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Stela Gonçalves Leite em 2010 e o conseqüente levantamento 
de saldo depositado em juízo no montante de R$ 686.387,27 e 
considerando que o valor é proveniente da conta de recursos 
operacionais e captados do contrato de gestão nº 38/2009 com 
o mesmo objeto contratual, as partes resolvem que referida 
quantia será revertida para a conta de recursos operacionais e 
captados do presente contrato de gestão.

CLÁUSULA SEXTA
Ficam alterados o caput e os itens 1 e 2 da Cláusula Oitava, 

conforme segue:
CLÁUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS
Para o exercício de 2022, a CONTRATANTE repassará à 

CONTRATADA um total de R$ 11.525.651,00 (onze milhões, 
quinhentos e vinte e cinco mil e seiscentos e cinqüenta e um 
reais), mediante a liberação de 12 (doze) parcelas, de acordo 
com o “Anexo V – Cronograma de Desembolso”, que onerará a 
rubrica 13.392.1201.6211.000 no item 33.90.39-75, repassado 
na seguinte conformidade:

1 – 90% do valor previsto no caput, correspondentes a R$ 
10.373.085,90 (dez milhões, trezentos e setenta e três mil, oiten-
ta e cinco reais e noventa centavos) serão repassados através de 
12 (doze) parcelas, conforme Anexo V.

2 – 10% do valor previsto no caput, correspondentes a R$ 
1.152.565,10 (um milhão, cento e cinqüenta e dois mil, quinhen-
tos e sessenta e cinco reais e dez centavos) serão repassados 
através de 12 (doze) parcelas, conforme Anexo V, cujos valores 
variáveis serão determinados em função da avaliação periódica 
da execução contratual.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente 
contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 17 de maio de 2022.
________________________________________
CONTRATANTE
SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de 

São Paulo
_______________________________________
CONTRATADA
MARIO ALLAN FERRAZ MAFRA
Associação Pró-Dança
_______________________________________
CONTRATADA
INÊS VIEIRA BOGÉA
Associação Pró-Dança
Testemunhas:
--------------------------------------- ------------------------
Nome:  Nome:
RG:  RG:
ANEXO II. PLANO DE TRABALHO – AÇÕES E MENSURA-

ÇÕES DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA – ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
DE CULTURA – PARA GESTÃO DO OBJETO CULTURAL

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA NO PERÍODO: 2022
ÍNDICE DO PLANO DE TRABALHO: AÇÕES E MENSURAÇÕES
I. PLANO DE TRABALHO: AÇÕES E MENSURAÇÕES 2022
Este plano de trabalho foi elaborado de acordo com as 

diretrizes da SEC e com o Plano Estratégico de Atuação que 
constitui o Anexo I do Contrato de Gestão, e será operacionali-
zado com base nos objetivos e nas estratégias expressas nesses 
documentos.

I. APRESENTAÇÃO
Tendo em vista o ofício UDBL nº 39/2021, de 23 de 

novembro de 2021, a Associação Pró-Dança (APD) apresenta 
uma proposta de plano de trabalho que se adequa às diretrizes 
programáticas, ao hibridismo ainda em razão da pandemia do 
Coronavírus (Covid-19), bem como ao orçamento proposto para 
o período, sem perder o foco na continuidade e no aprimora-
mento do trabalho desenvolvido, buscando ampliar as potências 
da São Paulo Companhia de Dança no campo da dança, inter-
relacionado com outras áreas do conhecimento e da arte, além 
de manter a excelência e inovação nas formas de gestão de 
equipamentos culturais de relevância para o Estado.

A qualidade esperada para as atividades da São Paulo 
Companhia de Dança (SPCD), gerida pela Associação Pró-Dança, 
na vigência do CG 01/2019, é de manutenção da excelência 
conquistada ao longo dos anos de sua atuação. Hoje a SPCD 
é uma referência na sua área, pelo público e crítica, que a con-
sidera como uma das mais significativas companhias de dança 
da América do Sul, com desempenho comparável às grandes 
companhias tradicionais no mundo, motivo de orgulho para o 
Estado de São Paulo.

Neste momento em que ainda vivemos a Pandemia de 
COVID-19, continuaremos a realizar ações dentro do ambiente 
digital, que rompe as barreiras geográficas e amplia o acesso 
aos mais diversos conteúdos a partir de uma simples conexão 
à Internet, sem prejuízo de buscar retomar passo a passo as 
atividades presenciais, com as cautelas necessárias e o acom-
panhamento das diretrizes governamentais, incluindo restrição 
e distanciamento de público, bem como as dos teatros nos quais 
se apresentar. Tais circunstâncias poderão impactar as metas e a 
quantidade de público.

Serão mantidas as ações de aproximação e fortalecimento 
do diálogo com instituições públicas e privadas – do Estado, do 
Brasil e internacionais; o fortalecimento da rede da dança, além 
do fortalecimento da marca São Paulo Companhia de Dança. 
Vale destacar que ao longo dos anos a APD, na gestão da SPCD, 
conquistou o mercado internacional permitindo sustentabilidade 
destas turnês, consolidando e ampliando o reconhecimento 
desta importante marca da cultura paulista.

A missão da Associação Pró-Dança, por meio do gerencia-
mento da São Paulo Companhia de Dança, é estimular, oferecer 
e divulgar a prática da arte da dança por meio da Produção 
Artística; da Difusão; das Atividades Educativas, Acessibilidade 
e Sensibilização de Novas Plateias; da Pesquisa, Fomento e For-
mação de Profissionais e do Mapeamento, Registro e Memória 
da Dança.

A programação da Produção Artística (Eixo 1) será escolhida 
segundo os princípios elencados na estratégia de ação, buscan-
do equilíbrio e variedade.

No ano de 2022, serão incorporadas novas obras ao 
repertório que dialogarão com os pensamentos de artistas da 
Semana de Arte Moderna de 1922: uma delas com orquestração 
de músicas de Villa-Lobos com imagens de Di Cavalcanti e 
outra com obra com imagens de Flávio de Carvalho; além de 
mais criações de outros coreógrafos brasileiros e internacionais. 
Serão mantidas obras de seu repertório, oferecendo ao público 
e à cena brasileira um leque de opções artísticas, composta por 
obras já testadas e aprovadas pelo público a novas criações de 
coreógrafos brasileiros e importantes criadores internacionais.

A Difusão (Eixo 2) do repertório artístico da SPCD será reali-
zada, presencial e/ou virtualmente, com ênfase no Estado de São 
Paulo, fortalecendo as parcerias com os Municípios, sem deixar 
de contemplar outras cidades do Brasil e do exterior visando a 
democratização e valorização dessa arte como agente cultural, 
artístico, educativo, social e econômico. Vale ressaltar que o 
público estimado poderá sofrer alteração em virtude de ações 
que visem o distanciamento de segurança face à pandemia, 
dentro das salas de espetáculos e outros espaços.

A SPCD é um grande projeto cultural e educativo, no qual 
as ações de Produção Artística e Difusão da Dança dialogam 
intimamente com as atividades educativas, de acessibilidade e 
de sensibilização de novas plateias para a dança, ampliando os 
espaços de formação, pesquisa, fomento, mapeamento, registro 
e memória da dança.

As Atividades Educativas, Acessibilidade e Sensibilização de 
Novas Plateias (Eixo 3) no período de 2022 buscarão favorecer 
o conhecimento do dia a dia da prática dessa arte a fim de 
promover a aproximação com diferentes públicos, inclusive com 
a execução de ações digitais nas Oficinas de Dança, Oficinas de 
Capacitação em Cadeia Longa, palestras, dentre outras ações, 
em função da experiência positiva adquirida com as adaptações 
decorrentes da pandemia Covid-19.

Na área de Pesquisa, Fomento e Formação de Profissionais 
(Eixo 4) a APD, na gestão da SPCD, buscará conexões e diálogos 
com diferentes estudiosos, pesquisadores, artistas, produtores 
culturais gestores atuantes na área, nas metas condicionadas.

 UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, 
BIBLIOTECAS E LEITURA

 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO 
nº 01/2019, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONO-
MIA CRIATIVA, E A ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA, QUALIFI-
CADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA PARA 
GESTÃO DO OBJETO CULTURAL SP COMPANHIA DE DANÇA.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São 
Paulo, por intermédio da SECRETARIA DE CULTURA E ECO-
NOMIA CRIATIVA, com sede na Rua Mauá, nº 51, Luz, CEP 
01028-000, São Paulo, SP, neste ato representada pelo Titular 
da Pasta, SÉRGIO HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO, brasileiro, por-
tador da cédula de identidade RG nº 04.346.735-6 e do CPF/
MF nº 929.010.857-68, doravante denominada CONTRATANTE, 
e de outro lado a Associação Pró-Dança, Organização Social de 
Cultura, com CNPJ/MF nº 11.035.916/0001-01, tendo endereço 
na Rua Três Rios, nº 363, 1º andar – Bairro Bom Retiro – CEP: 
01.123-001 – São Paulo - SP, e com estatuto registrado no 8º 
Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Comarca de São Paulo - Cidade de São Paulo - SP, 
sob nº 45.259, neste ato representado por MARIO ALLAN 
FERRAZ MAFRA, Diretor Administrativo-Financeiro, brasileiro, 
portador da cédula de identidade RG nº 57.418.661-X e do CPF/ 
MF nº 707.051.517-00 e INÊS VIEIRA BOGÉA, Diretora Artística 
e Educacional, brasileira, portadora da cédula de identidade RG 
nº 38.998.607-0 e do CPF/ MF nº 514.174.306-30, doravante 
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado este 
4º Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 01/2019, que 
firmaram em 29 de novembro de 2019, para ficar constando o 
que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Em razão de reversão, após encerramento de contingência 

trabalhista, de saldo depositado judicialmente constituído na 
vigência do Contrato de Gestão nº 38/2009 exclusivamente 
com recursos captados pela CONTRATADA, no montante de 
R$ 686.387,27, acréscimo de recursos correspondentes a R$ 
196.151,00 em relação ao Plano de Trabalho anteriormente 
contratado para o ano de 2022, necessidade de adequação de 
despesas e metas referentes ao Plano de Trabalho do ano de 
2022, consequente ajuste quanto ao valor global, bem como 
do presente exercício, ficam alteradas as seguintes cláusulas 
no presente Termo de Aditamento, bem como o Anexo Técnico 
II – Plano de Trabalho – Ações e Mensurações da Associação 
Pró-Dança, Anexo Técnico III – Plano Orçamentário e Anexo 
V - Cronograma de Desembolso 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam alterados o item 27, “c”, “d” e “f” da Cláusula 

Segunda, e acréscimo dos itens 37 e 38, conforme a seguinte 
redação:

CLÁUSULA SEGUNDA
DAS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

DA CONTRATADA
Para a qualificada, integral e correta execução deste CON-

TRATO DE GESTAO, a CONTRATADA se compromete a cumprir, 
além das determinações constantes da legislação federal e esta-
dual que regem a presente contratação, as seguintes atribuições, 
responsabilidades e obrigações:

27 - Apresentar às Unidades Gestora e de Monitoramento 
da CONTRATANTE nos prazos indicados abaixo:

c) mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, 
a planilha de saldos e os extratos bancários de movimentação 
das contas vinculadas ao CONTRATO DE GESTÃO, e até o dia 
15 (quinze) do mês subsequente o fluxo de caixa elaborado de 
acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

d) mensalmente, ate o dia 15 (quinze) do mês subsequente, 
relação com cópia das notas fiscais com identificação da OS 
beneficiária, do tipo de repasse e numero do ajuste, bem como 
do órgão repassador, de todas as aquisições de bens móveis que 
forem realizadas com recursos do CONTRATO DE GESTÃO, bem 
como de acervo adquirido ou recebido em doação destinada ao 
objeto contratual ou às atividades do CONTRATO DE GESTÃO, 
para atualização pela CONTRATANTE no inventario do respecti-
vo Termo de Permissão de Uso;

f) quadrimestralmente, até o dia 20 (vinte) do mês seguinte 
ao término do quadrimestre, o relatório quadrimestral de recei-
tas e despesas, pelo regime de caixa, conforme modelo da CON-
TRATANTE, em atendimento a Lei de Diretrizes Orçamentária;

37- mensalmente, até o dia 10 (dez), por e-mail, planilha 
preenchida com o total de despesas com RH (diretores e demais 
funcionários celetistas) pagas no mês anterior, com recurso 
do repasse público ao CG, conforme modelo disponibilizado 
pela SEC.

