelecer parcerias com instituições
ou órgãos culturais municipais, entidades sem fins lucrativos ou
com artistas diretamente, desde que os mesmos realizem seus
trabalhos e desenvolvam suas ações em qualquer município do
estado de São Paulo.

Para tanto, a Contratante destinará, dos recursos repassa-
dos à Contratada, por força do supra mencionado Contrato de
Gestão, quantia anual a ser definida posteriormente, que será
destinado pela Contratada, à ações a serem indicadas pela
Contratante, em correspondência firmada pelo Coordenador da
Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural, e entre-
gues à Contratada com, no mínimo, trinta dias de antecedência
da efetiva realização da despesa.

As ações, a serem apoiadas nos diversos municípios do
Estado, deverão ter caráter eminentemente cultural, de difusão
e formação (tanto artística, técnica ou de público).

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção da ação Atendimento aos Municípios e servirá de base para
o acompanhamento e avaliação das atividades.

AÇÃO- INDICADOR- META
Atendimentos- Número de Municípios atendidos- 60
Participação Profissional- Número de Artistas e Técnicos

Participantes 60

do evento nos Municípios atendidos-
IV. PROJETO REVIVER
IV. a Descrição
O Projeto Reviver tem por objetivo promover a inclusão

cultural de um segmento da população usualmente afastado de
qualquer processo de formação ou difusão cultural: idosos,
crianças e adolescentes em situação de internação em asilos,
Casas de Repouso, Casas de Passagem, Abrigos e instituições
congêneres.

Através desse Projeto, a Contratada deverá oferecer ativi-
dades de ações de entretenimento e difusão cultural em insti-
tuições com a característica citadas para idosos, crianças e ado-
lescentes, especialmente aquelas que abrigam a população de
baixa renda.

Dentre as atividades a serem oferecidas gratuitamente,
destacamos: contadores de estórias, apresentações musicais e
artes visuais.

Ao longo do ano, deverão ser atendidas instituições, da
capital ou interior do Estado, selecionadas pela Contratada e
previamente aprovadas pela Contratante.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção da ação do Projeto Reviver e servirá de base para acompa-
nhamento e avaliação das atividades.

AÇÃO-I NDICADOR- META
Atendimento- Número de Instituições Atendidas- 15
Participação- Numero de pessoas Atendidas pelas ativida-

des- 900
Atividade Cultural- Carga horária desenvolvida- 315
V. ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA
Este encontro terá a duração de um dia, com o objetivo de

reunir o maior número de Dirigentes Municipais, visando pro-
mover, difundir e fomentar a Política Cultural para o Estado de
São Paulo.

O intercâmbio cultural será realizado com a participação
dos Dirigentes Municipais de Cultura do Estado de São Paulo e
a Secretaria de Estado da Cultura.

AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Encontro- Número de Dirigentes- 200
VI. Festival Nacional de Olímpia
Festival de Folclore de Olímpia/SP
Ação-Indicador-Meta
Festival-Nº de dias-8
Participação no Festival-Nº de municípios-25
Visita ao Festival -Nº de pessoas-150.000
Participação de grupos-Nº de grupos-80
VII. Festival de Teatro de Caraguatatuba
Mostra Nacional de Teatro de Rua
e Teatro de Bonecos de Caraguatatuba
Objetivo: Mostra nacional de Teatro de Rua. Sete espetá-

culos oriundos dos quatro cantos do Brasil mostram em
Caraguatatuba o que há de melhor nas produções de teatro de
rua e contam suas experiências dentro dessa arte.

Período de Realização - outubro de 2009
Duração do Evento - 7 dias de mostra
Local: Caraguatatuba
Ação- Indicador- Meta
Participação na Mostra-Número de Inscritos- 60
Visitação à Mostra- Número de Pessoas- 4000
VIII. Festival Nacional de MPB Ilha Solteira
Objetivo: Mapear, revelar e incentivar novos talentos da

música popular brasileira, de forma a reunir e integrar músicos,
intérpretes, compositores de distintos locais do país, propician-
do a disseminação de diferentes culturas.

Período de Realização - outubro de 2009
Duração do Evento - 4 dias de Festival
Local: Ilha Solteira
Ação- Indicador- Meta
Participação no Festival- Número de Inscritos- 450
Visitação ao Festival- Número de Pessoas- 4000
IX. Seminário de Ações Integradas das Comissões

Estaduais de Folclore
Objetivo: Reunir os dirigentes e membros das Comissões

Estaduais de Folclore, de todo o Brasil, na cidade de São Paulo
para, discutir políticas públicas para a preservação do patrimô-
nio material e imaterial da cultura brasileira.

Período de Realização -setembro de 2009
Duração do Evento - 5 dias corridos, mais dois para mon-

tagem e desmontagem
Local: Memorial da América Latina
Ação- Indicador- Meta
Participação no Seminário- Nº Membro das Comissões

Estaduais- 30
Nº Pesquisadores- 40
Visitação ao Seminário- Nº Estudantes e Interessados- 200
X. Festival de Violas
Objetivo: Mostra do mapeamento da música caipira tradi-

cional em São Paulo.
Período de Realização - novembro de 2009
Duração do Evento - 3 dias de mostra
Local: Memorial da América Latina
Ação- Indicador- Meta
Participação na Mostra- Número de participantes- 20
Visitação à Mostra- Número de Pessoas- 3000
FINANÇAS
Objetivo: Manter equilíbrio econômico-financeiro da

Organização Social, a fim de garantir a continuidade e a expan-
são das atividades da Associação.

Captação de Recursos Próprios
Ação: Captação de recursos utilizando-se de instrumentos

como a Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, Lei Mendonça,
doações de empresas, contribuições de sócios, etc.

Indicador-Meta
Recursos captados-10% dos recursos do Contrato de

Gestão
Serão considerados recursos de captação:
7. Os oriundos da venda de ingressos de qualquer nature-

za, inclusive assinaturas;
8. Patrocínios;
9. Doações;
10. Vendas de materiais promocionais;
11. Locação de espaços internos, externos e/ou quaisquer

outros que tenham vínculo com o equipamento;
12. Parcerias e permutas com outras instituições públicas e

privadas, na realização dos projetos pactuados neste programa
de trabalho.

Todos recursos serão comprovados documentalmente, por
meio das faturas emitidas, contratos firmados, termos de doa-
ção recebidos e outros que possam efetivamente demonstrar o
recebimento de tais recursos.

Equilíbrio Financeiro
Ações:
Acompanhar e viabilizar o pagamento das despesas con-

tratadas da organização.
Otimizar o uso dos recursos disponíveis.
Indicador- Meta
Índice de Liquidez seca (Ativo Igual ou maior que 1ao final

do ano
Circulante/ Passivo Circulante)4
(Receitas Totais / Despesas Totais5)6 Igual ou maior que 1

ao final do ano
(Despesas com funcionários da área meio/Despesas
com funcionários da área fim). Menor que 0,5
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Objetivo: Identificar o índice de satisfação com os serviços

prestados.
Ação:
o Monitorar índice de satisfação dos usuários com os ser-

viços prestados por meio de pesquisas realizadas por amostra-
gem, realizadas com recursos da Contratante e valendo-se de
equipes formadas através de parcerias entre as partes.

Indicador - Meta
Índice de satisfação com os serviços prestados-75%
PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS METAS 2009
Projeto- Indicador- Pontuação (%)
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,20%
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Edição Vale do Paraíba Nº de pessoas visitantes 0,20%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,45%
Edição Vale do Ribeira Nº de pessoas visitantes 0,45%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,45%
Edição Capital Nº de pessoas visitantes 0,45%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,20%
Edição Franca Nº de pessoas visitantes 0,20%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,20%
Edição Bauru Nº de pessoas visitantes 0,20%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,20%
Edição Entre Serras e Águas Nº de pessoas visitantes

0,20%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,20%
Santa Fé do Sul Nº de pessoas visitantes 0,20%
Revelando São Paulo - Ações Contínuas Nº artistas, grupos

e festas cadastrados 0,20%
Nº municípios assessorados 0,20%
Tiragem de DVD sobre o Festival- 0,20%
Atendimento aos Municípios Número de Municípios aten-

didos 0,20%
Número de Artistas e Técnicos 0,20%
Participantes Inscritos em
Atividades de Formação 0,20%
Público Participante 0,20%
Projeto Reviver Nº de Instituições Atendidas 0,20%
Nº de Pessoas Atendidas pelas 0,20%
Atividades
Carga Horária Desenvolvida 0,20%
Festival Nacional de Nº de artistas participantes 0,20%
Olímpia Público Participante 0,20%
Festival de Teatro de Nº de inscritos 0,20%
Caraguatatuba Público Participante -0,20%
Festival Nacional de nº de inscritos 0,20%
Ilha Solteira Público Participante -0,20%
Seminário de Ações nº de membros da comissão 0,20%
Integradas nº de pesquisadores 0,20%
Festival Estadual de nº de inscritos 0,20%
Viola Público Participante 0,20%
Encontro de dirigentes - nº de dirigentes 0,20%
Finanças Não cumprimento do Equilíbrio Financeiro 0,40%
Não Cumprimento da Captação de Recursos 0,40%
Prazos Atraso na entrega do relatório trimestral 0,30%®
Atraso nas informações solicitadas pela 0,30%
Secretaria
ANO 2010
INTRODUÇÃO
É objetivo geral do contrato de gestão firmando com a

Organização Social a programação e controle dos programas e
projetos da Secretaria de Estado da Cultura elencados a seguir:
Programa Revelando São Paulo(7 edições); Projeto Mapa
Cultural Paulista; Projeto Reviver; Programa de Atendimento
aos Municípios, Encontro Estadual de Dirigentes, Festival
Nacional de Olímpia, Festival de Teatro de Caraguatatuba,
Festival Nacional de MPB de Ilha Solteira, Festival Estadual de
Violas, Seminário Nacional de Ações Integradas respeitada a
orientação vocacional de cada programa e projeto, e, as espe-
cificidades da população atingida por cada ação, visando sem-
pre auxiliar a Secretaria de Estado da Cultura na elaboração
execução e implementação de ações culturais, que tenham
como foco o cidadão paulista, dentro dos ditames da
Constituição do Estado de São Paulo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o Promover ações para a divulgação, a difusão e o desen-

volvimento das mais diversas expressões artísticas, priorizando
a qualidade artística e técnica;

o Criar espaços para debates e discussões, visando o aper-
feiçoamento dos profissionais das variadas áreas artísticas e
técnicas;

o Propor políticas de acesso da população aos bens e ser-
viços culturais, especialmente aqueles segmentos usualmente
marginalizados do processo cultural.

o Aumentar a abrangência dos programas e projetos, per-
mitindo, assim, maior fluxo de informações culturais entre seus
participantes e beneficiários;

o Criar condições para o atendimento dos direitos culturais
dos variados extratos da sociedade, dentro dos programas e
projetos;

o Propor e operacionalizar políticas que dêem visibilidade
à cultura tradicional e a produção cultural do Estado de São
Paulo, mapeando artistas, sua produção e eventos relacionados
a esta cultura com aspectos tão específicos.

o Promover ações que orientem os Dirigentes Municipais
de Cultura no trato com as manifestações de cultura do nosso
estado;

o Promover o intercâmbio e a troca de informações entre
os artistas populares, grupos de cultura tradicional e agentes e
produtores culturais que atuem neste segmento;

o Propor ações de documentação das manifestações de
cultura tradicional, através de textos escritos, fotografias ou
vídeos;

o Apoiar ações culturais desenvolvidas nos municípios do
litoral, interior e Grande São Paulo, que estejam de acordo com
os objetivos da Secretaria de Estado da Cultura e se incluam
dentro dos “Objetivos Específicos” elencados neste;

o E todas aquelas mencionadas no estatuto social da
Abaçaí Cultura e Arte.

VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA
Recursos transferidos pelo Governo do Estado de São

Paulo.
Captação externa de recursos.
INDICADORES E META
I - Programa Revelando São Paulo
I.a - Descrição
Programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da

Cultura que tem por objetivo dar visibilidade à cultura tradicio-
nal do Estado de São Paulo, promovendo o levantamento e
cadastramento e atuando com ações de formação e difusão no
que tange aos artistas populares; grupos de cultura tradicional;
culinária paulista tradicional; artesanato identitário; festas
populares (inclusive aquelas de caráter religioso que tenham
significativa importância para o universo da cultura tradicional).

I.a.1 - Festival da Cultura Paulista Tradicional
A contratada, dentro do Programa Revelando São Paulo,

deverá, anualmente, realizar sete festivais da Cultura Paulista
Tradicional. Estes festivais deverão reunir, em um mesmo local,
espaços adequados para exposição do artesanato identitário
paulista, espaços apropriados para elaboração e degustação da
culinária tradicional paulista, bem como palco equipado com
infra-estrutura necessária e equipamentos de som e luz para
apresentação de grupos de cultura tradicional, especialmente
música e dança.

Nos festivais a serem realizados anualmente, a Contratada
deverá:

o Divulgar, junto às prefeituras municipais do estado, sua
realização com no mínimo 90 dias de antecedência, disponibili-
zando através de impresso ou mídia eletrônica (internet) o
regulamento de participação;

o Prestar apoio técnico cultural às prefeituras municipais
interessadas em participar do evento, orientando-as e esclare-
cendo eventuais dúvidas;

o Proceder à inscrição de artistas populares, grupos de cul-
tura tradicional, participantes da área de culinária, para partici-
pação no festival, ressaltando-se que as inscrições sempre
serão feitas através das prefeituras municipais do estado e
serão aceitas pela Contratada desde que estejam de acordo
com os critérios técnicos estabelecidos (respeitando-se o cará-
ter identitário da produção cultural);

o Divulgar a realização do festival (em todas suas edições)
na mídia impressa e televisiva, bem como nas rádios, com o
apoio da Contratante;

o Solicitar e obter todas as autorizações necessárias para a
realização do evento, junto aos respectivos Poderes Públicos
Municipais e Estadual;

o Produzir os eventos, oferecendo e se responsabilizando
por :

a) Espaços adequados para exposição de artesanato iden-
titário e elaboração e degustação da culinária tradicional, com
ligações elétrica e hidráulica apropriadas;

b) Palco, som e luz com dimensões e qualidade necessárias
para a apresentação dos grupos de cultura tradicional;

c) Hospedagem adequada (podendo ser em Ginásios de
Esportes, escolas ou similar) para no mínimo três pessoas de
cada Município inscrito de artesanato identitário e no máximo
cinco pessoas de cada município inscrito para participar com
espaço para elaboração e degustação de culinária tradicional
paulista, sendo que a hospedagem deverá ser providenciada no
período estabelecido para a realização do evento e, também,
no período de setenta e duas horas anteriores a abertura do fes-
tival, para fins de montagem e produção do evento;

d) Durante todo o período de hospedagem, alimentação
gratuita aos participantes hospedados, garantindo três refei-
ções (café da manhã, almoço e jantar) e os padrões exigidos de
qualidade nutricional.

e) Alimentação gratuita para os integrantes dos grupos de
cultura tradicional inscritos para apresentação no evento,
durante sua permanência no local do festival por força das obri-
gações de apresentação assumidas;

f) Instalação sanitária condizente e em número suficiente
para atender a equipe de produção, os participantes e o públi-
co do festival;

g) Assistência médica emergencial no local do evento, para
atendimento necessário da equipe de produção, participante e
público em geral;

h) Manter, no local do evento e durante toda sua realiza-
ção, montagem e desmontagem, equipe de segurança, para
preservação dos bens móveis e imóveis, de inteira responsabili-
dade da Contratada;

i) Se necessário, contratar geradores móveis para evitar
sobrecarga na rede elétrica do espaço onde será realizado o fes-
tival, esclarecendo que, eventuais prejuízos decorrentes da falta
ou falha do abastecimento de energia, serão de inteira respon-
sabilidade da Contratada;

j) Providenciar pontos de água potável no local do evento,
para serem utilizados pela equipe de produção, participante e
público em geral;

k) Disponibilizar à Contratante espaço nobre no local do
evento para montagem de um estande de recepção e divulga-
ção, com as devidas instalações elétricas e piso com forração de
borracha ou similar;

l) Confeccionar com antecedência e qualidade exigidas,
material gráfico para divulgação do evento e distribuição gra-
tuita, a saber: Cartaz e Programa. O material deverá ser impres-
so em papel de qualidade, impressão quatro cores e do progra-
ma deverão constar duas páginas para a inclusão de textos ins-
titucionais da Contratante;

m) Caso a Contratada entenda conveniente a presença de
animais no festival, vez que muitos deles estão inteiramente
ligados à cultura tradicional caipira e caiçara do nosso Estado,
o alojamento, o tratamento, inclusive veterinário, a alimenta-
ção e todas as autorizações dos Poderes Públicos necessárias,
inclusive às sanitárias, correrão por conta e responsabilidade da
Contratada;

n) Equipe de produção qualificada durante todo o evento
(inclusive montagem e desmontagem) e equipe receptiva (bilín-
güe);

o) Estabelecer contatos com a rede pública de ensino e com
a rede particular para, mediante prévia inscrição, promover visi-
tas monitoradas ao evento, de forma a ser trabalhado o poten-
cial pedagógico e educacional do festival;

p) Estrutura física e de mão de obra qualificada, para aten-
dimento de visitas monitoradas, que no caso da rede particular
de ensino poderão ser cobradas;

q) Comunicação visual no local do evento, indicando espa-
ços específicos e divulgando a programação.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção do Festival de Cultura Paulista Tradicional e estabelece,
também, o acompanhamento das atividades, através das metas
estabelecidas.

CAPITAL
Período de Realização: mês de setembro
Duração do evento: sete dias corridos, mais dois para mon-

tagem e desmontagem dos municípios.
Local: Parque da Água Branca - São Paulo
AÇÃO - INDICADOR - META
Participação no Festival- Número de Municípios- 130
Visitação ao Festival - Número de Pessoas- 500.000
Visitas Monitoradas - Número de Alunos rede pública de

ensino- 5.000
VALE DO PARAÍBA
Período de Realização: mês de julho
Duração do evento: cinco dias, mais dois para montagem e

desmontagem dos municípios.
Local: Parque da Cidade Roberto Burle Marx - São José dos

Campos
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 25
Visitação ao Festival- Números de Pessoas- 70.000
VALE DO RIBEIRA
Período de Realização: mês de maio
Duração do evento: cinco dias, mais dois para montagem e

desmontagem dos municípios.
Local: Centro de Eventos Casemiro Teixeira
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 25
Visitação ao Festival- Número de Pessoas- 15.000
ENTRE SERRAS E ÁGUAS
A região Bragantina sediará o Revelando São Paulo Entre

Serras - Festival da Cutlura Paulista Tradicional. O evento dife-
rente das outras edições promoverá atividades que serão reali-
zadas em várias cidades.

A programação é bastante diversificada e reunirá artesa-
nato, culinária e aspectos da cultura tradicional característica
das cidades de Guarulhos, Mairiporã, Nazaré Paulista, Bom
Jesus dos Perdões, Atibaia, Jarinú, Bragança Paulista, Piracaia,
Joanópolis, Vargem, Pedra Bela, Pinhalzinho e Taiuti.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção do Festival de Cultura Paulista Tradicional e estabelece,
também, o acompanhamento das atividades, através das metas
estabelecidas.

Cidade Sede: Atibaia
Local: Largo do Rosário
Período de Realização: janeiro
Duração do evento: quinze dias.
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 20
Visitação ao Festival- Números de Pessoas- 15.000
SANTA FÉ DO SUL
Cidade Sede: Santa Fé do Sul
Local: Centro de Eventos Santa Fé
Período de Realização: final de março à começo de abril
Duração do evento: quinze dias.
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 20
Visitação ao Festival- Números de Pessoas- 15.000
FRANCA
Período de Realização: 2º Semestre
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 30
Visitação ao Festival- Número de Pessoas- 30.000
BAURU
Período de Realização: Agosto
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 30
Visitação ao Festival- Número de Pessoas- 40.000
I.a.2 Ações Contínuas
A contratada, além da realização do Festival da Cultura

Paulista Tradicional em suas sete edições conforme acima,
deverá manter atualizado o cadastro de artistas populares, gru-
pos de cultura tradicional e festas tradicionais do estado de São
Paulo, além de prestar apoio técnico aos municípios interessa-

dos em atuar neste segmento da cultura e promover a forma-
ção e difusão no setor, através da publicação de textos especí-
ficos e de produções audiovisuais (em DVD’s, VHS). O tema será
de livre escolha da CONTRATADA, desde que relacionado à cul-
tura tradicional.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção das Ações Contínuas do Programa Revelando São Paulo e
estabelece, também, o acompanhamento das atividades que se
dará através das metas estabelecidas.

AÇÃO- INDICADOR- META
Acompanhamento- Número de Artistas, Grupos e Festas

observadas.- 30
Assessoria aos Municípios Número de Municípios

Atendidos 20
interessados - Prensagem e distribuição de DVD’s sobre o

Festival- Tiragem 3.000
II.a Projeto Mapa Cultural
IIa. Descrição
Promover um grande festival de artes aberto à participação

de representantes de todos os Municípios do Estado de São
Paulo nas seguintes expressões artísticas: Artes Visuais, Canto
Coral, Dança, Literatura, Teatro, Vídeo.

