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CONTRATO DE GESTAO Ne 02/FTMSP/2021

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura de S3o Paulo, por interm6dio da

FUNDA(IAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO - FTMSP, inscrita no CNPJ/ME

sob o n9 15.913.253/0001-23,com sede na Praia das Artes, localizada no enderego

Av. S3o Jo3o, 281, 1e andar, Centro Hist6rico de S3o Paulo, S5o Paulo - SP, CEP

01035-000, neste ato representada por seu Diretor Gerd, Hugo Possolo de Soveral

Neto, brasileiro, portador de c6dula de identidade RG nQ 3.799.786-5 SSP/SP

e inscrito no CPF/ME sob o nQ 060.249.908-98, doravante nomeado

coNTRATANTE, e de outro lado o(a) SUSTENIDOS ORGANIZA(IAO SOCIAL DE

CULTURA ("susTENIDOS"), associag3o sem fins lucrativos, Organizag3o Social de

Cultura, inscrita no CNPJ/ME sob o n9 Of.891.025/0001-95 com sede no

enderego avenida Brigadeiro Faria Lima, 2092 - 18' andar - Jd. Paulistano, S5o

Paulo, SP, CEP: 01451-905, com estatuto registrado no 04e Cart6rio de Registro de

Titulos e Documentos de Pessoa Juridica da Cidade de S3o Paulo, sob o ng

694.987,neste ato representado por Alessandro Fernandez Alvez da Costa, Diretora

Executiva, brasileira, portadora de c6dula de identidade RG n923.434.685-1 e

inscrita no CPF/ME sob o n9 177.835.998-18, doravante nomeada CONTRATADA,

resolvem celebrar opresente CONTRATO DE GESTAO, com fundamento no art. 59

da Lei Municipal n9 14.132, de 24 de janeiro de 2006; no art. 6e e art. 31 da Lei

Municipal 15.380, de 27 de mano de 2011;no Decreto Municipal 52.858, de 20 de

dezembro de 201].; e no Decreto Municipa] 53.225, de ].9 de junho de 2012, com

dispensa de chamamento ptlblico, com fundamento no artigo 24, inciso IV c/c XXIV,

da Lei n9 8.666/93, mediante as seguintes c16usulas e condig6es:
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CLAUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

1.1. 0 presente CONTRATO DE GESTAO tem por objeto o fomento e a gestao do

Complexo Theatro Municipal e os corpos artfsticos a ele vinculados, compreendendo os

seguintes objetos culturais:

a. Edificio hist6rico e todos os bens m6veis do Theatre Municipal de S3o Paulo,

incluindo today as despesas decorrentes, bem como a programag3o de atividades a ele

vinculada e suas regras de utilizagao;

b. Ediffcio da Praia das Artes e deus bens m6veis, incluindo todas as despesas

decorrentes, bem coma a programagao de atividades a ele vinculadas, excetuando-se as

atividades relacionadas a Escola de MOsica de S3o Paulo e a Escola de Dania de S3o Paulo;

c. Centro de Documentag3o e Mem6ria, que contempla a gest3o e conservag3o do

Acervo Hist6rico do Theatro Municipal, incluindo today as despesas decorrentes;

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

areas identificadas na Central T6cnica do Pari, que contempla a gest3o de seu acervo, dos

figurinos e todas as despesas decorrentes;

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

t6cnica, bem como agenda, programagao, instrumentos e produgio de deus concertos;

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

agenda, programagao, instrumentos e produg3o de suas r6citas;

g. Coral Paulistano, que compreende deus cantores, a16m de regentes e equipe t6cnica,

bem como agenda, programagio, instrumentos e produ(l3o de suas r6citas;

h. Quartets de Cordas, que compreende deus m6sicos, bem como agenda,

programagao e produg3o de seus concertos;

i. Bald da Cidade de S3o Paulo, que compreende deus bailarinos, diretores artrsticos e

equipe t6cnica, bem como agenda, programag5o, instrumentos e produgao de deus

espet6culos
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j. A programagao artfstica da Orquestra Experimental de Repert6rio e os custom

associados a programa(l3o, sends que os custos relativos aos monitores, bolsistas, maestro

e apoio t6cnico da OER s3o de responsabilidade da FTMSP

1.2. O objeto do presente CONTRATO DE GESTAO abrange a execugao das age5es

necess6rias para estruturag3o, produg3o e disponibilizag3o ao p6blico da programag3o

artfstica e agnes educativas aprovadas no Programa de Trabalho, que integra este

CONTRATO DE GESTAO, compreendendo a realizagao de atividades na area cultural e

educativa, bem como a sistemdtica administrativa e econ6mico-financeira da gest3o.

1 .3. O objeto do presente CONTRATO DE GESTAO abrange tamb6m a execug5o das agnes

necessgrias para a valorizagao e preservagao do patrim6nio hist6rico do Complexo

Theatro Municipal, bem como aquelas vinculadas a gestao de seus acervos.

1.4. Integram este Contrato de Gest3o: o Anexo I -- Programa de Trabalho, incluindo

quadro de metas e planilha orgamentiria; Anexo 11- Cronograma de Desembolso; Anexo

111 - Documentos para Prestag3o de Contas; Anexo IV - Terms de Permiss3o de Uso dos

Bens M6veis e Intangiveis; Anexo V -- Terms de Permiss3o de Uso dos Bens Im6veis.

CLAUSULA SEGUNDA

ATRIBUlgOES, RESPONSABILIDADES E 0BRIGAgOES DA CONTRATADA

2.1. Para a qualificada, integral e correta execugao deste CONTRATO DE GESTAO, a

CONTRATADA se compromete a cumprir, a16m das determinag6es constantes da legislag5o

federal e municipal que regem a presente contratag3o, sobretudo a Lei Municipal n9

14.132/2006 e o Decreto Municipal 52.858/201]., as seguintes atribuig6es,

responsabilidades e obrigag6es:

2.1.1. Executar as metas, o orgamento e as atividades previFfi3'RO Prcgrama de Trabalho;

t,N)a. T\l
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2.1.2. Apresentar os Relat6rios de Prestag6es de Contas, nos prazos previstos, em

consonincia com as demais c15usulas e condig6es estabelecidas neste CONTRATO DE

GESTAO;

2.1.3. Fornecer tempestivamente as informag6es e documentos relacionados a execug3o

deste CONTRATO DE GESTAO, sempre que solicitados pda CONTRATANTE, assim como

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

"in loco" quando solicitado;

2.1.4. Manter, ao longo de toda a execugao deste CONTRATO DE GESTAO, as condig6es de

qualificagao como Organizag3o Socialno municipio de S3o Paulo;

2.1.5. Enviar para aprovag3o da FTMSP, nos termos do artigo 49 do Decreto n.52.852/2011,

no puzo mgximo de 75 (setenta e cinco) dias contados da assinatura do CONTRATO DE

GESTAO, regulamento pr6prio contendo os procedimentos objetivos e impessoais que

adotar6 nas aquisig6es de bens, contratag6es de obras e servigos e alienag6es, com recursos

provenientes do CONTRATO DE GESTAO, solicitando a publicag3o do referido regulamento

no Di6rio Oficial da Cidade, no Cadastro Unico das Entidades Parceiras do Terceiro Setter -

CENTS e nos sitios eletr6nicos vinculados ao objeto contratual, no puzo m6ximo de 90

jnoventa) dias contados da assinatura do CONTRATO DE GESTAO garantindo a publicagao de

suas eventuais atualizag6es em no miximo 30(trinta) dias da alteragao promovida;

2.1.5.1. A CONTRATADA dever6 comunicar prontamente a FTMSP quaisquer alterag6es no

regulamento mencionado no item 2.1.5 desta c16usula.

2.1.5.2. A CONTRATADA deveri responder perante a FTMSP peta fiel e integral realizag3o

dos serviGos contratados com terceiros, na forma da legislagao em vigor;
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2.1.5.3. A CONTRATADA deverg se responsabilizar pelo abastecimento de todo material

necess6rio para a execugao das atividades previstas neste contrato de gestao e seus anexos,

incluindo, mas n5o se limitando a, suprimentos de informatica, material de escrit6rio e

administrativo, instrumentos musicals, tecidos, equipamentos de palco, materiais para

construg3o de cen6rio, dentre outros que se fizerem necess6rios.

2.1.6. Enviar para publicag3o no Di6rio Oficial da Cidade e nos sitios eletr6nicos vinculados

ao objeto contratual, no puzo m6ximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do

CONTRATO DE GESTAO, Manual de Recursos Humanos contendo os elementos indicados a

seguir, garantindo a publicag3o de suas eventuais atualizag6es em no m6ximo 30 (trinta)

dias da alteragao promovida:

a) as diretrizes de contratag6es de pessoal por meio de procedimentos objetivos e

impessoals;

b) parametros adotados para remuneragao e vantagens de qualquer natureza a serem

percebidas por seus empregados, inclufdos deus dirigentes;

c) pianos de carlos, sa13rios e beneficios de seus empregados, inclufdos seus dirigentes,

bem como crit6rios de correg3es e progress6es salariais;

d) informag6es gerais sobre normas trabalhistas, seguranga do trabalho, infrag6es, medidas

disciplinares e ouvidoria.

2.1.6.].. A CONTRATADA dever6 comunicar prontamente a FTMSP quaisquer alterag6es no

Manualde Recursos Humanos mencionado no item 2.1.6. desta c16usula.

2.1.7. Contratar pessoal necess6rio para a execugao das atividades previstas neste

CONTRATO DE GESTAO por meio de procedimento seletivo pr6prio, nos termos de seu

manual de recursos humanos, garantindo foco na qualificaglao, experi6ncia e compromisso

ptlblico, com objetividade, impessoalidade e ampla publicidade dos processes seletivos e de

deus resultados.
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2.1.8. Cumprir a legislag3o trabalhista, inclusive normal que disciplinam seguranga e

medicina do trabalho, bem como manter em dia o pagamento das obrigag6es tributirias e

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

solicitadas pda CONTRATANTE;

2.1.9. Responsabilizar-se integralmente pelts encargos trabalhistas, previdenciirios e fiscais

na contratagao de pessoal para as atividades previstas neste CONTRATO DE GESTAO e, no

que concerne a contratagao de empresas de prestagao de servigos mediante cess3o de mio

de obra, manter estrita fiscalizag3o quanto ao cumprimento da legisla(l3o trabalhista,

previdenci6ria e fiscal;

2.1.10. Levar em conta a remunerag3o percebida em entidades cong6neres, para as mesmas

fung6es, a economicidade no uso de recursos p6blicos e a razoabilidade em relag3o aos

valores praticados no setor pablico, ao atribuir a remunerag5o e vantagens de qualquer

natureza a serem percebidas pelos diretores e empregados da CONTRATADA;

2.1.10.1. As despesas com a remunerag5o e vantagens de qualquer natureza de cada um

dos funcion6rios da entidade, incluindo seu corpo diretivo e gerencial, advindas da

utilizag3o de recursos do contrato de gest3o, dever5o se adequar a viabilidade orgament6ria

sem prejurzo das atividades finalisticas.