38 – Da Proteção de Dados Pessoais - A CONTRATANTE e 
a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos funda-
mentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento 
da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de 
dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com 
as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 
da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e para 
propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao 
titular; (i) pela compatibilidade no tratamento com

as finalidades informadas; (ii) pela definição da forma de 
tratamento dos referidos dados, informando ao Titular que seus 
dados pessoais são compartilhados na forma prevista neste 
contrato de gestão.

b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias para 
o alcance das finalidades do serviço contratado ou, quando for 
o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no 
exercício regular de direito, por determinação judicial ou por 
requisição da ANPD;

c) caso a CONTRATADA realize tratamento de dados pesso-
ais baseado em "consentimento" (Arts. 7º, I ou 11, I da LGPD), 
responsabilizar-se-á pela guarda adequada do instrumento de 
consentimento fornecido pelo Titular, e deverá informá-lo sobre 
o compartilhamento de seus dados, visando atender

às finalidades para o respectivo tratamento;
d) deve ainda compartilhar o instrumento de consentimento 

com a outra parte, quando solicitado, visando atender requisi-
ções e determinações das autoridades fiscalizadoras, Ministério 
Público, Poder Judiciário ou Órgãos de controle administrativo.

e) notificar a outra parte sobre qualquer possível risco de 
Incidente de Segurança ou de descumprimento com quaisquer 
Leis e Regulamentos de Proteção de Dados de que venha a ter 
conhecimento ou suspeita, devendo a parte responsável, em até 
30 (trinta) dias corridos, tomar as medidas necessárias.

CLÁUSULA TERCEIRA
Em razão do presente aditamento ficam alterados os 

Parágrafos Primeiro e Quarto, ambos da Cláusula Sétima, bem 
como fica acrescentado o parágrafo décimo quarto na referida 
cláusula sétima.

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fomento e execução do obje-

to deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme atividades, metas e 
compromissos especificados nos Anexos I, II, III e IV a CONTRA-
TANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições cons-
tantes deste instrumento, bem como no Anexo V – Cronograma 
de Desembolso, a importância global de R$ 68.885.778,43 (ses-
senta e oito milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos 
e setenta e oito reais e quarenta e três centavos).

PARÁGRAFO QUARTO – Para fomento e execução do 
objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme atividades, 
metas e compromissos especificados nos Anexos I, II, III e IV, 
a CONTRATADA se compromete a captar recursos correspon-
dentes a 19,80244% do valor repassado anualmente pela 
CONTRATANTE, num total a ser captado, para o ano de 2022, R$ 
2.282.360,67 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, tre-
zentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos) por meio de 
geração de receitas operacionais e/ou diversas, incentivadas ou 
não, conforme descrito nos itens 2 e 3 do caput desta cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO
Considerando celebração de Acordo que pôs fim à demanda 

trabalhista nº. 000201340.2010.5.02.0066, interposta por Maria 

deverá ler na seguinte forma e não como constou o projeto 
relacionado:

COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAP
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 10.05.2022
A CAP decidiu solicitar COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO 

dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes seguimentos:
ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E DESIGN
Proponente: Amaná Produção Cultural Ltda
Projeto: Steam Xp
Código: 31416
A CAP decidiu Retificar a Ata da Reunião publicada no 

D.O.E. de 17.03.2022 – Caderno do Poder Executivo - Seção I, 
página 50, referente à reunião da CAP do dia 09.11.2021 onde 
deverá ler na seguinte forma e não como constou o projeto 
relacionado:

COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAP
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 09.11.2021
A CAP decidiu solicitar COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO 

dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes seguimentos:
ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E DESIGN
Proponente: Associação De Lazer Cultural E Esportiva 

Riopretense
Projeto: Sertão Rio Preto
Código: 30938
A CAP decidiu Retificar a Ata da Reunião publicada no 

D.O.E. de 28.04.2022 – Caderno do Poder Executivo - Seção I, 
página 46 E 47, referente à reunião da CAP do dia 26.04.2022 
onde deverá ler na seguinte forma e não como constou o projeto 
relacionado:

COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAP
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 26.04.2022
A CAP decidiu REPROVAR os projetos abaixo relacionados, 

nos seguintes segmentos:
PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES; PESQUISA, 

DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOL-
SAS…

Proponente: ACADEMIA LIVRE DE MÚSICA E ARTES -ALMA
Projeto: ALMA –MANUTENÇÃO –2024
Código: 31959
A Presidente agradeceu a presença e o apoio de todos, 

e, assim, declarou encerrada a reunião, e eu, Camila Manuela 
Muñoz, secretariei, digitei e conferi a presente ata que vai assi-
nada pelos presentes.

A partir do primeiro dia útil após a publicação desta Ata no 
Diário Oficial do Estado, poderão ser conhecidos os pareceres 
da comissão quanto a REPROVAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE COM-
PLEMENTO DE INFORMAÇÕES E APROVAÇÃO DE PEDIDOS DE 
ALTERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE PROJETOS.

Poderão os proponentes entrar em contato pelo e-mail 
proacicms_cap@sp.gov.br, para ter conhecimento da situação 
dos projetos em andamento.

Em casos de REPROVAÇÃO, os proponentes têm 15 dias 
corridos, a partir da data do envio do parecer por e-mail, para 
entrar com recurso.

Em casos de SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DE INFOR-
MAÇÕES, o prazo é de 60 dias.

Não atendidos os prazos de COMPLEMENTO DE INFORMA-
ÇÕES e REPROVAÇÃO, os projetos e outras solicitações serão 
indeferidos.

ATENÇÃO! Os pareceres são enviados sempre no primeiro 
dia útil após a data da publicação, por email cadastrado no 
sistema do ProAC ICMS.

São Paulo, 17 de Maio de 2022.

PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES; PESQUISA, 
DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOL-
SAS…

Proponente: Academia Livre De Música E Artes -Alma
Projeto: Alma –Manutenção –2024
Código: 31959
A CAP decidiu solicitar COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO 

de RECURSOS dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes 
segmentos:

MÚSICA
Proponente: Softsupply Inf e Cultura Ltda
Projeto: Kleztival 2021 - BatMitzva
Código: 30675
PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES; PESQUISA, 

DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOL-
SAS...

Proponente: Instituto São Paulo De Arte E Cultura
Projeto: Cozinha De Talentos
Código: 31407
A CAP decidiu APROVAR os pedidos de Alteração de Proje-

tos e de Planilha Orçamentária dos projetos abaixo relacionados, 
nos seguintes segmentos:

CULTURA POPULAR
Proponente: Yasuo Yamada
Projeto: 23ª Edição do Festival do Japão São Paulo
Código: 29253
LITERATURA
Proponente: Bottega D’Arte 2000 Comércio de Artes Ltda.
Projeto: Crux, Crucis, Crucifixus – O Universo Simbólico 

da Cruz
Código: 4575
MÚSICA
Proponente: Bruno Wellington Domingues Epp
Projeto: 10º Movimento – Você E A Paz
Código: 31367
Proponente: Artematriz Soluções Culturais
Projeto: Ciclovia Musical Jundiaí
Código: 27206
A integrante da Comissão de Análise de Projetos, Sr.ª 

Daniella Francini Angelotti se absteve da análise do projeto 
relacionado abaixo:

CINEMA
Proponente: Atividartes Prod. Artísticas E Culturais Ltda Me
Projeto: Cavalos
Código: 32124
A CAP decidiu Retificar a Ata da Reunião publicada no 

D.O.E. de 12.05.2022 – Caderno do Poder Executivo - Seção I, 
página 87, referente à reunião da CAP do dia 10.05.2022 onde 
deverá ler na seguinte forma e não como constou o projeto 
relacionado:

COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAP
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 10.05.2022
A CAP decidiu APROVAR os RECURSOS dos projetos abaixo 

relacionados nos seguintes segmentos.
DANÇA
Proponente: Associação De Judô Corpore Sano
Projeto: Educa Ballet
Código: 31398
Valor: R$ 250.000,00
A CAP decidiu Retificar a Ata da Reunião publicada no 

D.O.E. de 12.05.2022 – Caderno do Poder Executivo - Seção I, 
página 87, referente à reunião da CAP do dia 10.05.2022 onde 

 UNIDADE DE FORMAÇÃO CULTURAL
 Em atendimento aos princípios da legalidade e da publicidade constantes do artigo 37 da Constituição Federal, cominado com 

o artigo 111 da Constituição Estadual e, ainda, em cumprimento ao disposto no artigo 41 da Lei Estadual nº 17.387, DE 22 de julho 
de 2021, apresentamos o Relatório Quadrimestral do Contrato de Gestão n° 04/2018, firmado com a Associação dos Artistas Amigos 
da Praça – ADAAP e esta Pasta, sob atuação na área de Formação Cultural. Relatório gerencial de receitas e despesas com detalha-
mento de execução orçamentária – Período 01/01/2022 a 30/04/2022 – 1º Quadrimestre – Exercício 2022 – Contrato de Gestão nº 
04/2018 - Objeto - O fomento e a operacionalização da gestão e a execução das atividades e serviços na área de iniciação, formação 
e difusão de atividades artistico-culturais desenvolvidas pela SP Escola de Teatro.

ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS AMIGOS
Relatório de Receitas / Despesas
Período: 1º. Quadrimestre de 2022
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
ADAAP - ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS AMIGOS DA PRAÇA
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 04/2018
ÒRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

1. DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS janeiro-22 fevereiro-22 março-22 abril-22  TOTAL
DESPESAS

1.1.2.1 - AREA MEIO  119.362,65   131.547,61   116.002,07   114.826,21   481.738,54
Salários  57.909,35   62.649,56   57.811,38   54.910,58   233.280,87
Encargos  25.365,16   31.570,03   24.355,90   25.671,70   106.962,79
Provisões de Férias  6.620,73   8.845,78   6.683,92   6.328,79   28.479,22
Provisões 13ª Salário  4.965,02   5.651,63   4.793,35   4.965,02   20.375,02
Benefícios  24.502,39   22.830,61   22.357,52   22.950,12   92.640,64

DESPESAS
1.1.2.2 - AREA FIM  536.843,04   626.180,02   608.335,00   582.815,76   2.354.173,82
Salários  288.277,57   330.783,85   309.160,23   314.541,58   1.242.763,23
Encargos  107.597,93   167.246,14   157.804,27   129.935,38   562.583,72
Provisões de Férias  34.432,44   28.645,97   35.183,72   33.919,15   132.181,28
Provisões 13ª Salário  30.537,46   18.194,00   25.007,45   25.011,97   98.750,88
Benefícios  75.997,64   81.310,06   81.179,33   79.407,68   317.894,71
ALESSANDRO RIBEIRO  IVAN SZOBOSZLAY
GERENTE ADMNISTRATIVO FINANCEIRO  CONTADOR
  CRC: 1SP204074/O-1

 POIESIS - INSTITUTO DE APOIO A CULTURA, A LINGUA E A LITERATURA
RELATÓRIO DE RECEITAS/DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2022 - CG 05/2018 - OFICINAS