Fase de Circulação (Selecionados no ano de 2009)
Em janeiro de 2010 terá início na Capital um Mostra

Estadual, onde serão exibidos todos os selecionados na fase
estadual do ano de 2009. No período de março a dezembro
acontecerá a circulação das expressões, separadamente, nas
cidades do interior do Estado que será programada em conjun-
to com as prefeituras interessadas em receber os trabalhos sele-
cionados, bem como com os projetos da própria Secretaria de
Estado da Cultura.

Festival 2010
Este evento será realizado em quatro etapas, sendo três no

exercício de 2010, no interior (fases municipal e regional) e
outra na capital (fase estadual), objetivando o conhecimento e
a difusão de produtos culturais relativos às expressões acima
referidas e também a escolha de seus representantes pelas
Comissões de Avaliação.

A fase quatro será desenvolvida ao longo de 2011, com
uma Mostra Estadual que terá seu início em janeiro de 2011, na
Capital, onde serão exibidos todos os selecionados na fase
estadual e a circulação das expressões, separadamente, nas
cidades do interior do Estado, de março a dezembro de 2011.

Serão realizadas 3 fases em 2010:
Fase municipal:
Cada cidade escolhe seus artistas representantes para a

fase regional através da realização de evento local, dando-se
sempre ampla divulgação à comunidade de sua realização e da
posterior indicação de seus representantes;

A seleção municipal deverá acontecer através da avaliação
de no mínimo 3 (três) jurados reconhecidos nas respectivas
áreas artísticas, sendo pelo menos 1 (um) jurado de outro muni-
cípio.

Nos casos em que houver apenas 1 (um) inscrito no muni-
cípio, o mesmo corpo de jurados deverá emitir parecer que jus-
tifique a inscrição do artista ou grupo na Fase Regional;

Cabe à Prefeitura Municipal, através de seus responsáveis:
Organização e realização do evento;
Designação e eventual pagamento de jurados;
Transporte dos artistas, grupos e/ou objetos para as fases:

regional, estadual e premiação.
Fase Regional
As obras indicadas serão selecionadas nas 13 (treze)

regiões administrativas para a fase estadual, de acordo com o
regulamento de cada expressão artística, sendo obrigatória a
representação de pelo menos 20% dos trabalhos selecionados
de municípios com até 50 mil habitantes de cada região;

À cidade sede da expressão artística na região cabe:
Organização de fase regional;
Alimentação e hospedagem da Comissão de Seleção -

enviada pela Secretaria de Estado da Cultura;
Em toda divulgação deverá constar créditos ao Governo do

Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura, Abaçaí
Cultura e Arte - Organização Social de Cultura.

Fase Estadual
Os participantes e as obras indicadas nas regionais deverão

se apresentar na Capital de São Paulo ou em municípios no
interior do Estado, onde serão avaliados por outra Comissão de
Seleção. Serão indicados os representantes de cada expressão
artística, conforme seus respectivos regulamentos. Em todas as
modalidades haverá um encontro entre participantes e
Comissão de Seleção.

Cabe à Abaçaí Cultura e Arte, de acordo com o regula-
mento de cada modalidade:

Coordenação geral;
Organização da Fase Estadual;
Designação e pagamento da Comissão de Seleção das

fases Regional e Estadual;
Promover a circulação dos trabalhos selecionados pelas

Comissões de avaliação;
Serão atribuídos prêmios de circulação dentre os selecio-

nados para a fase final do Projeto Mapa Cultural Paulista assim
definidos:

1. TEATRO - DANÇA - CANTO CORAL
Serão selecionados até 05 (cinco) trabalhos de cada

expressão, que circularão por pelo menos 5 (cinco) cidades do
interior do Estado. Cada grupo receberá cachê de R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais) por apresentação e as despesas de
transporte, alimentação e hospedagem, quando necessário,
serão de responsabilidade da Abaçaí Cultura e Arte

2. VÍDEO
Serão selecionados até 05 (cinco) trabalhos, que farão

parte de uma edição especial em DVD, para livre distribuição da
Abaçaí Cultura e Arte;

Cada selecionado receberá uma cota de 50 (cinqüenta) uni-
dades da edição para distribuição a seu critério;

Cada selecionado receberá, a título de Direitos Autorais, a
importância de

R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);
A Abaçaí Cultura e Arte promoverá até 05 (cinco) encon-

tros de exibição/debate com os realizadores selecionados.
3. LITERATURA - Conto, Poesia e Crônica
Serão selecionados até 15 (quinze) trabalhos, sendo obri-

gatório pelo menos 02 (dois) trabalhos de cada expressão, que
farão parte de uma antologia a ser distribuída a critério da
Abaçaí Cultura e Arte;

Cada selecionado receberá uma cota de livros de 50 (cin-
qüenta) unidades para distribuição a seu critério

Cada selecionado, a título de direito autoral, receberá a
importância de

R$ 1.000,00 (um mil reais);
A Abaçaí Cultura e Arte promoverá até 05 (cinco) encon-

tros/saraus de lançamento da antologia.
4. ARTES VISUAIS - Artes Plásticas, Fotografia e Desenho

de Humor
Serão selecionados até 15 (quinze) trabalhos, sendo obri-

gatório pelo menos um trabalho de cada expressão, que farão
parte de um catálogo a ser distribuída a critério da Abaçaí
Cultura e Arte;

Cada selecionado receberá uma cota de livros de 50 (cin-
qüenta) unidades para distribuição a seu critério;

Cada selecionado, a título de direito autoral, receberá a
importância de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Os premiados serão escolhidos por 06 (seis) Comissões de
Seleção, compostas de no mínimo três (03) membros cada uma,
indicados pela Abaçaí Cultura e Arte.

A Contratada deverá encaminhar à Contratante a minuta
do Regulamento do Mapa Cultural Paulista para o ano de 2010
que, depois de aprovado deverá ser divulgado aos 645 municí-
pios do Estado de São Paulo.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção do Projeto Mapa Cultural Paulista e deverá servir de parâ-
metro para avaliação.

Ações- Indicador- Metas

Participação em Artes Plásticas- Número de Municípios
Participantes-120

Participação em Fotografia- Número de Municípios
Participantes- 60

Participação em Conto Número de Municípios
Participantes- 80

Participação em Dança- Número de Municípios
Participantes- 80

Participação em Desenho de Humor-Número de Municípios
Participantes-80

Participação em Poesia- Número de Municípios
Participantes-120

Participação em Teatro- Número de Municípios
Participantes-140

Participação em Canto Coral- Número de Municípios
Participantes-80

Participação em Vídeo- Número de Municípios
Participantes-40

Participação em Crônica- Número de Municípios
Participantes- 50

Participação Individual do Projeto- Número de Artistas
Participantes- 1000

Realizadores de Mostras na Fase Regional-Número de
Municípios Realizadores-100

III. PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS
III. a Descrição
A Contratada, por força do Contrato de Gestão do qual o

presente é parte integrante, deverá prestar apoio financeiro
para realização de ações culturais nos diversos municípios do
estado de São Paulo, realizando, ou auxiliando na realização de
ações de formação ou difusão cultural.

Para tanto poderá estabelecer parcerias com instituições
ou órgãos culturais municipais, entidades sem fins lucrativos ou
com artistas diretamente, desde que os mesmos realizem seus
trabalhos e desenvolvam suas ações em qualquer município do
estado de São Paulo.

Para tanto, a Contratante destinará, dos recursos repassa-
dos à Contratada, por força do supra mencionado Contrato de
Gestão, quantia anual a ser definida posteriormente, que será
destinado pela Contratada, à ações a serem indicadas pela
Contratante, em correspondência firmada pelo Coordenador da
Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural, e entre-
gues à Contratada com, no mínimo, trinta dias de antecedência
da efetiva realização da despesa.

As ações, a serem apoiadas nos diversos municípios do
Estado, deverão ter caráter eminentemente cultural, de difusão
e formação (tanto artística, técnica ou de público).

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção da ação Atendimento aos Municípios e servirá de base para
o acompanhamento e avaliação das atividades.

AÇÃO- INDICADOR- META
Atendimentos- Número de Municípios atendidos- 60
Participação Profissional- Número de Artistas e Técnicos

Participantes 60
do evento nos Municípios atendidos-
IV. PROJETO REVIVER
IV. a Descrição
O Projeto Reviver tem por objetivo promover a inclusão

cultural de um segmento da população usualmente afastado de
qualquer processo de formação ou difusão cultural: idosos,
crianças e adolescentes em situação de internação em asilos,
Casas de Repouso, Casas de Passagem, Abrigos e instituições
congêneres.

Através desse Projeto, a Contratada deverá oferecer ativi-
dades de ações de entretenimento e difusão cultural em insti-
tuições com a característica citadas para idosos, crianças e ado-
lescentes, especialmente aquelas que abrigam a população de
baixa renda.

Dentre as atividades a serem oferecidas gratuitamente,
destacamos: contadores de estórias, apresentações musicais e
artes visuais.

Ao longo do ano, deverão ser atendidas instituições, da
capital ou interior do Estado, selecionadas pela Contratada e
previamente aprovadas pela Contratante.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção da ação do Projeto Reviver e servirá de base para acompa-
nhamento e avaliação das atividades.

AÇÃO-I NDICADOR- META
Atendimento- Número de Instituições Atendidas- 15
Participação- Numero de pessoas Atendidas pelas ativida-

des- 900
Atividade Cultural- Carga horária desenvolvida- 315
V. ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA
Este encontro terá a duração de um dia, com o objetivo de

reunir o maior número de Dirigentes Municipais, visando pro-
mover, difundir e fomentar a Política Cultural para o Estado de
São Paulo.

O intercâmbio cultural será realizado com a participação
dos Dirigentes Municipais de Cultura do Estado de São Paulo e
a Secretaria de Estado da Cultura.

AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Encontro- Número de Dirigentes- 200
VI. Festival Nacional de Olímpia
Festival de Folclore de Olímpia/SP
Ação-Indicador-Meta
Festival-Nº de dias-8
Participação no Festival-Nº de municípios-25
Visita ao Festival -Nº de pessoas-150.000
Participação de grupos-Nº de grupos-80
VII. Festival de Teatro de Caraguatatuba
Mostra Nacional de Teatro de Rua
e Teatro de Bonecos de Caraguatatuba
Objetivo: Mostra nacional de Teatro de Rua. Sete espetá-

culos oriundos dos quatro cantos do Brasil mostram em
Caraguatatuba o que há de melhor nas produções de teatro de
rua e contam suas experiências dentro dessa arte.

Período de Realização - outubro
Duração do Evento - 7 dias de mostra
Local: Caraguatatuba
Ação- Indicador- Meta
Participação na Mostra-Número de Inscritos- 60
Visitação à Mostra- Número de Pessoas- 4000
VIII. Festival Nacional de MPB Ilha Solteira
Objetivo: Mapear, revelar e incentivar novos talentos da

música popular brasileira, de forma a reunir e integrar músicos,
intérpretes, compositores de distintos locais do país, propician-
do a disseminação de diferentes culturas.