2.1.11. Em atendimento ao principio da publicidade e a transpar6ncia nos contratos

administrativos, a Organizagao Social de Cultura deveri adotar mecanismos de

transpar6ncia relativos aos valores praticados com remunerag3o e vantagens de qualquer

natureza de deus empregados e dirigentes.

2.1.12. Apresentar, por ocasi3o da celebragao do CONTRATO DE GESTAO, e anualmente na

prestag3o de contas, declarag3o escrita, sob as penal da lei, de que n3o conta, na diretoria,

com pessoa que seja titular de cargo em comiss3o ou fung3o de confiapf=i.qa Administragao
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Publica, mandate no Poder Legislativo ou cargo de dirigente estatut6rio de partido politico,

ainda que licenciada;

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

com o disposto nos respectivos Termos de Permiss3o de Uso, at6 sua restituig3o ao Poder

P6blico, mantendo em perfeitas condig6es de uso os im6veis, bens, equipamentos e

instrumentais necess6rios para a realizag3o das atividades contratadas, cujos invent6rios

atualizados constar3o dos devidos Termos de Permissao;

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

im6veis permitidos ao uso, durante a vig6ncia do CONTRATO DE GESTAO, promovendo

agnes e esforgos acordados com a CONTRATANTE, para as regularizag6es e melhorias

necessarias;

2.1.15. Efetuar a contratagao dos seguros patrimoniais e de responsabilidade civil,

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

com as edificag6es e usos;

2.1.16. Submeter, com anteced6ncia minima de lO (dez) dias corridos, a aprovag3o pr6via

da CONTRATANTE as agnes que impliquem:

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

DE GESTAO, para empreendimentos diversos, que n3o estejam previamente autorizados

pelo Termo de Permiss3o de Uso de Bens Im6veis, tats como: montagem de restaurantes,

lanchonetes, quiosques, rojas, estacionamentos, livrarias e assemelhados;

b) a cess5o gratuita ou onerosa de espago para realizag3o de eventos n3o abrangidos pecos

crit6rios consignados no Programa de Trabalho, bem coma atividades culturais n3o

previstas nos Anexos deste CONTRATO DE GESTAO, indicando os tipos e caracteristicas do

events, os crit6rios e condig6es para sua realizagao e os cull:talqos que servo tomados]os que
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relativos a obtengao das autorizag6es legais quando necessirias, preservagao do patrim6nio

e seguranga;

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

nacionais ou internacionais, para exibig3o em mostras, exposig6es e outros eventos, em

virtude de intercimbio ou n3o, garantindo os cuidados de salvaguarda do patrim6nio e a

contratag3o de seguro multirrisco para os referidos bens em cada empr6stimo realizado,

observado o procedimento previsto no artigo 22 e seguintes da Lei Municipal

n.l0.032/1985;

d) a restaurag3o de obras do acervo artfstico, hist6rico e cultural, a ser realizada por

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

execute-las), informando a t6cnica de conservagio e restauro a ser adotada, os referenciais

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

e, quando necessirio, a pr6via aprovag3o do DPH-SMC e CONPRESP;

e) o descarte e/ou substituigao de bens m6veis n5o integrantes do patrim6nio museo16gico

ou art(stick, hist6rico e cultural, conforme definido no Termo de Permiss5o dos Bens M6veis

e Intangiveis.

f) a proposta celebragao de termos de parceria ou cooperagao t6cnica com outras pessoas

juridical, pOblicas ou privadas, nacionais ou internacionais, quando a iniciativa se vincular

aos equipamentos ou programas culturais objeto do CONTRATO DE GESTAO, onerando-o ou

nao;

2.1.17. Responsabilizar-se peta reparagao ou indenizagao de danos, material e/ou moral,

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

de seus agentes, causados ao Municipio, aos usu6rios dos servigos ou a terceiros, sem

prejuizo das demais cominag6es legais e contratuais, podendo conlliiill$r seguro contra tats

danos com recursos do presente contrato;

8
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2.1.18. A responsabilidade de que trata o item 2.1.17 desta c16usula estende-se aos cason de

dano causado por falhas relativas a prestagao dos servigos, nos termos do artigo 14 da Lei n9

8.078, de ].1/09/1990 (C6digo de Defesa do Consumidor);

2.1.19. Responsabilizar-se pelos danos causados por a(lao ou omiss3o dolosa ou culposa

Ineglig6ncia, imperfcia ou imprud6ncia) aos bens m6veis e/ou obras de arte que constituem

patrim6nio hist6rico, artistico e cultural, assam definidos nos Termos de Permiss3o de Uso

anexos dente CONTRATO DE GESTAO;

2.1.20. Atender aos usugrios com dignidade e respeito, de modo universal e igualit6rio,

mantendo sempre a qualidade na prestag3o dos servigos culturais e educativos e

observando a legislag3o especial e de protegao ao idoso, a crianga, ao adolescente e pessoa

com defici6ncia, bem como a legislag3o referente a meta-entrada e as resolug6es especificas

da CONTRATANTE, vigentes na assinatura deste CONTRATO DE GESTAO, referentes a

politica de gratuidade, iseng6es e descontos;

2.1.21. Manter, em local visivel ao p6blico em gerd, nos espagos ffsicos onde s5o

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

eletr6nicos e fisicos da Ouvidoria da FTMSP, a qual os usu6rios podem apresentar as crfticas,

sugest6es e reclamag6es relativas is atividades e servigos culturais, em atendimento a Lei

Federal ng 13.460/2017 e ao Decreto Municipal n9 58.426/2018, que disp6em sobre

proteg3o e defesa do usuirio do servigo p6blico;

2.1.22. Publicar e manter disponiveis ao p6blico na internet e atualizadas, de forma

tempestiva, nos dominion e sitios eletr6nicos vinculados aos objetos contratuais, as

seguintes informag6es:

a) apresentag3o e hist6rico do objeto contratual

grupos artfsticos);

equipamentos/ pEQgramas principa
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b) programag3o atualizada, de acordo com as caracterfsticas do objeto do CONTRATO DE

GESTAO;

c) informag6es sobre funcionamento e acesso aos edifrcios;

d) ficha t6cnica, indicando os funcion6rios vinculados ao objeto

e) Manual de Recursos Humanos;

f) Regulamento de Compras e Contratag6es;

g) divulgag3o de vagas em aberto, com informag3o sabre crit6rios e prazos de s

acordo com seu manualde recursos humanos e regulamento de contratag6es;

h) divulgag3o das compras e contrata€16es em aberto e dos crit6rios e prazos de seleg3o de

acordo com seu regulamento de compras e contratag6es;

i) contato da Ouvidoria, conforme as orientag6es da CONTRATANTE;

j) link para o CONTRATO DE GESTAO e deus Anexos no Portal da Transpar6ncia do Municfpio;

k) relat6rios peri6dicos e anuais de atividades, Planilha Orgament6ria previsto x realizado e

demonstrag6es contibeis (balangos patrimoniais e pareceres de auditores independentes)

de todos os ands do CONTRATO DE GESTAO em vigor;

ljEstatuto Socialda CONTRATADA;

m) relag3o atualizada de Conselheiros e diretores da CONTRATADA;

do CONTRATO DE GESTA0;

elec3o deg /
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n) valores de remuneragao mensal bruta e benefrcios, palos com recursos do CONTRATO DE

GESTAO, de todos os cargos e fung6es exercidos por deus empregados e diretores, inclusive

no que concerne a percentuais de rateio com outros contratos ou atividades, se for esse o

casa, em harmonia com o preconizado pelts 6rgaos de controle e ainda com o artigo 29,

par6grafo 6nico, da Leide Acesso a Informag3o -- Leine 12.527/2011;

o) Relag3o anual de todos os prestadores de servigos contratados (pessoas juridicas ou

ffsicas), pagos com recursos do CONTRATO DE GESTAO, com indicag3o do tips de servigo,

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

salvo aqueles castes em que haja c16usula de confidencialidade previamente aprovada pda

CONTRATANTE e cujas informag6es servo apresentadas somente ao 6rg5o contratante e aos

6rg3os de controle.

2.]..23. Apresentar trimestralmente a Comiss3o de Acompanhamento e Fiscalizagao da

CONTRATANTE at6 o dia ].5 (quinze) do m6s seguinte ao t6rmino do le, 2e, 39 e 4g

trimestres, relat6rios de atividades do perfodo, conforme sistema informatizado ou modelo

da CONTRATANTE, quanto ao cumprimento das diretrizes e metas e respectiva execugao

orgament6ria definidas no CONTRATO DE GESTAO, contends o comparative entre os

resultados alcangados e as metal previstas, o relat6rio gerencial de acompanhamento da

execugao orgament5ria e os documentos previstos para entrega peri6dica, bem como

informe das pr6ticas de governanga e participagao social relacionadas ao CONTRATO DE

G ESTAO;

2.1.24. Apresentar anua]mente, at6 o dia 3]. dejaneiro do ano subsequente, relat6rio anual

de atividades, para verificag3o pda Comiss3o de Acompanhamento e Fiscalizag3o, quanto

ao cumprimento das diretrizes e metal definidas no presente CONTRATO DE GESTAO e

Programa de Trabalho, contends o comparativo entre os resultados alcangados e as metas

previstas e demais agnes pactuadas para os quatro trimestres do exercfcio anterior, o

relat6rio gerencial de acompanhamento da execugao orgamentgria globale os documentos

previstos para entrega anua



FUN DAVAO
THEATRE
MUNICIPAL

2.1.25. Apresentar 3 CONTRATANTE nos prazos indicados abaixo

a) mensalmente, at6 5e dia Otis do m6s subsequente, dados de pablico presencial dos

objetos contratuais referentes ao m6s anterior (nameros de p6blico gerd / pOblicos

educativos e outros p6blicos arvo definidos no plano de trabalho) e pablico virtual no(s)

sino(s) eletr6nico(s) vinculado(s) aos objetos contratuais, seguindo referencial previamente

acordado com a CONTRATANTE;

b) mensalmente, at6 59 dia Otil do m6s subsequente, a planilha de saldos e os extratos

bancgrios de movimentagao das contas vinculadas ao CONTRATO DE GESTAO, bem coma o

fluxo de caixa elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

c) mensalmente, at6 5Q dia Otil do m6s subsequente, relagio com c6pia das notas fiscais

com identificag3o da CONTRATADA, do typo de repasse e nOmero do ajuste, bem como do