    Janeiro_2022 Fevereiro_2022 Março_2022 Abril_2022 Total 1º Q. 2022
A- DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS    1.008.056,74   1.014.215,53   1.037.283,67   1.027.528,44   4.087.084,38
Repasse Público Recebido    920.857,70   920.857,70   920.857,70   920.857,70   3.683.430,80
Receitas Próprias    2.900,00   2.900,00   2.900,00   2.900,00   11.600,00
Outras receitas    -   -   -   -   -
Receitas com Aplicações Financeiras    84.299,04   90.457,83   113.525,97   103.770,74   392.053,58
BDEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS    435.849,19   720.107,45   1.015.485,25   906.489,66   3.077.931,55
1.Recursos Humanos    362.447,05   385.099,55   385.994,65   403.192,66   1.536.733,91
1.1 CLT + Encargos    327.887,05   348.998,21   349.996,84   351.701,86   1.378.583,96
1.2 Diretoria    34.560,00   34.560,00   34.560,00   34.560,00   138.240,00
1.3 Estágios / Aprendizes    -   1.541,34   1.437,81   16.930,80   19.909,95
2.Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) - Área Meio (Limpeza, 
vigilância, assessorias, informática, outros serviços prestados)    499.363,39  108.948,99   138.526,70   129.039,13   122.848,57
3.Custos gerais administrativos e Institucionais ( Locações de imóveis, Utilidades públicas, 
materiais de consumo, transportes, outras)    9.829,52   25.206,35   60.009,79   33.887,43   128.933,09
4.Programa de Edificações ( Conservação, manutenção e segurança)    80.101,75   26.794,66   234.580,75   102.840,51   444.317,67
5.Programa de Trabalho Aréa Fim   -133.666,61   132.958,00   198.216,37   237.865,13   435.372,89
5.1 Oficinas Capital   -133.666,61   77.890,00   102.304,37   81.117,60   127.645,36
5.2 Formação Interior    -   17.288,00   61.112,000   63.634,87   142.034,87
5.3 Qualificação em Artes - Teatro    -   -   17.300,00   48.846,21   66.146,21
5.4 Qualificação em Artes - Dança    -   -   17.500,00   44.266,45   61.766,45
5.5 Ações de Articulações/Eventos, Seminários, Festivais.    -   37.780,00   -   -   37.780,00
7. Comunicação    3.689,34   7.254,33   3.131,33   729,64   14.804,64
8. Despesas Financeiras ( Despesas bancárias, impostos)    4.499,15   4.267,86   4.513,23   5.125,72   18.405,96
9. Investimentos com Recursos Vinculados ao Contrato de Gestão.    -   -   -   -   -
10. Reversões/Transferências Vinculados ao(s) Contratos de Gestão.    -   -   -   -   -
C- TOTAL DEMONSTRATIVO RECEITAS - DESPESAS (A-B)    572.207,55   294.108,08   21.798,42   121.038,78   1.009.152,83
D- SALDO INICIO PERÍODO - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO    11.674.585,37   12.246.792,90   12.540.900,98   12.562.699,36   11.674.585,37
E- SALDO FINAL - RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO (C+D)    12.246.792,92   12.540.900,98   12.562.699,40   12.683.738,14   12.683.738,20
F-  DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA    (211.262,70)  209.038,78   2.552,71   (74.450,75)  (74.121,96)
 (Adições)/Reduções - Ativos    (11.981,01)  (19.731,20)  (17.265,23)  (80.886,86)  (129.864,30)
 Adições/(Reduções) - Passivos    (199.281,69)  228.769,98   19.817,94   6.436,11   55.742,34
G- VARIAÇÃO CAIXA ( C+F)    360.944,85   503.146,86   24.351,13   46.588,03   935.030,87
H- SALDO INICIO PERÍODO - CAIXA    12.749.636,24   13.110.581,07   13.613.727,93   13.638.079,02   12.749.636,24
 Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Repasses    11.686.144,13   12.033.000,27   12.521.479,36   12.529.386,97   11.686.144,13
 Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Reservas    721.791,37   726.281,03   731.218,82   737.310,12   721.791,37
 Saldo do Exercício - Contrato de Gestão Contingência    307.121,12   316.484,37   325.971,85   336.029,48   307.121,12
 Saldo do Exercício - Contrato de Gestão R. Próprios    34.579,62   34.815,40   35.057,90   35.352,45   34.579,62
(=) SALDO DISPONÍVEL ( G+H)    13.110.581,09   13.613.727,93   13.638.079,06   13.684.667,05   13.684.667,11

ester.andrade
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QUADRO RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2022 - SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA| METAS OBRIGATÓRIAS
Para 2022, o Plano de Trabalho para o Objeto Cultural SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA prevê a realização de 12 (doze) 

mensurações de produtos e 10 (dez) de resultados, PACTUADAS, conforme o quadro abaixo:
Metas-Produto Total Previsto Anual
1. Produção de novas obras para repertório - número de obras criadas 3
2. Manutenção de obras para repertório - número de obras mantidas 14
3. Apresentação de espetáculos na cidade São Paulo/SP - quantidade de espetáculos (presencial e virtual) 16
4. Apresentação de espetáculos no Interior e Litoral do Estado de São Paulo - quantidade de cidades (presencial e virtual) 4
5. Apresentação de espetáculos no Interior e Litoral do Estado de São Paulo - quantidade de espetáculos (presencial e virtual) 7
6. Apresentação de espetáculos gratuitos para estudantes e idosos - quantidade de espetáculos (presencial e virtual) 4
7. Oficinas de Dança - quantidade de oficinas (presencial e virtual) 7
8. Palestras de Dança - quantidade de palestras (presencial e virtual) 6
9. Capacitações na cadeia longa - quantidade de capacitações (presencial e virtual) 5
10. Pesquisa de Perfil de Percepção 3
11. Programa Dança em Rede - nº de verbetes 30
12. Manutenção do selo #SPCDDigital na plataforma #Culturaemcasa - manutenção do selo 3
Metas-Resultado Total Previsto Anual
1. Apresentação de espetáculos na cidade de São Paulo/SP - nº de espectadores (presencial e virtual) 5.600
2. Apresentação de espetáculos no interior e litoral do estado de São Paulo/SP - nº de espectadores (presencial e virtual) 2.450
3. Apresentações de espetáculos gratuitos para estudantes e idosos - nº de espectadores (presencial e virtual) 1.400
4. Oficinas de dança - Número de participantes (presencial e virtual) 161
5. Palestras de dança - Número de participantes (presencial e virtual) 390
6. Capacitações na cadeia longa - Número de participantes (presencial e virtual) 114
7. Captação de recursos – 19,80244 % do repasse anual de 2022   R$ 2.282.360,67
8. Satisfação do público Atividades Educativas - Índice mínimo de satisfação de Público Educativo \> ou = 75%
9. Satisfação do público Espetáculos - Índice mínimo de satisfação de Público – Espetáculos \> ou = 75%
10. Medição de resultados com egressos – Número de relatórios de medição de egressos 1

I. PROGRAMA DE TRABALHO DA SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA - METAS CONDICIONADAS| AÇÕES FINALÍSTICAS – ANO 
2022

EIXO 1: PRODUÇÃO ARTÍSTICA: CRIAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS COREOGRÁFICAS

mentos fiscais correspondentes estarão disponíveis a qualquer 
tempo para fiscalização por parte dos órgãos públicos do Estado 
ou de auditorias independentes contratadas.

Outras programações que possam surgir no decorrer do ano e 
que não constem previamente do Plano de Trabalho serão comuni-
cadas à Secretaria de Cultura e Economia Criativa com pelo menos 
15 (quinze) dias de antecedência, sempre que possível, ou logo que 
a agenda seja definida. Caso a APD realize, em equipamento do 
Estado sob sua gestão, atividade de programação que não esteja 
de acordo com a política aprovada pela Secretaria no Contrato de 
Gestão e em seus anexos, estará sujeita às penalidades cabíveis.

Em todas as atividades buscar-se-á fortalecer a marca da SPCD 
enquanto equipamento do Governo do Estado de São Paulo, bem 
como ampliar o público da SPCD em diferentes espaços culturais.

Em tempo, considerando o disposto no 3º Termo Aditivo, 
as metas e atividades são organizadas por quadrimestres e não 
por trimestres.

Considerando a necessidade de readequar, atividades em razão 
da pandemia causada pelo Covid-19, no ano de 2022, a pesquisa 
de Impacto Econômico de Espetáculos e Projetos Sociais (ação nº 
14) passará a ser condicionada e Impactos Sociais e Medição de 
Resultados com Egressos (ação nº 15) será subdividida em 15.1 
Impactos Sociais, que passará a ser condicionada e 15.2 – Medição 
de Resultados com Egressos no âmbito das ações obrigatórias.

Para o período 2022 na área de Mapeamento, Registro e 
Memória (Eixo 5) a APD realizará atividades de mapeamento, 
disponibilizando em seu site o Dança em Rede; registro de suas 
novas obras, além da manutenção do selo #SPCDdigital na 
campanha #CulturaEmCasa da Secretaria de Estado da Cultura.

Como meta condicionada promoverá a memória e docu-
mentação da história da dança no Estado e no País.

A APD salienta que a utilização de todos os recursos 
integrantes para a viabilização do Plano de Trabalho será devi-
damente demonstrada na prestação de contas e que os docu-

II. QUADRO DE METAS/AÇÕES E MENSURAÇÕES DO OBJETO CULTURAL SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA – ANO 2022
PROGRAMA DE TRABALHO DA SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA - METAS PACTUADAS (OBRIGATÓRIAS) | AÇÕES FINA-

LÍSTICAS
EIXO 1: PRODUÇÃO ARTÍSTICA: CRIAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS COREOGRÁFICAS
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visitantes podem propor, escrever e editar verbetes. O sistema 
permitirá ainda a postagem de textos e fotos, além de links para 
sites de compartilhamento de vídeos, como Youtube, Vimeo, 
entre outros. O Dança em Rede trará os assuntos de forma 
prioritariamente informativa, não de opinião ou crônica, visando 
ampliar e democratizar o acesso às informações de forma viva 
e coletiva, colocando em rede todos os agentes do meio. Os 
verbetes serão conferidos pela equipe da SPCD.

2) Em 2020 foi criado o selo #SPCDdigital, com o objetivo de 
alinhar as ações da Associação Pró-Dança com as da Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa dentro do ambiente digital, que 
rompe as barreiras geográficas e amplia o acesso aos mais 
diversos conteúdos a partir de uma simples conexão à internet. 
As iniciativas deste selo estão de acordo com as diretrizes do 
programa #Culturaemcasa, da SEC, e visam oferecer conteúdos 
específicos de qualidade que conectam o público a diversas 
ações de dança da São Paulo Companhia de Dança através de 
suas redes sociais, dentre outras plataformas digitais mantidas 
pela SPCD, além de estimular que as pessoas fiquem em casa 
durante o período da pandemia recomendado pelos Governos 
e Organização Mundial de Saúde. O selo #SPCDdigital permite 
que as pessoas acessem de maneira mais direta conteúdos em 
diferentes frentes:

a) Obras à la Carte (transmissão de obras, exibição de 
videodanças e teasers, veiculação de produções infantis, partici-
pações em eventos online);

b) Conteúdo Infantil (produção e lançamento de novos 
episódios): Podcast Contos do Balé e websérie Brincar e Dançar;

c) Figuras da Dança (realização de lives/bate-papo com 
personalidades retratadas pelo projeto da Companhia);

d) Encontros virtuais (espaço para trocas mais aprofunda-
das sobre temas da dança com público interessado);

e) Eventuais outros conteúdos.
Importante ressaltar que parte dos conteúdos disponibili-

zados no segmento Obras à la Carte será lançada inicialmente 
como espetáculo virtual e, somente após as primeiras 24 
horas da estreia, terá suas visualizações contabilizadas para o 
#SPCDdigital.

Metas Condicionadas
1) Programa Dança em Rede: também serão incluídos ver-

betes do Programa como metas condicionadas.
2) Gravação de conteúdo para distribuição em plataformas 

digitais.
3) Documentários de Dança (Figuras da Dança) para exi-

bição em TVs e distribuídos em plataformas digitais, a fim de 
preservar a memória imaterial da dança.

4) Registro em vídeo das novas obras do repertório para 
venda e difusão dos trabalhos da SPCD.

5) Exposição de imagens da SPCD ampliando o público e 
fortalecendo a marca SPCD.

V.1. PROGRAMAÇÃO DEFINIDA 2022
Apresentamos a seguir a programação com datas definidas, 

ainda assim sujeita à alterações uma vez que não dependem 
somente da Associação Pró-

Dança. Ao longo do ano demais atividades serão agendadas 
de acordo com a agenda da Companhia, dos parceiros e da 
disponibilidade de pautas dos teatros.

JANEIRO
21 e 22 de janeiro Teatro Municipal Santa Bárbara D’Oeste 

- SP
Um Sopro... de Henrique Rodovalho – pré-estreia
28 de janeiro – aniversário de 14 anos São Paulo Compa-

nhia de Dança
Figuras da Dança Hugo Bianchi – estreia no YouTube da 

SPCD
Ensaio aberto na sede da SPCD
Continuidade dos intercâmbios com os projetos sociais: 

Ballet Paraisópolis, Instituto Ibeac (Parelheiros) e Ballet Francklin 
Bernardes (Vila Brasilândia), as ações ocorrem ao longo do ano.