Período de Realização - outubro
Duração do Evento - 4 dias de Festival
Local: Ilha Solteira
Ação- Indicador- Meta
Participação no Festival- Número de Inscritos- 450
Visitação ao Festival- Número de Pessoas- 4000
IX. Seminário de Ações Integradas das Comissões

Estaduais de Folclore
Objetivo: Reunir os dirigentes e membros das Comissões

Estaduais de Folclore, de todo o Brasil, na cidade de São Paulo
para, discutir políticas públicas para a preservação do patrimô-
nio material e imaterial da cultura brasileira.

Período de Realização -setembro
Duração do Evento - 5 dias corridos, mais dois para mon-

tagem e desmontagem
Local: Memorial da América Latina
Ação- Indicador- Meta
Participação no Seminário- Nº Membro das Comissões

Estaduais- 30
- Nº Pesquisadores- 40
Visitação ao Seminário- Nº Estudantes e Interessados- 200
X. Festival de Violas
Objetivo: Mostra do mapeamento da música caipira tradi-

cional em São Paulo.
Período de Realização - novembro
Duração do Evento - 3 dias de mostra
Local: Memorial da América Latina
Ação- Indicador- Meta
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Participação na Mostra- Número de participantes- 20
Visitação à Mostra- Número de Pessoas- 3000
FINANÇAS
Objetivo: Manter equilíbrio econômico-financeiro da

Organização Social, a fim de garantir a continuidade e a expan-
são das atividades da Associação.

Captação de Recursos Próprios
Ação: Captação de recursos utilizando-se de instrumentos

como a Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, Lei Mendonça,
doações de empresas, contribuições de sócios, etc.

Indicador-Meta
Recursos captados-10% dos recursos do Contrato de

Gestão
Serão considerados recursos de captação:
13. Os oriundos da venda de ingressos de qualquer nature-

za, inclusive assinaturas;
14. Patrocínios;
15. Doações;
16. Vendas de materiais promocionais;
17. Locação de espaços internos, externos e/ou quaisquer

outros que tenham vínculo com o equipamento;
18. Parcerias e permutas com outras instituições públicas e

privadas, na realização dos projetos pactuados neste programa
de trabalho.

Todos recursos serão comprovados documentalmente, por
meio das faturas emitidas, contratos firmados, termos de doa-
ção recebidos e outros que possam efetivamente demonstrar o
recebimento de tais recursos.

Equilíbrio Financeiro
Ações:
Acompanhar e viabilizar o pagamento das despesas con-

tratadas da organização.
Otimizar o uso dos recursos disponíveis.
Indicador- Meta
Índice de Liquidez seca (Ativo Igual ou maior que 1ao final

do ano
Circulante/ Passivo Circulante)7
(Receitas Totais / Despesas Totais8)9 Igual ou maior que 1

ao final do ano
(Despesas com funcionários da área meio/Despesas
com funcionários da área fim). Menor que 0,5
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Objetivo: Identificar o índice de satisfação com os serviços

prestados.
Ação:
o Monitorar índice de satisfação dos usuários com os ser-

viços prestados por meio de pesquisas realizadas por amostra-
gem, realizadas com recursos da Contratante e valendo-se de
equipes formadas através de parcerias entre as partes.

Indicador - Meta
Índice de satisfação com os serviços prestados-75%
PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS METAS 2010
Projeto- Indicador- Pontuação (%)
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,20%
Edição Vale do Paraíba Nº de pessoas visitantes 0,20%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,45%
Edição Vale do Ribeira Nº de pessoas visitantes 0,45%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,45%
Edição Capital Nº de pessoas visitantes 0,45%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,20%
Edição Franca Nº de pessoas visitantes 0,20%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,20%
Edição Bauru Nº de pessoas visitantes 0,20%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,20%
Edição Entre Serras e Águas Nº de pessoas visitantes

0,20%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,20%
Santa Fé do Sul Nº de pessoas visitantes 0,20%
Revelando São Paulo - Ações Contínuas Nº artistas, grupos

e festas cadastrados 0,20%
Nº municípios assessorados 0,20%
Tiragem de DVD sobre o Festival- 0,20%
Atendimento aos Municípios Número de Municípios aten-

didos 0,20%
Número de Artistas e Técnicos 0,20%
Participantes Inscritos em
Atividades de Formação 0,20%
Público Participante 0,20%
Projeto Reviver Nº de Instituições Atendidas 0,20%
Nº de Pessoas Atendidas pelas 0,20%
Atividades
Carga Horária Desenvolvida 0,20%
Festival Nacional de Nº de artistas participantes 0,20%
Olímpia Público Participante 0,20%
Festival de Teatro de Nº de inscritos 0,20%
Caraguatatuba Público Participante -0,20%
Festival Nacional de nº de inscritos 0,20%
Ilha Solteira Público Participante -0,20%
Seminário de Ações nº de membros da comissão 0,20%
Integradas nº de pesquisadores 0,20%
Festival Estadual de nº de inscritos 0,20%
Viola Público Participante 0,20%
Encontro de dirigentes - nº de dirigentes 0,20%
Finanças Não cumprimento do Equilíbrio Financeiro 0,40%
Não Cumprimento da Captação de Recursos 0,40%
Prazos Atraso na entrega do relatório trimestral 0,30%®
Atraso nas informações solicitadas pela 0,30%
Secretaria
ANO 2011
INTRODUÇÃO
É objetivo geral do contrato de gestão firmando com a

Organização Social a programação e controle dos programas e
projetos da Secretaria de Estado da Cultura elencados a seguir:
Programa Revelando São Paulo(sete edições); Projeto Mapa
Cultural Paulista; Projeto Reviver; Programa de Atendimento
aos Municípios, Encontro Estadual de Dirigentes, Festival
Nacional de Olímpia, Festival de Teatro de Caraguatatuba,
Festival Nacional de MPB de Ilha Solteira, Festival Estadual de
Violas, Seminário Nacional de Ações Integradas respeitada a
orientação vocacional de cada programa e projeto, e, as espe-
cificidades da população atingida por cada ação, visando sem-
pre auxiliar a Secretaria de Estado da Cultura na elaboração
execução e implementação de ações culturais, que tenham
como foco o cidadão paulista, dentro dos ditames da
Constituição do Estado de São Paulo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o Promover ações para a divulgação, a difusão e o desen-

volvimento das mais diversas expressões artísticas, priorizando
a qualidade artística e técnica;

o Criar espaços para debates e discussões, visando o aper-
feiçoamento dos profissionais das variadas áreas artísticas e
técnicas;

o Propor políticas de acesso da população aos bens e ser-
viços culturais, especialmente aqueles segmentos usualmente
marginalizados do processo cultural.

o Aumentar a abrangência dos programas e projetos, per-
mitindo, assim, maior fluxo de informações culturais entre seus
participantes e beneficiários;

o Criar condições para o atendimento dos direitos culturais
dos variados extratos da sociedade, dentro dos programas e
projetos;

o Propor e operacionalizar políticas que dêem visibilidade
à cultura tradicional e a produção cultural do Estado de São
Paulo, mapeando artistas, sua produção cultural e eventos rela-
cionados a esta cultura com aspectos tão específicos.

o Promover ações que orientem os Dirigentes Municipais
de Cultura no trato com as manifestações da cultura do nosso
estado;

o Promover o intercâmbio e a troca de informações entre
os artistas, grupos de cultura tradicional, agentes e produtores
culturais que atuem neste segmento;

o Propor ações de documentação das manifestações de
cultura tradicional, através de textos escritos, fotografias ou
vídeos;

o Apoiar ações culturais desenvolvidas nos municípios do
litoral, interior e Grande São Paulo, que estejam de acordo com
os objetivos da Secretaria de Estado da Cultura e se incluam
dentro dos “Objetivos Específicos” elencados neste;

o E todas aquelas mencionadas no estatuto social da
Abaçaí Cultura e Arte.

VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA
Recursos transferidos pelo Governo do Estado de São

Paulo.
Captação externa de recursos.
INDICADORES E META
I - Programa Revelando São Paulo
I.a - Descrição
Programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da

Cultura que tem por objetivo dar visibilidade à cultura tradicio-
nal do Estado de São Paulo, promovendo o levantamento e
cadastramento e atuando com ações de formação e difusão no
que tange aos artistas populares; grupos de cultura tradicional;
culinária paulista tradicional; artesanato identitário; festas
populares (inclusive aquelas de caráter religioso que tenham
significativa importância para o universo da cultura tradicional).

I.a.1 - Festival da Cultura Paulista Tradicional
A contratada, dentro do Programa Revelando São Paulo,

deverá, anualmente, realizar sete festivais da Cultura Paulista
Tradicional. Estes festivais deverão reunir, em um mesmo local,
espaços adequados para exposição do artesanato identitário
paulista, espaços apropriados para elaboração e degustação da
culinária tradicional paulista, bem como palco equipado com
infra-estrutura necessária e equipamentos de som e luz para
apresentação de grupos de cultura tradicional, especialmente
música e dança.

Nos festivais a serem realizados anualmente, a Contratada
deverá:

o Divulgar, junto às prefeituras municipais do estado, sua
realização com no mínimo 90 dias de antecedência, disponibili-
zando através de impresso ou mídia eletrônica (internet) o
regulamento de participação;

o Prestar apoio técnico cultural às prefeituras municipais
interessadas em participar do evento, orientando-as e esclare-
cendo eventuais dúvidas;

o Proceder à inscrição de artistas populares, grupos de cul-
tura tradicional, participantes da área de culinária, para partici-
pação no festival, ressaltando-se que as inscrições sempre
serão feitas através das prefeituras municipais do estado e
serão aceitas pela Contratada desde que estejam de acordo
com os critérios técnicos estabelecidos (respeitando-se o cará-
ter identitário da produção cultural);

o Divulgar a realização do festival (em todas suas edições)
na mídia impressa e televisiva, bem como nas rádios, com o
apoio da Contratante;

o Solicitar e obter todas as autorizações necessárias para a
realização do evento, junto aos respectivos Poderes Públicos
Municipais e Estadual;

o Produzir os eventos, oferecendo e se responsabilizando
por :

a) Espaços adequados para exposição de artesanato iden-
titário e elaboração e degustação da culinária tradicional, com
ligações elétrica e hidráulica apropriadas;

b) Palco, som e luz com dimensões e qualidade necessárias
para a apresentação dos grupos de cultura tradicional;

c) Hospedagem adequada (podendo ser em Ginásios de
Esportes, escolas ou similar) para no mínimo três pessoas de
cada Município inscrito de artesanato identitário e no máximo
cinco pessoas de cada município inscrito para participar com
espaço para elaboração e degustação de culinária tradicional
paulista, sendo que a hospedagem deverá ser providenciada no
período estabelecido para a realização do evento e, também,
no período de setenta e duas horas anteriores a abertura do fes-
tival, para fins de montagem e produção do evento;

d) Durante todo o período de hospedagem, alimentação
gratuita aos participantes hospedados, garantindo três refei-
ções (café da manhã, almoço e jantar) e os padrões exigidos de
qualidade nutricional.