6rg5o repassador, de today as aquisig6es de bens m6veis que forem realizadas com recursos

do CONTRATO DE GESTA.O, bem como de acervo adquirido ou recebido em doag3o

destinada ao objeto contratual ou is atividades do presente CONTRATO DE GESTAO, para

atualizag3o pda CONTRATANTE no inventirio do respectivo Terms de Permiss3o de Uso;

d) mensalmente, at6 5Q dia Otil do m6s subsequente, informe sobre a programag3o do m6s

seguinte, conforme modelo definido pda CONTRATANTE, com no mfnimo uma breve

descrigao do conte6do artrstico, previs3o de orgamento a ser gasto por item, datas de

apresentagao e ensaios, corpos artfsticos envolvidos e convidados para cada events;

e) trimestralmente, at6 5Q dia Otis do m6s subsequente, relat6rio de execugao das metas

program6ticas e ffsicas, principalmente as relativas a satisfag5o de pOblico, com anglise

sint6tica sobre pontos criticos, se for o caso; rl "\
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f) semestralmente, at6 os dias 5 de dezembro e 5 de junho, informe de programag3o e

agenda para o semestre seguinte, definida conforme as metas pactuadas, acompanhada de

previsao orgamentiria correspondente;

gl at6 30(trinta) dias da data de sua realizag3o, c6pia das atas de reunites do Conselho de

Administrag3o da CONTRATADA, devidamente protocoladas para registro, que abordem

assuntos relacionados ao CONTRATO DE GESTAO, exceto nos castes de aprovagao de termos

de aditamentos, quando as alas dever3o ser apresentadas previamente a assinatura do

aj uste;

h) at6 180(cento e oitenta) dias antes do encerramento contratual, a previs3o de saldo das

contas vinculadas ao CONTRATO DE GESTA.O na data de encerramento, jg indicando a

previs3o de provisionamento de recursos necess6rios para custear as despesas realizadas

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

serem quitadas durante o periodo de 90(noventajdias subsequentes ao encerramento do

CONTRATO destinados a prestagao de contas tais coma custeio de utilidades pOblicas,

pagamento de servi€1os de auditoria independente e publicag5o no Di6rio Oficialda Cidade;

i) juntamente com o relat6rio anual de atividades do 61timo exercfcio, o relat6rio final da

execug3o contratual, contendo o balango gerd dos resultados alcangados em comparagao

aos previstos no Contrato de Gestao, bem como relat6rio gerencial consolidado da

execugao orgamentiria global.

2.1.26. Comunicar oficialmente a CONTRATANTE, no relat6rio trimestral seguinte, a

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

pablicas ou privadas, nacionais ou internacionais, quando a iniciativa se vincular aos

equipamentos ou programas culturais objeto do CONTRATO DE GESTAO, onerando-o ou

nao;



[
2.1.27. Assegurar a obtengao minima de receitas operacionais prevista no Programa de

Trabalho, no percentual previamente estabelecido, incentivadas ou que de outra forma

decorum do objeto contratualsob sua gestao, ano a ano;

2.1.28. Apresentar relat6rio anual de auditoria dos demonstrativos financeiros e contibeis

do CONTRATO DE GESTAO, assim como das costas anuais da CONTRATADA, elaborado por

empresa de auditoria externa independente, previamente aprovada pelo Conselho de

Administragao, at6 90 (noventa) dias apes o fim de cada exercrcio;

2.1.29. Dar acesso a today as informag6es solicitadas, nos termos da lei, e responder aos

questionamentos da CONTRATANTE e dos 6rg3os fiscalizadores (Comissao de Avaliag3o,

Comiss3o de Acompanhamento e Fiscalizag3o, Conselho Deliberativo da FTMSP, Conselho

Fiscal da FTMSP, Secretaria da Fazenda, Controladoria Gerd do Municipio, Tribunal de

Contas do Municipio e Minist6rio P6blico), bem como do Servigo de Informa(l3o ao Cidad3o,

encaminhando documentos e informag6es solicitadas referentes ao CONTRATO DE GESTAO

nos prazos por estes definidos, ressalvadas, em qualquer caso, as exceg6es previstas na Lei

de Acesso a [nformagao -- Lei n9].2.527/2011;

2.1.30. Apresentar relat6rio final de atividades e prestag3o de contas do CONTRATO DE

GESTAO a CONTRATANTE em at6 90 (noventa) dias ap6s o encerramento do CONTRATO DE

aESTAO, incluindo comprovagao de que foram quitadas todas as obrigag6es contratuais

existentes nos termos do item 2.1.25, alfnea h, e informando a eventual exist6ncia de

obrigag6es e/ou passivos ainda pendentes, objeto de discuss6es administrativas ou judiciais

at6 a data de encerramento do CONTRATO DE GESTAO nos termos da legislagao;

2.1.31. Apresentar, no puzo de que trata o item anterior, documentag3o referente a cada

um dos empregados relacionados a execug3o do CONTRATO DE GESTAO, inclusive dos que

realizaram servigos t6cnicos especializados, separada por pessoa, contends no minima o

contrato de trabalho, os comprovantes de pagamento de sa13rios, f6rias e d6cimo terceiro,
..--.Jg '



FUN DAGXO
THEATRO
MUNICI PALH

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

previdenciirias;

2.1.32. Fornecer, no ano de encerramento contratual, todas as informag6es necess6rias a

nova entidade gestora dos objetos do presente CONTRATO DE GESTAO, inclusive no que se

refere ao quadra de pessoal;

2.1.33. Aplicar as orientag6es de comunicagio e identidade visual recebidas da

CONTRATANTE em today as agnes de divulgag3o relacionadas ao objeto do CONTRATO DE

GESTAO, utilizando a designag3o "Organizag3o Social de Cultura" junto a assinatura da

instituig3o, quando esta for utilizada;

2.1.34. Produzir e veicular material e divulgagao de suas agnes (eventos, atividades,

inaugurag6es, inscrig6es) exclusivamente relacionadas a execug3o do CONTRATO DE

GESTAO;

2.1.35. Realizar atendimentos e acompanhamentos de imprensa referentes aos

equipamentos e corpos artisticos vinculados ao Contrato de Gestao;

2.1.36. Promover integragao da equipe de Comunicagao da Organizagao Socials equipe da

FTMSP;

2.1.37. Comunicar datas de eventos a comunicagao da FTMSP com no mfnimo ].5 (quinze)

dias de anteced8ncia;

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

comunicag3o no puzo estipulado pda equipe da FTMSP;

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

assuntos institucionais relacionados aos objetos do presente Contrato/"l '\. / #'
\
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2.1.40. Entregar todos os relat6rios e registros de prestagao de contas em sistemas e

formatos compatfveis com as estruturas tecno16gicas da administrag3o pOblica municipal-

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

m6veis cedidos, realizando tempestivamente quaisquer provid6ncias de manutengao e

restaurag3o que se tornarem necessirias;

2.1.42. Promover a preservag3o e conservag3o do im6vel do Theatro Municipal de S3o

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

Giacchierie de seu mobiligrio, observando estritamente a legislagao de protegao ao

patrim6nio hist6rico aplicivel;

2.1.43. Realizar trabalhos de restauro, manuteng3o, pintura, obras de forma gerd e

reforma, assam como qualquer typo de alteragao infraestrutural, devidamente precedidos de

acordo formalizado com a CONTRATANTE, comunicados com anteced6ncia e efetivados de

prefer6ncia fora de horgrio reservado a programag3o cultural, observando estritamente a

legislagio de proteg3o ao patrim6nio hist6rico aplicivel.

2.1.44. Utilizar a capacidade mixima instalada dos equipamentos de captagao da agua

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

sustentivel dos recursos naturais no funcionamento do equipamento pablico.

2.1.45. Promover agnes que visem a conquista dos selos de acessibilidade do Conselho

Permanente de Acessibilidade (CPA), conforme Decreto Municipal 45 552/2004, Lei Federal

nQ 13.146/2015, NBR9050 e diretrizes da SMPED, no puzo de 12 (doze) meses da assinatura

do contrato.

2.1.46. Tamar as provid6ncias necessirias a atualizagio do AVCB

vig6ncia se estende at6 05/06/2021.

da Praia das Artes, cuba
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2.1.47. Realizar as adequag6es j6 aprovadas pele Corps de Bombeiros de forma a obter o

AVCB para o ediffcio do Theatro Municipal, no puzo de 12 (doze) meses a partir da

assinatura do contrato, prorrog6veis mediante justificativa a ser submetida a aprovag3o da

CONTRATANTE

2.1.48. Validar, ou propor alterag6es, em at6 60 (sessenta) dias, nos seguintes pianos e

manuals existentes:

a) Plano de Manuteng3o e Conservagao PredialPreventivas;

bl Plano de Controle de Pragas;

c) Manualde conservagao, restauro e operag6es para o ediffcio Theatre Municipal;

d) Cronograma de Manuteng6es Anuais, incluindo limpeza de caixa d'aqua, fachadas, plano

de abandono de edificag6es e outros;

e) Plano de Gest3o dos Acervos.

2.1.49. Apresentar, em at6 90(noventa) dias, proposta para os seguintes pianos e manuals

a) Plano de Seguranga, Salvaguarda e Conting6ncia;

b) Manualde Normal e Procedimentos de Seguranga

2.]..50. Promover agnes visando melhoria, manuteng5o, instalag5o e configurag3o da

infraestrutura existente e nova de telefonia e internet, previamente comunicadas a FTMSP

2.1.51. Compartilhar com a FTMSP as informag6es provenientes de Wifi-Livre e sistema de

vigilancia -- deskboard -- para atendimento do Complexo Theatro Municipal.

2.1.52. Registrar junto aos 6rgios competentes, segundo legislagao vigente, e comunicar

tempestivamente a FTMSP, quaisquer atos, eventos ou ocorr6ncias n5o previstas ou que

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

2.1.53. Cumprir as obrigag6es determinadas nas demais c16usulas e ai :os desse contrato

17
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2.1.54. Manter atualizado o website do Theatro quanto a programagao e is informag6es

relativas ao Theatro Municipal e seus corpos artfsticos.