FEVEREIRO
02 de fevereiro – Massy, França
Agora, de Cassi Abranches
Ngali..., de Jomar Mesquita com colaboração de Rodrigo 

de Castro
Duo Pássaro de Fogo, de Marco Goecke
Odisseia, de Joëlle Bouvier
06 a 11 de fevereiro – Lyon, França
Agora, de Cassi Abranches
Ngali..., de Jomar Mesquita com colaboração de Rodrigo 

de Castro
Duo Pássaro de Fogo, de Marco Goecke
Odisseia, de Joëlle Bouvier
MARÇO
Espetáculos pelo Estado de São Paulo (datas e locais a 

definir)
04 e 05 de março – Le Havre/França
Mamihlapinatapai, de Jomar Mesquita com colaboração de 

Rodrigo de Castro
Agora, de Cassi Abranches
Odisseia, de Joëlle Bouvier
08 e 09 de março – Alès/França
Agora, de Cassi Abranches
Duo Pássaro de Fogo, de Marco Goecke
Odisseia, de Joëlle Bouvier
12 de março – St. Etienne/França
Mamihlapinatapai, de Jomar Mesquita com colaboração de 

Rodrigo de Castro
Agora, de Cassi Abranches
Odisseia, de Joëlle Bouvier
15 a17 de março – Blagnac/França
Melhor Único Dia, de Henrique Rodovalho
Mamihlapinatapai, de Jomar Mesquita com colaboração de 

Rodrigo de Castro
Agora, de Cassi Abranches
19 de março – Mérignac/França
Melhor Único Dia, de Henrique Rodovalho
Mamihlapinatapai, de Jomar Mesquita com colaboração de 

Rodrigo de Castro
Agora, de Cassi Abranches
22 de março – Biarritz/França
Melhor Único Dia, de Henrique Rodovalho
Mamihlapinatapai, de Jomar Mesquita com colaboração de 

Rodrigo de Castro
Agora, de Cassi Abranches
25 e 26 de março - Rueil-Malmaison/França
Melhor Único Dia, de Henrique Rodovalho
Mamihlapinatapai, de Jomar Mesquita com colaboração de 

Rodrigo de Castro
Agora, de Cassi Abranches
29 e 30 de março - Sète/França
Agora, de Cassi Abranches
Duo Pássaro de Fogo, de Marco Goecke
Odisseia, de Joëlle Bouvier
ABRIL
Série No Museu (data a definir) – comemoração da rea-

bertura do Museu do Ipiranga, Bicentenário da Independência 
do Brasil

Estreia da série de videodanças No Museu, parceria entre o 
Museu do Ipiranga e a SPCD (cinco episódios no ano, de abril 
a agosto de 2022)

01 de abril - Narbonne/França
Agora, de Cassi Abranches
Ngali..., de Jomar Mesquita com colaboração de Rodrigo 

de Castro
Duo Pássaro de Fogo, de Marco Goecke
Odisseia, de Joëlle Bouvier
06 a 09 de abril - Montréal/Canadá
Trick Cell Play, de Édouard Lock
Pássaro de Fogo, de Marco Goecke
Agora, de Cassi Abranches
MAIO
26 a 29 de maio – Theatro São Pedro, São Paulo – comemo-

ração do Centenário da Semana de 22
Madrugada (2021) de Antônio Gomes
Di de Miriam Druwe – estreia
Data a definir
Episódio 02 No Museu

Metas Obrigatórias (Pactuadas)
1) Temporadas na cidade de São Paulo em teatros como o 

Teatro Sérgio Cardoso; Theatro São Pedro; Teatro Alfa e outros 
espaços.

2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo:
Apresentação de espetáculos em cidades do Estado de São 

Paulo, visando contribuir para o fortalecimento da articulação 
com os municípios de São Paulo, e na criação de redes por 
interesses comuns. As cidades receberão espetáculos para o 
público em geral, além de espetáculos abertos para estudantes 
e atividades educativas quando houver condições e interesse da 
cidade em questão para tal. Para 2022, a APD tem articulado 
espetáculos em algumas cidades, como em janeiro que estará 
em Santa Bárbara D’Oeste.

Os teatros do Estado possuem plateias com capacidades 
variadas e condições técnicas bem distintas, e as pautas dos tea-
tros são raramente confirmadas no ano anterior, o que demanda 
uma agilidade da gestão da Companhia no agendamento e 
confirmação das condições para cada apresentação.

É importante salientar que a programação dos teatros no 
Brasil é feita com pouca antecedência, não sendo possível no 
momento apresentar uma agenda fechada para esta circula-
ção, especialmente no contexto da pandemia do Coronavírus 
(Covid-19).

Para o estabelecimento da meta de espectadores a esti-
mativa utilizada é de 350 pessoas por apresentação no Brasil. 
Esta quantia pode variar conforme a quantidade de assentos 
disponíveis nos teatros e em função dos protocolos de cada 
teatro em função da evolução da pandemia. Ao privilegiar a 
circulação pelo interior do Estado, encontram-se muitos teatros 
que possuem plateias com número reduzido de lugares.

Metas Condicionadas
1) Temporadas na cidade de São Paulo: em diversos teatros 

da cidade a fim de ampliar a difusão da dança.
2) Circulação de montagens no Estado de São Paulo
3) Apresentações em Outros Estados do Brasil
As apresentações em outros Estados do Brasil fazem parte 

das metas condicionadas e serão realizadas em parcerias com 
instituições públicas e privadas de cada local e dependem do 
interesse dos mesmos, bem como da obtenção de recursos, 
patrocínios, apoios e parcerias para sua realização. A depender 
também do contexto de pandemia (Covid-19), ainda presente.

4) Turnês Internacionais
As turnês internacionais serão custeadas pelo conjunto dos 

contratantes do mercado de cultura internacional, e para sua 
realização não são utilizados recursos provenientes do repasse 
do Governo do Estado de São Paulo. São também uma forma de 
validação da qualidade do trabalho da companhia, que disputa 
um espaço num mercado competitivo e com grande tradição e 
formação cultural, ombro a ombro com as grandes companhias 
de dança do mundo. As agendas são definidas pelo menos um 
ano antes de cada turnê. Convêm registrar que os efeitos da 
pandemia causada pelo Covid-19 ainda poderão ser sentidos em 
relação às turnês previstas para 2022.

5) Apresentações em outros espaços culturais.
6) Streaming de apresentações: transmissão de alguns 

espetáculos e/ou algumas coreografias ao vivo, por meio de 
tecnologia de streaming, visando ampliação do público e o 
fortalecimento da marca SPCD.

EIXO 3 – Atividades educativas, acessibilidade e sensibiliza-
ção de novas plateias Metas Obrigatórias (Pactuadas)

1) Apresentação de espetáculos gratuitos para estudantes 
e idosos com intuito de aproximá-los do universo da dança. 
Estes espetáculos contam com mediação que contextualiza as 
obras apresentadas e instiga o público a experimentar alguns 
movimentos das coreografias que serão apresentadas.

2) Oficinas de Dança com o objetivo de promover o inter-
câmbio de informações e maior divulgação da arte da dança. 
Procuram dar oportunidade a estudantes de dança de experi-
mentarem aulas com professores renomados e artistas aprimo-
rando seus aprendizados técnicos e artísticos. Será concedido 
certificado digital de participação. A estimativa de público é de 
23 pessoas por oficina.

3) Palestras de dança: Cada palestra será uma ocasião de 
diálogo direto entre o educador, os estudantes de dança e a 
São Paulo Companhia de Dança, com espaço para perguntas 
e sugestões, vivências e troca de experiências. Será concedido 
certificado digital de participação. A estimativa de público é de 
65 pessoas por palestra.

Estas palestras seguem, em parte, a agenda da SPCD no 
Estado de São Paulo e dependem da definição do calendário 
de apresentações em São Paulo e no Estado. Pelos mesmos 
motivos citados ac

ima, a programação destas atividades será definida ao 
longo do ano.

4) Capacitação em Cadeia Longa: oficinas de técnica de 
palco, audiovisual ou produção ampliando o entendimento da 
cadeia produtiva da dança. Podem ser oferecidas a estudantes, 
artistas e interessados em dança. Tais oficinas abordarão temas 
específicos da dança cênica. Será concedido certificado digital 
de participação. Serão oferecidas oficinas de: 1) Dança, 2) Téc-
nica de palco e 3) Produção audiovisual ou de artes cênicas. A 
estimativa de público é de 23 pessoas por oficina.

Estas oficinas de dança e de capacitações seguem, em 
parte, a agenda da SPCD no Estado de São Paulo e dependem 
da definição do calendário de apresentações em São Paulo e no 
Estado. Pelos mesmos motivos citados acima, a programação 
destas atividades será definida ao longo do ano.

Metas Condicionadas
1) Apresentação de espetáculos gratuitos para estudantes 

e idosos
2) Oficinas de dança.
3) Palestras de dança
4) Capacitação em cadeia longa
5) Intercâmbio com projetos sociais visando o fortalecimen-

to do diálogo com instituições, a democratização e a experimen-
tação na área da dança;

6) Aulas abertas permitindo que bailarinos venham dividir 
a sala de aulas com a Companhia, promovendo o intercâmbio 
entre artistas e favorecendo a formação pelo contato com 
professores e artistas de nível internacional. Desde o início 
da pandemia (Covid-19) estas atividades são realizadas em 
ambiente virtual.

7) Ações / visitas com instituições de saúde e/ou assisten-
ciais: Visitas a hospitais, casas de repouso, abrigos, creches, 
instituições de assistência a pessoas com deficiência, dentre 
outras entidades similares com o objetivo de ampliar o público 
e o acesso à dança, bem como promover a inclusão por meio da 
cultura em diferentes locais do Estado de São Paulo, incluindo 
periferias. A ação é adaptada em diálogo com instituição. Pode 
atender também pessoas com deficiência, incluindo motoras e 
comunicacionais (cegos, surdos, mudos, com redução de acui-
dade intelectuais).

8) Acessibilidade: compreende audiodescrição de novas 
obras do repertório visando a acessibilidade comunicacional 
dos espetáculos da SPCD, publicações em braile, ações para 
pessoas com reduções de acuidades intelectuais e tradução de 
palestras em libras.

EIXO 4: Pesquisa, fomento e formação de professores
Metas Condicionadas
1) Ateliê de Dança: é um estudo imersivo teórico-prático de 

técnicas de dança (clássica e contemporânea) e de métodos de 
formação do bailarino dos dias de hoje, buscando dar acesso a 
técnicas e práticas corporais com mestres de renome nacional e 
internacional. Devido à pandemia do COVID-19 ainda presente, 
esta meta poderá ser transferida para outro ano.

2) Atendimento de estudantes de graduação e pós gradu-
ação: busca estimular o estudo e as reflexões sobre as ações 
desenvolvidas direta e indiretamente na área da Dança com 
interface com as ações da SPCD.

EIXO 5 - Mapeamento, Registro e Memória
Metas Obrigatórias (Pactuadas)
1) Será mantido o Programa Dança em Rede, inspirado na 

ferramenta Wikipedia e que funciona como uma enciclopédia 
colaborativa online da dança, que busca conhecer e divulgar a 
dança do Brasil. Disponível no site da São Paulo Companhia de 
Dança (http://www.spcd.com.br/memoria/danca-em-rede), os 

motivação para retenção de parte do repasse, porque a Orga-
nização Social continuará comprometida a cumprir todas as 
metas pactuadas no Plano de Trabalho, traduzidas na Planilha 
Orçamentária como “previsão orçamentária” mesmo que não 
atinja o “total de receitas vinculadas ao plano de trabalho” 
(desde que o repasse previsto pela Secretaria seja integralmente 
efetuado).

II. DESCRITIVO RESUMIDO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL 
DE 2022

incluindo metas obrigatórias (Pactuadas) e Condicionadas
Eixo 1: Produção artística: criação, montagem e manuten-

ção de obras coreográficas
O repertório da São Paulo Companhia de Dança contempla 

remontagem de obras clássicas, modernas e contemporâneas, 
além de peças inéditas, criadas especialmente para seu corpo 
de bailarinos.

Metas Obrigatórias (Pactuadas)
1) Produção de novas obras de coreógrafos Brasileiros e/

ou Internacionais.
2) Manutenção e reapresentação de obras de seu repertório 

artístico.
Metas Condicionadas
1) Produção de novas obras para o repertório, inclusive com 

a continuação da residência artística do coreógrafo americano 
radicado na Holanda, Stephen Shropshire, cuja obra deste ano 
tem estreia prevista para o mês de agosto. O coreógrafo resi-
dente criará três obras ao longo dos cinco anos (uma já criada 
no ano de 2020 – Rococó Variations, uma no ano de 2021 - 
Marmórea e uma terceira em 2022) e fará uma palestra e uma 
oficina (no ano de 2022) aberta a pesquisadores, professores, 
alunos, bailarinos e interessados em geral, de forma presencial 
ou virtual.