e) Alimentação gratuita para os integrantes dos grupos de
cultura tradicional inscritos para apresentação no evento,
durante sua permanência no local do festival por força das obri-
gações de apresentação assumidas;

f) Instalação sanitária condizente e em número suficiente
para atender a equipe de produção, os participantes e o públi-
co do festival;

g) Assistência médica emergencial no local do evento, para
atendimento necessário da equipe de produção, participante e
público em geral;

h) Manter, no local do evento e durante toda sua realiza-
ção, montagem e desmontagem, equipe de segurança, para
preservação dos bens móveis e imóveis, de inteira responsabili-
dade da Contratada;

i) Se necessário, contratar geradores móveis para evitar
sobrecarga na rede elétrica do espaço onde será realizado o fes-
tival, esclarecendo que, eventuais prejuízos decorrentes da falta
ou falha do abastecimento de energia, serão de inteira respon-
sabilidade da Contratada;

j) Providenciar pontos de água potável no local do evento,
para serem utilizados pela equipe de produção, participante e
público em geral;

k) Disponibilizar à Contratante espaço nobre no local do
evento para montagem de um estande de recepção e divulga-
ção, com as devidas instalações elétricas e piso com forração de
borracha ou similar;

l) Confeccionar com antecedência e qualidade exigidas,
material gráfico para divulgação do evento e distribuição gra-
tuita, a saber:

- Cartaz e Programa. O material deverá ser impresso em
papel de qualidade, impressão quatro cores e do programa
deverão constar duas páginas para a inclusão de textos institu-
cionais da Contratante;

m) Caso a Contratada entenda conveniente a presença de
animais no festival, vez que muitos deles estão inteiramente
ligados à cultura tradicional caipira e caiçara do nosso Estado,
o alojamento, o tratamento, inclusive veterinário, a alimenta-
ção e todas as autorizações dos Poderes Públicos necessárias,
inclusive às sanitárias, correrão por conta e responsabilidade da
Contratada;

n) Equipe de produção qualificada durante todo o evento
(inclusive montagem e desmontagem) e equipe receptiva (bilín-
güe);

o) Estabelecer contatos com a rede pública de ensino e com
a rede particular para, mediante prévia inscrição, promover visi-
tas monitoradas ao evento, de forma a ser trabalhado o poten-
cial pedagógico e educacional do festival;

p) Estrutura física e de mão de obra qualificada, para aten-
dimento de visitas monitoradas, que no caso da rede particular
de ensino poderão ser cobradas;

q) Comunicação visual no local do evento, indicando espa-
ços específicos e divulgando a programação.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção do Festival de Cultura Paulista Tradicional e estabelece,
também, o acompanhamento das atividades, através das metas
estabelecidas.

CAPITAL
Período de Realização: mês de setembro
Duração do evento: sete dias corridos, mais dois para mon-

tagem e desmontagem dos municípios.
Local: Parque da Água Branca - São Paulo
AÇÃO - INDICADOR - META
Participação no Festival- Número de Municípios- 130
Visitação ao Festival - Número de Pessoas- 500.000
Visitas Monitoradas - Número de Alunos rede pública de

ensino- 5.000
VALE DO PARAÍBA
Período de Realização: mês de julho
Duração do evento: cinco dias, mais dois para montagem e

desmontagem dos municípios.
Local: Parque da Cidade Roberto Burle Marx - São José dos

Campos

AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 25
Visitação ao Festival- Números de Pessoas- 70.000
VALE DO RIBEIRA
Período de Realização: mês de maio
Duração do evento: cinco dias, mais dois para montagem e

desmontagem dos municípios.
Local: Centro de Eventos Casemiro Teixeira
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 25
Visitação ao Festival- Número de Pessoas- 15.000
ENTRE SERRAS E ÁGUAS
A região Bragantina sediará o Revelando São Paulo Entre

Serras - Festival da Cutlura Paulista Tradicional. O evento dife-
rente das outras edições promoverá atividades que serão reali-
zadas em várias cidades.

A programação é bastante diversificada e reunirá artesa-
nato, culinária e aspectos da cultura tradicional característica
das cidades de Guarulhos, Mairiporã, Nazaré Paulista, Bom
Jesus dos Perdões, Atibaia, Jarinú, Bragança Paulista, Piracaia,
Joanópolis, Vargem, Pedra Bela, Pinhalzinho e Taiuti.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção do Festival de Cultura Paulista Tradicional e estabelece,
também, o acompanhamento das atividades, através das metas
estabelecidas.

Cidade Sede: Atibaia
Local: Largo do Rosário
Período de Realização: janeiro
Duração do evento: quinze dias.
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 20
Visitação ao Festival- Números de Pessoas- 15.000
SANTA FÉ DO SUL
Cidade Sede: Santa Fé do Sul
Local: Centro de Eventos Santa Fé
Período de Realização: final de março à começo de abril
Duração do evento: quinze dias.
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 20
Visitação ao Festival- Números de Pessoas- 15.000
FRANCA
Período de Realização: 2º Semestre
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 30
Visitação ao Festival- Número de Pessoas- 30.000
BAURU
Período de Realização: Agosto
AÇÃO- INDICADOR- META
Participação no Festival- Número de Municípios- 30
Visitação ao Festival- Número de Pessoas- 40.000
I.a.2 Ações Contínuas
A contratada, além da realização do Festival da Cultura

Paulista Tradicional em suas sete edições conforme acima, deve-
rá manter atualizado o cadastro de artistas populares, grupos de
cultura tradicional e festas tradicionais do estado de São Paulo,
além de prestar apoio técnico aos municípios interessados em
atuar neste segmento da cultura e promover a formação e difusão
no setor, através da publicação de textos específicos e de produ-
ções audiovisuais (em DVD’s, VHS). O tema será de livre escolha
da CONTRATADA, desde que relacionado à cultura tradicional.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção das Ações Contínuas do Programa Revelando São Paulo e
estabelece, também, o acompanhamento das atividades que se
dará através das metas estabelecidas.

AÇÃO- INDICADOR- META
Acompanhamento- Número de Artistas, Grupos e Festas

observadas.- 30
Assessoria aos Municípios Número de Municípios

Atendidos 20
interessados -
Prensagem e distribuição de
DVD’s sobre o Festival- Tiragem 3.000
II.a Projeto Mapa Cultural
Promover um grande festival de artes aberto à participação

de representantes de todos os Municípios do Estado de São
Paulo nas seguintes expressões artísticas: Artes Visuais, Canto
Coral, Dança, Literatura, Teatro, Vídeo.

Fase de Circulação (Selecionados no ano de 2010)
Em janeiro de 2011 terá início na Capital uma Mostra

Estadual, onde serão exibidos todos os selecionados na fase
estadual do ano de 2010. No período de março a dezembro
acontecerá a circulação das expressões, separadamente, nas
cidades do interior do Estado que será programada em conjun-
to com as prefeituras interessadas em receber os trabalhos sele-
cionados, bem como com os projetos da própria Secretaria de
Estado da Cultura.

Festival 2011
Este evento será realizado em quatro etapas, sendo três no

exercício de 2011, no interior (fases municipal e regional) e
outra na capital (fase estadual), objetivando o conhecimento e
a difusão de produtos culturais relativos às expressões acima
referidas e também a escolha de seus representantes pelas
Comissões de Avaliação.

A fase quatro será desenvolvida ao longo de 2012, com
uma Mostra Estadual que terá seu início em janeiro de 2012, na
Capital, onde serão exibidos todos os selecionados na fase
estadual e a circulação das expressões, separadamente, nas
cidades do interior do Estado, de março a dezembro de 2012.

Serão realizadas 3 fases em 2011:
Fase municipal:
Cada cidade escolhe seus artistas representantes para a

fase regional através da realização de evento local, dando-se
sempre ampla divulgação à comunidade de sua realização e da
posterior indicação de seus representantes;

A seleção municipal deverá acontecer através da avaliação
de no mínimo 3 (três) jurados reconhecidos nas respectivas áreas
artísticas, sendo pelo menos 1 (um) jurado de outro município.

Nos casos em que houver apenas 1 (um) inscrito no muni-
cípio, o mesmo corpo de jurados deverá emitir parecer que jus-
tifique a inscrição do artista ou grupo na Fase Regional;

Cabe à Prefeitura Municipal, através de seus responsáveis:
Organização e realização do evento;
Designação e eventual pagamento de jurados;
Transporte dos artistas, grupos e/ou objetos para as fases:

regional, estadual e premiação.
Fase Regional
As obras indicadas serão selecionadas nas 13 (treze)

regiões administrativas para a fase estadual, de acordo com o
regulamento de cada expressão artística, sendo obrigatória a
representação de pelo menos 20% dos trabalhos selecionados
de municípios com até 50 mil habitantes de cada região;

À cidade sede da expressão artística na região cabe:
Organização de fase regional;
Alimentação e hospedagem da Comissão de Seleção -

enviada pela Secretaria de Estado da Cultura;
Em toda divulgação deverá constar créditos ao Governo do

Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura, Abaçaí
Cultura e Arte - Organização Social de Cultura.

Fase Estadual
Os participantes e as obras indicadas nas regionais deverão

se apresentar na Capital de São Paulo ou em municípios no
interior do Estado, onde serão avaliados por outra Comissão de
Seleção. Serão indicados os representantes de cada expressão
artística, conforme seus respectivos regulamentos. Em todas as
modalidades haverá um encontro entre participantes e
Comissão de Seleção.

