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RESUMO 

 

 

O trabalho tem como objetivo realizar um diagnóstico e propor recomendações para 

o Fundo de Capital da Fundação Osesp – entidade de direito privado qualificada como 

Organização Social e responsável pela gestão da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo 

e da Sala São Paulo. Serão abordados aspectos teóricos sobre a figura do fundo patrimonial – 

também conhecido pela expressão inglesa endowment – inserida em um contexto de garantia 

de sustentabilidade do terceiro setor, inclusive com uma breve abordagem da experiência 

internacional sobre o tema. Diante da recente edição da Lei nº 13.800/2019, o trabalho 

apresentará o novo marco legal dos fundos patrimoniais no Brasil, trazendo a conhecimento a 

modelagem traçada pela nova Lei, bem como eventuais problemas que podem decorrer da sua 

aplicação. O Estatuto da Fundação e o Regimento Interno do seu Fundo de Capital serão objeto 

de análise mais aprofundada, embasando o diagnóstico a ser realizado a partir da avaliação dos 

resultados operacionais e contábeis da gestão do endowment. Ao final, diferentes cenários serão 

traçados como alternativas à modelagem existente. 

 

Palavras-chave: Terceiro Setor. Organização Social. Sustentabilidade. Fundo 

Patrimonial. Lei nº 13.800/2019.  

 

  



   

 

ABSTRACT 

 

 

This essay aims to make a diagnosis and provide recommendations to the Osesp 

Foundation’s Endowment. Osesp Foundation is a private entity certified as Social Organization 

that is responsible for São Paulo State Symphonic Orchestra’s operation. In the study, will be 

addressed theoretical aspects of the endowment’s figure inserted in a context of third sector’s 

sustainability, including a brief approach of the international experience about the subject. Due 

to the enactment of the Law nº 13.800/2019, the study will present the new legal milestone of 

the endowments in Brazil, bringing to knowledge the framework designed by the new law and 

the potential problems that its application could cause. The Foundation’s Statute and the 

Endowment’s by-law will be subjects of an in-depth analysis, supporting the diagnosis that will 

be made from the evaluation of the Endowment’s accounting and operating results. At the end, 

different scenarios will be outlined as alternatives to the existing modeling. 

 

Keywords: Third Sector. Social Organization. Sustainability. Endowment. Law nº 

13.800/2019.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A proposta do Trabalho de Conclusão do Mestrado Profissional em Gestão e 

Políticas Públicas (MPGPP) da Fundação Getulio Vargas é elaborar um diagnóstico de um 

problema prático voltado para uma organização ou para o desenvolvimento de uma política 

pública. Para tanto, devem ser desenhadas suas características, identificados eventuais 

problemas e propostas recomendações para a melhoria de seu desempenho. O trabalho se inicia 

com a prospecção de uma organização para que seja firmado um Termo de Referência no qual 

são expostos os objetivos principais do estudo, que deve trazer uma contribuição de melhoria 

para a gestão da instituição signatária. 

Com isso em mente, foi firmado um Termo de Referência (Anexo 01) com a 

Fundação Osesp, entidade do terceiro setor que detém a qualificação de Organização Social 

perante o Estado de São Paulo e é atualmente responsável pela gestão da Orquestra Sinfônica 

do Estado de São Paulo e da Sala São Paulo – equipamentos públicos culturais de grande 

destaque nacional e internacional1. 

Dos diferentes desafios enfrentados pela Fundação, elegeu-se como objeto de 

análise aqueles ligados ao seu Fundo de Capital. Criado a partir de uma obrigação fixada no 

primeiro Contrato de Gestão firmado com o Estado de São Paulo, o Fundo possui hoje cerca de 

R$ 50 milhões em ativos, e tem enfrentado dificuldades para seu crescimento e consolidação 

como garantia de sustentabilidade a longo prazo para a Fundação. O diagnóstico sobre a sua 

situação atual e as sugestões para o seu aprimoramento são os principais objetivos do presente 

trabalho. 

O tema se justifica, ademais, pela sua atualidade, diante da recente edição da Lei nº 

13.800/2019, que passou a constituir o marco legal sobre fundos patrimoniais no Brasil. Até 

então, cada instituição que pretendesse constituir um endowment o fazia com base em 

regramento próprio, pois não havia um modelo único a ser seguido. Os fundos acabavam sendo 

constituídos contabilmente separados do restante da operação da entidade beneficiada, 

normalmente com regras próprias de governança.  

Esse foi o caso da Fundação Osesp, que, a partir de uma previsão contratual e de 

autorização estatuária, criou o seu endowment em 2006, com Regimento específico, que traz 

                                                
1 Conferir:https://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,sala-sao-paulo-provocou-revolucao-musical-mas-ainda-

ha-desafios,70002908735 

  

https://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,sala-sao-paulo-provocou-revolucao-musical-mas-ainda-ha-desafios,70002908735
https://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,sala-sao-paulo-provocou-revolucao-musical-mas-ainda-ha-desafios,70002908735
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regras relativas a investimento, resgate, aportes, entre outras que serão exploradas ao longo do 

trabalho. Pretende-se analisar no decorrer deste trabalho a viabilidade em se aplicar o novo 

regramento legal ao Fundo de Capital da Fundação, com a avaliação dos possíveis cenários 

futuros.  

O Termo de Referência fixou como objetivos do trabalho: a) o exame da 

modelagem do Fundo de Capital; b) a elaboração de um diagnóstico sobre a situação atual do 

Fundo de Capital; c) a análise do novo marco legal (Lei nº 13.800/2019); d) a pesquisa de 

modelos de Fundos Patrimoniais; e ao final e) a elaboração de sugestões para o aprimoramento 

do modelo atual. 

Como se trata de um trabalho focado na análise de um problema prático, buscou-se 

construir uma narrativa que apresentasse o caso dentro de um contexto mais amplo sobre a 

relevância dos endowments. Do ponto de vista metodológico, a pesquisa – essencialmente 

qualitativa – usou como fontes a análise doutrinária, normativa e a consulta documental, esta 

última focada nos regramentos e relatórios emitidos pela Fundação2. 

Assim é que, de início, iremos apesentar a figura do fundo patrimonial como 

mecanismo de sustentabilidade do terceiro setor e da área cultural – no qual se insere a atuação 

da Fundação Osesp. A partir de uma revisão bibliográfica – feita sobretudo com base em artigos 

técnicos, já que o tema ainda carece de debates doutrinários – e de uma breve análise da 

experiência internacional, apresentaremos aspectos conceituais e estruturais sobre os fundos 

patrimoniais. Ao final da Primeira Parte terá sido desenhado o estado da arte do tema e 

fornecido o arcabouço teórico necessário para a boa compreensão do debate que circunscreve 

o Fundo de Capital da Fundação. 

Passaremos, então, a tratar da Lei nº 13.800/2019 que passou a disciplinar os fundos 

patrimoniais a partir de janeiro último. Ainda pouco explorada, dada a sua recente edição, a Lei 

trouxe um novo modelo para a gestão dos endowments no Brasil, introduzindo a figura da 

organização gestora de fundos patrimoniais – pessoa jurídica a ser criada especificamente para 

captar e gerir recursos para um determinado fundo. A modelagem desenhada pela Lei, bem 

como os problemas que já podem ser identificados na sua aplicação, serão debatidos na Segunda 

Parte do trabalho. 

A Terceira Parte é voltada para o exame específico do Fundo de Capital da 

Fundação Osesp. Será apresentada a origem da Fundação Osesp, umbilicalmente ligada, como 

será abordado, às alterações na gestão da Orquestra e da Sala São Paulo ocorridas no início dos 

                                                
2 Todos disponíveis em http://www.fundacao-osesp.art.br 

 

http://www.fundacao-osesp.art.br/


   

 

13 

anos 2000.  Em seguida, serão descritos e analisados o Estatuto da Fundação e o Regimento 

Interno do Fundo de Capital, já como parte da avaliação que se pretende realizar no presente 

trabalho. 

Com isso, a Quarta Parte tratará do diagnóstico do Fundo de Capital. Com base nos 

Relatórios de atividades anuais e nas demonstrações financeiras disponibilizados pela 

Fundação, iremos visualizar a situação financeira do Fundo, histórica e atualmente, explorando 

os resultados contábeis, analisando as fontes de captação e os valores da operação da Fundação. 

Serão abordados dois temas principais já expostos quando da elaboração do Termo de 

Referência: (i) a titularidade dos valores alocados no Fundo; e (ii) a incorporação de recursos 

ao Fundo diante da ocorrência de déficits operacionais nas contas da Fundação.  

Ao final, tendo em vista os problemas identificados e o novo arcabouço legal, serão 

apresentados diferentes cenários para o futuro do Fundo de Capital da Fundação Osesp. Serão 

expostas propostas que envolvem a manutenção parcial da modelagem atual; a criação de um 

novo endowment regrado pela Lei nº 13.800/2019, tendo como entidade beneficiária a 

Fundação; e uma terceira opção que envolve a criação de um fundo patrimonial ligado à 

Orquestra, que figuraria como instituição pública apoiada. Nas opções descritas há benefícios 

e desvantagens, de modo que optamos por desenhar todas as alternativas. 
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PRIMEIRA PARTE  

Fundos Patrimoniais no Brasil: considerações Teóricas e Contextualização 

 

 

O estudo sobre a situação atual e as perspectivas para o fundo patrimonial da 

Fundação Osesp passa pela necessidade de situar a discussão sobre os endowments no Brasil. 

Esse é o objetivo desta parte inicial do trabalho. 

Julgamos relevante compreender preliminarmente os contornos teóricos do que se 

entende por fundo patrimonial, e a sua importância como estratégia para superar questões 

relacionadas ao financiamento do terceiro setor.  

Por isso, nesse início, apresentaremos a figura do fundo patrimonial, inserindo-a no 

contexto de sustentabilidade das entidades do terceiro setor – com a apresentação de dados e 

uma breve revisão bibliográfica sobre o tema. Serão traçados os principais contornos do que se 

deve entender por endowment, as questões mais relevantes que circundam o tema, e uma breve 

excursão sobre a experiência internacional. 

A ideia dessa Primeira Parte, portanto, é fornecer o arcabouço teórico necessário 

para a posterior análise do Fundo de Capital da Fundação Osesp. 

 

1.1. Fundos Patrimoniais e o Terceiro Setor: uma estratégia de 

sustentabilidade 

 

 

Garantir o sustento de atividades do terceiro setor não é tarefa simples. É comum 

ver organizações que atuam nesse campo batalhando diariamente para sobreviver, quando não, 

fechando as portas. O aumento expressivo do número de organizações não foi acompanhado, 

na mesma proporção, pela disponibilidade de recursos para o financiamento dessas entidades. 

Dados do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) apontam que as 

doações de seus associados a Organizações da Sociedade Civil (OSCs), em números absolutos, 

passaram de um montante de R$ 895 milhões, em 2014, para R$ 595 milhões, em 2016, o que 

representa uma redução de um terço no volume de recursos doados (FONTES; VIOTTO, 2016, 

p. 32-37).  

A Pesquisa TIC Organizações Sem Fins Lucrativos realizada em 2016 (ROLNIK; 

FONTES, 2017, p. 41-54) demonstrou a relevância dos recursos privados para o terceiro setor 

– aí incluídas as doações feitas por pessoas físicas e jurídicas, bem como as doações de governos 
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estrangeiros3 – que correspondem à principal parcela das receitas de 33% das instituições 

entrevistadas.  

Para o mesmo período, estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) indicam que os repasses, diretos e indiretos, da União para entidades sem fins lucrativos 

caíram da casa de R$12 bilhões para algo em torno de R$ 2 bilhões (GARCIA, 2018).    

Reduções desse porte nas fontes de financiamento causaram forte impacto na 

sustentabilidade das entidades do terceiro setor. Nesse contexto de maior demanda e menor 

oferta de recursos, elas passaram a competir entre si.  

Um dos grandes desafios que as entidades sem fins lucrativos em geral enfrentam 

para se sustentar – e que talvez seja aquele que, apesar de reclamar maior esforço para ser 

resolvido, tem o potencial para trazer mais resultados – é a cultura de doação no país. Abordar 

com profundidade tal tema ampliaria demasiadamente o escopo deste trabalho. Contudo, alguns 

dados auxiliam na tarefa de explicar o papel que os endowments podem ter como instrumento 

de financiamento para o terceiro setor. 

O brasileiro tem a fama de ser um povo solidário. Ela se justifica quando, diante da 

ocorrência de uma calamidade ou de um desastre natural, toneladas de donativos chegam 

rapidamente às vítimas, vindos de todas as partes do território nacional. Os números reforçam 

essa reputação. Segundo a Pesquisa Doação Brasil, realizada em 2015 pelo Instituto para o 

Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), 77% dos entrevistados afirmaram ter 

realizado, no ano anterior, algum tipo de doação na forma de trabalho, bens ou dinheiro4.  

A questão, portanto, não está na propensão da população brasileira à filantropia, 

mas, como bem retrata a reação nacional diante de acontecimentos trágicos, no fato de as 

doações no Brasil acontecerem, como dizem Pannunzio e Souza, de forma “casuística, pouco 

estratégica e isolada” (2017, p. 9). 

Além disso, impera entre os brasileiros a desconfiança em relação às entidades do 

terceiro setor. Também na Pesquisa Doação Brasil5 constatou-se que 40% dos entrevistados 

não confiam que, caso doem, seu dinheiro terá a destinação devida. A desconfiança em relação 

às instituições donatárias é, hoje, a segunda justificativa mais comum para a recusa em doar, 

                                                
3 Para os fins da mencionada pesquisa, os recursos oriundos de organismos e governos estrangeiros são 

considerados privados. 
4 INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO INVESTIMENTO SOCIAL. Pesquisa Doação Brasil. 

Disponível em: 

<https://idis.org.br/pesquisadoacaobrasil/wpcontent/uploads/2016/10/PBD_IDIS_Sumario_2016.pdf> Acesso 

em: 02 de julho de 2019. 
5 Idem. 

https://idis.org.br/pesquisadoacaobrasil/wpcontent/uploads/2016/10/PBD_IDIS_Sumario_2016.pdf
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ficando atrás apenas da ideia de que a resolução dos problemas sociais é responsabilidade do 

Governo6.  

Além de influenciar na decisão de doar ou não, a desconfiança nutrida em face das 

organizações do terceiro setor estimula que eventuais doações sejam destinadas a projetos de 

curto prazo ou, no caso de empresas, a programas executados pelo próprio doador ou por 

instituição a ele vinculada. Segundo Mariana Levy Piza Fontes e Aline Viotto (2017, p. 33), 

26% dos recursos destinados pelas empresas a atividades de interesse social foram vertidos a 

fundações e institutos ligados às próprias companhias, enquanto 20% foram canalizados em 

projetos de investimento social tocados por elas mesmas. 

Esses recursos, portanto, não são direcionados ao fortalecimento institucional das 

organizações do terceiro setor, mas a “planos específicos e concretos, circunscrito(s) por um 

ciclo de despesas contido em poucos anos, previsto e planejado como condição prévia para a 

realização da doação, executado em pouco tempo e com consequente prestação de contas” 

(SOTTO-MAIOR, 2011, p. 89). 

Colabora para este cenário, ainda, a insuficiência de incentivos fiscais para a 

realização de doações no Brasil. Eles alcançam apenas pessoas jurídicas submetidas ao regime 

de tributação por lucro real – que constituem um percentual reduzido do total de empresas 

contribuintes do Imposto de Renda (SPALDING, 2016, p. 65). Os benefícios fiscais para 

pessoas físicas, por sua vez, são limitados e pouco atraentes, razão pela qual os indivíduos de 

maior poder aquisitivo costumam doar por meio de suas companhias (KISIL, FABIANI, et al, 

2012, p. 45).  

Um problema adicional é que os benefícios fiscais que recaem sobre as doações 

para o terceiro setor, além de escassos, dependem da destinação dos recursos a projetos 

específicos (SPALDING, 2016, p. 123/124). Esse tipo de incentivo, além de não ajudar na 

promoção do desenvolvimento institucional das organizações apoiadas, não se amolda à ideia 

de perenidade, pois é voltado a resultados de curto prazo. 

Por fim, mesmo os recursos públicos normalmente são destinados à prestação de 

serviços específicos pela entidade financiada – não colaborando, portanto, para o 

desenvolvimento organizacional da instituição (FONTES; VIOTTO, 2017, p. 33). 

Na área da cultura – na qual se insere a atuação da Fundação Osesp – há uma 

questão adicional. Grande parte do financiamento do setor cultural brasileiro gira em torno do 

Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), instituído pela Lei nº 8.313/1991, a chamada 

                                                
6 Ibidem. 
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Lei Rouanet. O Pronac possui três eixos principais: o Fundo Nacional da Cultura (FNC); 

mecanismos de incentivo fiscal mediante mecenato; e o Fundo de Investimento Cultural e 

Artístico – este último nunca concretizado.  

Por meio do Fundo Nacional da Cultura, o Estado investe diretamente em projetos 

selecionados por editais que devem seguir alguns princípios fixados pela Lei7. O FNC tem 

natureza contábil de fundo, e é formado por recursos do Tesouro, doações, legados, entre outras 

receitas. Os mecanismos de incentivo fiscal, por sua vez, permitem o desconto de parcela do 

Imposto de Renda devido por pessoas físicas e jurídicas para o apoio de projetos pré-

selecionados pela atual Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, ex-

Ministério da Cultura, na forma de doações ou patrocínios.  

Apesar dos impactos relevantes decorrentes de tais fontes8, fato é que elas 

perpetuam o modelo de investimento em projetos específicos, submetendo o setor a variações 

de ordem política e econômica9. Nas palavras de Fernando Luís Schüler (2012, p. 130), tal 

cenário acaba fazendo com que as organizações culturais tenham que sobreviver em um 

“ambiente de insegurança, com problemas crônicos de financiamento, bem como de 

dependência, seja em relação ao Estado, seja em relação às políticas de patrocínio das 

empresas”.  

                                                
7 Art. 4° Fica ratificado o Fundo de Promoção Cultural, criado pela Lei n° 7.505, de 2 de julho de 1986, que passará 

a denominar-se Fundo Nacional da Cultura (FNC), com o objetivo de captar e destinar recursos para projetos 

culturais compatíveis com as finalidades do Pronac e de: 

I - estimular a distribuição regional eqüitativa dos recursos a serem aplicados na execução de projetos culturais e 

artísticos; 

II - favorecer a visão interestadual, estimulando projetos que explorem propostas culturais conjuntas, de enfoque 

regional; 

III - apoiar projetos dotados de conteúdo cultural que enfatizem o aperfeiçoamento profissional e artístico dos 

recursos humanos na área da cultura, a criatividade e a diversidade cultural brasileira; 
IV - contribuir para a preservação e proteção do patrimônio cultural e histórico brasileiro; 

V - favorecer projetos que atendam às necessidades da produção cultural e aos interesses da coletividade, aí 

considerados os níveis qualitativos e quantitativos de atendimentos às demandas culturais existentes, o caráter 

multiplicador dos projetos através de seus aspectos sócio-culturais e a priorização de projetos em áreas artísticas 

e culturais com menos possibilidade de desenvolvimento com recursos próprios. 
8 Estudo recentemente realizado pela Fundação Getúlio Vargas demonstra que apenas os investimentos decorrentes 

dos incentivos fiscais existentes na Lei Rouanet geraram a movimentação de mais de 50 bilhões de reais até o ano 

de 2018. Disponível em: 

http://antigo.cultura.gov.br/documents/10883/1544705/Lei_Rouanet_Metrica_de_Avaliacao.pdf/266725c7-

c3b0-4c88-8ac0-79bf5f8a5642 
9 Recentemente foi realizado o Seminário sobre a Economia da Arte em parceria da Folha de São Paulo e Itaú 

Cultural que tratou destes pontos, e no qual se destacou que a grande dependência do setor dos mecanismos 
previstos na Lei na Rouanet acabou por gerar uma instabilidade a longo prazo. A possibilidade de serem formados 

endowments foi levantada como alternativa ao cenário atualmente existente, conforme destacado em: 

https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2019/08/setor-da-cultura-precisa-diversificar-suas-fontes-de-

financiamento.shtml 

 

https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2019/08/setor-da-cultura-precisa-diversificar-suas-fontes-de-financiamento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2019/08/setor-da-cultura-precisa-diversificar-suas-fontes-de-financiamento.shtml
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O financiamento a longo prazo das organizações do terceiro setor na área cultural 

no Brasil é, portanto, um desafio. Uma saída é a busca de autonomia institucional em relação 

às fontes externas de receitas. Constituir um endowment, nesse contexto, pode ser uma solução 

para proporcionar sustentabilidade e autonomia às organizações do terceiro setor, pois um 

fundo em tais moldes assegura um fluxo contínuo de receitas, independentemente de haver, ou 

não, um projeto em curso. 

Do ponto de vista do doador, a doação para um fundo patrimonial confere um maior 

grau de segurança de que os recursos por ele doados financiarão por muito tempo os seus 

propósitos beneficentes, não se esgotando rapidamente, como ocorre nos casos de doações 

pontuais para a cobertura de despesas operacionais das instituições. 

Quando um endowment apresenta regras de governança sólidas e transparentes, a 

desconfiança dos doadores, potenciais e efetivos, é mitigada. Daí que a transparência na 

divulgação dos resultados das aplicações do fundo e do uso dos recursos é de suma importância 

no processo de construção da legitimidade de determinada organização junto à sociedade 

(FABIANI E CRUZ, 2017, p.192).  

Mas, afinal, o que caracteriza a figura do endowment e como ele contribui para a 

sustentabilidade das organizações? 

 

1.2. Endowments: o que são e para que servem? 

 

O termo endowment, em inglês, tem diferentes significados, sendo utilizado para 

designar desde uma simples dotação ou conta apartada na contabilidade de uma entidade até 

um projeto de captação de recursos. Por isso, adverte Erika Spalding:“é preciso ter cuidado 

porque em alguns textos essas múltiplas acepções são utilizadas indiscriminadamente” (2016, 

p.6). 