2.1.55. Realizar o arquivo digital de todos os processos de contratag6es e compras,

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

contratos e notes fiscais e recibos por, no minima, lO (dez) ands, contados do dia Otil

subsequente ao da prestag3o de contas, devendo apresentg-los sempre que requerido pelos

6rgaos fiscalizadores competentes e pda FTMSP

CLAUSULA TERCEIRA

ATRIBUlg6ES, RESPONSABILIDADES E 0BRIGA(6ES DA CONTRATANTE

3.1. Para a qualificada, integral e correta execug3o deste CONTRATO DE GESTAO, a

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

federal e municipal que regem a presente contratagao, as seguintes atribuig6es,

responsabilidades e obrigag6es:

3.1.1. Prover a CONTRATADA dos memos e recursos financeiros necess6rios a execugao do

objeto deste CONTRATO DE GESTAO, nos prazos, valores e condig6es estipulados no "Anexo

11- Cronograma de Desembolso", para o fim de cumprimento de metal e demais obrigag6es

pda CONTRATADA;

3.]..2. Programar no or(laments do Municfpio, para os exercfcios subsequentes ao da

assinatura do presente CONTRATO DE GESTAO, os recursos necess6rios, nos elementos

financeiros especfficos para custear a execug3o do objeto contratual, de acordo com o

sistema de repasse previsto no "Anexo ll - Cronograma de Desembolso";

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

FTMSP e celebrag3o dos correspondentes Termos de Permiss3o de

18
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3.1.4. Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta c16usula e manter

atualizados os processes relacionados aos referidos Termos;

3.1.5. Publicar no Portal da Transpar6ncia da CONTRATANTE o CONTRATO DE GESTAO

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

(trinta) dias de sua formalizag3o;

3.1.6. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os resultados da execug3o deste CONTRATO DE

fiESTA.O, emitindo pareceres peri6dicos trimestrais e anuais referentes ao cumprimento das

atividades descritas no Programa de Trabalho, demais obrigag6es e compromissos de

informag3o assumidos pda CONTRATADA, nos prazos previstos, atendendo a todas as

c16usulas e condig6es estabelecidas neste CONTRATO DE GESTAO;

3.1.7. Analisar os documentos de que tratam os itens 2.1.5. e 2.]-.6. da C13usula Segunda, no

puzo de at6 15 (quinze) dias a contar do seu recebimento indicando as adequag6es

eventualmente pertinentes, para consideragao pda CONTRATADA e fiscalizar a publicagio

de tats documentos no puzo de 90 (noventa dias) contados da celebrag5o do CONTRATO DE

GESTAO no Di6rio Oficial;

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

2.1.16. da clgusula segunda, podendo se opor aos pedidos de forma fundamentada;

3.1.9. Promover, observado o interesse p6blico e as disposig6es legais pertinentes, o

afastamento de servidores p6blicos cedidos para exercicio na Organizag3o Social de Cultura;

3.1.10. Viabilizar os recursos necessirios a CONTRATADA, quando da inexist6ncia de

recursos de conting6ncia suficientes em conta vinculada ao CONTRATO DE GESTAO, em

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

comunicag3o iCONTRATANTE, ou condenag6es transita :lq+..em julgado que tenha
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determinado o pagamento de dividas Ifquidas e certas, de natureza trabalhista,

previdenciiria, civel ou tribut6ria, provenientes de fatos geradores ocorridos anteriormente

a sua gest3o do objeto contratual, e cuja responsabilidade venha a ser imputada a

CONTRATADA, por sucess3o da CONTRATANTE ou de outra Organizagao Social;

3.1.11. Viabilizar os recursos necessirios a CONTRATADA, quando da inexist6ncia de

recursos de conting6ncia suficientes em conta vinculada ao CONTRATO DE GESTAO, em

tempo h6bil para o cumprimento de acordos judiciais celebrados, desde que com pr6via

comunicag3o e concordincia da CONTRATANTE, ou de condenag3es transitadas em julgado

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

previdenci6ria, civel ou tribut6ria, provenientes de fatos gerados ocorridos durante a

vig6ncia contratual, cuba responsabilidade seja imputada a CONTRATADA, desde que n3o

caracterizem hip6teses de culpa (neglig6ncia, imprud6ncia e/ou imperfcia) ou dolo,

reconhecidos judicialmente, tats como nas hip6teses de alterag3o de jurisprud6ncia

dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores e de retroatividade da

lei interpretativa.

3.1.12. Orientar a politica de comunicagao a ser adotada na execug3o do CONTRATO DE

CESTAO.

CLAUSULA QUARTA

RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Os recursos vinculados ao CONTRATO DE GESTAO, para os fins do disposto neste

Instrumento, s3o assam constitufdos:

4.1.1 Repasses de recursos provenientes da CONTRATANTE e os rendimentos de suas

aplicag6es.
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4.1.2. Receitas operacionais oriundas da execug3o contratual (e o rendimento de suas

aplicag6es) provenientes de:

a) realizagao de atividades relacionadas ao objeto contratual, tais como: venda de ingressos,

de assinaturas e produtos associados;

bl utilizag3o de seus espagos ffsicos, para oferecer ao pOblico servigos de cafe, restaurante,

loja, livraria, estacionamento e afins, em conformidade com o Termo de Permiss3o de Uso

de Bens Im6veis;

c) outras formas de cess3o remunerada de uso dos espagos frsicos, previamente autorizadas

no Termo de Permissio de Uso de Bens Im6veis ou autorizadas pda CONTRATANTE,

mediante solicitagao pda CONTRATADA;

d) rendas diversas, inclusive de venda ou cess3o de produtos, tats como direitos autorais e

conexos;

e) outros ingressos dessa natureza.

4.1.3. Receitas Diversas: oriundas de patrocfnios, fomentos e incentives, tats como doag6es,

legados, apoios e contribuig6es de pessoas ffsicas e jur(divas nacionais e estrangeiras com

ou sem uso de leis de incentive, destinados a execug3o dos objetivos deste CONTRATO DE

G ESTAO.

4.1.4. Funds de conting6ncia e Fundo de provisionamento, previstos nos itens 4.7.2 e 4.7.3,

respectivamente.

4.2. Para fomento e execugio do objeto deste CONTRATO DE GESTAO, conforme atividades,

metas e compromissos especificados no Programa de Trabalho, a CONTRATANTE repassar6

a CONTRATADA, no puzo de sessenta meses e nas condig6es constantes deste

instruments, bem como no "Anexo ll - Cronograma de Desembolso", a importancia global

de at6 R$ 565.383.002,34 (quinhentos e sessenta e cinco milh6es, trezentos e oitenta e tr6s

mil, dots reais e trinta e quatro centavos), em valores correntes de 2020,sends R$

562.347.898,50 (quinhentos e sessenta e dois milh6es, trezentos e quarenta e fete mil,

oitocentos e noventa e alto reais e cinquenta centavos) relatives ao valor total do

.b $ "
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repasse, R$ 2.535.103,84(dots milh6es, quinhentos e trinta e cinco mil, cento e tr6s reais e

oitenta e quatro centavos) relative ao fundo de provisionamento, e R$ 500.000,00

(quinhentos mil reals) relativo ao fundo de conting6ncia, em valores correntes de 2021,

desde que aprovada anualmente na Leide Orgamento Anualdo Municfpio.

4.2.1. A refer6ncia de repasse anual para o ano de 2021 6 de R$ 112.469.579,70 (cento e

doze milh6es, quatrocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e nove reals e

setenta centavos) e o repasse para o corrente ano seri proporcional ao periodo de

execug3o, a parter da data de assinatura do contrato.

4.2.2. Os valores anuais de repasse poder3o ser corrigidos, mediante termo de aditamento,

em raz3o de variag6es dos valores das despesas previstas nos centros de custos e rubricas

orgament3rias, incluindo aquelas decorrentes de acordo, conveng3o ou dissfdio coletivo da

classe, desde que haja disponibilidade financeira especifica para este fim.

4.3. O valor fixado no item 4.2. desta cliusula poder6 ser alterado, com o consequente

ajuste nas metas convencionadas, por meio de termo aditivo, em raz5o da disponibilidade

orgamentiria do Municfpio ou de comum acordo entre as Panes.

4.4. A CONTRATADA deverg aplicar os recursos financeiros transferidos em decorr6ncia do

CONTRATO DE GESTAO, enquanto n3o utilizados, em op€16es de investimentos que

oferegam seguranga de rendimento financeiro positivo, demonstrando resultados apurados

e destinando-os integralmente a execug3o do Programa de Trabalho.

4.5. Para fomento e execugao do objeto deste CONTRATO DE GESTAO, conforme atividades,

metas e compromissos especificados no Programa de Trabalho, a CONTRATADA se

compromete a captar recursos correspondentes aos percentuais previstos no Quadro de

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

conforme descrito nos itens 4.1.2 e 4.1.3 desta c16usula, sendo o perceptual calculado tendo

por base o total anual de repasses efetivados pda CONTRATANTE.



FUN DAVAO
THEATRO
MUNICI PALH

4.6. O total de recursos para a realizagao de cada Programa de Trabalho Anual sera

correspondence a soma do repasse a ser efetuado pda CONTRATANTE mais a captagao de

recursos a ser realizada pda CONTRATADA dentro da meta estabelecida, ficando a

CONTRATADA comprometida a realizar a totalidade das metas previstas anualmente no

Programa de Trabalho mesmo que n3o efetue a integralidade da captagao de recursos a que

se comprometeu, conforme item 4.5 desta c16usula, podendo para tanto otimizar os

recursos repassados e buscar parcerias n3o-financeiras. Antevendo a impossibilidade de

cumprimento das metas estabelecidas, por insufici6ncia de recursos repassados ou

captados nos termos do item 4.1 desta Clgusula, a CONTRATADA deverg submeter a

CONTRATANTE proposta justificada de sua adequagao, para embasar o aditamento do

CONTRATO DE GESTAO.

4.7. A CONTRATADA deveri manter ao menos quatro contas banc6rias distintas e

especificas sob sua titularidade, para gest3o dos recursos relacionados a este CONTRATO DE

fiESTA.O, conforme segue:

4.7.1. Conta de recursos de repasse: para movimentagao e aplicag3o dos recursos

financeiros repassados pda CONTRATANTE, com a finalidade de viabilizar a execug5o do

CONTRATO DE GESTA0.

4.7.2. Conta de recursos de conting6ncia, na qual seri depositada pda CONTRATANTE no

primeiro ano do CONTRATO DE GESTAO, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),

com a finalidade de suportar despesas previstas nos itens 3.1.10 e 3.1.11 do presente

contrato, observando a CONTRATADA, em sua utilizagao eventual, as seguintes regras:

a) a CONTRATADA deveri encaminhar a CONTRATANTE a solicitag3o de utilizag3o dos

recursos de conting6ncia com a documentagao pertinente e os devidos esclarecimentos; e,

ap6s anilise pr6via da assessoria juridica da FTM, seri autorizada a movimentagio

financeira por decis3o da Diretoria Geralda FTM;

b) o ressarcimento a CONTRATANTE, ao final do CONTRATO DE GESTAO, d

financeiro remanescente na conta de recursos de conting6ncia ap6s o

) eventual saldo

pagamento do
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custos de desmobilizagao, eventuais despesas de encerramento ou liquidagio das

conting6ncias;

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

estipulado no item 4.4;

d) os rendimentos da conta de conting6ncia poder3o ser transferidos para a "conta de

recursos de repasse", mediante autorizag3o da CONTRATANTE, devendo constar de

demonstrativo especffico que integrarg as prestag6es de contas do ajuste, e aplicados,

exclusivamente, no objeto de sua finalidade;

e) a conta de recursos de conting6ncia dever6 ser recomposta pda CONTRATANTE caso

atinja o piso de 30% (trinta por cents) do valor total inicialmente repassado, mediante a

disponibilidade orgament6ria.