Cabe à Abaçaí Cultura e Arte, de acordo com o regula-
mento de cada modalidade:

Coordenação geral;
Organização da Fase Estadual;
Designação e pagamento da Comissão de Seleção das

fases Regional e Estadual;
Promover a circulação dos trabalhos selecionados pelas

Comissões de avaliação;

Serão atribuídos prêmios de circulação dentre os selecio-
nados para a fase final do Projeto Mapa Cultural Paulista assim
definidos:

1. TEATRO - DANÇA - CANTO CORAL
Serão selecionados até 05 (cinco) trabalhos de cada

expressão, que circularão por pelo menos 5 (cinco) cidades do
interior do Estado. Cada grupo receberá cachê de R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais) por apresentação e as despesas de
transporte, alimentação e hospedagem, quando necessário,
serão de responsabilidade da Abaçaí Cultura e Arte

2. VÍDEO
Serão selecionados até 05 (cinco) trabalhos, que farão

parte de uma edição especial em DVD, para livre distribuição da
Abaçaí Cultura e Arte;

Cada selecionado receberá uma cota de 50 (cinqüenta) uni-
dades da edição para distribuição a seu critério;

Cada selecionado receberá, a título de Direitos Autorais, a
importância de

R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);
A Abaçaí Cultura e Arte promoverá até 05 (cinco) encon-

tros de exibição/debate com os realizadores selecionados.
3. LITERATURA - Conto, Poesia e Crônica
Serão selecionados até 15 (quinze) trabalhos, sendo obri-

gatório pelo menos 02 (dois) trabalhos de cada expressão, que
farão parte de uma antologia a ser distribuída a critério da
Abaçaí Cultura e Arte;

Cada selecionado receberá uma cota de livros de 50 (cin-
qüenta) unidades para distribuição a seu critério

Cada selecionado, a título de direito autoral, receberá a
importância de

R$ 1.000,00 (um mil reais);
A Abaçaí Cultura e Arte promoverá até 05 (cinco) encon-

tros/saraus de lançamento da antologia.
4. ARTES VISUAIS - Artes Plásticas, Fotografia e Desenho

de Humor
Serão selecionados até 15 (quinze) trabalhos, sendo obri-

gatório pelo menos um trabalho de cada expressão, que farão
parte de um catálogo a ser distribuída a critério da Abaçaí
Cultura e Arte;

Cada selecionado receberá uma cota de livros de 50 (cin-
qüenta) unidades para distribuição a seu critério;

Cada selecionado, a título de direito autoral, receberá a
importância de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Os premiados serão escolhidos por 06 (seis) Comissões de
Seleção, compostas de no mínimo três (03) membros cada uma,
indicados pela Abaçaí Cultura e Arte.

A Contratada deverá encaminhar à Contratante a minuta
do Regulamento do Mapa Cultural Paulista para o ano de 2011
que, depois de aprovado deverá ser divulgado aos 645 municí-
pios do Estado de São Paulo.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção do Projeto Mapa Cultural Paulista e deverá servir de parâ-
metro para avaliação.

Ações- Indicador- Metas
Participação em Artes Plásticas- Número de Municípios

Participantes-120
Participação em Fotografia- Número de Municípios

Participantes- 60
Participação em Conto Número de Municípios

Participantes- 80
Participação em Dança- Número de Municípios

Participantes- 80
Participação em Desenho de Humor-Número de Municípios

Participantes-80
Participação em Poesia- Número de Municípios

Participantes-120
Participação em Teatro- Número de Municípios

Participantes-140
Participação em Canto Coral- Número de Municípios

Participantes-80
Participação em Vídeo- Número de Municípios

Participantes-40
Participação em Crônica- Número de Municípios

Participantes- 50
Participação Individual do Projeto- Número de Artistas

Participantes- 1000
Realizadores de Mostras na Fase Regional-Número de

Municípios Realizadores-100
III. PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS
III. a Descrição
A Contratada, por força do Contrato de Gestão do qual o

presente é parte integrante, deverá prestar apoio financeiro
para realização de ações culturais nos diversos municípios do
estado de São Paulo, realizando, ou auxiliando na realização de
ações de formação ou difusão cultural.

Para tanto poderá estabelecer parcerias com instituições
ou órgãos culturais municipais, entidades sem fins lucrativos ou
com artistas diretamente, desde que os mesmos realizem seus
trabalhos e desenvolvam suas ações em qualquer município do
estado de São Paulo.

Para tanto, a Contratante destinará, dos recursos repassa-
dos à Contratada, por força do supra mencionado Contrato de
Gestão, quantia anual a ser definida posteriormente, que será
destinado pela Contratada, à ações a serem indicadas pela
Contratante, em correspondência firmada pelo Coordenador da
Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural, e entre-
gues à Contratada com, no mínimo, trinta dias de antecedência
da efetiva realização da despesa.

As ações, a serem apoiadas nos diversos municípios do
Estado, deverão ter caráter eminentemente cultural, de difusão
e formação (tanto artística, técnica ou de público).

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção da ação Atendimento aos Municípios e servirá de base para
o acompanhamento e avaliação das atividades.

AÇÃO- INDICADOR- META
Atendimentos- Número de Municípios atendidos- 60
Participação Profissional- Número de Artistas e Técnicos

Participantes 60
do evento nos Municípios atendidos-
IV. PROJETO REVIVER
IV. a Descrição
O Projeto Reviver tem por objetivo promover a inclusão

cultural de um segmento da população usualmente afastado de
qualquer processo de formação ou difusão cultural: idosos,
crianças e adolescentes em situação de internação em asilos,
Casas de Repouso, Casas de Passagem, Abrigos e instituições
congêneres.

Através desse Projeto, a Contratada deverá oferecer ativi-
dades de ações de entretenimento e difusão cultural em insti-
tuições com a característica citadas para idosos, crianças e ado-
lescentes, especialmente aquelas que abrigam a população de
baixa renda.

Dentre as atividades a serem oferecidas gratuitamente,
destacamos: contadores de estórias, apresentações musicais e
artes visuais.

Ao longo do ano, deverão ser atendidas instituições, da
capital ou interior do Estado, selecionadas pela Contratada e
previamente aprovadas pela Contratante.

O quadro abaixo reflete a distribuição da meta de realiza-
ção da ação do Projeto Reviver e servirá de base para acompa-
nhamento e avaliação das atividades.

AÇÃO-I NDICADOR- META
Atendimento- Número de Instituições Atendidas- 15
Participação- Numero de pessoas Atendidas pelas ativida-

des- 900
Atividade Cultural- Carga horária desenvolvida- 315
V. ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA
Este encontro terá a duração de um dia, com o objetivo de

reunir o maior número de Dirigentes Municipais, visando pro-
mover, difundir e fomentar a Política Cultural para o Estado de
São Paulo.

O intercâmbio cultural será realizado com a participação
dos Dirigentes Municipais de Cultura do Estado de São Paulo e
a Secretaria de Estado da Cultura.

AÇÃO- INDICADOR- META
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Participação no Encontro- Número de Dirigentes- 200
VI. Festival Nacional de Olímpia
Festival de Folclore de Olímpia/SP
Ação-Indicador-Meta
Festival-Nº de dias-8
Participação no Festival-Nº de municípios-25
Visita ao Festival -Nº de pessoas-150.000
Participação de grupos-Nº de grupos-80
VII. Festival de Teatro de Caraguatatuba
Mostra Nacional de Teatro de Rua
e Teatro de Bonecos de Caraguatatuba
Objetivo: Mostra nacional de Teatro de Rua. Sete espetá-

culos oriundos dos quatro cantos do Brasil mostram em
Caraguatatuba o que há de melhor nas produções de teatro de
rua e contam suas experiências dentro dessa arte.

Período de Realização - outubro
Duração do Evento - 7 dias de mostra
Local: Caraguatatuba
Ação- Indicador- Meta
Participação na Mostra-Número de Inscritos- 60
Visitação à Mostra- Número de Pessoas- 4000
VIII. Festival Nacional de MPB Ilha Solteira
Objetivo: Mapear, revelar e incentivar novos talentos da

música popular brasileira, de forma a reunir e integrar músicos,
intérpretes, compositores de distintos locais do país, propician-
do a disseminação de diferentes culturas.

Período de Realização - outubro
Duração do Evento - 4 dias de Festival
Local: Ilha Solteira
Ação- Indicador- Meta
Participação no Festival- Número de Inscritos- 450
Visitação ao Festival- Número de Pessoas- 4000
IX. Seminário de Ações Integradas das Comissões

Estaduais de Folclore
Objetivo: Reunir os dirigentes e membros das Comissões

Estaduais de Folclore, de todo o Brasil, na cidade de São Paulo
para, discutir políticas públicas para a preservação do patrimô-
nio material e imaterial da cultura brasileira.

Período de Realização -setembro
Duração do Evento - 5 dias corridos, mais dois para mon-

tagem e desmontagem
Local: Memorial da América Latina
Ação- Indicador- Meta
Participação no Seminário- Nº Membro das Comissões

Estaduais- 30
- Nº Pesquisadores- 40
Visitação ao Seminário- Nº Estudantes e Interessados- 200
X. Festival de Violas
Objetivo: Mostra do mapeamento da música caipira tradi-

cional em São Paulo.
Período de Realização - novembro
Duração do Evento - 3 dias de mostra
Local: Memorial da América Latina
Ação- Indicador- Meta
Participação na Mostra- Número de participantes- 20
Visitação à Mostra- Número de Pessoas- 3000
FINANÇAS
Objetivo: Manter equilíbrio econômico-financeiro da

Organização Social, a fim de garantir a continuidade e a expan-
são das atividades da Associação.

Captação de Recursos Próprios
Ação: Captação de recursos utilizando-se de instrumentos

como a Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, Lei Mendonça,
doações de empresas, contribuições de sócios, etc.

Indicador-Meta
Recursos captados-10% dos recursos do Contrato de

Gestão
Serão considerados recursos de captação:
19. Os oriundos da venda de ingressos de qualquer nature-

za, inclusive assinaturas;
20. Patrocínios;
21. Doações;
22. Vendas de materiais promocionais;
23. Locação de espaços internos, externos e/ou quaisquer

outros que tenham vínculo com o equipamento;
24. Parcerias e permutas com outras instituições públicas e

privadas, na realização dos projetos pactuados neste programa
de trabalho.

Todos recursos serão comprovados documentalmente, por
meio das faturas emitidas, contratos firmados, termos de doa-
ção recebidos e outros que possam efetivamente demonstrar o
recebimento de tais recursos.

Equilíbrio Financeiro
Ações:
Acompanhar e viabilizar o pagamento das despesas con-

tratadas da organização.
Otimizar o uso dos recursos disponíveis.
Indicador- Meta
Índice de Liquidez seca (Ativo Igual ou maior que 1ao final

do ano
Circulante/ Passivo Circulante)10
(Receitas Totais / Despesas Totais11)12 Igual ou maior que

1 ao final do ano
(Despesas com funcionários da área meio/Despesas
com funcionários da área fim). Menor que 0,5
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Objetivo: Identificar o índice de satisfação com os serviços

prestados.
Ação:
o Monitorar índice de satisfação dos usuários com os ser-

viços prestados por meio de pesquisas realizadas por amostra-
gem, realizadas com recursos da Contratante e valendo-se de
equipes formadas através de parcerias entre as partes.