2) Manutenção de obras do repertório.
3) Ateliês de coreógrafos brasileiros que procuram incenti-

var jovens coreógrafos a criarem obras para a São Paulo Com-
panhia de Dança fomentando a cadeia produtiva desta área.

4) Vídeodanças: criações pensadas para o vídeo em espaços 
alternativos que serão difundidos em mídias digitais com dura-
ção variada de acordo com as obras produzidas. Estas criações 
permitem ampla difusão da arte da dança, além de ampliar 
a pesquisa e a profissionalização de artistas neste segmento.

EIXO 2 - Difusão: Temporadas e circulação de espetáculos
Para 2022 a SPCD estará presente na cidade de São Paulo 

e em diferentes cidades do Estado de São Paulo, no Brasil e no 
Exterior.

I. QUADRO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
QUADRO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS METAS
Indicadores; Pontuação
Não cumprimento das metas de produto do Eixo 1 - Produ-

ção Artística; 1,15%
Não cumprimento das metas de produto do Eixo 2 - Difusão; 

1,15%
Não cumprimento das metas de produto do Eixo 3 - Ativi-

dades Educativas; 1,15%
Não cumprimento das metas de produto do Eixo 4 - Pesqui-

sa, Fomento e Formação de Profissionais; 1,15%
Não cumprimento das metas de produto do Eixo 5 - Mape-

amento, Registro e Memória; 1,15%
Não cumprimento das Metas mínimas de público; 1%
Não realizar o monitoramento e avaliação de satisfação; 1%
Não cumprimento dos compromissos de informação; 1%
Atraso na entrega do Relatório Quadrimestral / Anual; 1%
COMUNICAÇÃO
Descumprimento de obrigações da categoria “Manuais”:; 

0,05%
Descumprimento de obrigações da categoria “Comunica-

ção”:; 0,05%
Descumprimento de obrigações da categoria “Integração 

OS - Secretaria”:; 0,05%
Descumprimento de obrigações da categoria “Redes 

Sociais”:; 0,05%
Descumprimento de obrigações da categoria “Agenda”:; 

0,05%
TOTAL; 10%
1. Esta tabela tem a finalidade de atender ao disposto no 

item 2, parágrafo 2º, cláusula oitava do Contrato de Gestão nº 
01/2019. Sua aplicação se dará sobre o percentual de 10% do 
valor do repasse se, após a avaliação das justificativas apresen-
tadas pela OS, a UGE concluir que houve o descumprimento dos 
itens indicados.

2. Caso a OS não apresente junto com os relatórios qua-
drimestrais justificativas para o não cumprimento das metas 
pactuadas, a UGE poderá efetuar a aplicação da tabela sem 
prévia análise das justificativas, cabendo a OS se for o caso, 
reunir argumentos consistentes para viabilizar o aporte retido 
no próximo quadrimestre.

3. O não cumprimento da meta de captação de recursos 
pela OS não implicará em redução do repasse de recursos, ou 
seja, caso a OS capte menos recursos que o correspondente ao 
percentual indicado no Plano de Trabalho, isso não configurará 

QUADRO RESUMO DO PLANO DE TRABALHO - METAS CONDICIONADAS
Metas Condicionadas  Total Previsto Anual
1. Produção de novas obras para repertório - número de obras criadas 4
2. Manutenção de obras do repertório - número de obras mantidas 9
3. Realização de Ateliê de Coreógrafos Brasileiros - qtd de obras criadas 10
4. Realização de Vídeodança - nº de vídeos dança criados 8
5. Apresentação de espetáculos na cidade de São Paulo - Qt. De espetáculos (presencial e virtual) 26
6. Apresentação de espetáculos no Interior e Litoral do Estado de São Paulo - Qts. de cidades (presencial e virtual) 10
7. Apresentação de espetáculos no Interior e Litoral do Estado de São Paulo - Qts. de espetáculos (presencial e virtual) 13
8. Apresentação de espetáculos em outros Estados do Brasil - Qts. de cidades (presencial e virtual) 4
9. Apresentação de espetáculos em outros Estados do Brasil - Qts. de espetáculos (presencial e virtual) 7
10. Turnês internacionais - Qts. de turnês (presencial e virtual) 4
11. Turnês internacionais - Qts. de cidades (presencial e virtual) 15
12. Turnês internacionais - Qts. de espetáculos (presencial e virtual) 30
13. Apresentações em outros espaços culturais - nº apresentações (presencial e virtual) 10
14. Streaming de Apresentações - nº de transmissões 14
15. Apresentação de espetáculos gratuitos para estudantes e idosos - Qts de espetáculos (presencial e virtual) 12
16. Oficina de dança - nº de oficinas (presencial e virtual) 10
17. Palestras de dança - nº de palestras (presencial e virtual) 30
18. Capacitação em cadeia longa – quantidade de capacitações (presencial e virtual) 2
19. Acessibilidade - nº de audiodescrição de novas obras 4
20. Acessibilidade – publicações em braile 1
21. Acessibilidade - ações para pessoas com reduções de acuidades intelectuais 1
22. Acessibilidade - tradução de palestras em libras 6
23. Intercâmbio com projetos sociais - nº de intercâmbios de organizações (presencial e virtual) 4
24. Ações/Visitas a instituições de saúde e/ou assistenciais - nº de ações/visitas (presencial e virtual) 18
25. Aulas abertas na SPCD - nº de aulas abertas (presencial e virtual) 10
26. Ateliê de Dança – nº de ateliês realizados (presencial ou virtual) 1
27. Atendimento a estudantes de graduação e pós-graduação - nº de estudantes atendidos (presencial e/ou virtual) 10
28. Programa Dança em Rede - nº de verbetes 170
29. Gravação de conteúdo para distribuição em plataformas digitais - nº de conteúdos gravados 20
30. Registro em vídeo das novas obras do repertório da SPCD - nº de gravações 8
31. Documentários de Dança (Figuras da Dança) para exibição em TV e distribuição em plataformas digitais - nº de documentários criados 1
32. Documentários de Dança (Figuras da Dança) para exibição em TV e distribuição em plataformas digitais - nº de DVDs reproduzidos 1.000
33. Exposição de Imagens da SPCD - número de exposições (presencial e virtual) 2
34. Impacto econômico de espetáculos e projetos especiais - Índice de impacto econômico alcançado 1
35. Impactos sociais - Índice de impacto social alcançado 1
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4.2.2 Captação de Recursos Incentivados 1.652.360,67
4.2.3 Trabalho Voluntário e Parcerias 50.000,00
4.2.4 Parcerias 100.000,00
4.3 Total das Receitas Financeiras 70.000,00
5 Total de Receitas para a realização 
 de metas condicionadas 9.211.753,45
5.1 Receitas para realização de metas condicionadas 9.211.753,45

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO
6 Total de Despesas 13.878.011,67
6.1 Subtotal de Despesas 13.878.011,67
6.1.1 Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios 9.611.893,96
6.1.1.1 Diretoria 833.488,12
6.1.1.1.2 Área-fim 833.488,12
6.1.1.2 Demais Funcionários 8.693.955,84
6.1.1.2.1 Área-meio 1.565.015,00
6.1.1.2.2 Área-fim 7.128.940,84
6.1.1.3 Estagiários 32.000,00
6.1.1.3.1 Área-meio 16.000,00
6.1.1.3.2 Área-fim 16.000,00
6.1.1.4 Aprendizes 52.450,00
6.1.1.4.1 Área-meio 34.970,00
6.1.1.4.2 Área-fim 17.480,00
6.1.2 Prestadores de serviços de Área-Meio (
 Consultorias/Assessorias/Outras Pessoas Jurídicas) 958.606,93
6.1.2.1 Limpeza 49.808,64
6.1.2.2 Vigilância / portaria / segurança 91.405,44
6.1.2.3 Jurídica 272.740,00
6.1.2.4 Informática 141.813,28
6.1.2.5 Administrativa / RH 103.152,00
6.1.2.6 Contábil 159.806,00
6.1.2.7 Auditoria 61.141,02
6.1.2.8 Outras Despesas (Consultorias Diversas) 78.740,55
6.1.3 Custos Administrativos, Institucionais e Governança 761.239,49
6.1.3.1 Locação de imóveis 160.000,00
6.1.3.2 Utilidades públicas  77.019,49
6.1.3.2.1 Água 10.340,00
6.1.3.2.2 Energia Elétrica 20.400,00
6.1.3.2.3 Gás -
6.1.3.2.4 Internet 26.132,93
6.1.3.2.5 Telefonia 20.146,56
6.1.3.3 Uniformes e EPIs 4.000,00
6.1.3.4 Viagens e Estadias -
6.1.3.5 Material de consumo, escritório e limpeza 36.600,00
6.1.3.6 Despesas tributárias e financeiras 380.000,00
6.1.3.7 Despesas diversas (correio, xerox, 
 motoboy, publicação diário oficial, etc.) 43.620,00
6.1.3.8 Treinamento de Funcionários -
6.1.3.9 Prevenção Covid-19 60.000,00
6.1.4 Programa de Edificações: Conservação, 
 Manutenção e Segurança 180.676,00
6.1.4.1 Conservação e manutenção de edificações
  (reparos, pinturas, limpeza caixa de água, 
 limpeza de calhas, etc) 40.176,00
6.1.4.2 Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB -
6.1.4.3 Equipamentos / Implementos 60.000,00
6.1.4.4 Seguros (predial, incêndio, D&O, etc.) 80.500,00
6.1.5 Programas de Trabalho da Área-fim 1.870.595,29
6.1.5.1 Eixo 1 - Produção Artística: criação, 
 montagem e manutenção de obras 
 coreográficas em seu repertório 1.036.519,06
6.1.5.2 Eixo 2 - Difusão: temporadas e circulação de espetáculos 443.076,23
6.1.5.3 Eixo 3 - Atividades educativas: acessibilidade 
 e sensibilização de novas plateias 144.000,00
6.1.5.4 Eixo 4 - Pesquisa, fomento e formação de profissionais -
6.1.5.5 Eixo 5 - Mapeamento, registro e memória 247.000,00
6.1.6 Comunicação e Imprensa 430.000,00
6.1.6.1 Plano de Comunicação e Site 182.000,00
6.1.6.2 Projetos gráficos e materiais de comunicação 87.000,00
6.1.6.3 Publicações 50.000,00
6.1.6.4 Assessoria de imprensa e custos de publicidade  111.000,00
6.2 Depreciação/Amortização/Exaustão/
 Baixa de Imobilizado 65.000,00
6.2.1 Depreciação 50.000,00
6.2.2 Amortização 15.000,00
6.2.3 Baixa de ativo imobilizado -
7 Superávit / Déficit do exercício 0,00

atividades da Companhia e gera respostas assertivas quando da 
realização da transmissão ao vivo de apresentações da SPCD.

A presença constante da equipe de Comunicação nas ativi-
dades presenciais é outro ponto chave para a elucidação de ques-
tões relativas ao funcionamento da Companhia e à viabilização de 
novos parceiros. O objetivo é ampliar esse contato e dar continui-
dade ao atendimento dos interessados, fortalecendo a construção 
de relacionamentos que possam ser revertidos em ações futuras.

4. MÍDIA PAGA
A equipe interna da APD é responsável por levantar, avaliar 

e efetivar ações de mídia paga da Companhia nos principais 
veículos de comunicação do Estado de São Paulo e do Brasil, 
em forma de anúncios, em jornais de pequena/média/grande 
circulação, além de spots de rádios, banners em sites e portais, 
anúncios via Google Ads e posts patrocinados/impulsionamento 
em redes sociais. Outras formas eficazes de comunicação direta 
também acontecem por meio da distribuição de postais físicos 
de divulgação distribuídos nas cidades das atividades e apresen-
tações, cartazes, banners, faixas de rua e carros de som. A con-
tinuidade deste trabalho está atrelada a rubrica orçamentária 
para a compra de mídia/ano, sendo que o objetivo é firmar mais 
parcerias e apoios para publicações com valores negociados. 
Além da mídia espontânea, a mídia paga se faz relevante para 
atingir um espectro mais preciso e assertivo de público.