Para evitar possíveis confusões semânticas, é importante registrar que, neste 

trabalho, o termo “endowment” será utilizado para designar:  

 
[...] estruturas que recebem e administram bens e direitos, majoritariamente recursos 

financeiros, que são investidos com o objetivo de preservar o valor do capital principal 

na perpetuidade, inclusive contra perdas inflacionárias, e gerar resgates recorrentes e 

previsíveis para sustentar financeiramente um determinado propósito, uma causa ou 

uma entidade. (SOTTO-MAIOR, 2011, p. 66) 

 

O endowment é, portanto, um patrimônio organizado na forma de fundo e que se 

destina a dar autonomia e perenidade a determinadas atividades ou instituições. Sua lógica é 
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preservar o montante principal que lhe deu origem e se valer dos rendimentos que vier a gerar 

para financiar, em um horizonte de longo prazo, a causa ou a entidade à qual está vinculado.  

De acordo com Erika Spalding (2016, p.1), a constituição de um fundo como esse 

traz como vantagem para o seu instituidor a blindagem dos seus fins institucionais, evitando 

que eles sejam reféns de oscilações ou complicações episódicas na captação de recursos, bem 

como que a totalidade do patrimônio da entidade seja comprometida com ações de curto prazo. 

Sem a preocupação constante com a sua sobrevivência imediata, a entidade fica livre para focar 

seus esforços em sua missão institucional. 

Há certa controvérsia a respeito da origem da figura do endowment. Para Fabiani e 

Cruz (2017, p.188), o primeiro caso registrado de fundo patrimonial remonta a Platão, que teria 

deixado de herança para seu sobrinho uma fazenda, ficando a cargo do seu descendente 

financiar, com a receita gerada a partir dessa terra, estudantes e professores da academia 

fundada pelo filósofo. Já Sotto-Maior (2011, p.67) sustenta que os endowments existem desde 

a idade média, período em que a Igreja Católica e as guildas começaram a extrair rendimentos 

de parte do patrimônio que acumulavam, com o objetivo de utilizá-los para garantir seu sustento 

a longo prazo. 

Na Inglaterra, diversos endowments foram criados nos séculos XVIII e XIX. Por 

força da colonização britânica, esse conceito foi exportando para os Estados Unidos, onde 

surgiram fundos patrimoniais como o da universidade de Harvard, constituído ainda em 1830 

(FABIANI E CRUZ, 2017, p. 188/189). 

Os primeiros fundos patrimoniais brasileiros têm sua origem ligada às obras 

assistenciais de organizações religiosas, que recebiam de seus devotos doações ou heranças 

com o propósito de garantir a continuidade das atividades filantrópicas por elas desenvolvidas 

(KISIL, FABIANI, et al, 2012, p. 28/29). Posteriormente, com o surgimento, no Brasil, da 

noção de responsabilidade social das empresas, algumas companhias de grande porte criaram 

fundos patrimoniais importantes10 (KISIL, FABIANI, et al, 2012, p. 28/29).  

Ainda assim, e apesar da multiplicação do número de entidades do terceiro setor 

verificada a partir da década de 1990, os endowments ainda são pouco conhecidos no país. 

Como por aqui os fundos patrimoniais não são dotados de personalidade jurídica 

própria, eles costumam ser criados como uma espécie de separação contábil de parte do 

patrimônio de uma entidade sem fins lucrativos, que, segundo as leis nacionais, deve ser 

constituída sob a forma de associação ou fundação. A criação dessa pessoa jurídica poderá ser 

                                                
10 Encontra-se exemplo disso no setor bancário, dentro do qual foram criadas entidades como a Fundação 

Bradesco, Fundação Banco do Brasil, Fundação Itaú Social e Instituto Unibanco. 
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anterior ao endowment ou idealizada especificamente para gerenciá-lo. (SPALDING, 2016, p. 

43/44).  

No caso de a entidade ser preexistente em relação ao fundo, ela, via de regra, vai 

criar órgãos e regramentos próprios para administrá-lo, com o objetivo de separar claramente 

essa função de gestão patrimonial das atividades de interesse social que constituem sua missão 

(SPALDING, 2016, p. 31). 

A mera existência de recursos e o seu investimento para a geração de rendimentos, 

contudo, não caracterizam, por si só, a existência de um fundo patrimonial.  

Segundo Paula Jancso Fabiani (KISIL, FABIANI, et al, 2012, p. 27), tem-se um 

endowment quando coexistem no investimento do patrimônio: (i) o intuito de sustentar a 

organização de forma perpétua ou por um período específico11; e (ii) regras para a utilização 

dos recursos, nas quais deve estar previsto qual a parcela do fundo que poderá ser resgatada e 

como serão o processo de investimento e a sua estrutura de governança. 

Há, ainda, um terceiro fator caracterizador de um fundo patrimonial, que é a 

natureza da causa que ele se propõe a financiar. Para ser alçado à condição de endowment, um 

fundo deve estar ligado a finalidades de interesse público, como cultura, esporte, assistência 

social, dentre outros. 

Nesse sentido, não se deve confundir os endowments com outras duas espécies de 

fundos, essas mais conhecidas do público em geral, que são os fundos de reserva12 (ou de 

contingência) e de investimento13. Para fixar essa diferenciação, basta ter em mente que 

entidades mantenedoras de endowments devem, por segurança, prever em sua contabilidade 

uma reserva de contingência e podem, na busca por rentabilidade, alocar seus recursos em 

fundos de investimentos. 

                                                
11 Apesar de mais raros, existem também fundos patrimoniais com data certa para acabar. Nesses casos, a proposta 

do endowment é que a totalidade dos seus recursos financeiros seja consumida pelas finalidades da entidade 

apoiada em um prazo determinado. O Instituto Alana, por exemplo, criou em 2013 um fundo patrimonial com 

dotação inicial de R$ 300 milhões e com prazo de vigência de 40 anos, de sorte que, ao final desse período, o 

patrimônio do endowment esteja totalmente esgotado.  
12 O fundo de contingência é o conjunto de recursos de uma instituição destinado, como seu próprio nome já indica, 

a fazer frente a despesas incertas, mas que, caso venham a se realizar, podem gerar prejuízos significativos. Assim, 

caso as instalações de uma entidade venham a sofrer com enchentes ou incêndio, é do fundo de reserva que serão 
retirados os recursos necessários à cobertura dos danos. 
13 Os fundos de investimento, por sua vez, nos termos da Instrução Normativa nº 555/2014, da Comissão de 

Valores Mobiliários, constituem modalidade de investimento coletivo, organizada na forma de condomínio e 

destinada à aplicação em ativos financeiros. O objetivo desses fundos, porém, é apenas promover a lucratividade 

dos seus cotistas, não havendo a preocupação em sustentar alguma causa específica. 
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José Eduardo Sabo Paes (2017) elege as seguintes características como as principais 

dos endowments: i) captação de recursos; ii) regras de resgate; iii) política de investimento; e 

iv) divisão dos ativos em principal e parcela livre.  

Em termos de captação, os fundos patrimoniais costumam ser criados a partir de 

uma única doação substancial realizada em favor de determinada instituição ou, de maneira 

menos comum, da acumulação paulatina de receitas da própria instituição. Algumas entidades 

também criam campanhas de captação especiais para a constituição e ampliação de um 

endowment, utilizando-se de técnicas específicas e focando alvos diferentes daqueles das 

campanhas ordinárias de arrecadação para a cobertura de despesas operacionais (BEAIRD, 

HEYES, 1999). 

Um fator marcante dos fundos patrimoniais é que o montante captado pela 

instituição é destinado à consecução de um fim, sem que os doadores dos recursos tenham 

influência sobre a forma como serão aplicados. Há, portanto, independência da organização em 

relação aos doadores, uma vez que a gestão do endowment costuma ser realizada por 

profissionais em finanças ou empresas especializadas no assunto, de acordo com as regras de 

governança estabelecidas no regulamento de cada fundo. 

Essas regras definem onde os recursos serão alocados, bem como disciplinam a 

realização de retiradas. O que vai diferenciar um endowment de outro, tornando-o único, são a 

sua regra de resgate e a sua política de investimentos. Isso acontece porque elas são 

determinadas basicamente por três fatores: a missão da instituição; as suas necessidades de 

curto, médio e longo prazo; e o tempo pelo qual os recursos devem permanecer investidos. 

Como cada entidade tem finalidade e propósitos específicos, suas necessidades 

também não serão idênticas. Além disso, nem todas as instituições vão ter as mesmas 

aspirações. Enquanto algumas têm o anseio de permanecer do tamanho atual, trabalhando 

apenas em sua comunidade ou na sua cidade, outras podem ter o desejo de se expandir e atuar 

em âmbito nacional ou internacional.  

Esses fatores vão se refletir nas regras de resgate e na política de investimentos dos 

fundos patrimoniais, exigindo que elas estejam sempre em sintonia entre si, pois terão que lidar, 

em conjunto, com a tensão permanente entre as necessidades imediatas da instituição e seus 

planos de perpetuidade.  

De acordo com Paula Jancso Fabiani (KISIL, FABIANI, et al, 2012, p.88/89):  

 

a spending rate, ou regra de resgate, é a fórmula ou conceito adotado para determinar 

quanto do fundo patrimonial será retirado a cada ano para o cumprimento das 

atividades de uma organização ou para o financiamento de uma causa.  
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A fixação da regra de resgate, portanto, mostra-se essencial para a gestão e o 

planejamento do fundo, uma vez que é a partir dela que será definida a taxa de retorno 

necessária para os investimentos. A sua elaboração fica a cargo dos gestores do fundo. Essa 

tarefa, contudo, não é simples. Por isso, comenta Sotto-Maior: 

 

A Regra de Resgate é a norma institucional que estabelece o ritmo de gastos permitido 

para o endowment. Em alguns casos, diversas regras são compiladas em uma Política 

de Resgates, podendo combinar cálculos objetivos com decisões discricionárias 

subjetivas, atribuídas a um indivíduo ou a um órgão colegiado. O ritmo de gastos 

estabelecido pela Regra de Resgate deve levar em consideração a expectativa de 

retorno de longo prazo dos investimentos, projeções de perda de poder aquisitivo por 

efeitos inflacionários, ritmo desejado de crescimento do endowment, entre outros 

fatores. (SOTTO-MAIOR, 2011. p.69/70) 

 

Gastar sem previdência, rendendo-se às necessidades do presente, constitui um 

imenso risco, pois qualquer oscilação na capacidade de captação e geração de receita da 

instituição pode levá-la à extinção. No entanto, poupar em demasia, pensando no futuro, 

diminui a atuação da instituição hoje. Organizações pouco atuantes tendem a contar com menos 

apoio, pois seus doadores deixam de ter a percepção de que sua ajuda está gerando o impacto 

social desejado. 

Daí a necessidade de elaboração de uma regra de resgate sólida, uma vez que “é ela 

que proporciona o equilíbrio de oportunidades entre gerações e permite o acúmulo de esforços, 

ao longo dos anos, capaz de proporcionar o crescimento que transforma pequenos fundos em 

endowments robustos” (SOTTO-MAIOR, 2011. p. 70). 

Se, por um lado, exige-se rigidez das regras de resgate, a fim de que as necessidades 

atuais da instituição não imperem sobre a sua longevidade, de outro, é preciso temperá-las com 

um certo grau de flexibilidade, a fim de permitir que as organizações se adaptem a eventuais 

oscilações econômicas. É importante que essas regras sejam revisitadas periodicamente, para 

se certificar de que elas continuam a fazer sentido diante do cenário vivido naquele momento. 

Justamente em razão dessa dificuldade de balancear a sobrevivência da organização 

a longo prazo com as suas necessidades imediatas, a gestão dos ativos financeiros que compõem 

o fundo patrimonial costuma ficar a cargo de comitês ou conselhos gestores, compostos por 

especialistas em finanças, e não pelos próprios dirigentes da entidade mantida pelo endowment.  

A governança dos fundos e a utilização de seus recursos costumam ser disciplinadas 

em um documento denominado “regulamento do fundo”, que não se confunde com o da 

instituição social. (SPALDING, 2016. p. 45) 
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A política de investimentos, por sua vez, é o conjunto de regras que vai determinar 

como serão alocados os recursos do endowment. Ela é pautada em características muito 

peculiares dos fundos patrimoniais, que são o longo prazo dos investimentos e a sua baixa 

necessidade de liquidez. Nas palavras de Sotto-Maior (2011, p. 70): 

 

A Política de Investimento, por sua vez, apresenta peculiaridades que distinguem os 
endowments de outros fundos e reservas de investidores institucionais ou individuais. 

Isso ocorre por dois principais motivos. Primeiro, porque os endowments possuem um 

horizonte de investimento raramente encontrado em outras estruturas: a perpetuidade. 

Segundo, porque as Regras de Resgates dão aos endowments outra característica que 

impacta diretamente a Política de Investimento: sua necessidade de liquidez é baixa e 

previsível.  

 

A exigência de liquidez e previsibilidade dos investimentos de um fundo 

patrimonial vai depender diretamente do padrão de gastos que a entidade financiada tem no 

presente e que desejará ter no futuro, mas sem perder de vista a missão institucional da entidade 

ou atividade apoiada. 

Outra característica dos endowments é ter o seu patrimônio dividido em duas partes, 

uma delas chamada de “principal” e a outra de “parcela livre”. O principal é a porção 

permanente do fundo, que deverá ser preservada ou acrescida ao longo do tempo, uma vez que 

é dela que se origina a parcela livre. Essa, por sua vez, é a parte que pode ser periodicamente 

resgatada do fundo. 

A parcela principal corresponde à dotação inicial do fundo, independentemente de 

ter sido ela originada de doação única, de uma campanha de captação ou do acúmulo de receitas. 

Como a intenção é promover a sustentabilidade perene da instituição apoiada pelo endowment, 

a política de investimentos tem de ser formulada de maneira que esse quinhão do patrimônio 

seja, no mínimo, corrigido pelos índices de inflação, impedindo assim que seu valor seja 

corroído ao longo do tempo. 

O mais comum, no entanto, é que as instituições busquem a ampliação desse valor 

principal, pois quanto maior ele for, maior também será a parcela livre a ser retirada e a 

segurança em relação à longevidade do fundo. Em alguns casos, quando o endowment é recém-

criado, o seu regulamento prevê que a instituição apoiada vai se abster de resgatar qualquer 

valor até que o principal atinja um montante significativo.  

O incremento do valor do principal se dá por meio de captação, excedentes de 

receitas ou a partir do resultado da política de investimentos do fundo. As regras de resgate 

tradicionais costumam vedar a retirada de valores da parcela principal do endowment. 

Excepcionalmente – em situações em que a organização apoiada esteja passando por 
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dificuldades financeiras graves –, elas permitem que uma parcela do principal seja 

comprometida para o custeio da operação da entidade, pois não faria sentido preservar o fundo 

e permitir ela fechasse as portas. No entanto, os regulamentos dos fundos habitualmente 

preveem que, finda a crise, a parcela principal deve ser reposta o mais rápido possível.  

Outra hipótese em que se permite que o principal seja consumido, mas nesse caso 

com regularidade, é a dos fundos patrimoniais temporários. Como eles já nascem com data certa 

para acabar, suas regras de resgate são formuladas de maneira que os recursos que os compõem 

sejam totalmente utilizados pela instituição até o termo final estipulado.  

Não há fórmula preestabelecida para o cálculo da parcela livre, cabendo ao 

regulamento do fundo fixá-la. Diferentemente do que ocorre em outros países, no Brasil, a 

legislação não prevê uma taxa mínima de resgate, o que confere aos gestores do endowment 

maior liberdade tanto para aplicar os recursos quando para retirá-los.  

A compreensão acerca da composição da parcela livre se alterou ao longo do tempo. 

Nas mencionadas regras de resgate tradicionais, entendia-se que ela deveria corresponder 

apenas a um percentual dos rendimentos do fundo. Eram considerados como rendimentos 

apenas os valores que não fossem provenientes da venda de ativos, pois prevalecia entre os 

gestores a ideia de que os bens do endowment não podiam ser alienados.  

Sem poder vender um imóvel ou um título mobiliário, não era possível capitalizar 

a valorização desses bens. Isso fazia com que os endowments fossem dependentes de 

investimentos que gerassem resultados previsíveis e regulares, o que limitava bastante as 

possibilidades de alocação de seus recursos, que costumavam ser investidos em títulos de renda 

fixa e imóveis. 

Como as necessidades das instituições mantidas pelos endowments se renovavam 

mensalmente, não era possível se dar ao luxo de investir em ativos de risco mais elevado, pois 

oscilações do mercado poderiam fazer secar repentinamente a sua fonte de recursos. 

A guinada de entendimento veio com a chamada estratégia do “retorno absoluto” 

ou “retorno total” da carteira, desenvolvida na década de 1960 pela Ford Foundation14 e 

segundo a qual a parcela livre a ser resgatada do fundo deveria ser calculada levando em 

consideração não apenas os frutos dos investimentos, mas também a valorização do seu 

patrimônio. A possibilidade de incorporar essa valorização à base de cálculo da parcela livre 

surgiu com a superação da premissa de que os ativos do endowment não poderiam ser alienados. 

                                                
14 Para mais detalhes sobre a evolução das políticas de investimento dos fundos patrimoniais e, em especial, sobre 

a estratégia do retorno absoluto da carteira, sugerimos a leitura de Sotto-Maior (2011). 
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Com a utilização dessa nova estratégia, a situação se alterou. Aplicações financeiras 

em ações, por exemplo, tornam-se uma grande oportunidade para os fundos patrimoniais. Tanto 

foi assim que, hoje, a compra e venda desses valores mobiliários é prática amplamente 

difundida entre eles. 

Quando a política de investimentos e as regras de resgate de um endowment são 

bem projetadas, a instituição apoiada se torna menos propensa a ser afetada pelas oscilações de 

demanda por seus produtos e serviços, ou pelas crises econômicas, pois o fundo lhe rende um 

volume regular de receitas.  

Esse efeito positivo dos fundos patrimoniais foi captado por Paula Jancso Fabiani 

(KISIL, FABIANI, et al, 2012, p. 38), para quem: 

 

Muitas organizações sem fins lucrativos têm dificuldades para planejar em longo 

prazo devido à incerteza do fluxo de recursos futuros. Ao reduzir a variabilidade dos 

recursos disponíveis (da receita), os fundos patrimoniais promovem o planejamento 

de longo prazo e fortalecem a viabilidade da instituição do ponto de vista operacional. 

Este é um dos fatores de maior relevância para a criação de fundos patrimoniais.  

 

Essa observação não é isolada na doutrina. Sotto-Maior (2011, p. 86/87) a traduziu 

da seguinte forma: 

 

Entidades sem Fundos Patrimoniais ficam mais vulneráveis a ciclos de abundância e 

carência de investimentos sociais, o que faz com que as doações, quando presentes, 

sirvam ao uso imediato, mas tenham pouca capacidade de gerar um crescimento 

sustentável. Em tempos de escassez, quando as doações rareiam, entidades que 

possuem um endowment bem estruturado têm mais chances de sobreviver e de fazê-

lo com menos impacto sobre as suas atividades, até que um novo ciclo de fartura se 

inicie e se faça sentir no aumento do volume de recursos disponíveis para doação. 

 

Além das dificuldades que afetam o financiamento do terceiro setor de modo geral 

– como a cultura de doações atreladas a projetos e a falta de benefícios fiscais –, a constituição 

de fundos patrimoniais no Brasil enfrenta obstáculos próprios. Sotto-Maior (2011, p. 88), nesse 

sentido, aponta dois deles: (i) a incipiência de serviços especializados; e (ii) a inexistência de 

uma forma jurídica específica legalmente prescrita. 

A criação e o monitoramento da execução de regras de resgate e políticas de 

investimento demandam um conhecimento técnico especializado que não é acessível para boa 

parte das instituições do terceiro setor, pois a contratação de profissionais com essa expertise 

custa caro. Uma possibilidade para contornar esse problema e aumentar a rentabilidade dos 

investimentos ainda não explorada por essas organizações é a reunião de fundos de menor porte 

em uma espécie de pool. Nele, cada entidade receberia um valor proporcional ao montante por 
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ela investido. Essa estrutura possibilitaria uma redução de custos, principalmente de pessoal 

para administrar os recursos15.  

Paula Jancso Fabiani (KISIL, FABIANI, et al, 2012, p. 87), ao tratar das vantagens 

dessa forma de operar fundos patrimoniais, comenta que:  

 
[...] criar diversos fundos pode impactar a negociação com instituições financeiras. 

Fundos pequenos têm dificuldades em negociar taxas de administração, o que impacta 

sua rentabilidade, e não conseguem montar estruturas complexas. Uma gestão única 
permite acomodar interesses diversos e, ao mesmo tempo, reduzir custos, uma vez 

que a administração de um montante maior de recursos alavanca o poder de 

negociação de taxas e benefícios. 

 

Outra alternativa para as organizações que não têm condições de manter um corpo 

técnico especializado para gerir seu endowment é a contratação de uma instituição financeira 

ou de uma empresa de consultoria. Hoje em dia esses serviços são encontrados com maior 

facilidade. Essa terceirização, contudo, deve se restringir às atividades técnicas. É importante 

haver um órgão institucional, pertencente à organização apoiada ou ao próprio fundo, que se 

responsabilize por definir as diretrizes do endowment. 

A ausência de marco legal específico era apontada também como uma das 

principais dificuldades para a constituição de um fundo patrimonial no Brasil. Diante desse 

vácuo normativo, os interessados em constituir um endowment se viam obrigados a contratar 

profissionais para desenhar o fundo, desde suas premissas básicas. Isso implicava que toda a 

sua estrutura jurídica e suas regras de funcionamento tinham que ser definidas por meio de 

instrumentos particulares.  

O custo de toda essa preparação era muito elevado para a maioria das organizações 

do terceiro setor, o que tornava a criação de um fundo patrimonial uma alternativa exclusiva 

das instituições de grande porte (SOTTO-MAIOR, 2011, p. 88). 