4.7.3. Conta de provisionamento para pagamento de direitos trabalhistas, 13g sa16rio e

f6rias de pessoal cujo perfodo aquisitivo 6 anterior a assinatura do presente CONTRATO DE

GEST.KO sera composta inicialmente com valor de R$ 2.535.103,84 (dais milh6es,

quinhentos e trinta e cinco mil, cento e tr6s reais e oitenta e quatro centavos), em parcela

Onica em 2021, observando a CONTRATADA, em sua utilizag3o eventual, as seguintes regras:

a) a CONTRATADA dever6 encaminhar a CONTRATANTE a documentagao pertinente, com os

devidos esclarecimentos referentes a movimentagao efetuada, em at6 15 (quinze) dias

corridos;

b) o ressarcimento a CONTRATANTE, ao final do CONTRATO DE GESTAO, do eventual saldo

financeiro remanescente na conta de recursos de provisionamento;

c) a aplicag3o do montante de recursos depositados nesta conta de acordo com o

estipulado no item 4.4;

d) os rendimentos da conta de provisionamento poderao ser transferidos para a "conta de

recursos de repasse", mediante autorizagao da CONTRATANTE, devendo constar de

demonstrativo especifico que integrarg as prestag6es de contas do ajuste, e aplicados,

exclusivamente, no objeto de sua finalidade;

e) a conta de recursos de provisionamento dever3 ser recomposta pda CONTRATANTE casa

atinja o pisa de 30% (trinta por cents) do valor total inicialmente repassado, nos dais

24
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primeiros anos de vig6ncia do CONTRATO DE GESTAO, at6 a cessagao das obrigag6es

trabalhistas anteriores a assinatura do presente ajuste

4.7.4. Conta de receitas operacionais: para movimentag3o e aplicag3o dos recursos

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

diversas livres e n3o vinculadas is leis de incentivo, conforme descritas nos itens 4.1.2 e

4.1.3 desta C16usula.

4.7.5. A16m das contas obrigat6rias referidas, dever3o ser abertas contas de recursos

vinculados a leis de incentivo: uma conta para cada projeto incentivado, nos termos da

legislag3o de reg6ncia da concess3o de incentivos fiscais na area de cultura (federal,

estadual e/ou municipal).

4.8. As contas referidas nos itens 4.7.1 a 4.7.4 devem ser abertas no Banco do Brasil,

especfficas e exclusivas para a execugao do CONTRATO DE GESTAO, de modo que os

recursos n3o sejam confundidos com os recursos pr6prios da CONTRATADA:

a) Conta de Repasse: Banco do Brasil: Ag6ncia ng 3320-0 - C/C n9 6634-6;

b) Conta de Conting6ncia: Banco do Brasil: Ag6ncia ne 3320-0 -- C/C n9 6636-2;

c) Conta de provisionamento para direitos trabalhistas relatives ao periodo aquisitivo

anterior: Banco do Brasil: Ag6ncia ng 3320-0 -- C/C n9 6635-4;

dl Conta de receitas operacionais: Banco do Brasil: Ag6ncia ne 3320-0 -- C/C ne 6637-0.

4.9. A apurag3o do valor percentual de captagao estabelecido no item 4.5 desta c15usula

considerar6, a16m dos recursos provenientes de receitas operacionais, os recursos de

patrocfnio incentivados, aportados para a execug3o de projetos culturais pertinentes is

atividades objeto dente CONTRATO DE GESTAO, e depositados em contas banc6rias

especificas. As informag6es relacionadas a estes projetos, recursos e contas dever3o ser

devidamente comunicadas nos relat6rios de prestagao de contas previstos nos itens 2.1.23

e 2.1.24 da c16usula segunda.
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4.10. N3o servo vinculadas ao CONTRATO DE GESTAO contas correntes de titularidade da

CONTRATADA que recebam contribuig6es de associados, doag6es de pessoas fisicas ou

jurfdicas para a CONTRATADA n3o destinadas a execugao do objeto contratual, e ainda os

recursos de qualquer outra natureza n3o oriundos nem vinculados a agnes especificas do

CONTRATO DE GESTAO.

4.1].. E vedada a utilizagao dos recursos repassados pda CONTRATANTE ou daqueles

vinculados a execugao dente CONTRATO DE GESTAO em finalidade distinta das atividades

referidas neste instrumento e seus anexos.

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

Administrag3o Publica, assim como de c6njuges, companheiros, parentes colaterais ou afins

at6 o terceiro grau dos membros da Diretoria e do Conselho de Administrag3o da

CONTRATADA.

4.13. E vedado remunerar, a qualquer titulo, com recursos vinculados a parceria, servidor ou

empregado pOblico, inclusive aquele que exerga cargo em comiss3o ou fung3o de confianga,

de 6rgao ou entidade da Administragio POblica Municipal celebrante, ou seu c6njuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, at6 o segundo grau,

ressalvadas as hip6teses previstas em lei especifica ou na Leide Diretrizes Orgamentirias do

Municfpio de S3o Paulo.

4.].4. Toda movimentag3o de recursos no imbito desta parceria seri realizada mediante

transfer6ncia eletr6nica sujeita a identificagao do benefici6rio final e a obrigatoriedade do

dep6sito em conta banc6ria.

4.15. A CONTRATADA dever5 implementar mecanismos de controle de todos os

pagamentos realizados no imbito deste CONTRATO DE GESTAO, estruturados por centres

de custom e rubricas orgament6rias previstos no Programa de Trabalho, e adotar rotinas de

$"
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forma a n3o ultrapassar o valor aprovado para cada centro de custo. O acr6scimo de novos

centros de custo e rubricas orgament6rias depende de aditamento ao Programa de

Trabalho.

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

centros de custo, mediante acordo entre as panes pr6vio e formalizado por escrito, desde

que n3o altere o valor globalda parceria.

4.17. Todos os recursos relatives a execugao do objeto dente CONTRATO DE GESTAO servo

considerados recursos pOblicos, aplicando-se, portanto, os principios da Administragao

POblica a sua utilizagio.

4.18. Os bens permanentes adquiridos com recursos pOblicos dever3o ser incorporados ao

patrim6nio p6blico ao t6rmino da parceria ou no caso de desqualificag3o ou extingao da

organizag3o social parceira

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

parceria, servo mantidos na titularidade da Fundagao Theatre Municipalquando necess5rios

para assegurar a continuidade do objeto pactuado para celebragao de novo contrato com

outra organizag5o social ap6s a consecug3o do objeto, ou para execugao direta do objeto

pda administragao publica municipal.

4.19.1. A organizag3o social n3o poder6 pedir alteragao da destinagao dos bens

remanescentes prevista no contrato, haja vista que o patrim6nio transferido conforme

Termo de Permiss3o de Uso integra a Fundag3o Theatre Municipalde S3o Paulo, conforme

Lei 15.380 de 27 de mano de 2011.

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

parcerias ou atividades mantidas pda entidade, a PARCEIRA fica obrigada a comunicar a
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FTMSP o tempo a ser dedicado a execugao do presente contrato, calculado em

porcentagem relativa i jornada de trabalho, e correspondente remuneragao.

4.21. Somente servo permitidos os pagamentos de di6rias e despesas com viagens em raz5o

de deslocamentos dos funcion6rios e dirigentes da CONTRATADA se os deslocamentos

forem pertinentes ao cumprimento das atividades e metas previstos no Programa de

Trabalho, necess3rios para tanto e realizados para localidade diversa do Municfpio de S3o

Paulo.

CLAUSULA QUINTA

SISTEMA DE REPASSE DE RECURSOS

5.1. Para o exercfcio de 2021, a CONTRATANTE repassar6 a CONTRATADA o valor

proporcional ao periodo efetivo de execug3o deste contrato no presente exercfcio, a contar

da data de assinatura do contrato, tendo por refer6ncia o va]or anua]de R$].12.469.579,70

(cento e doze milh6es, quatrocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e nove

reals e setenta centavosl de acordo com o "Anexo ll -- Cronograma de Desembolso". O valor

a ser repassado nos anos seguintes correr6 por conta dos recursos consignados nas

respectivas leis orgamentgrias dos exercfcios subsequentes.

5.1.1. Os repasses compreender3o valores proporcionais a 90% do valor anual, calculados

em fungao do cumprimento de metas de programag3o definidas no Quadro de Metal, em

parcelas trimestrais, e 10% do valor anual repassado a titulo de remunerag3o vari3vel,

condicionada ao cumprimento das metal qualitativas, em parcelas semestrais, podendo ser

28



FUN DACXO
THEATRO
MUNICI PALn

reduzidos em fungao de repactuagao das metas, em observincia is orientag6es das

autoridades municipais relativas ao enfrentamento da pandemia.

5.2. O valor da primeira parce]a de 202]. corresponded ao m6s de repasse e os dois meses

subsequentes, calculado proporcionalmente a data de assinatura do contrato, de acordo

com Cronograma de Desembolso constante no Anexo ll.

5.3. Os recursos vinculados a execugao do CONTRATO DE GESTAO servo transferidos a

CONTRATADA por memo da conta banc6ria de repasse mencionada no item 4.7.1. supra.

5.4 Servo descontados dos valores das parcelas, de acordo com Cronograma de Desembolso

constante no Anexo 11, o montante relativo aos saldos remanescentes, referentes aos

repasses realizados no baja do Contrato de Gest3o Emergencial n9 OI/FTMSP/2021 nos

termos da c16usula 11.4 daquele instrumento.

5.5. A partir de junho de 2021e nos exercfcios seguintes, o valor correspondente a 90% do

montante anualser3 repassado coma adiantamento para a execug3o do Contrato de Gest3o

em parcelas trimestrais iguais, nos memes de margo, junho, setembro e dezembro,

condicionadas a disponibilidade orgamentiria do Municfpio.

5.6. A parter de l9 de julho de 2021, o valor do repasse disposto no item 5.5 seri ajustado

no repasse trimestral subsequente segundo o resultado apurado do trimestre anterior

quanto ao cumprimento de metas relativas a programagao, mediante a apresentag3o e

aprovag3o dos relat6rios de prestagao de contas, de acordo com os seguintes crit6rios:

a) comprovado o cumprimento de, no mfnimo, 80% de today as metas, o repasse

trimestraln3o sofreridesconto;

b) o cumprimento de meta entre 60% e 79,9% do previsto no Contrato de Gestio

implicara no desconto de 30% do valor atribufdo a referida meta;



FUN DAVAO
THEATRE
MURIel PALa

c) o cumprimento de meta inferior a 59,9% do previsto no Contrato de Gest5o

implicar6 no desconto de 50% a 100% do valor atribufdo a referida meta, a depender

do grau de sua realizagao.