5. GESTÃO DE CRISE
A velocidade do fluxo de informações na sociedade contem-

porânea faz com que a equipe interna mantenha uma postura 
atenta e ativa de monitoramento de notícias e redes sociais para 
agir com transparência e clareza diante de eventuais ruídos de 
comunicação que possam surgir no compartilhamento de dados 
envolvendo a Companhia. A equipe interna de Comunicação 
está preparada para dar seguimento a todo o fluxo de gestão 
de crise com a agilidade necessária, em alinhamento constante 
com a SECEC, passando por etapas que vão desde a designação 
de porta-voz à redação e publicação de comunicação oficial e 
atendimento à imprensa com o objetivo de zelar pela imagem e 
preservar a marca da SPCD e do Governo do Estado, bem como 
a de seus colaboradores.

ANEXO III. PLANO ORÇAMENTÁRIO
ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA
ANO DE 2022
Exercício: ANO/2022
Organização Social: APD
Contrato de Gestão: 01/2019
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - ANO 2022 ORÇADO 2022
I - REPASSES E OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO CON-

TRATO DE GESTÃO
   1.959.360,67

1 Recursos Líquidos para o Contrato de Gestão 11.595.651,00
1.1 Repasse Contrato de Gestão 11.525.651,00
1.2 Movimentação de Recursos Reservados -
1.2.6 Reversão de Recursos Reservados (Outros) -
1.3 Outros Receitas 70.000,00
1.3.2 Receitas Financeiras 70.000,00
2 Recursos de Investimento do Contrato de Gestão -
2.1 Investimento do CG -
3 Recursos de Captação 2.282.360,67
3.1 Recursos de Captação voltados a Custeio 2.282.360,67
3.1.1 Captação de Recursos Operacionais 
 (bilheteria, cessão onerosa de espaço, loja, 
 café, doações, estacionamento, etc.) 480.000,00
3.1.2 Captação de Recursos Incentivados 1.652.360,67
3.1.3 Trabalho Voluntário e Parcerias 50.000,00
3.1.4 Parcerias 100.000,00
3.2 Recursos de Captação voltados a Investimentos -

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE 

GESTÃO
4 Total de Receitas vinculadas ao Plano de Trabalho 13.878.011,67
4.1 Receita de Repasse Apropriada 11.525.651,00
4.2 Receita de Captação Apropriada 2.282.360,67
4.2.1 Captação de Recursos Operacionais (bilheteria, 
 cessão onerosa de espaço, loja, café, doações, 
 estacionamento,etc.) 480.000,00

i. Convite a jornalistas, formadores de opinião e influencia-
dores digitais para acompanhar ensaios em teatros ou na sede 
da Companhia.

As ações da equipe de Comunicação da APD em relação 
à imprensa englobam ainda a manutenção e atualização de 
mailing segmentado, follow up ativo, atendimento ágil e preciso, 
estratégia de estabelecimento de exclusividade de conteúdos e 
feedbacks. Em sintonia com as diretrizes do Manual de Comuni-
cação do Governo do Estado de São Paulo, o objetivo é ampliar 
o canal de comunicação com toda imprensa e dar continuidade 
às ações espontâneas que geram conteúdo e formam opinião.

2.2. Relações Públicas: O trabalho de RP da APD está em 
profundo alinhamento com o trabalho de assessoria de imprensa 
no que diz respeito à produção de briefings e material institucio-
nal (fotos, vídeos, flyers) que fortaleçam a imagem da instituição. 
Além disso, são realizadas ações regulares de social media 
training entre a equipe de Comunicação e demais colaboradores 
de forma a alinhar tom de voz e postura nas redes sociais em 
relação às causas, objetivos, metas e preceitos da SPCD.

2.3. Mídias Sociais: A equipe interna da APD é responsável 
por zelar, monitorar e manter a comunicação direta e transpa-
rente entre a Companhia e o público externo através de seus 
canais digitais oficiais, em perfis nas plataformas Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e LinkedIn, estabelecendo 
uma conexão que permita uma maior aproximação entre as 
partes. Objetiva-se ainda a entrada e o consolidação da SPCD 
no TikTok dada a popularidade dessa plataforma e sua aderência 
com um público de perfil mais jovem, bem como a continuidade 
no fortalecimento do canal da SPCD no YouTube enquanto rede 
social e o relacionamento entre as mídias sociais da Companhia 
com as da SECEC e seus demais equipamentos culturais. Essas 
mídias funcionam como mecanismos de atendimento direto nos 
quais seguidores tiram dúvidas e interagem de forma horizontal 
por mensagem direta ou em caixas de comentário, que passam 
por monitoramento constante da equipe interna da SPCD, res-
ponsável por atuar frente às mídias sociais de duas maneiras:

a. Ações programadas, com elaboração de postagens 
e comunicados incluindo textos, fotos, flyers ou teasers de 
apresentações, divulgações sobre os Programas Educativos e 
de Registro e Memória da Dança da Companhia, bem como 
repostagens de fotos ou vídeos curtos de usuários que venham 
ao encontro dos valores e dos objetivos da Companhia;

b. Ações espontâneas, com postagens de fotos ou vídeos 
curtos produzidos via celular durante apresentações ou demais 
atividades mostrando os bastidores, a preparação dos bailarinos 
e técnicos, a chegada do público etc., com objetivo de aproximar 
os seguidores do dia a dia da Companhia, transformando as 
mídias sociais em um veículo de informações privilegiadas e 
imediatas, despertando desejo de participação em ações futuras.

A APD também se responsabiliza pela interface entre 
as diferentes mídias sociais, realizando ações e conteúdos 
simultâneos e complementares em cada plataforma (vídeo no 
Instagram, post no Facebook, comentário no Twitter, por exem-
plo) sobre um mesmo assunto, mas sob diferentes perspectivas 
e impactos.

Ao aproximar a Companhia das pessoas por meio desse 
contato direto é possível transformá-las em multiplicadoras do 
que se pretende divulgar. O objetivo é a intensificação dessas fer-
ramentas, a continuidade do diálogo com as pessoas por meio das 
ações de divulgação e a publicização de resultados da Companhia 
que geram outros compartilhamentos e validação de conteúdo.

2.4. Site: A equipe interna da APD é responsável por manter, 
gerenciar e atualizar o site oficial da Companhia, atestando a 
funcionalidade dos links e páginas e a veracidade de todos os 
conteúdos ali presentes. É um canal pelo qual são disponibi-
lizados releases com conteúdos segmentados por ação e que 
também contém os contatos oficiais para relacionamento entre 
imprensa e Companhia. O site é voltado ao público externo 
geral e reúne conteúdos sobre todas as obras do repertório 
da SPCD, informações sobre a agenda de espetáculos, formas 
de contato para realização de ações educativas. Nele também 
estão disponíveis conteúdos de memória e pesquisa produzidos 
por equipes internas e externas, além de produções audiovisuais 
(videodanças) para visualização sob demanda.

2.5. Documentários: A equipe interna da APD é responsável 
por planejar e produzir, com apoio de equipes externas, materiais 
de cunho documental que revelem as realizações e conquistas da 
Companhia, reforçando a relevância cultural da mesma para as 
artes tanto no Estado de São Paulo quanto nas demais regiões do 
Brasil e no exterior. Esses materiais apresentam não só a história 
da SPCD, mas também destacam a trajetória de grandes nomes 
que tiveram presença marcante nas artes (série Figuras da Dança) 
e são exibidos em veículos de mídia parceiros, como TV Cultura 
(TV aberta) e canais Arte1 e Curta! (TV paga), em sessões espe-
ciais em escolas de dança, de arte ou de ensino regular, além de 
serem disponibilizados no canal da SPCD no YouTube e divulgados 
em postagens nas demais redes sociais para acesso ao conteúdo 
completo, fortalecendo a imagem da Companhia.

2.6. Acessibilidade Comunicacional: A APD está comprome-
tida com a acessibilidade das informações disponibilizadas em 
seus canais de informação, como site e mídias sociais, a partir da 
produção de vídeos com legendas e janela de Libras, descrição 
de imagens em postagem das redes sociais para integração com 
aplicativos de leitura de tela e implementação no site de recur-
sos de acessibilidade baseados nas Diretrizes de Acessibilidade 
para Conteúdo Web (WCAG), com disponibilização de visualiza-
ção com contraste e alteração de tamanho de letra.

3. COMUNICAÇÃO DIRETA
3.1. Escolas de Dança e de Arte: A equipe interna da APD 

é responsável por fomentar e realizar ações de relacionamento 
institucional da Companhia com grupos focais com objetivo de 
disseminar todos os seus projetos (produção e circulação, edu-
cativo e memória), sejam relacionados a atividades presenciais 
(intercâmbio, experiências, aulas, visita a bastidores) ou virtuais 
(consulta ou pesquisa em dança, troca de informações ou con-
tatos, aulas e streaming de apresentações). Esses grupos estão 
mapeados no Dança em Rede, uma ferramenta virtual dentro 
do site da Companhia que se configura como uma enciclopédia 
online sobre dança no Brasil e mundo.

A equipe interna é responsável por fazer a comunicação 
e divulgação dessas ações para o público geral, bem como 
atender prontamente às solicitações desses grupos e promover 
a manutenção e a atualização desses contatos na tentativa de 
viabilizar formas de trabalho/parceria entre eles e a Companhia.

3.2. Instituições de ensino regular: A equipe interna da APD 
é responsável pela promoção da Companhia para o público 
jovem por meio da realização de oficinas presenciais e virtuais 
com porta-vozes da APD como meio de incentivar a busca pela 
cultura e a arte, fomentando um novo público para os espe-
táculos da Companhia. É responsável também pela produção 
de vídeos sobre as coreografias da Companhia veiculados 
durante oficinas, pela elaboração de folhetos informativos que 
contemplam informações sobre as coreografias da Companhia, 
contextualizando as obras com fotos e fornecendo elementos 
para um melhor entendimento das mesmas, distribuição de 
folhetos infantis durante a realização de Espetáculos Abertos 
para Estudantes, visando a aproximação do espectador jovem e 
a ampliação da interação e do entendimento do público.

3.3. Instituições de assistência a pessoas com deficiência: 
A equipe interna da APD é responsável pela promoção da Com-
panhia também entre o público com deficiência. Para fortalecer 
essa relação, serão estabelecidas parcerias com instituições que 
trabalham com a inclusão desse público para que ele possa 
acessar os vários conteúdos da SPCD por meio digital, além de 
também frequentar os espetáculos da Companhia.

3.4. Canais de relacionamento alternativo: A equipe interna 
da APD é responsável por outros modos de contato com o 
público externo além dos canais de comunicação diretos, como 
a disponibilização de fichas de avaliação com preenchimento de 
cadastro de dados pessoais, em formato físico e também digital, 
por meio de formulário online acessado via QR Code disponibi-
lizado na saída das atividades.

O tratamento dos dados fornecidos nesses questionários 
obedece à LGPD e gera leads para envio de e-mail marketing 
com a programação semanal vigente, além de inclusão em 
lista de transmissão no WhatsApp que reforça a divulgação das 

JUNHO
02 a 05 de junho – Theatro São Pedro, São Paulo – comemo-

ração do Centenário da Semana de 22
Um Sopro... de Henrique Rodovalho – estreia
Infinitos Traçados (2021) coreografia de Jonathan dos San-

tos, Mônica Proença e Esdras Hernandez
De 09 a 12 de junho – Teatro Sérgio Cardoso, São Paulo
O Lago dos Cisnes (2018) de Mário Galizzi
18 de junho, Ribeirão Preto - SP
Espetáculo em comemoração ao aniversário da Cidade
Data a definir
Episódio 03 No Museu
JULHO
Espetáculos pelo Estado de São Paulo (datas e locais a 

definir)
Data a definir
Episódio 04 No Museu
AGOSTO
De 25 a 28 de agosto – Teatro Alfa, São Paulo
Título a definir, estreia de Stephen Shropshire
Título a definir, estreia de Gal Martins
Odisseia (2018) de Joelle Bouvier
Data a definir
Episódio 05 No Museu
SETEMBRO
De 15 a 18 de setembro – Sala São Paulo, São Paulo – come-

moração do Centenário da Semana de 22
Noite Villa Lobos
Um roteiro para Di de Miriam Druwe
Título a definir, estreia de Juliano Nunes
OUTUBRO
Espetáculos pelo Estado de São Paulo (datas e locais a 

definir)
NOVEMBRO
Espetáculos pelo Estado de São Paulo (datas e locais a 

definir)
DEZEMBRO
De 01 a 04 e 08 a 11 de dezembro – Teatro Sérgio Cardoso, 

São Paulo
O Quebra Nozes de Márcia Haydée – estreia
I. PLANO DE COMUNICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-DAN-

ÇA | SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA - 2022
No ano de 2022, a Associação Pró-Dança ampliará as ações 

de comunicação e desenvolvimento institucional da São Paulo 
Companhia de Dança por meio de estratégias de fortalecimento 
da marca para geração de um maior envolvimento dos diversos 
públicos nas atividades presenciais e/ou virtuais da SPCD, 
atuando em diversos suportes de mídia de forma a fortalecer 
as parcerias institucionais; produzir materiais de mediação para 
espetáculos e atividades da Companhia; reforçar o compromisso 
com a acessibilidade comunicacional; incentivar a utilização da 
ferramenta online Dança em Rede para que jovens possam inte-
ragir com a instituição e a história da dança; desdobrar o alcance 
da SPCD a partir de canais de relacionamento alternativos e 
em rede com vários grupos etários e sociais; dar seguimento 
ao atendimento de alunos universitários no desenvolvimento 
de pesquisas sobre a instituição; manter as mídias digitais da 
SPCD em constante atualização no que diz respeito ao fluxo 
de informações e também a questões tecnológicas e continuar 
com ações de relacionamento com veículos de mídia em geral 
sempre respeitando os limites orçamentários estabelecidos e 
em alinhamento com as diretrizes e orientações da Secretaria 
de Estado da Cultura e Economia Criativa (doravante “SECEC”).