É por isso que hoje os fundos patrimoniais brasileiros apresentam formatos, regras 

de governança e de utilização de recursos tão díspares entre si. Como não havia uma previsão 

normativa da sua concepção mínima, ficou a cargo dos seus criadores, tendo em mente os 

objetivos de cada entidade apoiada, estipular suas formas, ao tentar adaptá-las às categorias 

legais então existentes. Para operar um endowment nesse contexto de insegurança jurídica, de 

                                                
15Beaird e Hayes (1999, p. 43) afirmam que nos Estados Unidos boa parte dos endowments dos colégios católicos 

funciona dessa maneira, tendo o pool de fundos gerido pelas dioceses a que pertencem. Segundo os autores, apesar 
dessa fórmula retirar um pouco da autonomia dos endowments das escolas, ela é uma boa maneira de operar, pois, 

como esses colégios normalmente têm fundos pequenos, é mais prático e vantajoso financeiramente que a diocese 

tenha um só Conselho Gestor responsável por investir todo o dinheiro.  

Segundo Fernando Luís Schüler (2012), a Ontario Arts Foundation, no Canadá, adotou uma sistemática 

semelhante, baseada no matchfunding.  
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acordo com Erika Spalding (2016, p. 128), era preciso conhecer os entraves legais existentes, a 

fim contorná-los da maneira mais eficiente e segura possível.  

Apesar das dificuldades aqui retratadas e do desconhecimento que ainda envolve os 

fundos patrimoniais no Brasil, os benefícios que eles trazem – não apenas diretamente às 

organizações que financiam, mas também os indiretos, que atingem até mesmo o mercado 

nacional de capitais (FABIANI E CRUZ, 2017, p. 192) – são suficientes para se defender a 

adoção de políticas que estimulem a sua popularização entre as entidades do terceiro setor. 

A lacuna existente no ordenamento jurídico brasileiro foi recentemente preenchida 

com a edição da Lei nº 13.800/2019. A esperança é que, a exemplo do que ocorreu recentemente 

na França16, o novo texto legal impulsione a criação de fundos patrimoniais. O prognóstico de 

Fabiani e Cruz (2017, p. 202), é que, uma vez fixadas as características essenciais para que um 

conjunto de bens seja definido como fundo patrimonial, “o caminho se abrirá para que a 

sociedade e o Estado estruturem políticas e ações de incentivo que estimulem o surgimento e o 

desenvolvimento de endowments”. 

Os principais aspectos da Lei nº 13.800/2019 serão abordados ao longo do presente 

trabalho. 

 

1.3. Experiência internacional (Benchmarking) 

 

Apesar de incipiente no Brasil, o uso do endowment no exterior é bastante difundido 

em diferentes áreas, sendo um instrumento consolidado para o financiamento de causas de 

interesse público.  

Assim, antes de adentrarmos na apresentação do novo marco legal brasileiro, 

julgamos relevante trazer a conhecimento exemplos da presença de endowments, concentrando 

a análise, contudo, em fundos relacionados a orquestras. O recorte se justifica na medida em 

que o objeto principal de análise do trabalho é o fundo patrimonial de uma Fundação 

responsável pela gestão de uma orquestra, atividade esta que possui particularidades17 que a 

                                                
16 Segundo reportagem publicada no jornal Valor Econômico, com a aprovação do marco regulatório francês dos 

endowments, 200 novos fundos patrimoniais foram criados apenas no primeiro ano de vigência da norma. Para 

mais informações, conferir: Nova lei impulsionará endowments no Brasil, disponível em: 

<https://www.pressreader.com/brazil/valor-economico/20190104/282230896823942> Acessado em 08 de julho 

de 2019. 
17 A gestão de uma orquestra de nível internacional, como a Osesp, exige que o endowment produza um fluxo 

regular de receitas, uma vez que é preciso arcar com custos fixos recorrentes, como, por exemplo, os salários dos 

músicos. Fundos patrimoniais responsáveis pelo financiamento de bolsas de estudos e projetos de pesquisa em 

universidades, por outro lado, têm mais espaço para adaptação em caso de diminuição repentina na fonte de 

recursos, pois é sempre possível deixar de conferir novas bolsas ou de selecionar editais de projetos.   

https://www.pressreader.com/brazil/valor-economico/20190104/282230896823942
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diferenciam de outros ramos em que o apoio de fundos patrimoniais é mais comum, como é o 

caso das universidades18. 

As orquestras, em linhas gerais, possuem tradicionalmente dois modelos de 

financiamento. O primeiro é o das chamadas “filarmônicas”, que nada mais são do que 

sociedades de apoiadores de um determinado corpo artístico – daí o prefixo filo que se refere a 

“amigos”. Um grande exemplo desse modelo é a prestigiosa Orquestra Filarmônica de Viena, 

que, desde sua origem, baseou sua organização nos “princípios filarmônicos”, segundo os quais 

a orquestra é, do ponto de vista organizacional, financeiro e artístico, totalmente autônoma, de 

sorte que suas decisões são tomadas de maneira democrática por todos os seus membros 

apoiadores19. 

Este modelo foi replicado ao redor do mundo, havendo orquestras filarmônicas 

geridas por associações privadas em diferentes locais, com destaque para os Estados Unidos 

onde existem diversas associações privadas na gestão de orquestras – a Filarmônica de Nova 

Iorque, a Filarmônica de Boston e a Filarmônica de Chicago são grandes exemplos. 

Em paralelo, há um modelo público de financiamento – no qual as orquestras são 

custeadas e operadas como uma política pública do Estado, dependendo de repasses advindos 

do orçamento público. Os modelos coexistem, havendo cidades em que Orquestras 

Filarmônicas e Sinfônicas atuam paralelamente. Contudo, fato é que, em regra, os modelos se 

misturam e em muitos momentos as filarmônicas dependem de repasses estatais, enquanto em 

outros, orquestras mantidas pelo Estado acabam por receber doações privadas. 

A Osesp, neste contexto, é uma orquestra essencialmente mantida por recursos 

públicos – quase 50% da sua receita advém de repasses públicos, como será visto adiante – mas 

que também possui outras fontes de financiamento, como bilheteria, venda de souvenires, 

aluguel de espaço, eventos privados, dentre outras que serão tratadas ao final do presente 

trabalho. Não se trata, portanto, estritamente de uma filarmônica, apesar de a forma fundacional 

da sua atual gestora aproximar os modelos.  

No tocante aos endowments, a sua existência, aparentemente, não tem relação com 

o modelo de financiamento da orquestra, existindo tanto em filarmônicas como em orquestras 

que dependem de repasses públicos. Entretanto, eles são mais comuns nos Estados Unidos, 

                                                
18 A pesquisa foi realizada por meio de consultas aos sites das respectivas orquestras. O conteúdo acessível, 

contudo, se mostrou bastante limitado, motivo pelo qual a avaliação se concentrou apenas na Filarmônica de Nova 

Iorque a na análise das regras incidentes nos endowments norte-americanos. 
19 Fonte: https://www.wienerphilharmoniker.at/orchestra/history, em tradução livre. 

https://www.wienerphilharmoniker.at/orchestra/history
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havendo notícias de fundos patrimoniais milionários por detrás das grandes orquestras 

estadunidenses. 

A filarmônica de Nova Iorque – organizada, como visto, na forma de uma 

associação privada – detém um endowment que conta com mais de 200 milhões de dólares20, 

formado por 114 fundos oriundos de doações de uso restrito ou perene, e outras de uso 

irrestrito21. Cabe destacar que apesar de sua caracterização como associação privada, a 

Filarmônica de Nova Iorque também recebe repasses do chamado National Endowment for the 

Arts, possuindo, então, até certa medida, financiamento público22. 

Operado de forma separada do restante das contas da Orquestra, o endowment da 

Filarmônica de Nova Iorque é administrado pelo Conselho de Diretores da Associação, que fixa 

políticas de investimento com o objetivo de manter um fluxo contínuo para os programas 

suportados pelo Fundo, mas mantendo a sua capacidade de captação.  

De acordo com o Relatório Patrimonial da Orquestra, a Associação investe os 

recursos do endowment de maneira diversificada, com risco moderado, adotando a estratégia 

de retorno total e buscando o aumento de capital e de valor real. A política de resgates, por sua 

vez, permite a apropriação, pela sociedade gestora, de até de 6% (seis por cento) do valor do 

Fundo para garantir a sua operação. Com isso pretende-se garantir a capacidade de retorno a 

longo prazo esperada do endowment, e, ainda: 

 

over the long term, management expects the current spending policy to maintain the 

purchasing power of the endowment assets held in perpetuity or for a specified term, 

as well as to provide additional real growth through new gifts and investments 

return.23 

 

Cabe destacar que há nos Estados Unidos um “código” que disciplina as políticas 

de investimento e resgate de fundos patrimoniais filantrópicos, o chamado Uniform Prudent 

Management of Institutional Funds Act (UFPMIA), adotado por grande parte dos estados norte-

americanos e que servem de base para os regimentos internos de diferentes endowments. 

                                                
20 Valores referentes a dezembro/2018. 
21 Conferir: https://www.wqxr.org/story/new-york-philharmonic-receives-record-25-million-donation/ 
22 Além dos fundos particulares de cada equipamento, há nos Estados Unidos o chamado National Endowment for 

the Arts, voltado ao financiamento do setor cultural e constituído sob a forma de agência pública custeada por 

verbas orçamentárias autorizadas pelo Congresso. Contando com corpo diretivo indicado pelo Presidente da 

República, o NEA é responsável pelo financiamento de diferentes atividades culturais, inclusive orquestras. Em 
que pese a sua denominação, não se trata propriamente de um endowment, nos moldes definidos no início deste 

trabalho, aproximando-se mais de um fundo público de fomento, como o Fundo Nacional de Cultura anteriormente 

mencionado. (informações disponíveis em www.arts.gov) 
23 Todas as informações foram extraídas dos relatórios da Orquestra disponíveis em 

https://nyphil.org/~/media/pdfs/publications/2018-annual-report-v2.pdf?la=en 

https://www.wqxr.org/story/new-york-philharmonic-receives-record-25-million-donation/
https://nyphil.org/~/media/pdfs/publications/2018-annual-report-v2.pdf?la=en
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Ao que interessa, o UFPMIA determina que os responsáveis pelos investimentos 

devem observar regras de prudência e boa-fé, além de levar em consideração na alocação de 

recursos as causas suportadas pela instituição beneficiada, as condições econômicas, a inflação, 

as taxas de retorno, o portfólio do fundo, dentre outros balizamentos. 

Para os resgates a disciplina é semelhante, trazendo alguns parâmetros que devem 

ser observados, sempre levando em consideração a duração e a preservação do principal a longo 

prazo. O ato traça, ainda, um limite do que pode ser presumido como prudente em termos de 

resgate, estabelecendo que: 

 

The appropriation for expenditure in any year of an amount greater than 7 percent of 

the fair market value of an endowment fund, calculated on the basis of market values 

determined at least quarterly and averaged over a period of not less than three years 

immediately preceding the year in which the appropriation for expenditure is made, 

creates a rebuttable presumption of imprudence. For an endowment fund in existence 

for fewer than three years, the fair market value of the endowment fund shall be 

calculated for the period the endowment fund has been in existence.24 

 

Assim, com relação ao que poderia ser aproveitado como modelo para fins de 

análise do presente trabalho, destacamos (i) a fixação de regras claras de investimentos que 

garantam o crescimento do fundo e (ii) uma política de resgates que permita a utilização de 

valores em programas e ao mesmo tempo preserve a capacidade de captação e investimento do 

fundo e o seu principal.  

Tal avaliação vai ao encontro das conclusões trazidas no início desta Primeira Parte 

com relação aos aspectos mais relevantes na regulamentação dos fundos patrimoniais. 

Cabe analisar, agora, como tais temas foram tratados tanto na nova Lei nº 

13.800/2019 como no Regimento Interno do Fundo de Capital da Fundação Osesp. 

 

  

                                                
24Disponível em 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=PROB&division=9.&title=&part=7. 
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SEGUNDA PARTE 

A Lei nº 13.800/2019 e o novo regramento para os Fundos Patrimoniais no Brasil 

 

 

A ausência de uma disciplina jurídica própria foi, por muito tempo, apontada como 

o principal entrave ao desenvolvimento dos fundos patrimoniais no Brasil, tendo essa lacuna 

sido suprida com a promulgação da Lei nº 13.800/201925. A inspiração para a edição desse novo 

marco legal surgiu em 02 de setembro de 2018, data em que o acervo do Museu Nacional no 

Rio de Janeiro foi destruído em um incêndio de proporções catastróficas, expondo a 

precariedade financeira da instituição e gerando debates sobre alternativas para o financiamento 

de equipamentos públicos 26.  

Em 10 de setembro de 2018, foi editada a Medida Provisória 851/2018 – dispondo 

sobre a constituição de fundos patrimoniais voltados para a arrecadação, gestão e destinação de 

doações para programas, projetos e outras finalidades de interesse público27, exercidos 

diretamente pelo Estado ou por entidades do terceiro setor. 

Em 27 de novembro de 2018 foi aprovado por uma Comissão Mista o Relatório 

Final de avaliação da MP, com a formulação do Projeto de Lei de Conversão, que foi depois 

aprovado pelo Congresso Nacional. Após veto parcial da Presidência da República28, em 04 de 

                                                
25  A Lei nº 13.800/2019 foi a primeira a regular os fundos patrimoniais em âmbito nacional. No entanto, já havia 

precedente na legislação estadual do Rio Grande de Sul, por meio da Lei nº 12.761/2007, que trouxe a figura dos 

“fundos permanentes de sustentabilidade”. Sobre essa norma, Fernando Luís Schürle (2012, p. 143) aduz que: 

“Não se trata de uma lei de apoio a projetos culturais, mas para projetos de natureza social. A Lei determina que 

5% do valor de cada projeto aprovado seja direcionado para um ‘fundo permanente de sustentabilidade’, de uma 

fundação de direito privado, velada pelo Ministério Público. Para habilitar-se a receber esses recursos, a fundação 

deve instituir o fundo em seus estatutos.” 
26 Matérias jornalísticas da época discutiram a questão do financiamento dos museus, que ainda dependeriam 

excessivamente de repasses públicos. Nesse sentido: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/04/politica/1536097870_413822.html 
27 A grande dependência dos equipamentos de recursos públicos dada a baixa capacidade de captação foi destacada 

nas razões de encaminhamento da MP, conforme trecho que se destaca: “2. O financiamento das instituições 

públicas tem enfrentado dificuldades nos últimos anos. A maior parte do orçamento público é alocada em despesas 

de custeio, especialmente pessoal e encargos sociais, sobrando pouco espaço para conservação patrimonial e 

investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essas instituições possuem pouca  tradição na captação 

de recursos privados, como também enfrentam a inexistência de normas específicas sobre o tema, que confiram 

segurança jurídica e as incentivem, de modo a promover o desenvolvimento de suas atividades finalísticas.˜, 

disponível em https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134246, consulta em 

05/12/2018. 
28 Os vetos abrangeram, em breve resumo: (i) dispositivos que tratavam da aplicação da lei nas áreas de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (ii) dispositivos que previam a possibilidade de fundações de apoio de universidades 

e centros de ensino e pesquisa fossem equiparadas às organizações gestoras de fundos patrimoniais (iii) a 

possibilidade de entidades enquadrem fundos já existentes aos termos da Lei (iv) todos os dispositivos que 

tratavam de incentivos às doações aos fundos patrimoniais, que foram entendidos como renúncia fiscal. 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/134246
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janeiro de 2019, a MP foi convertida na Lei nº 13.800/201929, que hoje constitui o marco legal 

sobre fundos patrimoniais no país. 

Descreveremos, a seguir, a modelagem e as principais novidades trazidas pela Lei 

– cuja aplicação e impactos são apenas incipientes, dada a sua recente publicação30 – com o 

intuito de, ao final, ponderarmos a aplicabilidade do novo regramento ao fundo de capital da 

Fundação Osesp. 

 

2.1. A Lei nº 13.800/2019 e a regulamentação dos Fundos Patrimoniais no 

Brasil: relação com a entidade, modelos contratuais e regras de governança. 

 

A Medida Provisória que deu origem à Lei nº 13.800/2019 foi editada logo após o 

incêndio ocorrido no Museu Nacional do Rio de Janeiro, com o objetivo de autorizar a 

Administração Pública a firmar instrumentos com entidades gestoras de fundos patrimoniais, 

visando ao financiamento de equipamentos públicos. Trata-se, portanto, de uma Lei oriunda da 

conversão de uma Medida Provisória.  

Cabe mencionar que àquela altura estavam em andamento oito projetos de lei 

tratando da regulamentação dos fundos patrimoniais no Brasil. A maior parte deles, todavia, 

eram setoriais, sendo os mais conhecidos deles o PLC 158/2017, da Deputada Bruna Furlan 

(PSDB), e o PLC 8694/2017, proposto pela Senadora Ana Amélia (PP), ambos voltados para a 

área da educação. A Medida Provisória aproveitou apenas partes destes projetos e pretendeu 

regulamentar todas as espécies de fundos patrimoniais voltados para o financiamento de causas 

de interesse público. 

Tendo em vista o objeto do presente estudo, o primeiro tema que merece maior 

atenção diz respeito à extensão da aplicação da nova norma aos fundos patrimoniais vinculados 

a entidades do terceiro setor.  

Não há como negar que boa parte de seus dispositivos foi pensada para o 

financiamento de instituições públicas. Nesse sentido, a Medida Provisória, em sua versão 

original, trazia regras detalhadas de governança que – após a elaboração do Projeto de 

Conversão – foram restringidas às organizações gestoras de fundo patrimonial que vierem a 

celebrar instrumento de parceria, com cláusula de exclusividade, com instituição pública 

                                                
29 Todas as referências legislativas deste item do trabalho se referem ao texto da Lei nº 13.800/2019 conforme 

redação vigente em julho/2019. 
30 Lei promulgada no dia 04/01/2019. 
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apoiada – a dizer, quando o fundo serve para o financiamento direto e exclusivo de um 

determinado equipamento público. 

Diferente, contudo, é o caso dos fundos patrimoniais que visam assegurar a 

sustentabilidade de entidades do terceiro setor, ainda que estas tenham parcerias com o Estado 

para a gestão de equipamentos públicos – como é o caso da Fundação Osesp. Nesta hipótese, o 

fundo fica atrelado à entidade e seus rendimentos devem servir como forma de custeio de suas 

atividades. 

Dito isso, exceção feita aos dispositivos que têm sua aplicação restrita às gestoras 

com cláusula de exclusividade com instituição pública apoiada, a disciplina dos fundos 

patrimoniais trazida pela Lei nº 13.800/2019 é aplicável também aos fundos patrimoniais do 

terceiro setor. 

Tanto é assim que o texto normativo, ao definir o que se deve entender por 

instituição apoiada, a conceitua como “instituição pública ou privada sem fins lucrativos e os 

órgãos a ela vinculados dedicados à consecução de finalidades de interesse público e 

beneficiários de programas, projetos ou atividades financiados com recursos do fundo 

patrimonial” (art. 2º, inc. I). A única limitação existente se refere às causas que podem ser 

apoiadas, que devem  estar relacionadas às áreas de educação, ciência, tecnologia, pesquisa e 

inovação, cultura, saúde, meio ambiente, assistência social, desporto, segurança pública, 

direitos humanos e outras finalidades de interesse público (art. 1º, Parágrafo Único31). 

Dessa forma, não há óbice para a aplicação das regras trazidas pelo novo marco 

legal aos fundos patrimoniais de entidades do terceiro setor. Discussões diferentes, contudo, 

são aquelas sobre a obrigatoriedade de tais organizações constituírem seus fundos nos termos 

da Lei e a situação dos endowments já existentes. Tais pontos serão objeto de análise mais 

pormenorizada ao final desta Segunda Parte. 

Já no que diz respeito às inovações trazidas pela Lei nº 13.800/2019, uma das 

principais se refere à obrigatoriedade da separação contábil, administrativa e financeira dos 

fundos com relação aos seus instituidores e à entidade beneficiária (art. 4º, §1º32). Ainda na 

                                                
31 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a constituição de fundos patrimoniais com o objetivo de arrecadar, gerir e destinar 

doações de pessoas físicas e jurídicas privadas para programas, projetos e demais finalidades de interesse público. 

Parágrafo único. Os fundos patrimoniais constituídos nos termos desta Lei poderão apoiar instituições relacionadas 

à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, à cultura, à saúde, ao meio ambiente, à assistência 

social, ao desporto, à segurança pública, aos direitos humanos e a demais finalidades de interesse público.  
32 Art. 4º O fundo patrimonial constituirá fonte de recursos de longo prazo a ser investido com objetivos de 
preservar seu valor, gerar receita e constituir fonte regular e estável de recursos para fomento das finalidades de 

interesse público. 

§ 1º O patrimônio do fundo patrimonial será contábil, administrativa e financeiramente segregado, para todos os 

fins, do patrimônio de seus instituidores, da instituição apoiada e, quando necessário, da organização executora. 

[...]  
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busca por garantir uma certa autonomia à gestão do fundo patrimonial, há previsão expressa de 

ausência de corresponsabilidade entre as instituições gestoras dos fundos e as eventuais 

entidades apoiadas.  

Deixou o novo regramento, contudo, de criar uma figura jurídica nova ou atribuir 

personalidade jurídica ao endowment – ponto que era considerado por muitos como essencial. 

Conforme descreveu Erika Spalding (SPALDING, 2016, p. 120): 

 

A solução, na linha de outras discussões societárias sobre separação patrimonial, é a 

criação de uma nova pessoa jurídica. A lógica aplica-se também aos fundos 

patrimoniais e tal demanda foi recorrente nas entrevistas realizadas. Dotá-los de 

personalidade jurídica eliminaria significativos custos de decisão no momento de sua 

constituição e, talvez ainda mais importante, garantiria a proteção e autonomia efetiva 

de seus recursos. Ademais, traria clareza e previsibilidade aos doadores e ao próprio 
fundo, capaz então de planejar de modo mais adequado seus investimentos no longo 

prazo.  