5.8. A partir de janeiro de 2022, o valor correspondente a 10% do montante anual seri

repassado a titulo de remunerag3o variivel condicionada ao cumprimento das metal

qualitativas, em parcelas semestrais, conforme a metodologia estabelecida no "Anexo ll -

Cronograma de Desembolso", nas seguintes condig6es:

a) a CONTRATADA informarg o status de cumprimento das metas qualitativas ao

finaldo segundo e do quarto relat6rio trimestralde cada ano da parceria;

b) o cumprimento semestral satisfat6rio de today as metal qualitativas implicarg em

repasse integral de metade do montante anual reservado a remuneragao variavel, o que

representa 5% do valor anualdo contrato;

c) o n3o cumprimento ou o cumprimento considerado insatisfat6rio, ap6s an61ise da

Comiss3o de Acompanhamento e Fiscalizag3o, implicara no desconto do valor atribufdo

aquela meta;

d) o valor apurado seri repassado juntamente com a parcela do repasse trimestral

subsequente

CLAUSULA SEXTA

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

6.].. A execugao do presente CONTRATO DE GESTAO seri acompanhada pda Comiss3o de

Avaliagao, pda Comiss3o de Acompanhamento e Fiscalizagao, constituidas peso Conselho

Deliberativo da FTMSP, e pelo Conselho fiscal da FTMSP, nos termos do artigo 14, Vll, da Lei

Municipal n.15.380/2011, que servo responsiveis peta verifica(l3o e fiscalizagao peri6dica do

cumprimento quantitativo e qualitativo das agnes, metas e obrigag6es previstas neste

CONTRATO DE GESTAO.
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6.2. A Comiss3o de Acompanhamento e Fiscalizag3o elaborari, conforme definido no item

8.4, pareceres trimestrais e anuais referentes is realizag6es alcangadas, objetivos atingidos,

qualidade, efici6ncia e economicidade da execugao contratual, organizagao, tempestividade,

consist6ncia e transpar6ncia das informag6es prestadas pda CONTRATADA, observando-se

a relag3o entre os custos e os beneffcios dos resultados alcangados e o atendimento is

exig6ncias dos 6rg3os de controle.

6.2.1. Os pareceres trimestrais e anuais referidos no item 6.2. servo encaminhados para a

anglise e manifestagao da Comiss3o de Avaliagao do Contrato de Gest3o.

6.2.2. A Comiss3o de Avaliag3o encaminhari os pareceres elaborados peta Comiss3o de

Acompanhamento e Fiscalizag3o, juntamente com sua manifestagao, para a Diretoria Gerd

da Fundag3o Theatre Municipale para o Secretgrio Municipalde Cultura.

6.2.3. A Comiss3o de Avaliag3o, ao analisar os pareceres anuais elaborados pda Comiss3o

de Acompanhamento e Fiscalizag3o, incluirg em sua manifestag5o uma avaliag3o gerd da

execug3o do CONTRATO DE GESTAO.

6.2.3. A Diretoria Gerd da Fundag3o Theatro Municipal deverg providenciar a publicag3o

dos pareceres da Comiss3o de Acompanhamento e Fiscalizag3o no Di6rio Oficialda Cidade e

no Portalda Transpar6ncia do Municipio de Sio Paulo.

6.3. A Comiss3o de Acompanhamento e Fiscalizag3o realizari o monitoramento peri6dico

do CONTRATO DE GESTAO tamb6m por meio de visitas t6cnicas, reunites e an61ise de

relat6rios e pareceres.

CLAUSULA S£TIMA

DA GOVERNANgA E MONITORAMENTO

7.1. Seri criado o Comity de Governanga da Programag5o Artistica

GESTAO, com a finalidade de:

do CONTRATO DE
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7.1.1. Alinhar a programagao artfstica do Theatro Municipal a polftica municipal de cultura

com tempestividade, com base no documents "informe sobre a programag3o do m6s

seguinte" que dever6 ser apresentado conforme item 2.]..25 "d";

7.1.2. Concertar colegiadamente a ocupagao das posig6es de lideranga dos corpos artfsticos

do Theatre Municipal;

7.1.3. Pactuar a ocupagio dos espagos de uso comum da CONTRATADA e da CONTRATANTE;

7.1.4. Dirimir eventuais conflitos sobre as apresentag6es artfsticas das Escolas de Formag3o

da CONTRATADA e a agenda formulada pda CONTRATANTE

7.1.5. Avaliar conjuntamente o informe sobre planejamento da programagao mencionado

na alfnea f do item 2.1.25;

7.1.6. Ajustar a politica de comunicag3o durante a execugao do CONTRATO DE GESTAO, em

acordo com o previsto no item 3.1.12;

7.1.7. Consolidar o papeldo Theatro Municipalno calendgrio culturalde S3o Paulo.

7.2. O Comity de Governanga da Programag3o Artistica seri formado por ato do Diretor

Geralda FTMSP e seri composto paritariamente por, no minimo, o Diretor Gerale o Diretor

Artfstico da FTMSP da CONTRATANTE e dots respons6veis pda programag5o artfstica da

CONTRATADA, por esta indicados.

7.3. O Comity de Governanga da Programag3o Artrstica dever6 se reunir ao ments uma vez

ao m6s, at6 o 5Q dia 6til.

7.4. As reunites do Comity de Governanga da Programag3o Artistica ocorrer3o com a

presenga minima de 50% dos seus membros, servo registradas em ata assinada pelos

presentes em duas viag, que servo enviadas para ci6ncia da CONTRATADA e da

CONTRATANTE

CLAUSULA OITAVA

DA PKESTAgAO DE CONTAS

8.].. A CONTRATADA prestar6 regularmente contas a cada trimestre e ao final do exerc(cio,

a16m de entregar os documentos contgbeis mensais, conforme disposto nos itens 2.1.23 a
\
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2.1.25 deste contrato, e a qualquer memento em canter excepcional, por solicitag3o da

CONTRATANTE ou dos 6rgaos de controle

8.2. A an61ise peri6dica dos resultados desta avenga seri feita por Comiss3o de

Acompanhamento e Fiscalizagao institufda peta Conselho Deliberativo da FTMSP, que

proceder6, por meta da verificagao dos relat6rios da CONTRATADA e outros meios descritos

no item 6.3, iavaliagao do desenvolvimento das atividades e dos resultados atingidos com a

execugao do CONTRATO DE GESTAO, verificando a relaQao entre as metas propostas e os

resultados alcangados, e elaborando parecer a ser encaminhado a Comiss3o de Avaliagio, a

Diretoria Gerd da FTMSP e ao Secret6rio Municipal de Cultura, conforme o procedimento

estabelecido no item 6.2 deste CONTRATO de GESTAO, e subsidiariamente aos 6rg3os de

controle sempre que solicitado.

8.3. A verificag3o de que trata o item 8.2. deveri levar em conta os impactos decorrentes de

eventuais atrasos no repasse de recursos pda CONTRATANTE

8.4. A Comiss3o de Acompanhamento e Fiscalizagao elaborarg, no puzo de 20(vinte) dias a

parter do recebimento, parecer conclusivo referente a cada um dos relat6rios trimestrais de

atividades e relat6rios anuais, para encaminhamento a Comiss3o de Avaliagao, nos termos

do item 6.2. do CONTRATO DE GESTAO, bem como para envio a CONTRATADA e para

publicagao no Portalda Transpar6ncia do Municfpio de Sio Paulo.

8.4.1. A Comiss3o de Avaliag3o teri um puzo de 15 (quinze) dias corridos para analisar e

elaborar manifestagao sabre os pareceres produzidos pda Comiss3o de Acompanhamento e

Fiscalizag3o, expressando sua aprovagao, aprovagao com ressalvas ou reprovagao, e o

percentualdo cumprimento de metal de programag3o e qualitativas para fins de apuragao

da parcela trimestrale/ou semestralde remuneragao, encaminhando-os em seguida para a

Diretoria Geralda fundag3o Theatro Municipale para o Secret6rio Municipalde Cultura.

8.4.2. Com base na manifestag3o da Comiss3o de Avaliag3o, seri providenciado o repasse

trimestral e, se couber, semestral, sem prejufzo do direito a recurso pda entidade gestora.
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8.4.3. A Diretoria Geraldo Fundag3o Theatro Municipalenviar6 os pareceres da Comiss3o de

Acompanhamento e Fiscalizagao e manifestag3o da Comiss5o de Avaliag3o para a

CONTRATADA.

8.4.4. Da manifestagao da Comiss3o de Avaliagao cabe recurso ao Diretor Gerd, nos termos

da LeiMunicipa[n.15.380/2011, a ser interposto no puzo de].O(dez) dias t]teis.

8.4.5. Caso o recurso seja provido, o acerto de valores a repassar, se houver, sera efetuado

no repasse subsequente.

8.4.6. A Diretoria Geralda Fundagao Theatro Municipalenviar6 os pareceres da Comiss3o de

Acompanhamento e Fiscalizagao, a manifestagao da Comiss3o de Avaliagao para a

CONTRATADA, assam como decis3o sobre recurso, se interposto, para publicag3o no Di6rio

Oficialda Cidade e no Portalda Transpar6ncia do Municfpio de S3o Paulo.

8.5. Com base nas informag6es prestadas pda CONTRATADA no segundo e quarto relat6rio

trimestral de cada ano, seri analisado o cumprimento das metas qualitativas para

determinagio da remuneragao variivel, em conformidade com o item 5.6. do presente

CONTRATO DE GESTA.O, cujo valor apurado seri repassado juntamente com a parcela do

repasse subsequente

8.6. Quando de sua manifestagao acerca dos relat6rios trimestrais e anual de execug3o do

objeto e execugao financeira, a Comiss3o de Acompanhamento e Fiscalizag3o dever6

elaborar parecer, explicitando, para o periodo analisado, uma dentre as seguintes

alternativas:

8.6.1. Aprovag3o da prestagao de contas;

8.6.2. Aprovagao da prestagao de contas com ressalvas, em casa de falhas formats, dentre

as quads servo consideradas:
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a) extrapolagio, sem pr6via autorizagao, dos valores aprovados para cada centro de custo

ou rubrica orgament6ria, desde que respeitado o valor globaldefinido neste CONTRATO DE

GESTAO;

b) inadequag3o referente a forma ou procedimento a ser observado pda CONTRATADA,

desde que sejam atingidas as metal previstas e a execug3o do objeto contratual.