Indicador - Meta
Índice de satisfação com os serviços prestados-75%
PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS METAS 2011
Projeto- Indicador- Pontuação (%)
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,20%
Edição Vale do Paraíba Nº de pessoas visitantes 0,20%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,45%
Edição Vale do Ribeira Nº de pessoas visitantes 0,45%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,45%
Edição Capital Nº de pessoas visitantes 0,45%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,20%
Edição Franca Nº de pessoas visitantes 0,20%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,20%
Edição Bauru Nº de pessoas visitantes 0,20%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,20%
Edição Entre Serras e Águas Nº de pessoas visitantes

0,20%
Revelando São Paulo Nº de municípios Participantes 0,20%
Santa Fé do Sul Nº de pessoas visitantes 0,20%
Revelando São Paulo - Ações Contínuas Nº artistas, grupos

e festas cadastrados 0,20%
Nº municípios assessorados 0,20%
Tiragem de DVD sobre o Festival- 0,20%
Atendimento aos Municípios Número de Municípios aten-

didos 0,20%
Número de Artistas e Técnicos 0,20%
Participantes Inscritos em
Atividades de Formação 0,20%
Público Participante 0,20%
Projeto Reviver Nº de Instituições Atendidas 0,20%
Nº de Pessoas Atendidas pelas 0,20%
Atividades
Carga Horária Desenvolvida 0,20%
Festival Nacional de Nº de artistas participantes 0,20%
Olímpia Público Participante 0,20%
Festival de Teatro de Nº de inscritos 0,20%
Caraguatatuba Público Participante -0,20%
Festival Nacional de nº de inscritos 0,20%
Ilha Solteira Público Participante -0,20%
Seminário de Ações nº de membros da comissão 0,20%
Integradas nº de pesquisadores 0,20%
Festival Estadual de nº de inscritos 0,20%

Viola Público Participante 0,20%
Encontro de dirigentes - nº de dirigentes 0,20%
Finanças Não cumprimento do Equilíbrio Financeiro 0,40%
Não Cumprimento da Captação de Recursos 0,40%
Prazos Atraso na entrega do relatório trimestral 0,30%®
Atraso nas informações solicitadas pela 0,30%
Secretaria
Anexo Técnico - II Sistema de Pagamento
Ano 2008
A Secretaria de Estado da Cultura, se obriga por esse con-

trato a repassar à Organização Social R$ 3.000.000,00 (Três
milhões de reais) para o desenvolvimento das metas previstas
neste contrato de gestão, obedecendo o Cronograma de
Desembolso a seguir:

Cronograma de Desembolso
1ª Parcela até 2ª Parcela 3º Parcela Total em
30 de abril até 20 de agosto até 20 de dezembro 2009
R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$

3.000.000,00
Ano 2009
Secretaria de Estado da Cultura, se obriga por esse contra-

to a repassar à Organização Social R$ 7.000.000,00 (Sete
milhões de reais) para o desenvolvimento das metas previstas
neste contrato de gestão, obedecendo o Cronograma de
Desembolso a seguir:

Cronograma de Desembolso
1ª Parcela até 2ª Parcela 3º Parcela 4ª Parcela Total em
15 de março até 15 de junho até 15 de setembro até 15 de

dezembro 2009
R$ 1.750.000,00 R$ 1.750.000,00 R$ 1.750.000,00 R$

1.750.000,00 R$ 7.000.000,00
Ano 2010
Secretaria de Estado da Cultura, se obriga por esse contra-

to a repassar à Organização Social R$ 7.000.000,00 (Sete
milhões de reais) para o desenvolvimento das metas previstas
neste contrato de gestão, obedecendo o Cronograma de
Desembolso a seguir:

Cronograma de Desembolso
1ª Parcela até 2ª Parcela 3º Parcela 4ª Parcela Total em
15 de março até 15 de junho até 15 de setembro até 15 de

dezembro 2010
R$ 1.750.000,00 R$ 1.750.000,00 R$ 1.750.000,00 R$

1.750.000,00 R$ 7.000.000,00
Ano 2011
Secretaria de Estado da Cultura, se obriga por esse contra-

to a repassar à Organização Social R$ 7.000.000,00 (Sete
milhões de reais) para o desenvolvimento das metas previstas
neste contrato de gestão, obedecendo o Cronograma de
Desembolso a seguir:

Cronograma de Desembolso
1ª Parcela até 2ª Parcela 3º Parcela 4ª Parcela Total em
15 de março até 15 de junho até 15 de setembro até 15 de

dezembro 2011
R$ 1.750.000,00 R$ 1.750.000,00 R$ 1.750.000,00 R$

1.750.000,00 R$ 7.000.000,00
Anexo Técnico III - Limites e Critérios de Despesas com

Remuneração de Dirigentes e Empregados da Organização
Social

A Organização Social gastará no máximo 65% do seu orça-
mento com despesas na remuneração e vantagens de qualquer
natureza a serem percebidos pelos dirigentes e empregados da
Organização Social, no exercício de suas funções.

A remuneração dos dirigentes da Diretoria Executiva não
ultrapassará o valor anual de 9% do orçamento total da
Associação para o ano de 2008, sendo que para 2009 o valor
poderá ser acrescido de eventuais reajustes dispostos em
Acordos Coletivos de Trabalho na respectiva data-base da cate-
goria.

A Organização Social desenvolverá, no prazo legal previs-
to, plano de cargos e salários para o seu quadro de funcioná-
rios, com critérios de evolução e ascensão em carreira.

A Organização Social propiciará aos seus dirigentes e
empregados, benefícios competitivos com as atividades corre-
latas desenvolvidas no mercado, em relacionadas às suas ativi-
dades.

Para a contratação de pessoal, a Organização Social deve-
rá adotar procedimento seletivo próprio, utilizando regras uni-
formes e isentas, de forma a possibilitar acesso ao público inte-
ressado, observados os requisitos e experiências requeridas
para as suas atividades.

Anexo IV - Inventário e Avaliação dos Bens Móveis;
Anexo V - Minuta a ser utilizada de “Termo de Permissão

de Uso”, relativo aos bens imóveis.
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE PRÓPRIO DA FAZENDA

DO ESTADO DE SÃO PAULO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO.

Aos de de 2008, na consultoria jurídica da Secretaria da
Cultura do Estado, órgão da Procuradoria Geral do Estado, loca-
lizada na Rua Mauá, 51, 1º andar, Capital, presente a
......................................, Procuradora do Estado, representan-
do a Fazenda do Estado de São Paulo, em conformidade coma
Lei Complementar Estadual nº 478, de 18/06/1986, e artigo 6º,
I, do Decreto Estadual nº 47.011, de 20/08/2002, daqui por
diante denominada simplesmente PERMITENTE, para este ato
devidamente autorizada pelo artigo 10º, caput, do Decreto nº
43.493, de 09/09/1998, secundado pelo despacho da Sra.
Secretária de Estado da Cultura, datado de ...................a
fls..........do processo SC nº ........., compareceu
..............................................., Organização Social sem fins
lucrativos, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na ..............................., inscrita no CNPJ/MF sob nº
.........................., neste ato representada na forma de seu
Estatuto, daqui por diante denominada simplesmente PERMIS-
SIONÁRIA, e presentes ainda as testemunhas diante nomeadas
e no final assinadas.

Pela PERMITENTE, ante os presentes, foi dito:
Primeiro: que é proprietária do imóvel que abriga a

............................................................., localizado na

.............................., nesta Capital.
Segundo: Que tendo em vista a autorização governamen-

tal retro mencionada, a PERMITENTE permite, como de fato
permitido tem, à PERMISSIONÁRIA, o uso do prédio localizado
na .............................., para desenvolver atividades conforme
descrito no Contrato de Gestão ao qual o presente instrumento
encontra-se vinculado, ficando a permissionária, desde já auto-
rizada a ocupar e usá-lo.

Terceira: São obrigações da permissionária: I - utilizar o
imóvel e equipamentos, exclusivamente para o fim especifica-
do, vedado seu uso de forma diversa ou para qualquer outra
finalidade, não podendo cedê-lo ou transferi-lo no todo ou em
parte a terceiros, seja a que título for; II - zelar pela guarda, lim-
peza e conservação dos mencionados bens, providenciando, às
suas expensas, quaisquer obras de manutenção que se torna-
rem necessárias; III - Não promover quaisquer modificações nos
referidos bens, inclusive instalações elétricas e hidráulicas, sem
prévia autorização da Secretaria de Estado da Cultura; IV -
Impedir que terceiros se apossem do imóvel referido neste
termo, ou dele se utilize, dando conhecimento à PERMITENTE,
de qualquer turbação, esbulho ou imissão na posse que por-
ventura ocorrerem ou penhora que venha a recair sobre ele; V -
responder, perante terceiros, por eventuais danos, de qualquer
natureza, e cumprir todas as exigências dos poderes públicos a
que der causa, em decorrência de suas atividades no imóvel; VI
- Garantir aos prepostos da Secretaria de Estado da Cultura,
devidamente credenciados, o acesso a todas as dependências e
instalações para inspeção rotineira ou extraordinária, bem
como fiscalização e avaliação do cumprimento das obrigações
neste Termo impostas; VII - Responder pelo cumprimento de
todas as obrigações assumidas, incluídos os encargos trabalhis-
tas, sociais e previdenciários, bem como as fiscais, decorrentes
das atividades aqui previstas; e, VIII - Arcar com o pagamento
de todas as despesas de água e luz, bem como IPTU e outros
impostos que eventualmente venham a incidir sobre o imóvel
em questão, proporcionalmente a sua ocupação.

Quarta: Que o descumprimento, pela PERMISSIONÁRIA, de
quaisquer das obrigações impostas neste Termo ou de exigên-
cias constantes da legislação pertinente acarretará a revogação
de pleno direito da presente Permissão, bem como do mencio-
nado contrato de gestão, independentemente de interpelação
ou notificação judicial ou extra-judicial, sem ressarcimento de
qualquer natureza, podendo ser aplicadas à PERMISSIONÁRIA
as sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 87, da Lei
Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94.

Quinta: Que a presente Permissão de Uso vigerá por igual
prazo do referido contrato de gestão e suas eventuais prorro-
gações.

Sexta: Que, extintos o Contrato de Gestão e a presente
Permissão, as benfeitorias de qualquer natureza e as reformas
realizadas no imóvel permanecerão a ele incorporadas, passan-
do a integrar o patrimônio da PERMITENTE, sem ressarcimento.

Sétima: Que, nos casos omissos, a Permissão de Uso pode-
rá ser revogada por aplicação das disposições da Lei Federal nº
8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94.

Oitava: Que a não restituição imediata dos bens a que se
refere esta Permissão, ao Término do Prazo ou de Prorrogação,
caracterizará esbulho possessório e ensejará sua retomada pela
forma cabível, inclusive ação de reintegração de posse com
direito a medida liminar.

Nona: Que no caso de a PERMITENTE ser compelida a
recorrer a medidas judiciais para recuperação de seus bens,
ficará a PERMISSIONÁRIA obrigada ao pagamento de multa
diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), multa
esta que incidirá desde a data de caracterização do esbulho até
a data em que a PERMITENTE se reintegrar na possa dos refe-
ridos bens, sem prejuízo de outras cominações legais e instru-
mentais, custos e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Décima Segunda: Que fica eleito o foro da Fazenda Pública,
na Comarca da Capital, para dirimir qualquer pendência origi-
nária da presente Permissão.