 

Assim, da mesma forma como já acontecia antes da edição do novo regramento, o 

fundo eventualmente criado será tratado como objeto de direito e deverá ser gerido por 

entidades constituídas como associações ou fundações, nos termos do Código Civil. Houve, 

com isso, uma adaptação da ideia de se criar uma pessoa jurídica na forma de um trust para o 

que já existia no ordenamento jurídico brasileiro.  

A intenção por detrás, todavia, é a mesma: garantir a separação da gestão do 

endowment da operação da instituição apoiada, evitando-se, com isso, situações, por exemplo, 

em que o fundo tenha que arcar com déficits operacionais daquela entidade.  

Nesse sentido, Paula Jancso Fabiani (2019, p. 01) sublinha que: 

 

Importante mencionar que a Lei brasileira determina a instituição de uma organização 

gestora de fundos patrimoniais, cujo objeto será a captação e gestão de recursos 

filantrópicos, ou seja, ela não poderá operar programas e projetos. Esta organização 

pode ser uma fundação ou associação, alternativas legais para uma organização sem 

fins lucrativos no Brasil. Com isso, dentre os benefícios da Lei, temos a desejada 

proteção patrimonial dos recursos. Desta forma, o fundo não sofrerá com eventuais 
passivos das organizações e projetos financiados.  

 

A Lei nº 13.800/2019 descreve, ainda, três participantes diferentes que compõem o 

ciclo do financiamento via endowment:  

(i) a organização gestora – que será criada exclusivamente para gerir e captar 

recursos para o Fundo (art. 2º, inc. II33);  

                                                
33 Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se: 
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(ii) a instituição apoiada – que pode ser uma instituição pública ou privada, sem 

fins lucrativos, desde que se dedique a finalidades de interesse público relacionadas a educação, 

ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, cultura, saúde, meio ambiente, assistência social e 

desporto (art. 2º, inc. I, cc o art. 1º, Parágrafo Único); e  

(iii) a organização executora – correspondente à instituição ou organização sem 

fins lucrativos que atua em parceria com as instituições apoiadas – como, por exemplo, ocorre 

nos Contratos de Gestão – e que é a responsável final pela execução dos programas e projetos.  

O texto normativo trouxe dois novos instrumentos jurídicos para balizar a relação 

entre esses participantes.  

O primeiro é o vínculo de cooperação que deve ser firmado entre a organização 

gestora e a instituição apoiada – denominado pela Lei de “Instrumento de Parceria”34 –  e que 

serve para determinar a finalidade de interesse público que será apoiada, podendo ser, como já 

mencionado, exclusivo ou não com relação a determinada entidade, pública ou privada (art. 2º, 

inc. VII e cc art. 18 e ss). De se ressaltar que no caso de Instrumentos de Parceria firmados em 

exclusividade com uma determinada entidade pública, há regras específicas na Lei que deverão 

ser observadas. 

                                                
I - instituição apoiada: instituição pública ou privada sem fins lucrativos e os órgãos a ela vinculados dedicados à 

consecução de finalidades de interesse público e beneficiários de programas, projetos ou atividades financiados 

com recursos de fundo patrimonial; 

II - organização gestora de fundo patrimonial: instituição privada sem fins lucrativos instituída na forma de 

associação ou de fundação privada com o intuito de atuar exclusivamente para um fundo na captação e na gestão 

das doações oriundas de pessoas físicas e jurídicas e do patrimônio constituído; 

III - organização executora:  instituição sem fins lucrativos ou organização internacional reconhecida e 

representada no País, que atua em parceria com instituições apoiadas e que é responsável pela execução dos 

programas, dos projetos e de demais finalidades de interesse público; 

IV - fundo patrimonial: conjunto de ativos de natureza privada instituído, gerido e administrado pela organização 

gestora de fundo patrimonial com o intuito de constituir fonte de recursos de longo prazo, a partir da preservação 
do principal e da aplicação de seus rendimentos; 

V - principal:  somatório da dotação inicial do fundo e das doações supervenientes à sua criação; 

VI - rendimentos:  o resultado auferido do investimento dos ativos do fundo patrimonial; 

VII - instrumento de parceria: acordo firmado entre a organização gestora de fundo patrimonial e a instituição 

apoiada, que estabelece o vínculo de cooperação entre as partes e que determina a finalidade de interesse público 

a ser apoiada, nos termos desta Lei; 

VIII - termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público: acordo firmado entre 

a organização gestora de fundo patrimonial, a instituição apoiada e, quando necessário, a organização executora, 

que define como serão despendidos os recursos destinados a programas, projetos ou atividades de interesse 

público; e 

IX - (VETADO). 

Parágrafo único. As fundações de apoio credenciadas na forma da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, 
equiparam-se às organizações gestoras definidas no inciso II do caput deste artigo, podendo realizar a gestão dos 

fundos patrimoniais instituídos por esta Lei, desde que as doações sejam geridas e destinadas em conformidade 

com esta Lei. 
34 Em nada se confunde com os instrumentos previstos na Lei 13.019/2014 – marco legal das parcerias do Poder 

Público com o Terceiro Setor. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8958.htm
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O segundo é o chamado “Termo de Execução de Programas e Projetos”, que 

corresponde a um acordo firmado entre a gestora do fundo, a instituição apoiada e, quando for 

o caso, a organização executora, definindo o modo como serão despendidos os recursos (art. 2º, 

inc. VIII cc art. 18 e ss).  

Assim é que a Lei nº 13.800/2019 desenhou uma nova modelagem para a atuação 

dos fundos patrimoniais, que serão geridos por organizações voltadas somente para esta 

finalidade, as quais deverão pactuar os Instrumentos de Parceria com as instituições apoiadas, 

para a posterior celebração de diferentes Termos de Execução de Programas e Projetos. 

Cabe esclarecer que o Instrumento de Parceria não gera qualquer obrigação de 

dispêndio, que dependerá dos parâmetros fixados nos Termos de Execução (art. 1835). Estes, 

por sua vez, deverão ser firmados para cada programa, projeto ou atividade que contar com 

destinação dos recursos do endowment, devendo estabelecer, dentre outros aspectos, 

cronograma de desembolso, prestação de contas e critérios de avaliação (art. 2136). 

A ideia, claramente, foi tentar garantir mais segurança jurídica e transparência às 

doações feitas aos fundos patrimoniais, cujas finalidades ficam vinculadas àquelas 

estabelecidas nos Instrumentos de Parceria, e a destinação dependendo da fixação em Termos 

específicos – devidamente aprovados.  

Nada impede, aliás, que uma mesma entidade gestora apoie mais de uma instituição, 

quando não houver cláusula de exclusividade, e firme diferentes Termos de Execução para 

programas e projeto diversos.  Há a previsão na lei, ainda, de cenários de suspensão ou 

encerramento de parcerias a depender da existência, ou não de cláusula de exclusividade. Em 

não existindo, o fim do ajuste implica a devolução dos valores não executados à gestora, que 

                                                
35 Art. 18.  A instituição apoiada firmará instrumento de parceria com a organização gestora de fundo patrimonial 

e, no caso de instituição pública apoiada, serão firmados também termos de execução de programas, projetos e 
demais finalidades de interesse público, verificado o cumprimento dos requisitos de constituição de que trata a 

Seção II deste Capítulo. 

Parágrafo único. O instrumento de parceria de que trata o caput deste artigo estabelecerá a formação de vínculo de 

cooperação entre a instituição apoiada e a organização gestora de fundo patrimonial, sem gerar de imediato 

obrigações de dispêndio de recursos, as quais, no caso de instituição pública apoiada, decorrem da celebração de 

cada termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público. 
36 Art. 21.  A destinação dos recursos do fundo patrimonial para programas, projetos e atividades de interesse da 

instituição pública apoiada será precedida da celebração de termo de execução de programas, projetos e demais 

finalidades de interesse público entre a instituição apoiada, a organização gestora de fundo patrimonial e, quando 

necessário, a organização executora. 

Parágrafo único. Para cada programa, projeto ou atividade será firmado termo de execução, que indicará: 

I - o objeto do ajuste; 
II - o cronograma de desembolso; 

III - a forma como será apresentada a prestação de contas; 

IV - os critérios para avaliação de resultados; e 

V - as responsabilidades da instituição apoiada, da organização gestora de fundo patrimonial e, quando necessário, 

da organização executora. 



   

 

37 

poderá firmar novas parcerias com outras entidades; no caso de haver exclusividade, a lógica é 

diversa, e o fundo deverá ser transferido para outra entidade gestora que tenha finalidades 

congêneres37. 

Em regra, os Termos de Execução serão firmados quando a entidade apoiada for 

uma instituição pública, hipótese em que faz mais sentido a existência de uma organização 

executora parceira. Nesse sentido, o art. 18 da Lei, ao tratar da formalização tanto do 

Instrumento de Parceria como do Termo de Execução, restringe este último aos casos de 

instituições públicas apoiadas.  

É possível entender, assim, que, no caso de um fundo patrimonial criado para o 

financiamento de uma entidade privada – como é o caso da Fundação Osesp – o aporte dos 

rendimentos não dependeria da celebração de Termos de Execução.   

Há algumas dúvidas, contudo, que permeiam a aplicação da nova Lei. 

Inicialmente é de se questionar se a criação de uma figura específica para a gestão 

do fundo – que também será custeada pelos seus rendimentos – não acabará por onerar 

demasiadamente o endowment, inviabilizando a sua missão primordial de garantir a 

sustentabilidade da instituição apoiada.  

Há, ainda, uma questão tributária relevante, com reflexos financeiros no 

recebimento das doações pela organização gestora, uma vez que ela não contará 

automaticamente com os benefícios fiscais existentes para as entidades apoiadas. Assim, por 

exemplo, no tocante ao ITCMD, considerando que a entidade gestora não se confunde com as 

instituições por ela apoiadas, haveria a incidência do imposto de doação a ser custeado pela 

donatária.  

                                                
37 Art. 24. III - o encerramento do termo de execução ou da parceria. 

§ 1º  O encerramento da parceria entre a instituição apoiada sem cláusula de exclusividade, a organização 
executora, quando necessário, e a organização gestora de fundo patrimonial implica o dever da instituição apoiada 

ou da organização executora de devolver integralmente os recursos cuja doação tenha sido liberada e não 

executada, devidamente atualizados, sem prejuízo de outras medidas a serem aplicadas conforme previsto no 

instrumento de parceria. 

§ 2º  O encerramento da parceria entre a instituição apoiada com cláusula de exclusividade, a organização 

executora e a organização gestora de fundo patrimonial implica o dever de transferir integralmente o fundo 

patrimonial à nova organização gestora de fundo patrimonial que firme instrumento de parceria, em caráter 

exclusivo, com a instituição apoiada. 

§ 3º  Os doadores que tenham estabelecido encargos para a doação serão comunicados do encerramento da parceria 

entre a instituição apoiada e a entidade gestora de fundo patrimonial e a eles será facultado requerer a devolução 

dos recursos doados. 

§ 4º  A transferência do patrimônio na hipótese prevista no § 2º deste artigo será realizada no prazo de 24 (vinte e 
quatro) meses, bloqueada a movimentação do fundo patrimonial até sua efetivação, exceto para recebimento de 

doações. 

§ 5º  Encerrado o prazo previsto no § 4º deste artigo, o patrimônio do fundo será transferido para outra entidade 

gestora com finalidade congênere, conforme previsto no seu estatuto e nas condições estabelecidas no instrumento 

de parceria. 
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Outra previsão que suscita dúvidas está no art. 31 da Lei nº 13.800/201938, segundo 

o qual aos Instrumentos de Parceria e Termos de Execução não se aplica a disciplina da Lei nº 

8.666/1993 (Lei Geral de Licitações), da Lei nº 13.019/2014 ( Lei das Organizações da 

Sociedade Civil – OSCs), ou da Lei  nº 9.790/1999 (Lei das Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público – OSCIPs). Interessante notar que o art. 31 nada mencionou a respeito da 

Lei nº 9.637/1998 (Lei das Organizações Sociais – OSs). 

Sobre essa questão, Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2019, p. 211) afirma que: 

 

De acordo com o art. 31 da Lei no 13.800/2019, os instrumentos de parceria e os 

termos de execução não se submetem à Lei no 8.666/1993, à Lei no 13.019/2014 (Lei 

das Organizações da Sociedade Civil – OSCs), e à Lei no 9.790/1999 (Lei das 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs). Curioso notar que 

a norma em comento afasta expressamente a aplicação de algumas normas específicas 

do terceiro setor, mas deixa de mencionar, sem justificativa, outras normas relevantes, 

tal como a Lei no 9.637/1998 (Lei das Organizações Sociais – OS).  

O afastamento das referidas normas pode gerar confusões interpretativas e 

insegurança jurídica.  
Não haveria problema em submeter os termos de parceria e de execução da Lei no 

13.800/2019 às normas específicas estipuladas na respectiva Lei de regência, em 

virtude do princípio da especialidade, bem como afastar os referidos ajustes da 

aplicação das normas que regulam as parcerias entre o Poder Público e as entidades 

privadas que envolvam recursos públicos.  

Isso porque os fundos patrimoniais regulados pela Lei no 13.800/2019 são compostos 

por ativos de natureza privada e geridos por organização gestora também de caráter 

privado (art. 2o, II e IV, da Lei).  

Ocorre que a legislação em comento não apresenta regras exaustivas sobre as 

parcerias, contendo lacunas relevantes que demandariam a potencial aplicação 

supletiva de outras normas constantes do microssistema jurídico do terceiro setor.  

 

Essa omissão do art. 31 é especialmente relevante para a Fundação Osesp, que é 

qualificada como Organização Social – o que permite que ela assine contratos de gestão com o 

Estado de São Paulo para administrar equipamentos públicos –, como será abordado adiante.  

Como a Lei nº 13.800/2019 ainda é muito recente, será necessário aguardar para 

saber como os gestores públicos e tribunais entenderão a omissão do art. 31, mas certamente 

esse é um tema que gerará dúvida, uma vez que não é clara a razão pela qual a Lei nº 9.637/1998 

ficou de fora do rol de normas do microssistema do terceiro setor afastadas. Da mesma forma, 

não vislumbramos motivação para que tal omissão seja proposital e tenha sido pensada com o 

intuito de atrair a aplicação supletiva da Lei das OSs aos instrumentos de parceria e termos de 

execução. Tudo indica, na verdade, se tratar de mero lapso do legislador.   

                                                
38 Art. 31.  As disposições das Leis nºs 8.666, de 21 de junho de 1993 , 13.019, de 31 de julho de 2014 , e 9.790, 

de 23 de março de 1999 , não se aplicam aos instrumentos de parceria e aos termos de execução de programas, 

projetos e demais finalidades de interesse público. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9790.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9790.htm
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A Lei, ademais, limita a política de resgates, determinando que apenas os 

rendimentos do principal podem ser destinados à instituição apoiada (art. 1639). Tal limitação – 

ao permitir somente a utilização dos rendimentos do fundo – pode significar um retrocesso, 

pois, como o art. 2º, VI, da Lei considera como rendimento apenas “o resultado auferido do 

investimento dos ativos”, é possível extrair da norma que ela não permite a capitalização da 

valorização dos ativos, como ocorria antes da popularização da estratégia do retorno absoluto, 

tratada no capítulo anterior.  

Em outras palavras, segundo essa interpretação, apenas os frutos dos ativos do 

Fundo – como dividendos, juros e aluguéis – poderiam ser resgatados do Fundo a título de 

rendimentos. Essa sistemática exclui do cálculo da parcela a ser resgatada eventual alteração 

do valor desses ativos. 

Caso essa exegese venha a prevalecer, os fundos patrimoniais brasileiros estarão 

adstritos a investimentos que tragam resultados previsíveis e regulares, o que pode vir a limitar 

sua atuação no mercado financeiro, por exemplo. 

 Já a restrição à utilização do fundo para o custeio das despesas operacionais, 

prevista no art. 2240, numa interpretação literal, se aplica exclusivamente às instituições 

públicas apoiadas, de sorte que os endowments que apoiam instituições privadas teriam a 

liberdade de disciplinar essa faculdade em seu regimento. Uma interpretação mais elástica do 

                                                
39 Art. 16.  A organização gestora de fundo patrimonial poderá destinar apenas os rendimentos do principal a 

projetos da instituição apoiada, descontada a inflação do período e ressalvado o disposto no art. 15 desta Lei. 

Parágrafo único. Em casos excepcionais, a organização gestora de fundo patrimonial poderá resgatar até 5% (cinco 

por cento) do principal do fundo patrimonial, a cada ano, calculado sobre o patrimônio líquido do fundo 

patrimonial, desde que o somatório dessas autorizações não ultrapasse, em qualquer tempo, o total de 20% (vinte 

por cento) do principal na data do primeiro resgate, mediante decisão do Conselho de Administração, com parecer 

favorável do Comitê de Investimentos e plano de recomposição do valor resgatado do principal. 
40 Art. 22.  É vedada a destinação de recursos para pagamento de despesas correntes de instituições públicas 

apoiadas, exceto para: 

I - obras, inclusive para adaptação e conservação de bens imóveis, equipamentos, materiais, serviços, estudos 

necessários ao fomento, ao desenvolvimento, à inovação e à sustentabilidade da instituição pública apoiada; 

II - bolsas de estudos e prêmios por destaque nas áreas de pesquisa, inovação, desenvolvimento, tecnologia e 

demais áreas de interesse da instituição pública apoiada; 

III - capacitação e qualificação necessárias para o aperfeiçoamento do capital intelectual da instituição apoiada; e 

IV - auxílios financeiros destinados à execução e à manutenção de projetos decorrentes de doações ou do 

patrimônio do fundo, aos programas e redes de pesquisa, ao desenvolvimento e inovação, diretamente ou em 

parceria, ou destinados a ações de divulgação científica e tecnológica para a realização de eventos científicos, à 

participação de estudantes e de pesquisadores em congressos e em eventos científicos e à editoração de revistas 

científicas. 
§ 1º  Os recursos previstos nos termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público 

não substituem as dotações orçamentárias regulares das referidas instituições públicas apoiadas. 

§ 2º  É vedada a utilização de recursos do fundo patrimonial para instituir ou custear programas de benefícios 

assemelhados a programas de remuneração e previdência a dirigentes, a servidores e a empregados da instituição 

pública apoiada. 
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dispositivo, que abarcasse as instituições públicas e privadas apoiadas, deve ser vista com 

ressalvas, justamente por se tratar de um dispositivo restritivo de direito. 

Há ainda na Lei nº 13.800/2019 o detalhamento daquilo que pode ser considerado 

como receita do fundo patrimonial, discriminando as formas de doação, e até mesmo 

especificando que as receitas de vendas de bens com a marca da instituição apoiada podem 

integrar o fundo (art. 1341).  

Aqui verifica-se uma falha no novo modelo legal. Considerando que ele pressupõe 

que a instituição apoiada e a organização gestora têm necessariamente personalidades jurídicas 

independentes entre si – sendo que apenas a segunda pode ser gestora de um fundo patrimonial 

                                                
41 Art. 13.  Constituem receitas do fundo patrimonial: 

I - os aportes iniciais; 

II - as doações financeiras e de bens móveis e imóveis e o patrocínio de pessoas físicas, de pessoas jurídicas 
privadas, nacionais ou estrangeiras, de Estados estrangeiros e de organismos internacionais e multilaterais; 

III - os ganhos de capital e os rendimentos oriundos dos investimentos realizados com seus ativos; 

IV - os recursos derivados de locação, empréstimo ou alienação de bens e direitos ou de publicações, material 

técnico, dados e informações; 

V - os recursos destinados por testamento, nos termos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) ; 

VI - as contribuições associativas; 

VII - as demais receitas patrimoniais e financeiras; 

VIII - a exploração de direitos de propriedade intelectual decorrente de aplicação de recursos do fundo patrimonial; 

IX - a venda de bens com a marca da instituição apoiada; e 

X - os recursos provenientes de outros fundos patrimoniais. 

§ 1º  A utilização dos recursos do fundo patrimonial observará os instrumentos respectivos, especialmente quanto 

a cláusulas relativas a termo, condição e encargo. 
§ 2º  Na hipótese de bens imóveis ou de bens móveis não pecuniários, a organização gestora de fundo patrimonial 

poderá realizar: 

I - a utilização em suas atividades ou para as atividades da instituição apoiada; 

II - a locação; ou 

III - a alienação para a sua conversão em pecúnia, a fim de facilitar os investimentos. 

§ 3º  A organização gestora de fundo patrimonial poderá receber doação de bem cujo instrumento contenha 

cláusula de inalienabilidade pelo prazo de até 10 (dez) anos, mediante parecer favorável do Comitê de 

Investimentos e aprovação expressa do Conselho de Administração. 

§ 4º  No caso de doação de bens não pecuniários, sob condição resolutiva ou com encargo, a organização gestora 

de fundo patrimonial poderá alienar o bem, hipótese em que o termo e a condição serão sub-rogados no preço 

obtido. 
§ 5º O encargo sobre doação poderá consistir na obrigatoriedade do emprego da doação e de seus rendimentos em 

determinado programa, projeto ou atividade e em moção de agradecimento ou menção nominal ao doador. 

§ 6º  No instrumento de doação, o doador declarará expressamente que os bens doados não são produto de crime 

ou oriundos de atividades ilícitas e responsabilizar-se-á pelos efeitos decorrentes da falsidade de declaração, o que 

será dispensado na hipótese de doações decorrentes de obrigação assumida em termos de ajuste de conduta, 

acordos de leniência e colaboração premiada. 

§ 7º  A organização gestora de fundo patrimonial que tenha celebrado instrumento de parceria com cláusula de 

exclusividade com instituição pública apoiada apenas poderá aceitar doação se tiver capacidade de pagamento das 

obrigações tributárias ou não tributárias dela decorrentes ou na hipótese de comprovação de suporte do ônus pelo 

doador. 