8.6.3. Reprovagao da prestag3o de contas, em caso de:

a) omiss3o no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado das metas previstas no Programa de Trabalho ou do objeto

deste CONTRATO DE GESTAO;

c) dana ao eririo decorrente de ato ou omiss3o praticado pda CONTRATADA, de cargter

neg(timo ou antiecon6mico;

d) desfalques ou desvios de recursos p6blicos de qualquer natureza;

e) verificag3o de desvio de finalidade em relag3o ao objeto do presente CONTRATO DE

GESTAO;

f) outras faltas consideradas graves, observada a legislagio pertinente e os princfpios da

Administrag3o Publica, devidamente documentadas e explicitadas.

8.7. O parecer da Comiss3o de Acompanhamento e Fiscaliza(l3o deverg ser publicado no

Digrio Oficial da Cidade e no CENTS e seri encaminhado a Comiss3o de Avaliag3o para

manifestag3o.

8.8. Caso a Comiss3o de Avaliagao ratifique em sua manifestagao os pareceres da Comiss3o

de Acompanhamento e Fiscalizagio que aprovarem com ressalvas ou reprovarem as

prestag6es de contas, poder6 ser interposto recurso ao Diretor Gerd da FTMSP no puzo de

lO (dez) dias 6teis a contar da notificag3o da decis3o.

8.9. Exaurida a fase recursal, caso seja mantida a rejeig3o de prestag3o de contas e haja

necessidade de ressarcimento ao ergrio pablico, haverg descontos nos repasses seguintes.
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8.10. O Presidente da Comiss3o de Acompanhamento e Fiscalizag3o 6 obrigado a comunicar

oficialmente a Diretoria Gerd da FTMSP, ao Conselho Deliberativo da FTMSP, ao Conselho

Fiscal da FTMSP, ao Tribunal de Contas do Municrpio e ao Minist6rio P6blico, qualquer

irregularidade ou ilegalidade encontrada pda referida Comiss3o, quanto a utilizag3o de

recursos ou bens de origem pOblica peta Organizag3o Social, a fim de que sejam adotadas as

provid6ncias necessirias, no imbito das respectivas compet6ncias, sob pena de

responsabilidade solid6ria e funcional, quando for o caso.

8.11. Quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse pablico, havendo indrcios

fundados ou provas de malversagao de bens e recursos de origem publica por parte da

Organizag3o Social, cabe ao Presidente da Comiss3o de Acompanhamento e Fiscalizag3o,

ouvida previamente a Assessoria Jurfdica da CONTRATANTE, representar ao Minist6rio

p6blico, informando-the o que foi apurado pda referida Comissio e, concomitantemente,

comunicar a Procuradoria Geraldo Municfpio, a fim de serem adotadas as medidas judiciais

cabiveis, visando, inclusive, a decretagao da indisponibilidade dos bens da entidade e ao

sequestro de bens de seus dirigentes, bem como de agente pOblico ou terceiro, que possam

ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrim6nio pOblico.

CLAUSULA NONA

PRAZO DE VIGENCIA

9.1. O puzo de vig6ncia do presente Contrato sera de 01/06/2021 a 31/05/2026, nos

termos da legislagio aplicivel, prorroggvel por igual perfodo, mediante manifestagao

favorgvel da Comissio de Acompanhamento e Fiscalizagio, relatando boa execugio da

parceria e cumprimento das obrigag6es previstas neste CONTRATO DE GESTAO,

referendada peta Comiss3o de Avaliag3o, observados o interesse da CONTRATANTE e a

anu6ncia da CONTRATADA.

9.1.1. Caso uma das panes n3o tenha interesse em prorrogar a vig6ncia do contrato, dev

avisar a outra parte com anteced6ncia de 3 (tr6s) memes

:ra

\

'/
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9.2. N3o obstante o puzo estipulado no item 9.1 supra, a vig6ncia contratual nos exercfcios

subsequentes ao da assinatura do CONTRATO DE GESTAO estar6 sujeita a condigao

resolutiva, consubstanciada na exist6ncia de recursos aprovados nas respectivas Leis

Orgamentirias de cada exercfcio, para atender is respectivas despesas

9.3. Ocorrendo a resolugao do CONTRATO DE GESTAO com base na indisponibilidade dos

recursos previstos no paragrafo anterior, a CONTRATADA nio teri direito a qualquer

esp6cie de indenizagao, sendo garantidos pda CONTRATANTE os custos com a

desmobilizagao, incluindo os custom de rescis3o de quaisquer contratos celebrados com

terceiros, se houver, e os demais compromissos ji assumidos para execug3o do presente

CONTRATO DE GESTAO at6 a data do encerramento contratual, caso os recursos existentes

nas contas bancirias referidas no item 4.7 n3o sejam suficientes para saldar as obrigag6es.

9.4. Como alternativa a resolug3o do CONTRATO DE GESTAO com base na indisponibilidade

dos recursos previstos no item 9.2, as Panes poder3o optar por manter a sua continuidade,

reduzindo de comum acordo as atividades contidas no Programa de Trabalho enquanto

perdurar a indisponibilidade de recursos ou at6 o encerramento da vig6ncia, mediante a

celebragao de aditivo contratual.

CLAUSULA DEZ

ALTEKAgAO CONTRATUAL

10.1. 0 presente CONTRATO DE GESTAO poderi ser alterado a qualquer tempo, de comum

acordo, mediante pr6via justificativa por escrito, sendo a alteragao formalizada por memo de

Termo de Aditamento ao presente CONTRATO DE GESTAO.

l0.2. Os aditamentos devem ser aprovados pelo Conselho de Administrag3o da

CONTRATADA, bem coma pda Comiss3o de Acompanhamento e Fiscalizagao, pda Comissio
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de Avaliag3o da CONTRATANTE e por seu Conselho Deliberativo, nos termos do artigo 20 do

Decreto Municipa152.858/2011.

CLAUSULA 0NZE

ENCERRAMENTO CONTRATUAL

11.1. A CONTRATADA dever6 encerrar as atividades objeto do CONTRATO DE GESTAO na

data definida para o encerramento contratual e restituir a CONTRATANTE todos os bens

m6veis e im6veis cujo uso Ihe fora permitido pelts Termos de Permiss3o de Uso dente

CONTRATO DE fiESTA.O, bem coma transferir os bens m6veis adquiridos na vig6ncia do

presente contrato, nos termos a serem definidos em Plano de Desmobilizag3o a ser

elaborado peta CONTRATANTE

11.2. A CONTRATADA deveri transferir ao Municfpio os recursos financeiros provenientes

ou decorrentes do CONTRATO DE GESTAO, depositados nas contas bancirias referidas no

item 4.7, na data do encerramento contratual, ressalvando-se os recursos financeiros

necessirios para a cobertura de despesas relacionadas a execug3o contratual cujo

pagamento s6 possa ocorrer posteriormente ao encerramento contratual (tats como contas

de utilidades pOblicas) e as despesas do pr6prio encerramento (tats como auditoria

independente e publicagao no Di6rio Oficialdos relat6rios e balangos auditados).

].]..3. Ap6s o encerramento contratual, a CONTRATADA teri 30 (trinta) dias para quitar

sodas as obrigag6es financeiras referentes ao CONTRATO DE GESTAO, prestar contas e

restituir a CONTRATANTE os remanescentes financeiros do CONTRATO DE GESTAO que

ainda estiverem sob sua responsabilidade.

11.4. Na hip6tese de haver saldo remanescente ou excedente financeiro gerado ao bongo da

execugao contratual resultante dos repasses feitos pda CONTRATANTE, esse faldo ou

excedente deverg ser restitufdo a CONTRATANTE quando do encerramento contratual, salvo
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nos casos em que a mesma Organizagao Social seja selecionada por memo de Chamamento

POblico para dar continuidade igest3o do objeto do presente CONTRATO DE GESTAO.

11.5. Na hip6tese da renovag3o contratua] prevista no item 1]..4 delta c16usula, o montante

relativo aos saldos de repasse deverg ser transferido para a conta corrente do novo

Contrato de Gest3o em seu primeiro dia Otil de vig6ncia, abatendo-se o valor

correspondente do total previsto para o primeiro repasse do novo instrumento contratual.

11.6. Na hip6tese de renovag3o contratual, e considerado o regime de compet6ncia, o

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

dirigentes da CONTRATADA, relative a f6rias, d6cimo terceiro sa13rio e respectivos encargos

na data de encerramento contratual, deveri ser transferido para a respectiva conta cont6bil

do novo Contrato de Gest3o e, consequentemente, a sua obrigag3o de pagamento.

11.7. Casa o objeto deste CONTRATO DE GESTAO seja novamente submetido a chamamento

pablico, os recursos de conting6ncia e de provisionamento a que se referem os itens 4.7.2 e

4.7.3. poderao, mediante autorizag5o da Diretoria Gerd da FTMSP, ser transferidos a nova

entidade gestora, para constituig3o de reservas com a mesma finalidade

11.8. Na hip6tese da renovagao contratual prevista no item 11.6 desta c16usula, ap6s o

encerramento contratual, os recursos financeiros constantes da conta de conting6ncia

dever3o ser transferidos para a conta de conting6ncia do novo Contrato de Gest3o, no

primeiro dia i3til de sua vig6ncia, devendo ser somados ao percentual ou valor previsto para

essa finalidade.

11.9. A coNTRATADA dever6 fornecer todas as informag6es administrativas / financeiras e

operacionais necess6rias a gestao pda entidade vencedora do subsequente chamamento

pablico, incluindo quadro de empregados, em conformidade com o Plano de

Desmobilizagao elaborado pda CONTRATANTE, casa n3o seja a pr6pria CONTRATADA a

vencedora do novo chamamento.
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[1.].O. Ap6s o encerramento contratual, os eventuais recursos financeiros das contas

referidas nos itens 4.7.4.- de recursos operacionais e 4.7.5.- recursos captados servo

considerados vinculados ao objeto do CONTRATO DE GESTAO, ocorrendo ou n3o a

renovag3o contratual, devendo ser transferidos para a(s) nova(s) conta(s) corrente(s) de

recursos operacionais e captados do novo Contrato de Gest3o relacionado ao objeto, no

primeiro dia Otil de sua vig6ncia, para somar-se is futuras receitas e serem aplicados na

execugio contratual, desde que nio estejam impedidos por condicionantes das leis de

incentivo a cultura.

11.11. Quando da inexist6ncia de recursos de conting6ncia suficientes em conta no

encerramento do CONTRATO DE GESTAO, por cumprimento total e regular do seu objeto,

ou quando a CONTRATADA ji tiver encerrado a prestag3o de contas e a restituig3o dos

saldos a CONTRATANTE, caberi a esta 61tima viabilizar, em tempo h6bil, os recursos

necessgrios ao cumprimento de condenag6es sofridas pda CONTRATADA, transitadas em

julgado ou em decorr6ncia de acordo amigivel, nas hip6teses previstas no item 3.1.11.