A divulgação das ações da SPCD é realizada de forma 
de mídia impressa ou virtual, valendo-se de diferentes meios 
e plataformas de comunicação. Em diálogo com as diretrizes 
delineadas pela SECEC, daremos continuidade à consolidação 
da imagem do trabalho de excelência da SPCD junto ao público 
em geral. Todas as ações buscam manter, ampliar e criar novos 
canais de comunicação entre os diversos agentes da sociedade 
e a instituição, visando a democratização da informação e a 
inserção e ampliação da marca de forma criativa em diversos 
segmentos dentro dos limites dos orçamentários vigentes.

VI.1. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
1. COMUNICAÇÃO INTERNA
As estratégias de Comunicação Interna da São Paulo 

Companhia de Dança são responsáveis por estabelecer um 
fluxo de informações contínuo entre os diferentes agentes que 
fazem parte da instituição a partir da produção de materiais e 
o compartilhamento de dados pautados pela transparência e 
clareza de ideias.

1.1. Na Companhia: As ações de comunicação interna 
geram conteúdo direto sobre a instituição para o meio externo 
uma vez que cada colaborador é também um multiplicador das 
atividades e realizações da Companhia. Assim, a equipe interna 
de Comunicação da APD é responsável por promover e incenti-
var, de modo transparente e claro, a comunicação entre todas as 
equipes da Companhia, informando questões pertinentes como 
atividades futuras da SPCD, publicações sobre as ações da Com-
panhia em veículos de comunicação relevantes, avisos gerais 
sobre a rotina de trabalho (envolvendo as áreas de Recursos 
Humanos, Administrativo, Financeiro e Diretoria), informações 
e obrigações sobre o Contrato de Gestão. Para disseminar esses 
avisos, serão utilizadas ferramentas tradicionais de comunicação 
interna, tais como banners, jornal mural (quadro de avisos) 
atualizado semanalmente, newsletters regulares, lista de trans-
missão/grupo fechado em rede social, reuniões semanais entre 
direção/gestores/equipe. Essas ações contemplam uma cam-
panha de identidade visual de modo a promover uma melhor 
absorção destes conteúdos e validação interna das atividades. 
As comunicações físicas são afixadas em locais visíveis e de 
fácil acesso ao público geral que circula pelas áreas livres das 
dependências da Companhia.

1.2. No relacionamento com a SECEC: A equipe interna da 
APD é responsável por manter e zelar pela boa comunicação, 
direta e transparente, entre a Companhia e a SECEC, prezando 
pelas diretrizes, objetivos e missões indicados por ela. Isso se 
dá por meio de envio de informes mensais à SECEC com a 
programação das atividades da SPCD, alinhamento sobre solici-
tações de pautas e comunicação geral com a imprensa, além de 
validação quanto à elaboração de peças de comunicação visual. 
Toda e qualquer comunicação que envolva conteúdo e marcas 
da SECEC e/ou do Governo do Estado, como releases e anúncios 
publicitários, será previamente submetida à avaliação e aprova-
ção das instâncias de Governo responsáveis.

2. COMUNICAÇÃO EXTERNA
Com o intuito de disseminar os valores e metas da SPCD 

e amplificar o alcance de suas ações por meio da consolidação 
de uma imagem forte, sólida e transparente, são desenvolvidas 
ações de assessoria de imprensa, relações públicas, fortale-
cimento de mídias sociais, alimentação de site, produção de 
documentários, acessibilidade comunicacional, entre outros.

2.1. Assessoria de Imprensa: A equipe interna da APD é res-
ponsável pela comunicação entre a Companhia e os diferentes 
meios utilizados pela imprensa (escrita, TV, rádio e mídias online) 
e influenciadores digitais, sejam eles do Estado de São Paulo, de 
demais regiões do Brasil ou do exterior. A atuação da equipe se 
dá por meio de:

a. Produção de releases, notas e comunicados sobre as 
atividades da companhia, sejam espetáculos ou ações de cunho 
socioeducativo;

b. Produção de fotografias, flyers e teasers de divulgação 
das atividades;

c. Contato direto com formadores de opinião (incluindo 
jornalistas, influenciadores digitais e críticos) para sugestão de 
matérias sobre a Companhia;

d. Produção de briefings e acompanhamentos de entrevistas 
com porta-vozes designados;

e. Monitoramento direto de gravação de reportagens que 
envolvam apresentações, ensaios ou visitas a bastidores;

f. Envio de imagens e fotos de espetáculos para imprensa;
g. Envio de convites para formadores de opinião especiali-

zados em temas que abrangem a Companhia;
h. Envio de materiais educativos e de memória para 

jornalistas, formadores de opinião e influenciadores digitais 
especializados;
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Gestão, no exercício de 2022, obedecendo ao cronograma de 
desembolso a seguir:

OBSERVAÇÃO: Nos termos do Contrato de Gestão, o mon-
tante global supracitado poderá ser revisto em caso de variações 
inflacionárias ou ocorrência de dissídios que impactem direta-
mente na realização do plano de trabalho, impossibilitando sua 
realização de acordo com o previsto, ou em caso de indisponi-
bilidade de recursos na Pasta geradas por contingenciamento 
do Estado. Essa alteração deverá ser devidamente justificada e 
previamente aprovada pelas devidas instâncias de planejamento 
e execução orçamentária da Pasta e governamentais.

ANEXO V DO CONTRATO DE GESTÃO - Cronograma de 
Desembolso

Valor total do Contrato Gestão: 68.885.778,43 (sessenta 
e oito milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e 
setenta e oito reais e quarenta e três centavos).

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se compro-
mete a repassar à Organização Social Associação Pró-Dança, o 
montante de 11.525.651,00 (onze milhões, quinhentos e vinte 
e cinco mil e seiscentos e cinqüenta e um reais) para o desen-
volvimento das metas e obrigações previstas neste Contrato de 

e. A proposta orçamentária pressupõe o cumprimento pelo 
Estado dos valores previstos para repasse conforme o Anexo 
Técnico - Sistema de Pagamento - Cronograma de Desembolso 
previsto para este período de R$ 11.525.651,00;

f. A Associação Amigos das Oficinas Culturais do Estado 
(ASSAOC), a Fazenda do Estado de São Paulo e a Associa-
ção Pró-Dança foram demandadas por Maria Stela Gonçal-
ves Leite em reclamação trabalhista distribuída sob o nº. 
000201340.2010.5.02.0066. Para gerir a contingência, a APD 
houve por bem depositar em juízo o valor integral em discussão, 
composto de saldos de recursos captados no âmbito do CG 
38/2009. Após a celebração de acordo, a APD levantou parte 
dos recursos depositados, os quais somam o montante líquido 
de R$ 686.387,27 (Seiscentos e Oitenta e Seis Mil, Trezentos e 
Oitenta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos). Após tratativas 
mantidas com a SECEC (por meio dos ofícios APD 036/2021 
e UDBL 034/2021), as partes acordaram pela incorporação de 
tais valores ao CG 1/2019 e sua utilização para: a) a melhoria 
do sistema de Tecnologia de Informação (TI) da APD, com custo 
estimado de R$ 280.517,68 (duzentos e oitenta mil, quinhentos 
e dezessete reais e sessenta e oito centavos), compreendendo 
a aquisição de novos servidores (R$ 233.517,68), nobreak (R$ 
15.000,00), melhoria no link para Internet (R$ 24.000,00 ao 
longo de até dois anos) e dois notebooks (R$ 8.000,00); e b) 
a realização de metas condicionadas, em evidente benefício 
às ações da São Paulo Companhia de Dança e de seu público, 
dentre as quais se destaca a criação de novas obras para a São 
Paulo Companhia de Dança

g. Evolução de preços anual:
g.1. Despesas com Recursos Humanos (salários, encargos e 

benefícios): A proposta prevê a manutenção da política salarial 
vigente, sem expectativa de ganhos reais, mas com a aplicação 
dos dissídios coletivos das categorias profissionais do quadro de 
trabalho da São Paulo Companhia de Dança. Além da variação 
decorrente de dissídios, devem ser consideradas variações em 
benefícios (ex., plano de saúde, vale transporte). Vale ressaltar 
que a política salarial e de benefícios (assistência médica-
-odontológica, vale-refeição ou vale-alimentação, seguro de 
vida coletivo) praticada pela Associação Pró-Dança permanecerá 
sendo conduzida com os princípios de economicidade e transpa-
rência. Neste ano de 2022 o índice coletivo de dissídio previsto 
para a Convenção Coletiva Profissional é de 10,5% a partir de 
01 de março de 2022.

O quadro de pessoal nesta proposta é estimado em até 
70 (setenta) empregados no regime "CLT", podendo alternar 
de acordo com a demanda durante a execução do contrato no 
período de 2022. Alem de contar com até 02 estagiários e 03 
aprendizes a serem alocados de acordo com a demanda de cada 
departamento caso haja verba disponível.

A APD se reserva ao direito de rever o quadro de dirigentes 
e funcionários ao longo da execução do contrato de gestão, quer 
para ampliá-lo, quer para diminuí-lo, observando o orçamento 
previsto e a necessidade de manter quadro de pessoal necessá-
rio para a boa execução do contrato de gestão.

g.2 Despesas Gerais e Administrativas: estão consideradas à 
luz de uma política de contenção de gastos de custeio e quando 
houver gastos com serviços de terceiros estão considerados 
parâmetros e valores dentro do principio da razoabilidade. 
Estima-se, entretanto, que haja uma pressão de custos da ordem 
média de 7,5% ao ano para o período compreendido de 2022.

h. Questões tributárias:
h.1. COFINS: a proposta prevê valores a titulo de COFINS, 

sob a alíquota de 3% dos valores repassados e da meta de cap-
tação. A APD sustenta sua condição de entidade isenta do paga-
mento da COFlNS sobre todas as receitas decorrentes de suas 
atividades próprias, inclusive quanto às receitas decorrentes de 
repasses de recursos no âmbito do contrato de gestão, com fun-
damento no art 14, X. da Medida Provisória n° 2.158-35/01. A 
fim de ver declarada a inexistência de relação jurídico-tributária 
que a obrigue ao pagamento da COFINS, a APD propôs ação 
declaratória cumulada com repetição de indébito (0011504-31 
2011403 6100) que ora se encontra em fase de apelação peran-
te o Tribunal Regional Federal da 3* Região. A APD continuará a 
depositar judicialmente o valor correspondente á COFINS, afim 
de bem gerir tal contingência e não deixar passivos ao Estado 
em caso de improcedência.

h.2. ISS: Considerando que a APD teve sua imunidade 
tributária ao ISS reconhecida em sede de apelação no âmbito 
da ação declaratória nº 1040368-84.2014.8.26.0053, proposta 
em face do Município de São Paulo, em decisão transitada em 
julgado; e considerando a recente promulgação da Lei 17.719, 
de 26 de novembro de 2021, que em seu art. 39 dispõe que, para 
efeito de interpretação da legislação tributária, não incide o ISS 
sobre os recursos orçamentários repassados pelo Poder Público 
no âmbito dos contratos de gestão, o valor correspondente 
ao ISS sobre repasses do poder público não foi incluído nesta 
proposta orçamentária. Anote-se, de toda sorte, que o equilíbrio 
econômico-financeiro apresentado deverá ser revisto caso tal 
premissa se altere;

i. Aplicação de recursos para manutenção e conservação: a 
proposta atende a previsão de aplicação em Programa de Edi-
ficações: conservação, manutenção e segurança, de percentual 
minimo de 1% dos recursos repassados.