§ 8º  Observado o disposto no § 7º deste artigo, no caso de organização gestora de fundo patrimonial que tenha 

celebrado instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição pública apoiada, as obrigações 
tributárias ou não tributárias decorrentes da doação poderão ser custeadas pela organização gestora, mediante 

parecer favorável do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho de Administração. 

§ 9º  As doações efetuadas por meio das modalidades de que tratam os incisos II e III do caput do art. 14 desta Lei 

são alcançadas pelos arts. 18 e 26 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro 1991 , desde que estejam em conformidade 

com o mecanismo previsto pelo inciso III do caput do art. 2º da referida Lei. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8313cons.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8313cons.htm#art26
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–, o aporte de eventual excedente de receitas próprias da instituição apoiada no endowment se 

torna uma operação entre pessoas jurídicas distintas, que pode estar sujeita a tributação42, já que 

as imunidades tributárias incidentes sobre a entidade de interesse social não se estendem 

automaticamente à organização gestora do fundo.  

Além disso, como as instituições apoiadas, quando privadas, são entidades sem fins 

lucrativos, eventuais excedentes financeiros têm que ser reinvestidos integralmente na atividade 

da instituição. Assim, a apropriação desses valores e sua transferência para outra pessoa jurídica 

pode vir a gerar questionamentos, sobretudo quando o Instrumento de Parceria celebrado entre 

as partes não contar com cláusula de exclusividade. 

Outra questão que surge neste ponto diz respeito à viabilidade de o fundo ser 

constituído com receitas públicas. Aparentemente a ideia por detrás da Lei foi a de disciplinar 

endowments somente com verbas privadas – tanto é assim que ao definir o que se deve entender 

por fundo patrimonial, o art. 2º, inc. IV, expressamente fala em “conjunto de ativos de natureza 

privada”.  

Mas e se a intenção da entidade pública, ou da instituição que a gerencia, for a de 

destinar parte de suas receitas para a constituição de um fundo patrimonial? Ele não seria 

compatível com a Lei nº 13.800/2019? 

Segundo o art. 17 da Lei43, é vedada a transferência de recursos da administração 

pública direta, autárquica, fundacional e de empresa estatal dependente (incluída aí a instituição 

apoiada) para fundos patrimoniais. Percebe-se, portanto, que o texto legal quer evitar que 

qualquer espécie de recurso público venha a compor endowments.  

No entanto, a conclusão a que se chega, ao final, se apresenta ilógica. Da forma 

como está redigido o art. 17, caso uma instituição pública apoiada venha a gerar excedente de 

receita, esse recurso não poderia ser investido no fundo patrimonial que a financia – tendo que 

ser destinado a outra finalidade44.  

                                                
42 No caso, tal operação poderia vir a constituir fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação 

de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, que é de competência dos Estados. 
43 Art. 17.  É vedada a transferência de recursos da administração pública direta, autárquica, fundacional e de 

empresa estatal dependente, incluída a instituição apoiada, para fundos patrimoniais. 

§ 1º  Os fundos patrimoniais não contarão com garantias por parte da administração pública direta ou indireta. 

§ 2º  A organização gestora de fundo patrimonial responderá por suas obrigações até o limite dos bens e dos 

direitos integrantes do fundo patrimonial. 
44 Essa questão se torna ainda mais delicada quando uma instituição privada produz excedentes financeiros a partir 

da exploração de equipamentos públicos, como acontece, por exemplo, com a Fundação Osesp, pois, em casos 

como esse, discute-se a titularidade desses recursos (se são públicos ou privados), conforme será visto na Quarta 

Parte do trabalho. Prevalecendo a interpretação de que esses recursos têm natureza pública, eles não poderão ser 

aportados em endowments submetidos à Lei nº 13.800/2019.   
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O texto legal também trata dos investimentos dos recursos do fundo (art. 2045) e dos 

procedimentos que devem ser adotados na hipótese de ocorrerem irregularidades na execução 

dos instrumentos (art. 24 e ss). Com relação ao primeiro, estabelece que deverão ser seguidas 

as normativas da Comissão de Valores Mobiliários como regra, e do Conselho Monetário 

Nacional, na hipótese de fundos com relação de exclusividade com instituição pública. Para o 

caso de irregularidades, é previsto um procedimento que envolve recomendações mútuas e, 

progressivamente, a aplicação de sanções de suspensão temporária ao encerramento dos termos.  

No tocante à governança, como já mencionado, a redação original da MP onerava 

demasiadamente as gestoras e as instituições, com um excessivo regramento baseado numa 

lógica de direito administrativo. O texto final da Lei adotou alterações inseridas pelo Congresso, 

de sorte que dispositivos específicos sobre quantidade de membros, duração de mandato e 

limitação de remuneração tiveram sua aplicação restringida às organizações gestoras que 

venham a celebrar Instrumentos de Parceria com cláusula de exclusividade com instituição 

pública.  

Com isso, fundos voltados para entidades de terceiro setor acabam contando com 

uma maior liberdade para a definição de normas em regimentos próprios. Ainda assim, devem 

seguir as regras mínimas estabelecidas pela Lei, dentre as quais se destaca a necessidade de 

contarem com um Conselho de Administração, um Comitê de Investimentos e um Conselho 

Fiscal, cujas atribuições foram discriminadas nos arts. 8º e seguintes da Lei nº13.800/2019. 

Também devem observar as normas que disciplinam o conteúdo dos atos constitutivos, e as 

normas de contabilidade, escrituração e registro trazidas pelo novo modelo legal.     

Alguns vetos, entretanto, acabaram por excluir dispositivos que haviam sido 

inseridos durante o trâmite legislativo.  Um deles se refere aos artigos que permitiam deduções 

tributárias em virtude de doações feitas a fundos patrimoniais. Ao argumento de que tais 

dispositivos acarretariam renúncia fiscal indevida, a Lei acabou promulgada contando apenas 

com os benefícios fiscais decorrentes da já mencionada Lei nº 8.313/1991 (“Lei Roaunet”) (art. 

13, §9º). 

Não é possível prever quais impactos tal veto gerará na constituição dos 

endowments, tendo em vista os contornos da política de doação existente no país retratados na 

Primeira Parte deste trabalho. No entanto, especialistas se mostraram receosos em relação às 

                                                
45 Art. 20.  A aplicação financeira dos recursos do fundo patrimonial obedecerá às diretrizes e aos limites 

prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, para o caso particular dos fundos patrimoniais de 

organização gestora que tenha celebrado instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição 

pública apoiada, ou, na sua ausência, para uma das modalidades de fundos de investimento regulados pela CVM, 

conforme aplicável. 
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suas eventuais consequências negativas. Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2019, p. 215), por 

exemplo, entende que: 

 

No Projeto de Lei de Conversão 31/2018 da MP no 851/2018, foram inseridos os arts. 

28 a 30 que tratavam dos benefícios fiscais relativos ao imposto de renda e à 

contribuição social sobre o lucro liq́uido nas hipóteses de doações para fundos 

patrimoniais apoiadores de determinadas atividades de relevância social.  

Aliás, no direito comparado tem sido comum a previsão de benefícios fiscais, tal como 

observado nos Estados Unidos. 
Contudo, os referidos dispositivos foram vetados pelo Presidente da República, sob o 

argumento de que os benefícios fiscais deveriam atender aos requisitos da legislação 

orçamentária e financeira, em especial, ao art. 14 da LC no 101/2000 (LRF), ao art. 

114 da Lei no 13.473/2017 (LDO 2018) e ao art. 113 do ADCT.20  

O veto presidencial aos benefićios fiscais coloca em risco o sucesso dos fundos 

patrimoniais filantrópicos.  

Não é apenas o altruísmo, relacionado às teorias morais, que impulsiona as doações 

com caráter filantrópico. 

A explicação também pode ser apresentada a partir da Análise Econômica do Direito, 

especialmente a linha da regulação comportamental (Behavioral Law and 

Economics), uma vez que os benefícios fiscais funcionariam como incentivos para o 

incremento das doações filantrópicas. Vale dizer: o Estado funcionaria como uma 
espécie de “arquiteto de escolhas” que organizaria o contexto em que as pessoas 

decidem, de forma a orientar a decisão sem substituir as opções dos individ́uos. 

 

O autor conclui seu raciocínio afirmando categoricamente que “o veto presidencial 

aos dispositivos da Lei no 13.800/2019, que tratavam dos benef ícios fiscais e incentivavam as 

doações aos fundos, representa obstáculo para o sucesso dos objetivos buscados pelo novo 

diploma legal”. (OLIVEIRA, 2019, p. 216) 

Outro veto relevante foi dado ao dispositivo que disciplinava a possibilidade de 

associações e fundações que já contam com fundos patrimoniais constituídos poderem optar 

por enquadrá-los aos termos da nova Lei. A exclusão do artigo que estabelecia tal faculdade 

leva a questionamentos acerca da viabilidade de manter esses fundos, ou da obrigação de 

constituir novos, nos termos da Lei. 

Tal ponto impacta diretamente a análise que se pretende fazer no presente trabalho, 

conforme se passa a tratar a seguir. 

 

2.2. A situação dos fundos patrimoniais já existentes: lacuna legal? 

 

Conforme brevemente relatado, o Projeto de Lei aprovado no Congresso Nacional 

tinha um dispositivo específico prevendo a possibilidade de fundos patrimoniais já existentes 

se adequarem ao novo regramento legal com os seguintes dizeres: “As associações e as 

fundações constituídas poderão optar por enquadrar seus fundos como fundos patrimoniais 
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nos termos desta Lei, desde que adequem seus estatutos sociais às disposições previstas nesta 

Lei.”. 

Parecia admitir, então, que fundos já existentes – independentemente da sua prévia 

qualificação – poderiam adequar seus estatutos e regramentos para se enquadrarem na nova Lei. 

Tal previsão, todavia, foi vetada pela Presidência da República, ao argumento que ela poderia 

incentivar a conversão de fundos públicos em fundos patrimoniais de natureza privada – com 

potenciais impactos sobre as finanças públicas.  

Sem adentrar no mérito sobre as razões do veto, uma questão que se impõe na 

análise do presente trabalho é se ele inviabilizou a transformação de endowments já existentes 

– como é o caso do Fundo de Capital da Fundação Osesp – em fundos regulados pela Lei nº 

13.800/2019. 

À primeira vista, pretender que um fundo constituído antes de sua vigência passe a 

ser um fundo patrimonial “nos termos da Lei nº 13.800/2019” restou inviabilizado com o veto 

presidencial mencionado. Não há qualquer outra previsão no texto legal que autorize que 

eventual saldo de um endowment existente se transforme em objeto de uma organização gestora 

de fundo patrimonial criada nos termos da nova Lei.  

Contudo, o art. 13, inc. X46, do texto normativo estabelece expressamente que a 

receita de um fundo patrimonial pode ser constituída por recursos provenientes de outros fundos 

patrimoniais.  

Com isso, é possível cogitar-se da transferência dos recursos de um fundo existente 

para um posteriormente criado nos termos do novo regramento. A dizer, do mesmo modo que 

um fundo patrimonial pode receber doações de outras entidades, ele pode ter como receita o 

saldo de um endowment pré-existente, que seria a ele transferido.  

Essa seria uma forma de permitir o aproveitamento dos fundos atuais. 

Do mesmo modo, é possível entender que os fundos patrimoniais já existentes 

podem continuar regidos pelas regras de sua criação – já que a lei deixou de prever a 

possibilidade de sua conversão. Não haveria empecilho, portanto, para que os seus regimentos 

permaneçam com as configurações atuais. 

Há, todavia, uma questão mais controversa. 

                                                
46 Art. 13.  Constituem receitas do fundo patrimonial: 

(...) 

X - os recursos provenientes de outros fundos patrimoniais. 
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Teria a Lei nº 13.800/2019 criado um regime obrigatório para a constituição de 

endowments? A dizer, caso uma determinada entidade queira criar um Fundo Patrimonial 

estaria ela atrelada às regras estabelecidas na nova Lei?  

Para as instituições públicas a resposta é positiva. A Lei nº 13.800/2019 trouxe um 

regime jurídico de observância obrigatória para a Administração Pública quando pretender criar 

um endowment para uma instituição pública. Assim, ela deverá buscar uma organização gestora 

de fundo patrimonial e firmar um instrumento de parceria que, como visto, pode conter cláusula 

de exclusividade. 

Para as instituições privadas, entretanto, entendemos que não há esta imposição. 

Caso houvesse benefícios fiscais previstos na Lei, esta questão se colocaria com mais relevância 

– já que se poderia entender que eles estariam condicionados ao atendimento da disciplina legal. 

Como tais dispositivos foram vetados, o novo marco legal criou um regime possível – dentre 

os demais que podem ser fixados em regimentos ou estatutos próprios.  

Assim é que seria possível a criação – mesmo após a edição da Lei nº 13.800/2019 

– de endowments fora do regramento legal. 

Tais conclusões serão relevantes na análise sobre as possibilidades para a gestão do 

Fundo de Capital da Fundação Osesp, que serão tratadas ao final deste trabalho. 
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TERCEIRA PARTE 

Desenho do caso: conhecendo a Fundação Osesp e o seu Fundo de Capital 

 

 

Na Primeira Parte do trabalho foi apresentada a figura do endowment como 

alternativa para a sustentabilidade de entidades do terceiro setor. Trouxemos à tona, ainda, a 

recente promulgação da Lei nº 13.800/2019, que constituiu um novo marco legal sobre o tema 

no Brasil. Passaremos, agora, a tratar especificamente da Fundação Osesp e do seu fundo 

patrimonial.  

A Fundação Osesp é a responsável pela gestão da Orquestra Sinfônica do Estado 

de São Paulo (OSESP) e da Sala São Paulo, em razão da celebração de sucessivos Contratos de 

Gestão com a Secretaria de Cultura do Estado, desde o ano de 200547.  

O primeiro Contrato de Gestão firmado pela Fundação estabelecia, dentre as 

obrigações da contratada, a necessidade da criação de um Fundo de Capital dentro da sua 

estrutura48, seguindo os ditames do já explicitado regime dos endowments.  

Uma vez criado, o Fundo foi organizado e passou a ser gerido nos termos de um 

Regimento, tendo como objetivo principal “garantir a sustentabilidade financeira da 

Fundação OSESP e a perpetuar seu patrimônio e a consecução de seus objetivos”49. Seus 

rendimentos devem ser utilizados na materialização do objeto social da Fundação ou no custeio 

das despesas administrativas necessárias à manutenção de suas atividades.  

Entretanto, para bem compreendermos o desenho e a situação atual do Fundo 

Patrimonial da Fundação, é necessário conhecermos a estrutura da Fundação Osesp e o contexto 

no qual esse endowment foi criado. 

 

3.1. Osesp e Fundação Osesp: similitudes e diferenças. 

 

É preciso desde já traçar as fronteiras entre o que é a Fundação Osesp, enquanto 

pessoa jurídica de direito privado, e a Orquestra em si. 

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) foi criada pela Lei 

2.733/1954, tendo como finalidades: 

 

                                                
47 Contratos de Gestão nº 05/2005, 41/2010 e 01/2015.  
48 Os Contratos de Gestão seguintes apenas mencionam a manutenção do Fundo de Capital. 
49 Art. 2º do Regimento do Fundo de Capital. 
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I - promover, de acordo com a legislação em Vigor, concertos musicais, difundido a 

música brasileira e estrangeira na Capital e no Interior do Estado;  

II - promover o intercâmbio musical com os demais Estados da Federação:  

III - prestar assistência a orquestras sinfônicas, amadoras ou não, sediadas no Estado;  

IV - promover festivais, por meio de concursos, de peças musicais ou de orquestras. 

 

Nas cinco décadas seguintes, ela funcionou vinculada ao Estado, como um 

equipamento público. Particularidades envolvidas na operação de uma orquestra sinfônica – 

tais como as necessidades de manutenção de um corpo artístico de alto nível, de renovação de 

equipamentos, de planejamento das apresentações com antecedência, dentre outras – eram de 

difícil de implementação dentro das regras e limites existentes na Administração Pública. 

As restrições orçamentárias típicas do setor público também impunham 

dificuldades no tocante à antecedência necessária para o adequado planejamento das atividades 

da Orquestra – o que acabava criando empecilhos para o seu pleno desenvolvimento. 

Conforme narrativa de Marcelo de Oliveira Lopes (2016, p. 26/27) sobre os dilemas 

existentes no período: 

 

No início dos anos 2000, o modelo jurídico e administrativo da Osesp, utilizado desde 

a sua criação e que já era precário, começou a entrar em colapso. Muitas atividades 

consideradas normais e necessárias para uma orquestra de perfil internacional eram 

quase impossíveis de serem realizadas no modelo de operação governamental. As 

relações de trabalho entre a Osesp e seus músicos e funcionários administrativos não 

seguiam os padrões legais mínimos exigidos. As receitas operacionais, tais como a 

venda de ingressos e locação de espaços, não podiam ser absorvidos pela 

administração da orquestra e reinvestidos nas suas atividades. A manutenção da Sala 

São Paulo, que foi inaugurada sem os devidos sistemas plenamente operantes, já se 

mostrava deficiente. 

 

Foi neste cenário que surgiu a opção de alterar o regime jurídico relacionado à 

operação da Osesp.  

Em 1998 foi promulgada no Estado de São Paulo a Lei Complementar nº 846/1998, 

disciplinando o regime das Organizações Sociais e dos contratos de gestão nas áreas da saúde 

e cultura50. A Lei trata da qualificação de organizações sem fins lucrativos como OSs e 

disciplina as principais características dos contratos a serem firmados para o desenvolvimento 

de atividades em parceria com o Estado. 

O modelo se encaixou perfeitamente nas necessidades da Orquestra de São Paulo. 

                                                
50 Alterações posteriores no texto legal incluíram as áreas de esporte, atendimento ou promoção dos direitos das 

pessoas com deficiência, de crianças e adolescente, proteção do meio ambiente e promoção de investimentos, 

competitividades e desenvolvimento (redação dada pela LCE nº 1.243/2014). 
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Considerando as particularidades de tal regime, optamos por fazer uma pequena 

digressão para explicar a natureza jurídica do contrato de gestão e das parcerias formalizadas 

com fundamento na referida Lei.  

 

3.1.1. Organizações Sociais e Contratos de Gestão: uma breve explanação. 

 

A partir do final da década de 90, o Estado de São Paulo passou a contar com uma 

disciplina própria para as chamadas organizações sociais. A normativa estadual seguiu, em 

grande medida, as regras estabelecidas pela Lei Federal nº 9.637/1998 – editada no contexto de 

Reforma Administrativa do Estado para disciplinar parcerias do Poder Público com entidades 

do terceiro setor51 em áreas específicas de atividades púbicas não exclusivas, dentre elas a 

cultural.  

Organização social é, na realidade, uma qualificação concedida pelo Estado a uma 

entidade sem fins lucrativos – associação ou fundação – que preencha determinados requisitos 

previstos na Lei. Uma vez detentora de tal qualificação, a entidade passa a poder firmar 

parcerias com o Poder Público por meio dos chamados contratos de gestão.  

Mas o que é um contrato de gestão?  

Segundo os próprios termos da LCE nº 846/1998, ele é o “instrumento firmado 

entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação 

de uma parceria entre as partes para fomento e execução de atividades”. Trata-se, portanto, da 

forma como o Estado pactua com as entidades qualificadas como organização social o fomento 

e o desenvolvimento de programas, políticas ou a gestão de equipamentos públicos.  

O plano de trabalho destes contratos traz metas e indicadores que devem ser 

observados pela entidade parceira, que ficará responsável pela prestação da atividade ou serviço 

à população. A ideia é diferenciar essa espécie de ajuste de uma mera terceirização de serviços, 

trazendo aspectos qualitativos para a atividade da organização social. 

Muito já se discutiu a respeito da natureza jurídica do contrato de gestão, havendo 

quem o identifique com um convênio – por tratar da formalização de uma parceria – enquanto 

outros sustentam que suas características o aproximariam de um contrato administrativo 

clássico. 

                                                
51 Na mesma época foi editada a Lei nº 9.790/1999 para disciplinar a relação do Estado com as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), posteriormente revoada pela Lei. 13.019/2017, que constitui o novo 

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Cabe neste ponto esclarecer que as Organizações Sociais 

permanecem com disciplina legal própria, não se confundindo com as OSCIPs e demais formas existentes de 

parcerias com o Terceiro Setor. 
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Sem pretender aprofundar o tema – que foge do objeto de análise deste trabalho – 

entendemos que a melhor concepção é a que enxerga no contrato de gestão uma natureza 

jurídica colaborativa, mas com regramento singular, pelo qual uma entidade não-estatal, por 

meio de uma parceria com o Poder Público, assume certos serviços não exclusivos, e passa a 

prestá-los diretamente à sociedade com base em metas fixadas pelo Estado, em busca de uma 

maior eficiência. A partir da assinatura de tal instrumento, a entidade tem sua atividade 

fomentada pelo Estado por meio do repasse de verbas, bens e, eventualmente, servidores. 

Apesar da regulamentação em âmbito federal ser de 1998, a adoção do modelo ficou 

parcialmente prejudicada pela existência de questionamentos sobre a sua constitucionalidade 

perante o Supremo Tribunal Federal52. Apenas em 2015 ficou assentado o entendimento de que 

é viável adotar o contrato de gestão para serviços públicos não exclusivos, desde que 

observados os princípios do art. 37 da Constituição Federal53, em especial o da publicidade e o 

da impessoalidade, nos processos de qualificação e escolha das entidades parceiras. 

