GOVERNO DO ESTADO DE sÃo PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretárlo

ANEXO IV DO CONTRATO
Compromissos de Informacâo

DE

GESTAO

-

Obrigacoes de Rotina

o presente documento detaiha as obrigaçOes de rotina e os compromissos de
informacao a serern cumpridos pela Organizaçao Social no àmbito do Contrato de
Gestâo, especificando a documentacäo a ser enviada a Unidade Gestora, para
acompanhamento da regularidade da parceria, lisura e responsabilidade no uso dos
recursos püblicos e comprovacao de resultados.
Cabe registrar que, em virtude da adocao do Sistema de Monitoramento e Avaliação
da Cultura pela SEC SP, as obrigaçes e os compromissos poderão ser
reagrupados e estruturados em outro formato no Contrato de Gestâo, e as
informaces e documentos deverão ser apresentados em RelatOrios de
periodicidade mensal, quadrimestral ou anual, ou outra forma definida pela
Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a depender do tipo de
dado/informaçaoldocumento necessãrio e em consonância corn as obrigaçOes legais
previstas e corn o cronograma anual de envlo de dados e documentos estabelecido
anualmente peta Secretana de Cultura e Economia Criativa.
Relatórlo Quadrimestral de Atividades do 1° e 2° quadrimestres de cada ano:
deve ser aprovado e encaminhado pelo Conseiho de Administraçao da Organização
Social (nos termos do artigo 4°, item VIII da Lel Complementar Estadual ri°
846/1998), contendo o comparativo das metas previstas x realizadas, e os seguintes
documentos anexos (a serem elaborados conforme procedimento operacional
parametdzado da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado), quando for
o caso:
Anexos Administrativos do RelatOrio Quadrimestral:
• Relatôrio Gerenciat de Acompanhamento da Execuçao Orcamentaria Previsto x
Realizado (modelo do Procedimento Operacional Parametrizado da Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa);
• RelatOrio Sintético de Recursos Hurnanos (modelo do Procedimento Operacional
Parametrizado da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa);
• RelatOrio de Captacao de Recursos (modelo do Procedimento Operacional
Parametrizado da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa);
• Balancete Contábil (REFERENCIA: NBC);
• Dectaracao assinada pelos represeritantes legais da Qrganizacao Social
atestando recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas
referentes a pagarnentos efetuados para PJ (pessoas juridicas) e PF (pessoas
fisicas), assim como das contas de utilidades pUblicas, sern multas;
• Demonstrativo de que a equilibria econOmico-financeiro está sendo mantido,
assim como a capacidade de liquidacao das dividas de curto prazo, corn efetivo
controle da capacidade de pagamento de despesas (receitas totals x despesas
totals), por meio do demonstrafivo dos Indices e cálculo quadrimestralmente (para
acompanhamento) e anualmente (pam avaliacáo).
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Relatório Anual de Atividades: dove conter as informacOes referentes ao 30
quadrimestre e o consohdado das reaiizaçoes do ano anterior, aprovado e
encaminhado pelo Conseiho do Administraçao da Orgariizaçao Social (nos termos
do artigo 4°, item VIII da Lei Compiementar Estadual n° 846/1998). contendo o
comparativo das metas previstas x realizadas, 0 OS seguintes documentos anexos (a
serem elaborados conforme procedirnonto operacional parametrizado da Secretaria
do Cultura e Econornia Criativa do Estado)