Pela PERMISSIONÁRIA, por seu representante, foi dito que
aceitavam esta permissão de uso em todos os seus termos,
cláusulas e condições.

De como assim o disseram, foi lavrado o presente Termo,
em 4 (quatro) vias de igual teor, as quais, depois de lidas e
achadas conforme, são assinadas pelas partes e pelas testemu-
nhas abaixo qualificadas.

1 - Regime de Caixa. O índice de liquidez seca - ILS - tem
como objetivo apresentar a capacidade de pagamento da
empresa no curto prazo, sem levar em conta os estoques, que
são considerados como elementos menos líquidos do ativo cir-
culante.

2 - A Organização Social deverá apresentar parâmetros de
mercado para apurar este indicador até a 1ª avaliação.

3 Regime de competência.
4 - Regime de Caixa. O índice de liquidez seca - ILS - tem

como objetivo apresentar a capacidade de pagamento da
empresa no curto prazo, sem levar em conta os estoques, que
são considerados como elementos menos líquidos do ativo cir-
culante.

5 - A Organização Social deverá apresentar parâmetros de
mercado para apurar este indicador até a 1ª avaliação.

6 Regime de competência.
7 - Regime de Caixa. O índice de liquidez seca - ILS - tem

como objetivo apresentar a capacidade de pagamento da
empresa no curto prazo, sem levar em conta os estoques, que
são considerados como elementos menos líquidos do ativo cir-
culante.

8 - A Organização Social deverá apresentar parâmetros de
mercado para apurar este indicador até a 1ª avaliação.

9 Regime de competência.
10 - Regime de Caixa. O índice de liquidez seca - ILS - tem

como objetivo apresentar a capacidade de pagamento da
empresa no curto prazo, sem levar em conta os estoques, que
são considerados como elementos menos líquidos do ativo cir-
culante.

11 - A Organização Social deverá apresentar parâmetros de
mercado para apurar este indicador até a 1ª avaliação.

12 Regime de competência.

Desenvolvimento
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

SUPERINTENDÊNCIA

Resumo de Contrato
Processo: 2337/2007 - Contrato: 129/08 - Contratante:

C.E.E.T. -Paula Souza - Contratada: Comercial Harmonia
Mercado Ltda - Objeto: Aquisição de Mobiliário - Valor : R$
119.893,20 - Prazo de Entrega: 30 - Elemento Econômico:
449052 - Unidade: Diversas Unidades - Data da Assinatura:
24/4/08.

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
Termo de Acordo de Cooperação Técnico-Educacional
Processo 1087-2008 - Acordo de Cooperação Técnico-

Educacional que entre si celebram a Sorridentd’s
Administradora e Licenciadora Ltda. e o Ceeteps. Objetivo:
Visando à realização do projeto denominado Qualidade de
Vida, ação de cunho social, que inclui prestação de serviços
odontológicos, de natureza preventiva e clínica para tratamen-
to odontológico gratuito aos funcionários das Faculdades de
Tecnologias e Escolas Técnicas Estaduais. Vigência: 24 meses.
Data da assinatura: 17-4-2008.

Esporte, 
Lazer e Turismo
GABINETE DO SECRETÁRIO

Portaria C.G. - 14, de 22/04/2008
O Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Esporte,

Lazer e Turismo, considerando a necessidade de dar cumpri-
mento aos preceitos legais, bem como a relevância na conclu-
são dos procedimentos averiguatórios preliminares instaurados
e não concluídos nos prazos estipulados, determina:

Artigo 1º) Que se desenvolva os procedimentos necessários
à completa instrução da Apuração Preliminar Averiguatória
para esclarecimento de eventuais responsabilidades, nos ter-
mos dos artigos 264 e 265 da Lei 10.261 de 28 de outubro de
1968, com redação dada pela Lei Complementar 942 de 06 de
junho de 2003, relativas ao processo ST nº 0524/06;

Artigo 2º) Fica designado como responsável pelos traba-
lhos elencados no artigo 1º, o servidor: FLÁVIO ANTAS COR-
REA, RG. n º 18.139.428, para que à luz das normas e prazos
legais, apresente as conclusões dos trabalhos.

Artigo 3°) - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas todas as disposições em contrário, espe-
cialmente a Portaria do Chefe de Gabinete da Secretaria de
Turismo, de 03 de novembro de 2006, que nomeou a Comissão
de Apuração Preliminar Averiguatória.

Comunicado
Considerando as disposições do artigo 5º da Lei Federal

8.666/93 atualizada pela Lei Federal 8.883/94, indicamos a
seguir os pagamentos necessários ao desenvolvimento das

Unidades Gestoras da Pasta que devem ser providenciados de
imediato, visando assegurar condições para realização dos pro-
gramas desta Pasta bem como o apoio administrativo, cujo não
cumprimento implicará prejuízos de ordem interna e externa.

PDS a serem pagas
410001
Data: 24/4/2008

UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR

410101 2008PD00461 1.500,00
410101 2008PD00462 2.000,00
410101 2008PD00463 2.000,00

TOTAL 5.500,00

UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR

410103 2008PD00746 2.357,22
410103 2008PD00752 1.000,00

TOTAL 3.357,22

UG LIQUIDANTE NUMERO DA PD VALOR

410107 2008PD00029 6.000,00
TOTAL 6.000,00
TOTAL GERAL 14.857,22

Resumo de Convênio
Partes Convenentes: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo

e a Federação Paulista de Ciclismo.
Objeto: GP 1º de Maio.
Valor: R$ 179.500,00 sendo R$ 150.000,00 de responsabi-

lidade do Estado e R$ 29.500,00 de responsabilidade da conve-
niada.

Vigência: O prazo de vigência do presente é de 40 dias,
contados da data de assinatura.

Parágrafo 1º - Havendo motivo relevante e interesse dos
partícipes, o presente convênio poderá ter seu prazo de execu-
ção prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização do
Secretário de Esporte, Lazer e Turismo, observado o limite máxi-
mo de 5 (cinco) anos de vigência.

Parágrafo 2º - A mora na liberação dos recursos, quando
devidamente comprovada nos autos, ensejará a prorrogação
deste convênio, desde que a autorizada pelo Titular da Pasta,
pelo mesmo número de dias de atraso da respectiva liberação,
independente de termo aditivo.

Data da Assinatura: 18/04/08
Convênio nº 27/2008
Gestor Técnico: Renato Soares Antonelli
Proc. SELT nº 0253/2008

Habitação
GABINETE DO SECRETÁRIO

Extratos de Prorrogação
Em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 1º da Cláusula

Décima, dos Anexos I, II e III,do Decreto 46.657, de 01/04/2002,
fica prorrogado o convênio referente ao Município abaixo dis-
criminado: Fernando Prestes, Processo SH-113/05/2007 prorro-
gado até 04/09/2008.

Em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 1º da Cláusula
Décima, do Decreto nº 47.924, de 04/07/2003, fica prorrogado
o convênio referente ao Município abaixo discriminado:

Pereira Barreto, Processo SH-227/05/2006 prorrogado até
16/10/2008.

Meio Ambiente
GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SMA - 30, de 24-4-2008

Dá nova redação e acrescenta dispositivos à
Resolução SMA n° 14, de 13 de março de 2008

O Secretário de Estado do Meio Ambiente resolve:
Artigo 1° - Ficam acrescentados dois parágrafos ao artigo

1° da Resolução SMA 14, de 13-03-2008, com a seguinte reda-
ção:

“Parágrafo 1° - A vegetação nativa de que trata esta
Resolução é a de qualquer BIOMA existente no Estado de São
Paulo, notadamente da Mata Atlântica e do Cerrado.”

“Parágrafo 2° - Esta Resolução não se aplica para exem-
plares arbóreos nativos ocorrentes de forma isolada na paisa-
gem para os quais há procedimento próprio definido pela
Resolução SMA 18-07.”

Artigo 2° - O Artigo 3° da Resolução SMA 14, de 13-03-
2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 3° - A autorização para supressão de vegetação
nativa para o parcelamento do solo ou para qualquer edificação
na área urbana somente será concedida quando em conformi-
dade com o Plano Diretor ou mediante manifestação favorável
do Município.”

Artigo 3° - O “caput” artigo do 4° da Resolução SMA 14,
de 13-03-2008 passa a vigorar, acrescido de um parágrafo, com
a seguinte redação:

“Artigo 4° - Nos processos de licenciamento de loteamen-
tos ou de condomínios acima de 30.000 m2 (trinta mil metros
quadrados) com áreas desprovidas de vegetação nativa deverá
ser constituída Área Verde correspondente a, no mínimo, 20%
(vinte por cento) da área total do imóvel.”

§ 1o - Será exigida a recomposição florestal da Área Verde
com o plantio de espécies nativas, admitindo-se o plantio de
espécies exóticas como pioneiras, mediante assinatura do res-
pectivo termo de compromisso.

§ 2o - Na Área Verde será admitida a inclusão de equipa-
mentos esportivos e de lazer, desde que compatíveis e, quando
localizada em área de preservação permanente, com o que
determina o artigo 8° da Resolução CONAMA n° 369, de 28 de
Março de 2006.”

Artigo 4o - Fica incluída, mediante artigo único, disposição
transitória com a seguinte redação:

Artigo Único - A Resolução SMA 14, de 13-03-2008, com
as alterações inseridas pela presente Resolução, somente será
aplicada a partir da data da vigência desta última, não alcan-
çando os pedidos anteriormente protocolizados.

Artigo 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Resolução SMA - 31, de 24-4-2008

Dispõe sobre a constituição do Grupo Gestor do
Parque Estadual Villa-Lobos

O Secretário de Estado do Meio Ambiente resolve:
Artigo 1° - Fica criado, junto ao Gabinete do Secretário, o

Grupo Gestor do Parque Villa-Lobos, para ampliar a eficiência e
a qualidade gerencial do Parque, tendo em vista a compatibili-
zação de sua administração com as políticas ambientais da
Pasta.

Artigo 2º - O Grupo Gestor apresentará propostas e suges-
tões que deverão subsidiar, quando cabível, o processo decisó-
rio do Conselho de Orientação do Parque Villa-Lobos.

Artigo 3º - Integram o Grupo Gestor do Parque Villa-Lobos:
Tiago Antonio Morais - RG 27.669.238-X - Gabinete do

Secretário;
Abílio Gonçalves Junior - RG 19.428.396-3 - Coordenadoria

de Recursos Hídricos (CRHi);
Flávio Augusto Werner Scavasin - RG 9.185.394-1 - Parque

Villa-Lobos;
Ana Lúcia Pinto de Faria Burjato - RG 11.139.756 - Parque

Villa-Lobos;
Rosa Monica Canedo de Souza - RG 18.230.071 -

Assessoria de Comunicação;
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