Conforme destacado no voto condutor emanado pelo Min. Luiz Fux: 

 

Isso significa que as Organizações Sociais não estão sujeitas às regras formais dos 

incisos do art. 37, de que seria exemplo a regra da licitação, mas sim apenas à 

observância do núcleo essencial dos princípios definidos no caput. Essa incidência 

dos princípios administrativos deve ser compatibilizada com as características mais 

flexíveis do setor privado, que constituem justamente a finalidade por detrás de todo 
o marco regulatório do Terceiro Setor, porquanto fiado na premissa de que 

determinadas atividades podem ser mais eficientemente desempenhadas sob as vestes 

do regime de direito privado. (ADI 1923)  

 

Das implicações de tal interpretação cabe destacar: (i) a necessidade de se realizar 

um procedimento público e isonômico para a escolha da entidade parceira – normalmente 

realizado sob a forma de chamamento público; e (ii) a adoção, pelas OSs, de um procedimento 

também público e isonômico para as contratações de serviços e de pessoal que vierem a ser 

custeadas com o repasse de recursos públicos. 

No âmbito do Estado de São Paulo, uma sucessão de decretos disciplinou aspectos 

específicos dos contratos de gestão, inclusive em atendimento ao determinado pelo Supremo 

Tribunal Federal.  

                                                
52 ADI 1923, ajuizada em 1998 e julgada em definitivo apenas em 2015. 
53 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 
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Atualmente está em vigor o Decreto nº 64.056, de 28 de dezembro de 2018, que 

trata da duração máxima dos contratos de gestão – hoje fixada em 10 (dez) anos54 –, além de 

aspectos relacionados à remuneração de dirigentes, à constituição de fundos de reserva, dentre 

outros. 

Importante destacar que o referido Decreto traz a disciplina do chamado fundo de 

reserva técnica, voltado para custear “contingências de natureza incerta e provisões 

relacionadas à execução e ao encerramento contratual”. A reserva técnica deve ser formada 

com um percentual do repasse e somente pode ser utilizada mediante autorização do Estado55, 

sendo voltada especialmente para lidar com dívidas trabalhistas.  

Essa reserva, portanto, não possui qualquer relação com a disciplina de um fundo 

patrimonial que, como visto, não contava com qualquer regulamentação oficial até ao advento 

da Lei nº 13.800/2019, sendo cada endowment disciplinado por seu próprio regimento. 

 

3.2. A criação da Fundação OSESP e a contratualização da gestão da 

Orquestra e da Sala São Paulo. 

 

Até os idos dos anos 2000, a Osesp era gerida diretamente pelo Estado, atrelada a 

uma estrutura frágil e de juridicidade questionável, na qual músicos eram contratados via 

                                                
54 Até então prevalecia o entendimento de que na ausência de disciplina específica deveria ser observado o prazo 

máximo de 05 (cinco) anos fixado na Lei de Licitações para os Convênios. 
55 De acordo com o disposto no Decreto nº 64.056/2018: 

§ 2º - Os recursos destinados a essa reserva técnica deverão observar o seguinte: 

1. a organização social abrirá conta bancária específica para depósito da referida reserva técnica; 

2. a organização social poderá contribuir com recursos próprios para a reserva de que trata este artigo; 
3. os recursos de que trata este artigo somente poderão ser utilizados com a prévia autorização do Conselho de 

Administração da organização social, por deliberação de 3/4 (três quartos) dos seus membros; 

4. tanto os saldos contratuais como a utilização dos recursos da reserva técnica deverão ser expressamente 

apresentados nas prestações de contas anuais devidamente auditadas da organização social; 

5. caso o objeto do contrato de gestão seja novamente submetido a convocação pública, os recursos da reserva 

técnica decorrentes de repasses públicos poderão, mediante autorização do titular do órgão contratante, ser 

transferidos à nova organização social contratada, para constituição de reserva com a mesma finalidade; 

6. o saldo financeiro remanescente da reserva técnica, após o pagamento dos custos de desmobilização, eventuais 

despesas de encerramento ou liquidação das contingências, será restituído às partes, observada a proporção de 

recursos alocados por cada parte à reserva; 

7. caso as contingências não sejam encerradas concomitantemente ao termo final do contrato de gestão ou 

transferidas por sucessão a outra OS, a organização social deverá prestar contas anualmente sobre a manutenção, 
aplicação, destinação e restituição do saldo de valores em reserva técnica; 

8. a organização social deverá atestar que os pagamentos efetuados no uso da reserva técnica não decorreram de 

sua má gestão, cabendo restituir eventuais recursos que venha a utilizar em virtude de negligência, dolo ou culpa, 

sem prejuízo das demais sanções administrativas e penais cabíveis, sendo assegurado o devido processo 

administrativo. 
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credenciamento, com contratos firmados com uma fundação pública – a Fundação Padre 

Anchieta56 –, que operava a Orquestra por meio de um convênio. 

Com a normatização do modelo das organizações sociais, aventou-se a 

possibilidade de franquear a gestão da Orquestra e da recém-inaugurada Sala São Paulo a uma 

parceria com uma entidade sem fins lucrativos, seguindo o regramento da LCE nº 846/1998.  

Embaladas pela nova disciplina legal, discussões começaram a ser travadas acerca 

da criação de uma entidade para cuidar da gestão da Osesp. Os debates culminaram, em 2005, 

na criação Fundação Osesp.  

Segundo narra Fausto Augusto Marcucci Arruda (2010, p.8): 

 

Desde os primeiros momentos do projeto de reestruturação, lançado em 1997, já 

existia a consciência da necessidade de se transferir a gestão da Osesp a uma 

instituição privada, dotada de autonomia, transparência e agilidade. A partir da 

constatação dessa necessidade ocorreram alguns movimentos de aproximação entre o 

Governo do Estado de São Paulo e a sociedade civil, visando a formação de um grupo 

de cidadãos de reconhecida capacidade e idoneidade, comprometidos com a causa da 

Cultura e da Educação, para auxiliar o Estado na tarefa de gerir e administrar a 

orquestra e a sua sede, a Sala São Paulo. 

 

Desde o início, portanto, a criação da Fundação estava umbilicalmente ligada à 

própria Orquestra, e os atores envolvidos já eram, na sua maioria, atuantes no seu corpo 

dirigente. Ainda de acordo com Fausto Augusto Marcucci Arruda (2010, p. 8): 

 

Finalmente em 2005, após muitas reuniões e conversas com o Governo do Estado de 

São Paulo, um grupo de cidadãos de reconhecida capacidade profissional e intelectual, 

capitaneado pelo ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, instituiu a 

Fundação Osesp com a missão de contribuir com a Cultura e a Educação do Brasil, bem 

como, em parceria com o Governo de Estado de São Paulo, gerir e administrar a Osesp, 
a Sala São Paulo e os demais projetos a elas ligados. 

 

Uma questão relevante é a escolha da forma fundacional quando da criação da 

entidade. A maior parte das Organizações Sociais possui a forma de associação – de disciplina 

e administração mais simples57. 

No caso da Osesp, contudo, os instituidores optaram por estabelecer uma entidade 

fundacional – que possui estrutura e finalidades mais rígidas, além de controle externo exercido 

pelo Ministério Público58. Ao que tudo indica, a escolha decorreu tanto da ideia de vincular a 

                                                
56 Fundação de Direito Público vinculada à Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo. 
57 Ambas são pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade econômica, disciplinadas pelo Código Civil e por 

regulamentos próprios. 
58 Sobre o modelo fundacional, Fernando Luís Schürle (2012, p. 144) afirma que: “O patrimônio de uma fundação 

se define, muito apropriadamente, como uma non-owned property, isto é, como um tipo de propriedade pública, 

porém não estatal. Uma propriedade cujo uso atende a fins públicos, estando sujeita à gestão privada. Sua natureza 
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entidade a uma finalidade específica – já que uma vez criada para determinada finalidade, a 

fundação tem seu patrimônio atrelado a ela, garantindo maior segurança jurídica e estabilidade 

ao próprio equipamento público gerido –, como também da necessidade de atrelá-la a um 

patrimônio para garantir a sua sustentabilidade a longo prazo.  

Nas palavras de Marcelo de Oliveira Lopes (2016, p.30): 

 

Então, ao assumir a forma fundacional, desde a primeira hora os instituidores se 

propuseram a criar uma instituição que pudesse, de direito e a partir da formação de 

fundos e patrimônio, guarnecer a Osesp de um arranjo jurídico-institucional mais 
perene e consentâneo com os horizontes de existência de um equipamento cultural da 

natureza de uma orquestra sinfônica. Desde o primeiro contrato de gestão, a Fundação 

Osesp se propôs a criar uma reserva patrimonial que pudesse minimamente garantir a 

operação do conjunto, preservando-se sua programação e aqueles valores intangíveis 

de imagem e reputação, mesmo em situações de crise. 

 

Assim, a adoção da forma fundacional já estava relacionada com a ideia de um 

fundo de capital no formato de um endowment que pudesse garantir a operação da Orquestra e 

da entidade a longo prazo.  

Fernando Luís Schürle (2012, p. 141/142) identifica três perfis de OSs no campo 

cultural. No primeiro, o equipamento público é gerido por uma “associação de amigos” já 

existente à época da celebração do contrato de gestão, como ocorreu no caso da Pinacoteca do 

Estado de São Paulo. No segundo perfil, o equipamento cultural passa a ser gerido por uma 

associação, que não tem necessariamente uma experiência prévia na área da cultura, como 

ocorreu com a administração do Programa Guri Marcelina. O terceiro perfil constitui o que o 

autor diz ser uma instituição cultural propriamente dita, que é aquela responsável por gerir e 

desenvolver um patrimônio ou programa cultural. O exemplo dado por ele para esse terceiro 

perfil é justamente a Fundação Osesp. Em suas palavras: 

 
Não parece haver dúvidas de que esse terceiro modelo é o que se apresenta como mais 

apropriado para o desenvolvimento de uma cultura de endowment. A Fundação 

OSESP não se constitui simplesmente como uma organização contratada para cumprir 
os termos de um contrato de gestão. Sua identidade, como instituição, é inseparável 

do objeto cultural que lhe é vinculado, a orquestra, o coro, a academia OSESP, a Sala 

São Paulo. Constitui-se o fenômeno definidor por excelência de uma instituição 

cultural: o efeito de pertencimento do objeto cultural e de sua matriz institucional, a 

partir da produção de uma cultura própria de liderança e gestão. É nesse quadro que 

encontramos as condições ideais para a constituição de um fundo perpétuo. 

 

                                                
pública é irreversível. Uma vez instituid́a, seu patrimônio não será reapropriado, em nenhuma circunstância, pelos 

instituidores ou doadores originais. O Ministério Público atua, nesse quadro, como procurador do interesse 

público. Como um garantidor de que os propósitos originais para os quais uma fundação foi instituída sejam 

preservados ao longo do tempo”.  
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É de se destacar, contudo, a estranheza e a confusão que a opção pelo modelo 

fundacional gera num primeiro momento.  

Apesar de ter natureza privada, a Fundação foi criada com suas atividades atreladas 

a equipamentos públicos – cuja gestão detém apenas enquanto perdurar sua relação contratual 

com o Estado. O que aconteceria, então, com a Fundação e com seu Fundo de Capital na 

hipótese de o Contrato de Gestão ser transferido para outra entidade?  

Mas fato é que logo após a sua qualificação como organização social, em 01º de 

novembro de 2005, foi firmado o primeiro contrato de gestão entre a Fundação Osesp e o Estado 

de São Paulo (CG 05/2005), com prazo de vigência inicial de 05 (cinco) anos e tendo como 

objeto “o fomento e a operacionalização da gestão e execução (...) das atividades e serviços 

na área da cultura, especificamente em relação ao apoio, administração e manutenção da 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – OSESP e do Complexo Cultural Júlio 

Prestes/Sala São Paulo”.  

Posteriormente, dois outros contratos foram celebrados, nos anos de 2010 e 2015, 

estando a gestão da Orquestra e da Sala São Paulo a cargo da Fundação até os dias atuais.  

O CG 05/2005 tinha uma redação relativamente enxuta. Trazia obrigações 

genéricas para as partes, critérios de fiscalização e avaliação, vigência, origem dos recursos – 

tratando do repasse e de outras fontes de receita – sanções, formas de alteração e rescisão 

contratuais.  

As metas e indicadores – com fixação de prazos, critérios de desempenho, direitos 

e obrigações – eram discriminados em seus Anexos Técnicos, que estabeleciam, em sua 

primeira versão, a obrigação da Fundação Osesp de “constituir um Fundo de Capital para a 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a ser composto por doações, contribuições e 

eventuais excedentes financeiros e outros”. 

 Ainda, ao detalhar as obrigações trazidas para a Fundação, descrevia o modo 

como o Fundo de Capital deveria ser constituído, detalhando a origem dos recursos e as formas 

de gestão: 

 

A Fundação OSESP criará e manterá um fundo de capital que será composto por 3% 

(três por cento) de todas as receitas líquidas (deduzidos impostos e contribuições) 

excetuando-se aquelas provenientes de captação de recursos via Lei de incentivo 

Fiscal e repasses do Contrato de Gestão. 

Caso a Fundação OSESP realize aportes no Fundo de Capital a Contratante se 

compromete a destinar, também, o mesmo montante e recursos ao mencionado fundo 

até o limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por ano sempre no exercício 
seguinte à captação realizada pela Contratada. 

Os depósitos em dinheiro para constituição do Fundo de Capital, tanto por parte da 

Contratada quanto da Contratante, deverão ser realizados em conta vinculada aberta 
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especificamente para essa finalidade no Banco Nossa Caixa SA, sendo permitida à 

Contratada utilizar o fundo, conforme prazos e condições previstos em regulamento 

próprio que será submetido à aprovação da Contratante. 

 

Essa é a origem do fundo patrimonial hoje existente na estrutura da Fundação. 

Como será detalhado adiante, não houve o aporte inicialmente previsto de verbas do Estado, de 

modo que o Fundo de Capital nunca recebeu recursos orçamentários.  

No próximo item iremos aprofundar o estudo do Estatuto da Fundação e da 

regulamentação do Fundo de Capital. 

 

 3.3. O Estatuto Social da OSESP e o Regimento do Fundo Patrimonial: 

apresentação e questionamentos.  

 

A Fundação Osesp foi criada tendo como objetivos fundacionais apoiar, incentivar, 

assistir, desenvolver e promover a cultura, a educação e a assistência social, prevendo como 

forma de atingi-los, entre outras, a atividade de “manter a ORQUESTRA SINFONICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, assim como contribuir para a manutenção e melhoria do seu 

padrão de qualidade”59. 

Como visto anteriormente, a criação da Fundação está intimamente ligada à 

assunção da gestão da Orquestra e da Sala São Paulo, daí porque seus objetivos estão em parte 

atrelados à gestão e manutenção de tais equipamentos60. Para alcançá-los, foi montada uma 

estrutura administrativa composta por cinco órgãos, com competências definidas em seu 

Estatuto, destacando-se: (i) o Conselho de Administração; (ii) a Comissão de Nomeação; (ii) a 

Diretoria Executiva; (iv) o Conselho Consultivo; e (v) o Conselho Fiscal, os quais passamos a 

abordar. 

O Conselho de Administração é o órgão máximo de deliberação e orientação da 

Fundação, sendo constituído por no mínimo 10 (dez) e no máximo 20 (vinte) membros, dos 

quais uma parte é indicada pela Comissão de Nomeação, outra eleita pelos membros do próprio 

Conselho e a última escolhida pelos empregados da entidade. A Comissão de Nomeação, por 

sua vez, tem como função única e exclusiva a indicação de membros para o Conselho de 

                                                
59 Art. 4º, Parágrafo primeiro, alínea “a” do Estatuto.  
60 Outras atividades estatutárias são: q. difundir e explorar marcas que possua ou detenha os direitos de exploração, 
quando para tanto autorizada; r. apoiar ações e projetos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, bem como 

desenvolver campanhas, realizar estudos e pesquisas, divulgar e distribuir informações, dados, trabalhos, 

documentos, entre outras atividades relacionadas com seus objetos; s. apoiar a administração e o gerenciamento 

de espaços, inclusive negociar e receber por sua utilização por terceiros, quando para tanto autorizada, bem como 

prestar serviços relacionados aos seus objetivos, podendo também contratar a prestação de serviços de terceiros; 
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Administração. Ela é composta por instituidores da Fundação, ex-conselheiros e pessoas que 

contam com notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.  

A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração da entidade. Ela é 

composta pelo Diretor Executivo e até dois diretores adjuntos, todos indicados e destituíveis 

pelo Conselho de Administração. O Conselho Consultivo é o órgão de aconselhamento da 

instituição. Ele presta auxílio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração na 

consecução das suas finalidades estatutárias. Por último, a Fundação conta com um Conselho 

Fiscal, composto por três membros e responsável pela fiscalização financeira e contábil da 

organização.  

O Estatuto da Fundação – atendendo à já mencionada obrigação contida no primeiro 

Contrato de Gestão firmado com o Estado de São Paulo – prevê, entre os meios para se cumprir 

seus objetivos, a possibilidade de constituir um Fundo de Capital na forma de endowment, nos 

seguintes termos: 

 
[...] constituir um Fundo de Capital ‘endowment' e outros, caso necessário, para a 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a ser composto por doações, 

contribuições, recursos governamentais, eventuais excedentes financeiros e outro [...] 

 

Esse Fundo de Capital foi formalmente instituído em 2006, com regimento e 

governança próprios e tendo como escopos principais garantir a sustentabilidade financeira e 

perpetuar o patrimônio da Fundação e auxiliá-la na consecução dos seus objetivos estatutários, 

especialmente aqueles ligados à manutenção e melhoria do padrão de qualidade da Orquestra 

Sinfônica e da Sala São Paulo61.  

A ideia é que o endowment gere um fluxo constante de recursos, pois mensalmente 

a instituição arca com os salários e encargos de seus músicos. Os recursos do Fundo têm de ser 

investidos de maneira tal que as eventuais oscilações no cenário econômico do país não afetem 

a sua capacidade de gerar receita, sob pena de a orquestra vir, por exemplo, a ter que demitir 

artistas, o que poderia inviabilizar suas apresentações.  

O Fundo Patrimonial, assim, teria a função de possibilitar que a instituição se torne 

menos dependente da liberalidade de terceiros, dos repasses do Estado e das receitas de 

                                                
61 Artigo 2º. O Fundo visa garantir a sustentabilidade financeira da Fundação OSESP e a perpetuar seu patrimônio 
e a consecução de sus objetivos. 

Parágrafo Único A aplicação dos recursos do Fundo na consecução dos objetivos fundacionais deve ser feita de 

acordo com atividades descritas no artigo 4º, §1º do Estatuto, especialmente para manter a Orquestra Sinfônica do 

Estado de São Paulo e a Sala São Paulo, bem como contribuir para a manutenção e melhoria de seu padrão de 

qualidade. 
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bilheteria, permitindo que ela planeje sua agenda de apresentações com antecedência, fator 

particularmente importante para uma orquestra de nível internacional. 

Neste ponto, vale registrar a existência de aparente confusão no que diz respeito à 

finalidade do Fundo. Tanto o Estatuto da Fundação (art. 4º, Parágrafo primeiro, alínea p”) 

quanto o Contrato de Gestão (Anexo Técnico I, inciso XI) preveem a constituição de um 

endowment para a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. O Regimento do Fundo de 

Capital, por sua vez, estabelece como seu objetivo principal a garantia da sustentabilidade 

financeira da Fundação. Adiante, o próprio Regimento, como visto, vincula as aplicações dos 

recursos do Fundo às atividades descritas no Estatuto da Fundação, com destaque para a 

manutenção da Orquestra.  

Apesar das similitudes já tratadas anteriormente, financiar a Osesp e financiar a 

Fundação são coisas diferentes. Na prática, atualmente, o Fundo é utilizado de tal forma que 

sua função precípua vem sendo garantir a sustentabilidade da Fundação e, de maneira indireta, 

a operação da Orquestra – dada a confusão existente entre as duas atividades. Alternativas a 

este modelo serão exploradas ao final do trabalho. 

Dito isso, no tocante à sua concepção, apesar de não possuir personalidade jurídica 

– e, portanto, compor formalmente o patrimônio da Fundação Osesp –, o Fundo, da perspectiva 

contábil, permanece separado dos demais ativos da Fundação, conforme art. 3º, Parágrafo 2º, 

do Regimento: 

 
Os recursos componentes do Fundo serão segregados do movimento financeiro da 

Fundação OSESP, inclusive em contas contábeis distintas e serão geridos conforme 

dispuser o presente Regimento e o Estatuto. 

  

Com isso, podem ser destinados diretamente a ele doações de pessoas físicas ou 

jurídicas, contribuições, excedentes financeiros não vinculados a outros fins, dotações 

atribuídas pelos instituidores da entidade fundacional, rendimentos de aplicações financeiras e 

outras receitas previstas no Estatuto da Fundação.  

Prosseguindo na análise do Regimento do Fundo, há a previsão de que os recursos 

do endowment devem ser geridos pelo Comitê de Investimentos – órgão composto por três 

membros, nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração da Fundação. O Comitê é 

responsável por fixar as diretrizes de aplicação desses recursos e garantir que eles sejam 

alocados de acordo com as regras previstas no próprio Regimento e no Estatuto, sempre no 

intuito de alcançar a sustentabilidade financeira da Fundação e a manutenção e melhoria do 

padrão de qualidade da Orquestra Sinfônica e da Sala São Paulo. 
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O Comitê tem também os deveres de revisar anualmente a política de investimento 

do Fundo, submetê-la à aprovação do Conselho de Administração e reportar ao mesmo órgão 

os resultados dos investimentos do Fundo. É competência sua, da mesma forma, recomendar 

ao Conselho de Administração a contratação dos gestores responsáveis por administrar os 

recursos do endowment.  

Tais gestores têm que ser instituições comprovadamente idôneas, com 

funcionamento autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e notória expertise 

em administração patrimonial e gestão de recursos. Cabe a eles avaliar, dentre outras coisas, se 

o nível de risco de determinado investimento é compatível com a política do Fundo. Se, por 

situações de mercado, o endowment vier a se afastar do seu perfil, os gestores, além de 

comunicar tal circunstância ao Comitê de Investimentos, terão de envidar esforços para 

remediar a situação62.  