Estimativa de custo das metas condicionadas. Estes núme-
ros representam a estimativa de custos das metas condicionadas 
apresentadas no Plano de Trabalho.

3. O não cumprimento da meta de captação de recursos 
pela OS não implicará em redução do repasse de recursos, ou 
seja, caso a OS capte menos recursos que o correspondente ao 
percentual indicado no Plano de Trabalho, isso não configurará 
motivação para retenção de parte do repasse, porque a Organi-
zação Social continuará comprometida a cumprir todas as metas 
pactuadas no Plano de Trabalho, traduzidas na Planilha Orça-
mentária como “previsão orçamentária” mesmo que não atinja 
o “total de receitas vinculadas ao plano de trabalho” (desde que 
o repasse previsto pela Secretaria seja integralmente efetuado)” 
(CG 1/2019, Anexo II – Plano de Trabalho, p. 16).

CG 1/2019, cláusula 7ª, § 5º.
QuadrodeDadosMacroeconomicos
Figura1-PerspectivaMacroeconômica

Considerações sobre a elaboração da proposta orçamen-
tária 2022

A Planilha foi elaborada de modo a permitir a entrega 
de relatórios, inclusive prestações de contas do período, sob o 
regime de competência.

A planilha de execução orçamentária está dividida entre 
despesas fixas, de caráter contínuo (tais como recursos huma-
nos, despesas administrativas, manutenção e conservação pre-
dial e dos bens móveis, segurança, securitização entre outros), e 
despesas variáveis de acordo com a programação. As primeiras 
tendem a se manter, sendo apenas reajustadas de acordo com 
a inflação ou por força de lei. Já as despesas das atividades 
variáveis / programáticas, podem variar ao longo do ano de 
2022, e estão estritamente vinculadas às metas de programação 
proposta pela Associação Pró-Dança e aprovada pelo Estado.

A captação de recursos constitui um importante elemento 
para a boa e equilibrada execução do contrato de gestão. O 
Anexo III – Plano Orçamentário previu um plano progressivo de 
captação anual de recursos, com metas nos percentuais de 15% 
a 19% para os exercícios de 2020 a 2024.

Fixado o repasse de recursos para o exercício de 2022 em 
R$ 11.525.651,00, a APD propõe estipular a meta de captação 
em 19,80244% deste montante, a saber, R$ 2.282.360,67 de 
modo a observar o compromisso de propor metas crescentes 
de captação ao longo da vigência contratual. Convém registrar, 
não obstante, que as informações atualmente disponíveis e que 
subsidiaram a proposta ora apresentada, embora considerem a 
experiência acumulada em 2020 e 2021, não são capazes de 
neutralizar absolutamente os efeitos da pandemia, ainda de 
variáveis imprevisíveis, a depender de sua duração, agravamen-
to, estabilização ou encerramento e das medidas adotadas fren-
te a este desafio. A título exemplificativo, a APD observa que as 
turnês internacionais têm se revelado uma importante fonte de 
captação de recursos, e que sua não realização em decorrência 
da pandemia pode prejudicar o cumprimento de referida meta, o 
mesmo pode ocorrer com os parceiros que são outra importante 
fonte de captação, financeira ou não financeira.

É certo que o Contrato de Gestão é expresso em não prever 
penalidades em caso de não atingimento da meta de captação 
, embora preveja que a APD permanecerá obrigada a realizar 
a totalidade das metas previstas no Plano de Trabalho em tal 
hipótese, podendo para tanto otimizar os recursos repassados 
e buscar parcerias não financeiras, além de submeter proposta 
justificada de adequação do Plano de Trabalho .

Para o atingimento da meta de captação a APD conta 
com o seu plano Bi-anual 2021-2022 aprovado no PRONAC, 
além de manter outras iniciativas de captação como doações 
de empresas, parcerias, bem como outras formas de captação 
e apoio obtidos junto à iniciativa privada, agências e órgãos 
governamentais de diferentes instâncias.

Quanto às despesas, estas estão discriminadas na planilha, 
inclusive aquelas apontadas como “demais despesas”.

Todas as previsões de despesas com as ações previstas, 
exceto remuneração de celetistas, custos administrativos e PJ de 
área-meio, foram alocadas na Planilha Orçamentária nas rubri-
cas dos Programas/Eixos específicos, e atende o modelo de apre-
sentação de execução de orçamento PO ONLINE disponibilizado 
pela Unidade de Monitoramento em 15 de fevereiro de 2021.

Todos os recursos integrantes da viabilização financeira 
serão devidamente demonstrados nas prestações de contas, e 
os documentos fiscais correspondentes estarão disponíveis em 
qualquer tempo para fiscalização dos órgãos públicos do Estado 
ou para auditorias independentes contratadas.

II. INDICATIVO DAS PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTA-
DAS

a) Explicitação dos parâmetros de mercado adotados:
a.1) Pesquisas salariais: ao longo da execução do Contrato 

de Gestão 01/2019, a APD realizou periodicamente desde 2019 
pesquisas salariais, que confirmam a prática de contratações e 
remunerações dentro de padrões de mercado. Por tais motivos, 
o Contrato de Gestão 01/2019 adota as bases atuais da folha de 
salários e encargos vigentes, visando maior eficiência no uso dos 
recursos do contrato de gestão.

a.2) Cotação de fornecedores: ao longo do Contrato 
de Gestão 01/2019, a APD realiza processos de seleção para 
contratação de fornecedores de bens e serviços, as quais foram 
submetidas à ciência da SEC mediante o Manual de Compras e 
Contratação e à fiscalização dos órgãos competentes. Assim, a 
planilha adota a premissa de continuidade de fornecimento de 
tais bens e serviços, a princípio nos mesmos moldes quantitati-
vos e qualitativos, com ajustes visando inovar práticas adminis-
trativas e buscar maior eficiência e economicidade.

b) Recursos de captação: a meta de captação de recur-
sos está estimada em R$2.282.360,67, correspondente a 
19,80244% do repasse.

c) Foram observados os limites percentuais anuais de despe-
sas com salários de dirigentes e funcionários, não superiores a 
85%, sendo de até 6% do total anual de despesas na Planilha 
Orçamentária para a remuneração e vantagens de qualquer 
natureza para a diretoria e 79% do total anual de despesas na 
Planilha Orçamentária para remuneração e vantagens para os 
demais empregados.

d) Apresentamos a seguir “Quadro - Resumo Orçamentário” 
para o ano de 2022:

 Memória de Cálculo para o Quadro - Resumo Orçamentário 
Ano 2022

i. Total do Repasse Previsto 11.525.651,00
ii. Total dos recursos de captação 2.282.360,67
iii. Total das Despesas Previstas no Plano de Trabalho 

13.878.011,67
iv. Total de Despesas com RH 9.611.893,96
v. Nº Previsto de Dirigentes 1
vi. Percentual de despesas de remuneração de dirigentes em 

relação às despesas previstas no Plano de Trabalho 6,0%
vii. Número Máximo de funcionários previstos (excetuando 

dirigentes) 70
viii. Percentual de despesas com salários de funcionários em 

relação às despesas previstas no Plano de Trabalho 79%
ix Receita Financeira Projetada 70.000,00

 

ANO 2019 

Parcela Data 
Parte Fixa em R$ 

90% 
Parte Variável em R$ 

10% 
Valor Total R$ 

100% 

1ª Parcela  01/12 

(transferência de 
saldo conta 
Fundo de 
Reserva) 

 787.500,00 87.500,00       875.000,00 

01/12 47.250,00 5.250,00 52.500,00  

01/12 197.399.90 21.933,33 219.333,23 

2ª Parcela Até 31/12 2.155.467,60 239.496,40 2.394.964,00 

TOTAL 3.187.617,50 354.179,73 3.541.797,23 

ANO 2020 

Parcelas Datas 
Parte Fixa em R$ 

90% 
Parte Variável em R$ 

10% 
Valor Total R$ 

100% 

Fonte: Saldo apurado e 
transferido da conta de 
Repasse do G 01/2014 
para a conta de repasse 

do CG 01/2019  

28/02 - - 138.295,54 

Fonte: Saldo Líquido 
apurado em 04/06/2020 

da Reversão de Depósito 
Judicial em razão do 

trânsito em julgado em 
Dez/2019 da Ação 

Declaratória n. 1040368-
84.2014.8.26.0053/50000 

04/06 - - 10.702.898,45  

1ª Parcela 
até 

20/01 
787.500,00 87.500,00 875.000,00 

2ª Parcela 
até 

20/02 
787.500,00 87.500,00 875.000,00 

3ª Parcela 
até 

20/03 
787.500,00 87.500,00 875.000,00 

4ª Parcela 
até 

30/04  
787.500,00 87.500,00 875.000,00 

5ª Parcela 
até 

20/05 
350.669,16 38.963,24 389.632,40 

6ª Parcela 
até 

20/06 
350.669,16 38.963,24      389.632,40 

7ª Parcela 
até 

20/07 
350.669,16 38.963,24      389.632,40 

8ª Parcela 
até 

20/08 
787.500,00 87.500,00      875.000,00 

9ª Parcela 
até 

20/09 
787.500,00 87.500,00 875.000,00 

10ª Parcela 
até 

20/10 
787.500,00 87.500,01 875.000,01 

11ª Parcela 
até 

20/11 
787.500,00 87.500,00 875.000,00 

12ª Parcela 
até 

20/12 
787.500,00 87.500,00 875.000,00 

TOTAL (repasse direto 
referente as 12 parcelas) 

8.139.507,48 904.389,73 9.043.897,21 

ANO 2021 

Parcelas Datas 
Parte Fixa em R$ 

90% 
Parte Variável em R$ 

10% 
Valor Total R$ 

100% 

1ª Parcela até 20/01     819.000,00 91.000,00 910.000,00 

2ª Parcela até 20/02     819.000,00 91.000,00 910.000,00 

3ª Parcela até 20/03     819.000,00 91.000,00 910.000,00 

4ª Parcela até 20/04     826.999,20 91.888,80 918.888,00 

5ª Parcela até 20/05     826.999,20 91.888,80 918.888,00 

6ª Parcela até 20/06     826.999,20 91.888,80 918.888,00 

7ª Parcela até 20/07     826.999,20 91.888,80 918.888,00 

8ª Parcela até 20/08     826.999,20 91.888,80 918.888,00 

9ª Parcela até 20/09     826.999,20 91.888,80 918.888,00 

10ª Parcela até 20/10     826.999,20 91.888,80 918.888,00 

11ª Parcela até 20/11     826.999,20 91.888,80 918.888,00 

12ª Parcela até 20/12     827.006,40 91.889,60 918.896,00 

TOTAL 9.900.000,00 1.100.000,00 11.000.000,00 

ANO 2022 

Parcelas Datas 
Parte Fixa em R$ 

90% 
Parte Variável em R$ 

10% 
Valor Total R$ 

100% 

Reversão referente ao depositado 
em juízo para atendimento à 

demanda trabalhista nº. 
000201340.2010.5.02.0066, 

interposta em 2010 e finalizada em 
2021 (CG 38/2009 e 01/2014) 

   
R$ 686.387,27 

1ª Parcela 
até 

20/01 
849.712,50 94.412,50 944.125,00 

2ª Parcela 
até 

20/02 
849.712,50 94.412,50 944.125,00 

3ª Parcela 
até 

20/03 
849.712,50 94.412,50 944.125,00 

4ª Parcela 
até 

20/04 
849.712,50 94.412,50 944.125,00 

5ª Parcela 
até 

20/05 
849.712,50 94.412,50 944.125,00 

6ª Parcela 
até 

20/06 
874.935,00 97.215,00 972.150,00 

7ª Parcela 
até 

20/07 
874.931,40 97.214,60 972.146,00 

8ª Parcela 
até 

20/08 
874.931,40 97.214,60 972.146,00 

9ª Parcela 
até 

20/09 
874.931,40 97.214,60 972.146,00 

10ª Parcela 
até 

20/10 
874.931,40 97.214,60 972.146,00 

11ª Parcela 
até 

20/11 
874.931,40 97.214,60 972.146,00 

12ª Parcela 
até 

20/12 
874.931,40 97.214,60 972.146,00 

TOTAL repasse direto 10.373.085,90 1.152.565,10 
 

11.525.651,00 
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