11.12. A transig3o entre as entidades gestoras do Complexo Theatro Municipal ocorrer6 no

puzo de at6 15 dias, em que a entidade gestora anterior passar6 a nova Organiza<lao Social

acesso aos sistemas e documentos relativos aos objetos culturais referenciados neste

contrato assam coma informag6es relativas a gest3o orgament6ria e financeira, de recursos

humanos, de material, de patrim6nio, controle de processes, dentre outras retinas

gerenciais pertinentes.

11.13. Ao t6rmino do presente CONTRATO DE GESTAO, a nova Organizag3o Social gestora

do Contrato de Gest3o receberi dos representantes da CONTRATADA:

11.13.1. A titularidade do domingo do website do Theatro Municipal;

].1.].3.2. Dados de acesso das redes socials;
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11.13.3. Dados referentes a registros e cadastros de assinantes, compradores e

patrocinadores;

11.13.4. Termo de Cess3o de Direitos Autorais por meio do qual servo transferidos a nova

entidade gestora a titularidade de todos os direitos patrimoniais de autor, conexos, e

autorizag6es de uso de imagem e voz adquiridos em decorr6ncia do CONTRATO DE GESTAO,

nas mesmas condig6es estabelecidas quando da cessao, licenga ou autorizagao original;

11.13.5. Integra de today as malas-diretas relacionadas a gestao do Complexo Theatro

Municipal, incluindo assinantes, p6blico em gerd, fornecedores, artistas, patrocinadores,

anunciantes.

CLAUSULA DOZE

DA DENONCiA E KESCiSAO

12.1. Este contrato podera, a qualquer tempo e por qualquer das panes, ser encerrado de

comum acordo, ou ser denunciado, mediante notificag3o pr6via com anteced6ncia minima

de 3 (tr6s) meses, ou ainda ser rescindido por infragio legal ou descumprimento de

qualquer uma de suas c16usulas, devendo ser elaborado Plano de Desmobilizag3o pda

CONTRATANTE para proceder ao encerramento contratual.

12.2. Em caso de rescis3o por culpa, dojo ou m6 gest3o por parte da CONTRATADA,

comprovados com observincia do devido processo legal, a CONTRATANTE providenciar6 a

imediata revogag3o da permissao de uso de bens p6blicos e a cessagao dos afastamentos

dos servidores p6blicos colocados a disposigao da CONTRATADA, n3o cabendo a este direito

a qualquer indenizag3o.

].2.3. Em caso de denOncia por parte da CONTRATANTE, o Municipio arcar6 com os custos

relativos a dispense do pessoalcontratado pda Organizagao Social, bem coma pdas dividas
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assumidas contratualmente peta CONTRATADA com fornecedores e prestadores de servigos

para execugao do objeto do contrato, caso os recursos existentes nas contas banc6rias

referidas no item 4.8. n5o sejam suficientes para saldar as obrigag6es.

12.4. Em casa de denOncia por parte da CONTRATADA, etta se obriga a continuar realizando

as atividades que constituem objeto do presente CONTRATO DE GESTAO, por um puzo

mrnimo de 3 (tr6s) meses, contados a parter da denancia, desde que se comprove a

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

que possam suportar a execugao contratual ou, caso contririo, que n3o seja interrompido o

fluxo de recursos a serem repassados pelo CONTRATANTE.

12.5. A CONTRATADA teri o puzo miximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do

encerramento do CONTRATO DE GESTAO ou do t6rmino do puzo indicado no item 12.4

acima, quando for o casa, para quitar suas obrigag6es e prestar contas de sua gest3o a

CONTRATANTE.

CLAUSULA TREZE

DAS PENALIDADES

13.1. A inobservancia, pda CONTRATADA, de cliusula ou obrigaq:ao constante deste

CONTRATO DE GESTAO e seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou

regulamentar ora vigente, autorizar6 a CONTRATANTE, garantidos o contradit6rio e a ampla

defesa, a aplicar, em cada cano, as seguintes sang6es:

13.]..1. Advert8ncia;

13.1.2. Multa;
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13.1.3. Suspens3o temporiria da participagao em chamamento pablico e impedimento de

celebrar parceria ou CONTRATO DE GESTAO com a CONTRATANTE, por puzo n3o superior a

dois anon;

13.1.4. Declaragao de inidoneidade para participar de chamamento pablico ou celebrar

parceria ou CONTRATO DE GESTAO com a CONTRATANTE, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punig3o ou at6 que seja promovida a reabilitag3o perante a pr6pria

autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a organizag3o social

ressarcir a Administragao Publica pelts prejufzos resultantes e ap6s decorrido o puzo da

sang3o aplicada com base no item 13.1.3.;

13.1.5. Desqualificag3o da CONTRATADA como organizag3o social de cultura, nos termos

dos artigos 11, 12 e 13 do Decreto Municipa]n. 52.858/20].1.

13.1.6. Cancelamento da inscrig3o da entidade no CENTS

13.2. As sang6es estabelecidas nos itens 13.1.1. a 13.1.4 s3o de compet6ncia exclusiva da

DIRETORIA GERAL da FTMSP ou dos 6rgaos de controle do Municipio de S3o Paulo,

facultada a defesa do interessado no respective processo, no puzo de lO Idez) dias corridos

da abertura de vista, podendo a reabilitagao ser requerida ap6s dots anos de aplicag3o da

penalidade

13.3. Da decis3o que determinar a aplicag3o das penalidades, a CONTRATADA teri o puzo

de 05 (cinco) dias corridor para interpor recurse, dirigido ao Secret6rio Municipal de

Cultu ra .

13.4. A prescrig3o seri interrompida com a edigao de ato administrative voltado iapuragio

da infragao, que poderi ser realizada pelts departamentos competentes da CONTRATANTE

ou pda instauragao de Comiss3o para Apurag5o Preliminar.
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13.S. As pena]idades previstas nos itens 13.1.5 e ].3.1.6 s3o da compet6ncia exclusiva da

Secretaria Municipal de Gestao, e dever3o ser aplicadas mediante procedimento previsto

nas normal pertinentes.

13.6. A imposig3o de qualquer das sang6es estipuladas nesta c13usula n3o elidir6 o direito

de a CONTRATANTE exigir indenizagao integral dos prejufzos que o fato gerador da

penalidade acarretar para os 6rg5os gestores deste CONTRATO DE GESTAO, deus usu6rios e

terceiros, independentemente das responsabilidades criminale/ou utica do tutor do fato.

13.7. Transcorridos dots anon da desqualificag3o da CONTRATADA e mediante o

comprovado saneamento das motivag6es que deram causa a referida medida, a Entidade

poder6 requerer nova qualificag5o como organizag3o social de cultura, nos termos da

legislag3o aplic6vel.

CLAUSULA CATORZE

DiSPOSlg6ES FINALS E TKANSiT6RIAS

].4.1. Sem prejufzo do acompanhamento, da fiscalizag3o e da normatividade suplementar

exercida pda CONTRATANTE sobre a execug3o das atividades, metas e compromissos

previstos no presente CONTRATO DE GESTAO, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de

controle e autoridade normativa da CONTRATANTE, ficando certo que a alterag3o

decorrente de tats compet6ncias normativas sera objeto de termo aditivo, ou de notificagao

dirigida a CONTRATADA.

14.2. A CONTRATANTE poderia qualquer tempo, solicitar a CONTRATADA informag3o e

documentag6es quando vulgar necess6rios esclarecimentos para o acompanhamento das

atividades da CONTRATADA.



[
14.3. A CONTRATADA poder6, a qualquer tempo, mediante justificativa apresentada a

Diretoria da FTMSP, propor a devolug3o de bens ao Poder P6blico Municipal, cujo uso fora a

ela permitido e que n3o mais sejam necess6rios ao cumprimento das metas avengadas.

14.4. Cano a CONTRATADA deja selecionada em chamamento pOblico para celebrag3o de

mats de um Contrato de Gest3o simultaneamente, os recursos para remunerag5o de

dirigentes e equipe administrativa que venham a ser compartilhados entre os diversos

Contratos de Gest3o ou entre estes e a pr6pria Organizag3o Social dever3o ser divididos

entre cada contrato ou com a entidade proporcionalmente a dedicag5o de cada um deles a

cada compromisso.

14.5. A CONTRATADA dare continuidade aos contratos de trabalho dos atuais 374

integrantes celetistas dos corpus artisticos e t6cnicos do Theatre Municipal peso puzo de 90

dias, com a finalidade de garantir a regular transig3o entre as entidades gestoras e a

continuidade das atividades culturais desenvolvidas.

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

CONTRATADA celebrar novos contratos, preferencialmente apes avaliag5o inicial dos

contratos em curse, desde que respeitado o proprio regulamento de compras e

contratag6es e garantida a continuidade das atividades previstas no CONTRATO DE GESTAO.

14.7. O pagamento de remunerag5o da equipe pda CONTRATADA com recursos do

presente contrato n3o gera vfnculo trabalhista com o poder p6blico.

14.8. Para a execug3o deste contrato, nenhuma das panes poder6 oferecer, dar ou se

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

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

pagamento, doagao, compensag3o, vantagens financeiras ou n3o financeiras ou

beneffcios de qualquer esp6cie que constituam pritica ilegal ou de corrupg3o, deja de

forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n3o

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

forma.

].4.9. Os agentes da administragio pOblica, do controle interno e do Tribunal de Contas t6m

livre acesso aos processos, aos documentos e is informal:6es relacionadas a este contrato,

bem como aos locals de execug3o do respectivo objeto.

14.10. A administrag3o poder6 assumir ou transferir a responsabilidade pda execug3o do

objeto, no cano de paralisag3o, de modo a evitar a sua descontinuidade.

14.11. Durante o puzo de IO (dez) anos, contado do dia Otil subsequente ao da prestag3o

de contas, a CONTRATADA deve manter em seu arquivo os documentos originals que

comp6em a prestagio de contas.

CLAUSULA QUiNZE

DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sio Paulo para dirimir

quaisquer quest6es oriundas deste CONTRATO DE GESTAO, que n3o puderem ser resolvidas

pdas Panes.

E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente contrato em 3(tr6s) viag de igualteor

e forma.
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CONTRATADA

Alessandm Fernandez Alvez da Costa

Diretora Executiva

SUSTENIDOS 0RGANIZAgA0 SOCIAL DE CULTURA

2C&(16qTestemunhal: Nomecompleto RG.ne

Testemunha2: Nome completo: E:?e;::<\CXa ';(,vuu .a.{2.,'v RG.ne '2, 4'4EP6S2,S
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