Extrai-se de tal governança a intrínseca relação existente entre a gestão do Fundo e 

da própria Fundação, dado o papel relevante desempenhado pelo Conselho de Administração – 

responsável, dentre outras medidas, pela nomeação do Comitê de Investimento e pela análise, 

com o auxílio do Conselho Fiscal, dos resultados contábeis do Fundo. Evidente, assim, que, 

apesar de contabilmente separada e de contar com Regimento próprio, a gestão do Fundo, em 

última instância, é feita pela própria Fundação. 

O Regimento trata ainda das diretrizes principais da “Política de Investimentos” do 

Fundo, que é fixada anualmente, e das atividades de administração e gestão que serão 

desempenhadas pelos Gestores de Investimento63. O Regimento estabelece, em acréscimo, que, 

como regra, os rendimentos e os ganhos de capital gerados pelo endowment devem ser 

reaplicados automaticamente, como forma de garantir a sua perpetuidade a longo prazo64.  

No tocante às regras de resgate – denominada de “Política de Financiamento da 

OSESP” – o Regimento estabelece que, até que o Fundo contasse com um patrimônio de R$ 

30.000.000,00 (trinta milhões de reais)65, a Fundação estava impedida de fazer quaisquer 

resgates. Atingido esse patamar, ela passou a poder utilizar, como regra, até 60% dos 

                                                
62 Ainda, cabe ressaltar que é facultado ao Conselho de Administração determinar a realização de auditoria externa 

independente nos investimentos e na destinação de recursos do Fundo. Os custos desse serviço devem ser 

suportados pela Fundação. 
63 Artigo 11. Com o intuito de atingir o objetivo descrito no artigo 2º deste Regimento, o Comitê de Investimento 

deverá estabelecer, anualmente, as diretrizes a serem observadas pelos Gestores de Investimentos, de acordo com 
os termos previstos na Política de Investimento do fundo anexa a este Regulamento. Tal política de Investimento 

deverá ser revisada, anualmente, pelo Comitê de Investimento, e submetida à prévia aprovação do Conselho de 

Administração. 
64 Artigo 11, Parágrafo Terceiro. 
65 Valor este que, segundo os demonstrativos contábeis da Fundação Osesp, foi atingido em 2014. 
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rendimentos reais66 anuais para materializar seu objeto social e arcar com as despesas 

administrativas necessárias à manutenção de suas atividades.  

O restante dos rendimentos deve ser mantido, aplicado ou reaplicado no próprio 

endowment, preservando, com isso, o crescimento da sua parcela principal. Excepcionalmente 

e mediante autorização do Conselho de Administração, a Fundação poderá usar mais de 60% 

dos rendimentos reais do Fundo67. Nessas hipóteses, os valores resgatados, deverão ser 

restituídos com encargos e em prazos preestabelecidos. 

Curioso notar que, nos Estados Unidos68, como visto na Primeira Parte deste estudo, 

é permitido, e até certo ponto incentivado, que o resgate seja calculado não apenas sobre os 

rendimentos gerados em determinado exercício, mas sobre o valor total do fundo patrimonial. 

A ideia por detrás de tal regra é gerar mecanismos de incentivo para a obtenção de rendimentos 

que permitam a manutenção do valor real do endowment. Assim, a existência de uma spending 

                                                
66 Rendimento Real, segundo o regimento do Fundo, é o rendimento nominal, descontada a inflação do período, 

medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ou índice que vier a substituí-lo. 
67 Artigo 14 A Fundação OSESP poderá utilizar, exclusivamente para materializar seu objeto social e arcar com 

as despesas administrativas necessárias à manutenção de suas atividades, depois de atingido o montante mínimo 

de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), até 60% (sessenta por cento) dos Rendimentos Reais anuais 

advindos dos investimentos do Fundo. O Rendimento Real restante será mantido, aplicado ou reaplicado, conforme 

o caso, no Fundo, visando à perpetuação do objeto social da Fundação OSESP e à manutenção de suas atividades. 

Parágrafo 1º A Fundação OSESP poderá utilizar parcelas que excederem 60% (sessenta por cento) do rendimento 

anual do Fundo mediante a autorização expressa do Conselho de Administração, em uma das seguintes hipóteses 
e respeitando os seguintes limites de resgate 

Para suprimentos temporários de caixa, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do saldo integrante de todos 

os investimentos componentes do Fundo; 

Para investimentos na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e/ou na Sala São Paulo, com vistas a garantir 

a melhoria do seu padrão de qualidade, até o limite de 10% (dez por cento) do saldo integrante de todos os 

investimentos componentes do Fundo. 

Parágrafo 2º A Fundação OSESP também poderá utilizar parcelas que excederem 60% (sessenta por cento) do 

Rendimento Real anual do Fundo mediante a autorização expressa do Conselho de Administração, em uma das 

seguintes hipóteses e respeitando os seguintes limites de resgate: 

Caso o Fundo obtenha Rendimento Real anual superior a 5% e inferior a 8%, poderá utilizar na consecução de 

suas finalidades até o limite de 50% do Rendimento Real anual que exceder 5%; 
Caso o Fundo obtenha Rendimento Real anual superior a 8% e inferior a 10%, poderá utilizar na consecução de 

suas finalidades até o limite de 75% do Rendimento Real anual que exceder 8%; 

Caso o Fundo obtenha Rendimento Real anual superior a 10%, poderá utilizar na consecução de suas finalidades 

100% do Rendimento Real anual que exceder 10%. 

Parágrafo 3º A utilização dos valores resgatados do Fundo na forma do Parágrafo 1º acima deverá ser precedida 

de estudo fundamentado, elaborado pela Diretoria Executiva da Fundação Osesp, contendo sua justificativa, bem 

como o planejamento de retorno ao Fundo dos valores utilizados.  

Parágrafo 4º Os valores resgatados do Fundo na forma do Parágrafo 1º deverão ser restituídos com encargos “pro 

rata dia” pelo período, à taxa equivalente ao rendimento nominal obtido pelo mesmo Fundo, nos seguintes prazos 

máximos contados da data do resgate dos recursos. 

Para suprimento de caixa: 2 (dois) anos. 

Para investimentos na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e/ou na Sala São Paulo: 5 (cinco) anos. 
Parágrafo 5º A utilização de recursos prevista no parágrafo 2º acima deverá ser precedida de estudo fundamentado 

apresentado pela Diretoria Executiva da Fundação Osesp.  

Parágrafo 6º Os percentuais descritos no parágrafo 1° são cumulativos e não excludentes. (grifos originais 
68 Previsão contida no Uniform Prudent Management of Institutional Funds Act (UFPMIA) – mencionado no 

tópico 1.3 deste trabalho – e repetida nos regulamentos de diversos endowments estadunidenses. 
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reate de 5% sobre o total do fundo, por exemplo, implica a necessidade de ele, no mesmo 

período, ter rendimentos que totalizem no mínimo 5%, mais a inflação, para que seja garantido 

o valor do seu principal.  

Essa sistemática, segundo Fernando Luís Schüler (2012, 145/146), tem como 

objetivo o crescimento sustentável do fundo no longo prazo. Para o autor, a sua vantagem é que 

“em anos bons, nos quais o rendimento total supera esse percentual, gera-se uma poupança 

(logicamente incorporada ao patrimônio total do fundo) que será utilizada em períodos de 

baixo rendimento”. Percebe-se, portanto, que esse tipo de regramento evita que a instituição 

detentora do fundo tenha dificuldades em arcar com suas despesas operacionais caso as 

aplicações financeiras do fundo não gerem os resultados esperados. 

Como será visto na última parte deste estudo, tal estratégia de resgate é 

particularmente interessante para o cenário de crise econômica e de seguidos cortes na taxa 

básica de juros atualmente vivenciado no Brasil.  

Voltando ao Regimento, ele estabelece a obrigação de o Comitê de Investimento 

submeter ao Conselho Fiscal, no primeiro trimestre de cada exercício financeiro, os 

demonstrativos contábeis e os resultados do ano anterior, para que esses dados sejam inseridos 

nas demonstrações contábeis da Fundação69. Essas informações irão subsidiar a Diretoria 

Executiva na elaboração da proposta de resgate anual de recursos do Fundo, conforme a Política 

de Financiamento anteriormente mencionada. 

Na eventualidade do resultado contábil da Fundação OSESP apresentar déficit, 

superávit menor que o montante que deve ser reaplicado no Fundo, ou não existir resultado 

acumulado suficiente para permitir a destinação à Fundação de parcela do rendimento real, a 

regra de reaplicação dos rendimentos anuais advindos dos investimentos do Fundo é suspensa 

até a existência de superávit nos exercícios subsequentes ou de superávit acumulado. 

As consequências de tal regra serão exploradas quando do diagnóstico da situação 

atual do Fundo. 

Por fim, cabe mencionar que o Estatuto traça regras relativas à eventual extinção da 

Fundação. Cabe ao Conselho de Administração, em reunião designada para este fim e mediante 

voto favorável de dois terços dos seus componentes, deliberar sobre a alteração do Estatuto ou 

o encerramento das atividades da Fundação. 

Uma vez extinta a Fundação, prevê o Estatuto que seu patrimônio – bem como os 

legados e doações que lhe foram destinados – serão transferidos a outra organização social 

                                                
69 Artigo 15, caput. 
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qualificada no Estado de São Paulo para desenvolver atividades na mesma área que a Fundação 

Osesp, ou ao próprio Estado, na proporção dos recursos e bens por ele alocados70. O mesmo 

acontece na hipótese de a Fundação vir a perder a qualificação de organização social71.  

O patrimônio a ser transferido após a extinção da Fundação engloba o seu 

endowment, o que transmite a ideia de que ele está atrelado não à entidade em si, mas à atividade 

de interesse social por ela desenvolvida – acompanhando-a mesmo após o fim da personalidade 

jurídica fundacional.  

Essa disposição estatutária, vale lembrar, foi idealizada pelos instituidores da 

entidade quando optaram pelo modelo fundacional72, o que permite supor que a intenção deles 

era garantir que os objetivos que inspiraram a criação da Fundação Osesp seriam perseguidos 

mesmo após o encerramento das suas atividades, o que causa impactos diretos na concepção 

por detrás do seu Fundo de Capital, conforme se verá adiante. 

  

                                                
70 Artigo 33. 
71 O regramento acerca da destinação do patrimônio da Fundação em caso de extinção da entidade ou perda da 

qualificação de Organização Social é exigência do art. 2º, I, “i”, da Lei Complementar nº 846/98 do Estado de São 

Paulo, que está assim redigido:  

Artigo 2º - São requisitos específicos para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à 

qualificação como organização social: 

I - comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre: 

[...] 

i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem 

como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação da 

entidade, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito do Estado, da mesma área de atuação, 

ou ao patrimônio do Estado, na proporção dos recursos e bens por este alocados; 
72 O art. 69 do Código Civil prevê que, em caso de extinção de uma fundação, será incorporado “salvo disposição 
em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, em outra fundação, designada pelo juiz, que se proponha a fim 

igual ou semelhante”. Ao optar pelo modelo fundacional, os instituidores da Fundação Osesp já tinham 

conhecimento de que, ainda que nada previssem em seu estatuto, o patrimônio da entidade, em caso de extinção, 

seria destinado a outra fundação de finalidade igual ou semelhante. Isso reforça a ideia de que a sua intenção é a 

de que os recursos acompanhem a atividade de interesse social, ainda que a Fundação deixe de existir. 
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QUARTA PARTE 

Diagnóstico: Descobrindo a situação atual do Fundo de Capital da Fundação Osesp 

 

 

Na Primeira Parte do trabalho foi apresentada a figura do endowment e a 

experiência internacional que o envolve; na segunda, foram trabalhadas as particularidades da 

a Lei nº 13.800/2019, que atualmente rege a matéria no Brasil. Em seguida, discorremos sobre 

a Fundação Osesp e sua atuação na gestão da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e da 

Sala São Paulo. Agora, serão reunidos nesta Quarta Parte do trabalho os problemas e 

questionamentos encontrados e que guardam relação direta com o fundo patrimonial da 

Fundação Osesp.  

O diagnóstico será dividido em duas partes. Primeiro será abordada a questão da 

titularidade dos excedentes financeiros da Fundação Osesp e suas principais consequências; 

posteriormente, o tema em análise será a evolução da parcela principal do endowment, dando-

se enfoque à estagnação verificada nos últimos anos.  

As eventuais soluções e propostas para as questões aqui trazidas serão objeto da 

parte final do estudo.   

 

4.1. A origem e a titularidade dos recursos do Fundo de Capital da Fundação 

Osesp. 

 

A Fundação Osesp foi criada tendo como objetivo principal a assunção da gestão 

da Orquestra e da Sala São Paulo. Suas fontes de financiamento, portanto, são aquelas 

decorrentes do contrato de gestão firmado com o Estado de São Paulo e que abrangem o repasse 

público; as receitas acessórias advindas de bilheteria, exploração do espaço, e doações, dentro 

outras73. 

Não há determinação legal ou contratual impondo que os recursos públicos 

repassados à Fundação Osesp gozem de tratamento diferenciado, de sorte que é aplicado a todo 

                                                
73 No Contrato de Gestão atualmente vigente são enumeradas as seguintes fontes de receita além do repasse 

público: (i) Receitas Operacionais oriundas da execução contratual (e o rendimento de suas aplicações) 

provenientes de: a) realização de atividades relacionadas ao objeto contratual, tais como: venda de ingressos e de 

assinaturas; b) utilização de seus espaços físicos, para oferecer ao publico serviços de café, restaurante, loja, 
livraria, estacionamento e afins c) outras formas de cessão remunerada de uso dos espaços físicos, previamente 

autorizadas; d) rendas diversas, inclusive de venda ou cessão de produtos, tais como direitos autorais, e conexos; 

e) outros ingressos dessa natureza. (ii) Receitas Diversas oriundas de patrocínios, fomentos e incentivos, tais como 

doações, legados, apoios e contribuições de pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras com ou sem uso de 

leis de incentivo (...) 
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o patrimônio da instituição o regime contábil e financeiro característico dos entes privados. 

Ainda assim, a Fundação decidiu contabilizar suas receitas de acordo com a origem dos recursos 

e suas despesas, em razão das atividades às quais elas foram destinadas. Essa sistemática 

permitiria, em tese, “uma visão abrangente do financiamento das atividades e do grau de 

dependência de recursos públicos” (LOPES, 2016. p. 68).  

O Gráfico 1 representa a evolução – de 2006 a 2018 – dos repasses públicos e do 

somatório das despesas de pessoal com os custos operacionais da Fundação, incluindo a gestão 

da Orquestra e da Sala São Paulo. Fica evidenciado que os gastos cresceram em proporção 

maior do que os repasses, provocando um desequilíbrio que teve seu auge entre os anos de 2015 

e 2017. 

 

 

Gráfico 1: Evolução, em milhares de reais, do montante dos repasses públicos em contraposição ao crescimento 

do somatório das despesas de pessoal com os custos operacionais da Fundação Osesp.  

Fonte: Demonstrações Financeiras da Fundação Osesp.  

 

De se destacar que, durante este período, as atividades da Orquestra e demais 

equipamentos geridos pela Fundação foram mantidos, apesar da redução significativa no valor 

do repasse. No ano de 2016 estava previsto inicialmente no Contrato de Gestão o repasse de R$ 

64 milhões. Ao final, houve o efetivo pagamento pelo Estado de apenas R$ 39 milhões. Ainda 

assim a Fundação cumpriu suas metas: foram realizados 224 concertos, com um público de 
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mais de 300.000 (trezentas mil) pessoas, a um custo operacional anual de cerca de R$ 98 

milhões74. O mesmo cenário se repetiu nos anos seguintes75. 

Diante dessa tendência de distanciamento entre repasses públicos e despesas, a 

Fundação passou a direcionar seus esforços para a geração de receitas acessórias, por meio da 

captação de recursos incentivados, patrocínios, doações, da locação de espaços, dentre outras 

formas. O crescimento dessa espécie de receita acabou preenchendo parcialmente o espaço 

deixado pela redução dos repasses públicos, conforme indica o Gráfico 2.  

 

 

Gráfico 2: Evolução, em milhares de reais, dos montantes dos repasses públicos e das demais fontes de receita da Fundação 
Osesp. 

Fonte: Demonstrações Financeiras da Fundação Osesp. 

 

O resultado, conforme mostra o Gráfico 3, foi que a Fundação registrou superávit 

em 11 dos 14 exercícios financeiros pesquisados, evidenciando que a operação não depende, 

em grande parte, dos repasses realizados pelo Estado, que cobrem apenas uma parcela do custo 

de operação.   

                                                
74 Fonte: relatório de Atividades Anual da Fundação.  
75 Para o ano de 2017 havia uma previsão inicial de repasse de R$ 64 milhões, sendo efetivamente repassados pelo 

Estado R$ 39 milhões. No ano de 2018 houve uma melhora, com o repasse de R$ 55 milhões pelo Estado.  
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Gráfico 3: Representação, em milhares de reais, do resultado contábil (déficit ou superávit) da Fundação Osesp 

ao longo dos anos. 

Fonte: Demonstrações Financeiras da Fundação Osesp.  

 

Marcelo de Oliveira Lopes (2016, p.72) interpreta esses dados da seguinte maneira: 

Ainda contabilizado por origem, vemos que o saldo acumulado de patrimônio com 

origem no Contrato de Gestão é deficitário, ao passo que o patrimônio acumulado tem 
origem nas receitas acessórias. Até aqui, esse resultado é esperado, mas o ponto 

relevante é que comprova-se contábil e economicamente que a origem dos saldos não 

é de recurso público e que esse, como deveria ser, foi integralmente aplicado na 

atividade e nas metas previstas. 

 

Nesse ponto, há uma questão importante que merece ser endereçada: a titularidade 

dos excedentes financeiros. Novamente Marcelo de Oliveira Lopes (2016. p.77), ao tratar do 

tema, resume a controvérsia da seguinte forma: 

 

A questão que se coloca de forma altissonante é: se as receitas auferidas em virtude do 

ajuste deveriam ser classificadas como recursos públicos e, ipso jure, não poderiam ser 

absorvidas pelo ente fundacional. A legislação é lacunosa nesse aspecto e essa definição 

pode ser o elemento que falta para que o modelo de negócio no caso analisado adquira 

sustentabilidade.  

É de se pensar que parte das receitas para fazer frente à atividade são oriundas da 

rentabilização de equipamentos e próprios do Estado, cuja permissão de uso foi 

concedida por força do contrato. A zona cinzenta se estabelece na medida em que esses 

recursos não fazem parte da previsão orçamentária pública e tão pouco constam do 

repasse do Estado. A quem pertencem, qual a origem e destinação desses montantes? 

 

Essa controvérsia repercute diretamente no endowment da Fundação, pois, além de 

parte desses excedentes ter sido destinada à sua criação e incremento, o Estado, entendendo que 
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eles têm natureza pública, pode abater esses valores de repasses futuros, o que ocasionaria 

déficit contábil na Fundação e inviabilizaria – como será visto adiante – que fossem realizados 

novos aportes no Fundo.  

Segundo a Fundação, como os saldos financeiros gerados ao longo do Contrato de 

Gestão não têm origem em recursos públicos – já que estes seriam insuficientes até mesmo para 

arcar com os custos de operação do Contrato de Gestão –, ela poderia se apropriar e dispor 

deles. A dizer, uma vez que o dinheiro público é integralmente destinado ao pagamento de 

despesas operacionais do Contrato de Gestão, ele não compõe os excedentes financeiros, que 

teriam, portanto, natureza privada.  

Como já mencionado, o Contrato de Gestão n° 05/2005 – o primeiro firmado entre 

as partes – previa como obrigação da Fundação Osesp a constituição de um endowment a partir 

de 3% de todas as suas receitas líquidas – exceto aquelas oriundas dos repasses públicos e do 

montante captado por meio das leis de incentivo fiscal. E assim foi feito, com destaque para a 

apropriação dos excedentes. 

Em razão dessa previsão contratual, sustenta Marcelo de Oliveira Lopes (2016, p. 

78) que “se havia previsão e obrigação de formação de um fundo de capital a partir de receitas 

do próprio contrato, é forçoso entender que o poder contratante entendia, à época, a 

legitimidade dessa apropriação na qualidade de fomento para o fortalecimento da instituição”. 

Daí a defesa, pela Fundação, da tese segundo a qual os valores alocados ao Fundo de Capital 

não têm natureza pública. 

Essa, contudo, não é a única interpretação cabível para o caso.  

É possível sustentar que os recursos gerados no âmbito do Contrato de Gestão têm 

natureza pública, de sorte que a Fundação não poderia se apropriar de eventuais excedentes 

financeiros provenientes desse ajuste. Segundo esse entendimento, tais valores teriam que ser 

devolvidos ao Estado ou descontados dos repasses futuros76.   

Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, julgando algumas 

prestações de contas da Fundação Osesp, entendeu que foi apenas o Contrato de Gestão nº 01/15 

que deu a correta destinação aos saldos remanescentes e aos excedentes financeiros dos 

                                                
76 Essa discussão é retratada no processo nº 28225/026/11, que tramita no Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo e envolve a prestação de contas da Fundação Osesp. 
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contratos de 2005 e 2010, posto que ele foi o primeiro instrumento a prever a devolução desses 

saldos ou seu desconto nos valores dos repasses do ajuste subsequente77. 

Ainda, é possível argumentar que a formação do fundo patrimonial deve ser 

entendida como ferramenta para o fortalecimento e a garantia de perenidade da atividade 

explorada pela Fundação, que é pública, e não da instituição, que é privada. Essa seria a ideia 

extraída do Decreto nº 64.056/2018 – cujo conteúdo, em parte, já constava nos contratos de 

gestão firmados antes da sua edição – quando dispõe que são recursos do contrato de gestão 

“além do repasse do Estado, todas as receitas operacionais, financeiras, incentivadas ou que, 

a qualquer título, decorram do respectivo equipamento ou programa público sob gestão da 

organização social”. 