AnexosTécniçqsdo
• Reiatôno do Programa do EdficaçOes contendo descritivo das açOes executadas
no periodo referentes a a) segurança. saivaguarda o contingéncia realizadas; b)
manutenção dos equipamentos de bombeiros, atualizacão de AVCB, atondimento a
comunique-se” do Corpo do Bombeiros e providéncias correiatas tomadas no
periodo; C) prograrnacao periOdica de combate a pragas, corn indicaçäo das
empresas prestadoras do serviço (descupinizacao. desratizaçao, desinsetizaçao,
despombalizaco), d) rnanutençáo / mehoria das condiçOes do acesso fisica para
pessoas corn deficiència e mobilidade reduzida; e) sustentabiiidade ambiental
contemplando no minimo açôes para minimização de gastos corn àgua, energia
elétrica, materiais técnicos e do consumo e coleta seletiva; e) Planiiha do
acompanhamento de execução dos servços de manutenção e conservaço
preventiva das edificaçOes, f) cópia do Aivará do Funcionamento ou relatório das
acOos reaiizadas visando sua obtonçao, g) côpia do Aivaré do Funcionamento do
Local de Reuniao a cada ronovaçao ou registro descritivo das açOes roalizadas no
poriodo visando a obtencao do mesmo;
• informar acOes impiemontadas em relaçao a acessibilidade comunicacionai para
pessoas corn doficiencias;
• Norrnas o Procedimentos do atendirnento ao ptiblico corn taboia do valores de
cessão onerosa dos espacos e da biiheteria (so houver), ambas corn os indicativos
dos descontos e gratuidados (roaiizado),
• Pesquisa sobro o Perfii do PUblico o qualidade dos serviços prestados no ano em
exercicio de acordo corn as normas da 1CC/ESOMAR.
• Piano do Comunicaçao do objeto cultural junto a proposta de convocaçao pibiica
e atualização do rnesrno junto aos pianos de trabalho dos anos posterioros.

Anexos Administrativos do Roiatôrio Anuai:
• Perfil dos profissionais da ãroa do manutençáo, conservacao e segurança;
• Relatôrio Gerenciai de Orçarnento Previsto x Realizado (modeio do Procedirnento
Oporacionai Parametrizado da Socretaria do Estado do Cultura e Economia
Criativa):
• Rolatôrio Sintético do Recursos Hurnanos (modelo do Procedimento Operacional
Parametrizado da Secretaria de Cuitura e Econornia Criativa do Estado),
• Roiatôrio Anailtico do Recursos Hurnanos (modelo do Procedimento Operacionai
Paramotrizado da Socrotaria do Cultura e Economia Criativa do Estado):
• Relatôrio dos profissionais da area do rnanutençäo, conservação e seguranca,
contendo seu perfii profissionai e atividades reaiizadas no exercicio;
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• RelatOrio de Captacão de Recursos (modelo do Procedimento Operacional
Parametrizado da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado);
• Relatório de gastos mensais corn agua, energia elétrica, gas, teleforie e Internet
(modelo do Procedimento Operacional Parametrizado da Secretaria de Cultura e
Economia Cnativa do Estado);
• COpia das apólices de seguros vigentes;
• Retatório de Atividades de Organizaco do Arquivo, em atendimento as
onentaçoes da Comissão de Avaliacao de Documentos e Acesso CADA;
• Balancete Contábil (REFERENdA: NBC);
• Declaracao assinada pelos representantes legais da Organizacao Social
atestando recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas
referentes a pagamentos efetuados para PJ (pessoas jurldicas) e PF (pessoas
fisicas), assim como das contas de utilidades püblicas, sem multas;
• Relaçao de Contratos corn terceiros, informando as razOes soclais das
contratadas, objetos de contrataçao, valor anual dos contratos e vigéncias;
• Relaçao de convênios e parcerias firmadas no perlodo, nacionais e internacionais;
• Certidão dos membros do Conselho Administrativo e Fiscal corn as datas de inicio
e término dos mandatos e as datas das reuniöes de norneaçao;
• Posiçao dos Indices do Periodo: liquidez seca (AC/PC); Receitas Totals /
Despesas Totals, assinada pelos representantes legais da Organizacao Social;
• Comprovante de inscrição e situaçao cadastral CNPJ;
https:llwww. receita.fazenda.gov.br/Pessoajuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpireva solicitac
ao2.aso
• Certificado de regularidade do FGTS CRF;
httos:I/www.sifae.caixa.pov.br!Cidadao/Crf/FpeCfSCriteosPespuisa.aso
• Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federals e a divida
ativa da Uniâo, que inclui débitos as contribuicoes previdenciárias e as de terceiros;
http://www.receita.fazenda.gov.brlAolicacoeslATSPO/Certidao/Cnddoniuntplnter/lnfo
rmaNldertidao.aso?Tioo=1
• Certidão Negativa de Débitos Tributários da DIvida Ativa do Estado de So Paulo;
www.ctividaativa.ope.sD.pov.br
• Certidao de Tributos Mobiliários;
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/certidaotributarialforms/frmdonsultaEm issaoCertifica
do.asox
• Certificado do CADIN Estadual;
https:llwww.fpzenda.so.gov.brlcad in estadual/papes/oubl/cadin.asox
• Certificado de apenados do TCE, atestando a inexisténcia de penalidades
aplicadas pelo referido Orgao;
htt://www4.tce.sD.govbr/consufta-aoenadps
• SançOes administrativas;
htto:!/www.esancoes.sp.pov.br/Sancoes ui!asox/sancoes.asox
• Certiflcado de Regularidade Cadastral de Entidades CRCE;
http:/Iwww.cadastrodeentldades.s13.povbr/(S(2IpO5m55p2Ieca55ifoayl 55))Idertificad
oPublico.aspx
• Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;
www.tst.ius. br/certidao
• Demais anexos previstos nas lnstruçoes Normativas do TCE.
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Anualmente, corn a proposta de Piano de Trabaiho para a exerciclo seguinte:
• Atualização do Piano do Comunicaçao do Objeto(s) Culturai(is);
• Poiltica de Programacao Cultural do(s) Objeto(s) Contratual(is) para o ano;
• Descritivo da Programaçao Cultural prevista para 0 próximo ano.
Quando houver novo docurnento ou alteracao do anterior:
• Regularnento de aquisiçôes de bens e contrataçOes do obras e servicos corn
recursos do Contrato do Gestão, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado;
• Côpia das atas do reuniôes do Conselho de Admnistracao, devidamente
regstradas. quo abordem assuntos relaconados ao Contrato de Gestão;
• Manual de Recursos Hurnanos,
• Manual cle Normas e Procedimentos do Segurança.

COMUNIcAcAOIIMPRENsA
Cumprimento, em qualquer tempo, aos normativos expedidos pela Secretaria de
Cultura e Economia Criativa e Secretaria do Comunicaçao e suas atualizaçOes.

Manuals
Cumprimento das orientaçOes do Manual do Identidade Visual’ do Governo do
Estado, disponivel em. http I/bit lyI2EntS4z
Cumprimento das orientaçOes do ‘Manual do Releases’ da Secretaria de Cultura e
Econornia Criativa
Comunicacao
As OrganizacOes Sociais são responsáveis pela produçao de material e divulgaçao
de suas açOes (eventos, atividades, inauguracôes, inscricOes etc) a imprensa de
todo o Estado.
As Organizaçes Sociais são responsáveis pelos atendimentos e acompanhamentos
do imprerisa referentes a seus equipamentos.
integracao OS Secretaria
lntegraçao da equipe de Comunicação/lmprensa da Organizaçao Social e a equipe
de Comunicaçao/lmprensa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa:
Comunicar datas de eventos a cornunicaçao da Secretaria corn, no minimo, 15 dias
de antecedência
Atendimento do solicitaçoes do informaçOes, agendamentos e dernats demandas no
prazo estipulado pela equpe de Comunicação/lmprensa da Secretaria
Demandas de imprensa quo envolvam assuntos institucionais devem ser ahnhados
corn a equipe do Comunicaçao/lmprensa da Secretaria
Comparecimento de polo menos urn representante da Organizaçao Social nas
reuniOes de Comunicaçaollmprensa agendadas pela Secretaria ou apresentação do
justificativa
ao não-comparecimento.
Eventuatmente, e possivel realizar

transmissOes online para participacão de equipes localizadas no interior e literal do
Estado
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Redes soclals
Utilizaçâo da hashtag #VivaCulturaSP ao final de todas as publicaçOes nas redes
soclais (Facebook, Instagram, Twitter)
Seguir diretrizes da Cartilha de Boas Práticas Digitais” do Govemo do Estado
disponivel em: http://bit.ly/2JVN2Cb
Agenda
Datas cle eventos estrategicos devem ser definidas em conjunto corn a assessoria
responsavel pela agenda do Secretário de Cultura e Economia Criativa
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