Segundo este mesmo Decreto, parte desses recursos deverá ser destinada à 

constituição de reserva técnica, ou de contingência – que também poderá contar com “recursos 

próprios” da Organização Social, sendo que uma vez encerrado o contrato de gestão, o saldo 

remanescente dessa reserva deve ser restituído às partes, na proporção dos recursos que cada 

uma delas alocou.78  

                                                
77Esse entendimento está exposto no relatório dos processos nº TC - 040030/026/07, TC - 045093/026/08, TC -

042336/026/09, TC - 030099/026/10 e TC - 028225/026/11, todos julgados em sessão única ocorrida em 
25/07/2017.  
78 Artigo 5º - Poderá o contrato de gestão estabelecer que a organização social pratique reserva técnica de até 15% 

(quinze por cento) da parcela mensal repassada para formação de reserva destinada a contingências de natureza 

incerta e a provisões relacionadas à execução e ao encerramento contratual. 

§ 1º - O percentual poderá ser determinado unilateralmente pela Administração ou resultante de acordo entre as 

partes contratantes, sendo, no primeiro caso, estabelecido por meio de Resolução, e na segunda hipótese, mediante 

cláusula contratual. 

§ 2º - Os recursos destinados a essa reserva técnica deverão observar o seguinte: 

1. a organização social abrirá conta bancária específica para depósito da referida reserva técnica; 

2. a organização social poderá contribuir com recursos próprios para a reserva de que trata este artigo; 

3. os recursos de que trata este artigo somente poderão ser utilizados com a prévia autorização do Conselho de 
Administração da organização social, por deliberação de 3/4 (três quartos) dos seus membros; 

4. tanto os saldos contratuais como a utilização dos recursos da reserva técnica deverão ser expressamente 

apresentados nas prestações de contas anuais devidamente auditadas da organização social; 

5. caso o objeto do contrato de gestão seja novamente submetido a convocação pública, os recursos da reserva 

técnica decorrentes de repasses públicos poderão, mediante autorização do titular do órgão contratante, ser 

transferidos à nova organização social contratada, para constituição de reserva com a mesma finalidade; 

6. o saldo financeiro remanescente da reserva técnica, após o pagamento dos custos de desmobilização, eventuais 

despesas de encerramento ou liquidação das contingências, será restituído às partes, observada a proporção de 

recursos alocados por cada parte à reserva; 

7. caso as contingências não sejam encerradas concomitantemente ao termo final do contrato de gestão ou 

transferidas por sucessão a outra OS, a organização social deverá prestar contas anualmente sobre a manutenção, 

aplicação, destinação e restituição do saldo de valores em reserva técnica; 
8. a organização social deverá atestar que os pagamentos efetuados no uso da reserva técnica não decorreram de 

sua má gestão, cabendo restituir eventuais recursos que venha a utilizar em virtude de negligência, dolo ou culpa, 

sem prejuízo das demais sanções administrativas e penais cabíveis, sendo assegurado o devido processo 

administrativo. 
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Há, portanto, segundo essa linha de interpretação uma clara diferenciação entre o 

que é recurso do contrato e recurso próprio da Fundação. 

A discussão é acirrada porque não há na legislação, no Estatuto da Fundação, no 

Regimento do Fundo ou no Contrato de Gestão uma definição precisa a respeito da titularidade 

dos excedentes financeiros gerados a partir da operação da Orquestra e da Sala São Paulo.  

A questão é de extrema relevância para o escopo da pesquisa ora desenvolvida, pois 

parte desses excedentes já foi destinada pela Fundação Osesp à criação e ao incremento do seu 

endowment, o que – somando-se à já explorada confusão entre as previsões estatutárias e 

regimentais relativas à finalidade do Fundo – gera uma discussão sobre a titularidade do próprio 

Fundo de Capital.  

Cabe relembrar que, caso haja a ocorrência de excedentes financeiros na operação 

do equipamento público, como a sua distribuição é proibida, eles têm que ser reaplicados no 

desenvolvimento das atividades da Fundação79. Nesse sentido, mesmo que haja a apropriação 

desses excedentes por meio de aportes no Fundo, não é, em tese, possível dispor livremente 

deles, já que sua utilização é vinculada.  

O Estatuto da Fundação, ao tratar da constituição do Fundo, permite expressamente 

que recursos governamentais sejam a ele destinados,80 diferenciando-os dos excedentes 

financeiros. A autorização trazida pelo Regimento com relação a esse tema, por sua vez, é 

implícita, sendo extraída da previsão de que “outras receitas previstas no estatuto da 

Fundação” podem compor o endowment, ficando a critério do Conselho de Administração a 

decisão de endereçar parcela dos recursos públicos ao Fundo81.  

 O Estatuto da Fundação, vale lembrar, ao tratar das hipóteses em que a entidade 

venha a perder a qualificação de organização social ou a ser extinta, estabelece que o 

patrimônio, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serão 

                                                
79 Essa é uma obrigação imposta tanto pela Lei Federal nº 9637/1998 quanto pela Lei Complementar Estadual nº 

846/1998, ambas em seus respectivos artigos 2º, I, “b” 
80Artigo 4º. A FUNDAÇÃO OSESP tem por objetivos apoiar, incentivar, assistir, desenvolver e promover a 

cultura, a educação e a assistência social, nos termos deste Estatuto. 

Paragrafo primeiro. Para cumprimento de seus objetivos, a FUNDAÇÃO OSESP poderá, conforme definido pelo 

Conselho de Administração, realizar as seguintes atividades:  

[...] 

p. constituir Fundo de Capital "endowment' e outros, caso necessário, para a Orquestra Sinfônica do Estado de São 

Paulo, a ser composto por doações, contribuições, recursos governamentais, eventuais excedentes financeiros e 
outros; (grifos nossos) 
81 Com a entrada em vigor do art. 17 da Lei nº 13.800/19, a utilização de recursos públicos para a constituição de 

fundo patrimonial passou a ser considerada ilegal. No entanto, à época da criação do endowment em estudo não 

havia norma regulamentando a matéria, de modo que o tema foi tratado apenas nos atos constitutivos da Fundação 

e do Fundo. 
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transferidos ao Estado, na proporção dos recursos e bens por ele alocados, ou a outra entidade 

qualificada como organização social82. 

Isso porque dar ao patrimônio decorrente dos excedentes financeiros qualquer 

finalidade diferente daquelas previstas no Contrato de Gestão importaria em apropriação 

indevida desses recursos – e poderia vir a configurar burla à finalidade não lucrativa do ente 

fundacional.  

Destarte, a ideia – tanto do Decreto nº 64.056/2018 quanto do Estatuto da Fundação 

– é que o patrimônio e os excedentes financeiros obtidos em decorrência da execução do 

Contrato de Gestão permaneçam vinculados à atividade pública explorada, servindo, em caso 

de extinção do ente fundacional, para financiar a eventual próxima entidade que vier a operar o 

equipamento público ou retornando, pelo menos em parte, ao Estado, para que ele continue 

perseguindo os objetivos que ensejaram a celebração do Contrato de Gestão.  

Os argumentos traçados, portanto, são estes. Se por um lado resta evidente que não 

houve qualquer aporte de recursos orçamentários no Fundo, bem como que os excedentes 

financeiros advém da atuação da Fundação enquanto gestora do equipamento – e não 

diretamente do repasse público; por outro, é possível sustentar que todos os recursos advindos 

da exploração do equipamento público devem continuar circunscritos às finalidades do contrato 

de gestão, não podendo servir ao financiamento da Organização Social.  

Tais questões geram consequências relativas à gestão do fundo, conforme se 

passará a analisar.  

 

4.2. A evolução patrimonial do Fundo: histórico e dificuldades. 

 

Criado em 2006, após previsão expressa no Contrato de Gestão, o Fundo de Capital 

da Fundação Osesp foi inicialmente composto pelo percentual de 3% das receitas líquidas da 

entidade – excepcionadas desse cálculo as receitas oriundas de repasses e de captação por meio 

de leis de incentivo. Com o tempo, foram destinados, além destes, recursos provenientes de 

                                                
82 Artigo 31. O patrimônio, os legados ou as doações que lhe foram destinados, bem como os excedentes 

financeiros decorrentes de suas atividades, à escolha do Conselho de Administração serão transferidos a entidade 

qualificada como Organização Social no âmbito do Estado de São Paulo, da mesma área de atuação, também 

registrada no CNAS, ou ao patrimônio de Estado, na proporção dos recursos e bens por este alocados, no caso de 

a FUNDAÇÃO OSESP perder tal qualificação. 

[...] 
Artigo 33. Em caso de dissolução ou extinção da FUNDAÇÃO OSESP, o patrimônio, os legados, ou as doações 

que lhe foram destinados, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, à escolha do 

Conselho de Administração, serão transferidos a entidade qualificada como Organização Social no âmbito do 

Estado de São Paulo, da mesma área de atuação, também registrada no CNAS, ou ao patrimônio do Estado, na 

proporção dos recursos e bens por este alocados. 
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doações, da incorporação de superávit acumulado de exercícios anteriores e dos rendimentos 

obtidos com os investimentos do próprio endowment, conforme indica o gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 4: Composição do endowment da Fundação Osesp, em milhares de reais, até 2015, de acordo com a 

origem das receitas. 

Fonte: Demonstrações Financeiras da Fundação Osesp.  

 

Com base no Gráfico 4, percebe-se que a maior parte dos recursos do Fundo (65%) 

é oriunda da apropriação de excedentes financeiros, destinados ao endowment sob a forma de 

aportes autorizados pelo Conselho de Administração da Fundação. Existia no Contrato de 

Gestão 05/2005 a previsão de que “Caso a Fundação OSESP realize aportes no Fundo de 

Capital a CONTRATANTE se compromete a destinar, também, o mesmo montante de recursos 

ao mencionado fundo até o limite de RS 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por ano, sempre 

no exercício seguinte à captação realizada pela CONTRATADA”.  

Foi inspirada nessa previsão contratual que a Fundação realizou, em 2006 e 2007, 

os primeiros aportes de excedentes financeiros no Fundo. O Governo do Estado, no entanto, 

jamais incorporou qualquer valor ao endowment. Em 2008, as partes acordaram em suprimir a 

referida previsão contratual que tratava do aporte adicional a ser realizado pelo Poder Público, 

de modo que nunca houve o efetivo repasse de recursos públicos diretamente ao Fundo. 

Composição do Endowment

Doações Apropriação de Superávit Rendimentos 3% da Receita Líquida
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A segunda maior fonte de receita do Fundo são os seus próprios rendimentos, que 

correspondem a aproximadamente 27% do total da parcela principal do endowment83. Doações 

direcionadas ao Fundo correspondem apenas a 1% e, segundo as demonstrações financeiras da 

Fundação, aconteceram apenas no exercício de 2015.  

A partir do ano de 2016 o Fundo de Capital estagnou, não tendo recebido, desde 

então, qualquer aporte. Considerando os valores acumulados, temos graficamente demonstrada 

abaixo a evolução do seu patrimônio, desde sua constituição até o encerramento do último 

exercício financeiro (2018): 

 

 

Gráfico 5: Evolução patrimonial, em milhares de reais, do endowment da Fundação Osesp. 

Fonte: Demonstrações Financeiras da Fundação Osesp.  

 

                                                
83 Os relatórios da auditoria independente são disponibilizados pela Fundação Osesp no seu sítio eletrônico 

(http://www.fundacao-osesp.art.br/PaginaDinamica.aspx?Pagina=transparencia). Neles, até 2012, constava de 

maneira vaga que, em cumprimento ao quanto disposto no Contrato de Gestão, determinado montante estava sendo 

incorporado ao Fundo de Capital ou que parte do superávit daquele exercício estava sendo destinado ao 

endowment.  

Nesses relatórios, portanto, não está discriminada com total precisão a origem das receitas que eram incorporadas 

ao Fundo. Essa especificação começou a partir do relatório de 2013, que trouxe também detalhes sobre as receitas 

de 2012.  

Os resumos de acompanhamento do resultado anual da Fundação, por sua vez, trazem os valores referentes às 
receitas financeiras do endowment em todos os exercícios. Assim, como a maior parte dos relatórios até 2012 trata 

as receitas incorporadas ao Fundo como “parte do superávit” nós as contabilizamos no Gráfico 4 como 

“Apropriação de Superávit”, descontando delas os valores relativos às receitas financeiras do endowment, que 

foram computadas como “Rendimentos”.  
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O gráfico mostra que o Fundo apresentou um crescimento moderado de 2006 a 2011 

e substancial de 2011 a 2015. Nos exercícios seguintes, porém, a situação foi bem diferente. De 

2015 para 2016 ele apresentou um leve crescimento, decorrente de mero ajuste de contas dos 

exercícios anteriores, para depois estagnar.  

Cabe destacar que em 2016 o Regimento do Fundo sofreu uma alteração importante 

que afetou a evolução patrimonial do endowment. Sua redação original previa a incorporação 

anual ao Fundo dos seus eventuais rendimentos e ganhos de capital84, bem como o 

reinvestimento do percentual do rendimento real não utilizado pela Fundação para arcar com as 

suas despesas administrativas85.  

Foi incorporado, então, ao art. 16 do Regimento um parágrafo segundo, de acordo 

com o qual, nos anos de déficit, superávit menor que o montante a ser reaplicado ou quando 

não houver resultado acumulado suficiente, não serão aportados recursos no Fundo86. A 

mudança foi necessária em função do déficit contábil verificado em 2016 e do esperado para 

2017. Operando em déficit, se a Fundação se visse obrigada a fazer aportes no Fundo para cobrir 

a inflação e ainda tivesse que reaplicar parte dos rendimentos do endowment, sua situação 

financeira se agravaria.  Assim, as aplicações no Fundo passaram a depender da apuração anual 

do resultado contábil da Fundação.  

E, conforme mostrou o Gráfico 3, os exercícios de 2017 e 2018 foram de déficit 

acumulado para a Fundação em virtude da redução do repasse público – o que, diante da nova 

regra, acabou impossibilitando que recursos fossem destinados ao aumento do principal do 

Fundo.  

Como nem mesmo os rendimentos dos seus investimentos estão sendo reaplicados 

ao Fundo – mas utilizados no custeio da operação – o endowment manteve nos últimos três 

                                                
84 Art. 11 [...] 

Parágrafo 3º Os eventuais rendimentos e os ganhos de capital proporcionados pelo patrimônio do Fundo serão 

reaplicados automaticamente no Fundo, pelos Gestores de Investimento, observado o disposto neste Regimento. 
85 Artigo 14 A Fundação OSESP poderá utilizar, exclusivamente para materializar seu objeto social e arcar com 

as despesas administrativas necessárias à manutenção de suas atividades, depois de atingido o montante mínimo 

de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), até 60% (sessenta por cento) dos Rendimentos Reais anuais 

advindos dos investimentos do Fundo. O Rendimento Real restante será mantido, aplicado ou reaplicado, conforme 

o caso, no Fundo, visando à perpetuação do objeto social da Fundação OSESP e à manutenção de suas atividades. 
86 Art. 16 [...] 

Parágrafo 2º Na eventualidade do resultado do exercício anual findo da Fundação Osesp: i) apresentar déficit; ou 

ii) superávit menor que o montante que deve ser reaplicado no Fundo, nos termos do artigo 14 caput; ou iii) quando 

não existir resultado acumulado suficiente para permitir a destinação da parcela do Rendimento Real definida pelo 
Conselho de Administração mais a inflação do período, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo), ou índice que vier a substituí-lo; a previsão de reaplicação dos Rendimentos anuais advindos 

dos investimentos do Fundo prevista no artigo 14 caput ficará suspensa até serem atingidas as condições 

necessárias para viabilizar tal destinação, quais sejam: i) existência de superávit nos exercícios subsequentes; ou 

ii) existência de superávit acumulado. 
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exercícios apenas o seu saldo nominal, o que implica que o seu poder de compra vem sendo 

corroído pela inflação. 

Vê-se, portanto, que concorreu para essa situação a atitude do Estado, que, diante 

da existência de excedentes financeiros no Contrato de Gestão e de uma grave crise fiscal, 

reduziu a participação dos repasses no orçamento do contrato.  Com isso, tornou-se mais difícil 

a ocorrência de superávit nas contas da Fundação e, consequentemente, de aportes ao 

endowment – já que as receitas acessórias eventualmente captadas acabam sendo destinadas à 

cobertura de despesas. 

A postura do Estado decorre de uma má compreensão do modelo. Os contratos de 

gestão não têm como objetivo a geração de lucro para nenhuma das partes. Diferentemente de 

outros contratos, que permitem a apropriação do excedente financeiro pelo particular, na forma 

de lucro, em razão da sua eficiência, no caso dos contratos de gestão, firmados com 

organizações que não têm finalidade lucrativa – como a Fundação Osesp –, há uma ideia de 

que, por não poder auferir lucro, a existência de excedentes pela captação de receitas acessórias 

deveria acarretar uma redução do valor do repasse. 

Contudo, este raciocínio parte de premissa equivocada, ao confundir lucro com 

superávit. O que não se permite à Fundação – e às organizações sociais no geral – é que eventual 

excedente seja distribuído entre seus membros na forma de lucro. Mas isso não significa que a 

operação não possa ser superavitária – desde que haja o reinvestimento destes excedentes fica 

respeitada a vedação à obtenção de lucro. 

Conforme explicação de José Eduardo Sabo Paes e Adair Siqueira de Queiroz Filho 

(2014, p. 95 e 97): 

 

No ponto nodal, o que é vedado é a distribuição de lucro, mas não há qualquer 

empecilho ou entrave jurídico para que as Entidades de Interesse Social obtenham 

resultados econômicos positivos, todavia, sempre sob uma condição sine qua non aqui 

colocada com todas as advertências, desde que todos os mesmos obtidos sejam 

revertidos aos objetos precípuos de seus estatutos sociais, a assistência social ou a 
filantropia. 

(...) 

Denota-se que existem diferenças entre lucro e superávit que se tornam salutares a 

exposição a tudo que aqui se foi afirmado. 

As Entidades de Interesse Social ou de Assistência Social, no regular exercício de suas 

atividades, nunca obtêm lucro, até mesmo porque este não é o seu objeto e nem seus 

objetivos ou finalidades para os quais foram criadas. 

Se, no desempenho de suas funções típicas, logram obter resultados econômicos 

positivos, estes devem ser juridicamente qualificados não como lucro, mas como 

superávit. 

 

Assim, eventual superávit da operação da Fundação Osesp não deveria ser encarado 

como um lucro indevido – mas sim como resultado do aumento de eficiência na gestão do 
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equipamento. Desse modo, não haveria qualquer empecilho para que tais excedentes passassem 

a compor um fundo patrimonial destinado à sua manutenção e sustentabilidade – o que 

evidentemente não se confunde com qualquer espécie de distribuição de lucro. 

A existência de uma reserva na forma de fundo patrimonial, da mesma forma, não 

pode ser encarada como uma “poupança” que poderia arcar com custos operacionais em anos 

de déficit já que, como visto, a lógica do endowment é sua perpetuidade e garantia de 

sustentabilidade a longo prazo. 

Pesa a favor do Estado apenas o argumento segundo o qual, como os excedentes 

financeiros têm de ser aplicados nas atividades previstas no contrato de gestão, o Poder Público, 

tendo diversas outras finalidades e interesses pelos quais zelar, deveria destinar a outras pautas 

da sua agenda – como saúde, educação ou segurança – parte dos repasses que inicialmente havia 

planejado direcionar à Fundação, já que ela possui uma capacidade significativa de gerar 

receitas acessórias.  

Tal postura acaba por gerar evidente mecanismo de incentivo inverso para a atuação 

da Fundação na busca por fontes de captação, pois quanto melhor for seu desempenho, maior 

será seu risco, uma vez que a ocorrência de contingenciamentos dos repasses públicos é 

imprevisível.  

Dessa forma, caso a Fundação não possa contar com uma fonte regular de recursos, 

o incremento do Fundo de Capital restará inviabilizado. 

Diante do cenário desenhado, cabe agora investigar as alternativas possíveis para o 

Fundo de Capital da Fundação Osesp, que possam superar os entraves descritos – o que será 

objeto de análise na última parte desse trabalho. 
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QUINTA PARTE 

Alternativas para o Fundo de Capital da Fundação Osesp 

 

 

Como retratado nos itens anteriores, o Fundo de Capital da Fundação Osesp foi 

desenhado para funcionar como um endowment, tendo como objetivo principal – nos termos 

do seu Regimento Interno – garantir a sustentabilidade da operação da instituição a longo prazo.  

Na prática, contudo, não é isso que vem acontecendo. Nos últimos 03 (três) anos 

não foram incorporados novos valores ao Fundo, que, em razão disso, apenas manteve nesse 

período o seu valor nominal – o que significa que ele vem sendo corroído pela inflação.  

Dois aspectos principais têm colaborado, de forma interligada, para esta situação. 

O primeiro tem relação com a discussão sobre a titularidade dos excedentes 

financeiros da operação da Fundação enquanto contratada para a gestão da Orquestra. Nos anos 

em que houve superávit – decorrente, como visto, do incremento da capacidade de captação de 

receitas acessórias – parte desses excedentes foi destinada ao Fundo de Capital, passando a 

corresponder a 65% do seu montante total.  

Todavia, em decorrência de situações macroeconômicas desfavoráveis que 

ocasionaram o contingenciamento das verbas da Secretaria da Cultura, nos anos de 2015, 2016 

e 2017 os repasses públicos acabaram sendo substancialmente menores do que os inicialmente 

previstos. Com isso, a Fundação não gerou qualquer excedente financeiro – mas ao contrário, 

registrou déficit contábil nos anos de 2016 e 2017.  

Surge então o segundo aspecto a ser considerado, que diz respeito a uma alteração 

do Regimento do Fundo de Capital, ocorrida em 2016, que condicionou a destinação de valores 

para o endowment ao resultado contábil da Fundação, de tal modo que, nos exercícios em que 

ela registrar déficit, não é permitida a realização de aportes no Fundo.  

Nos anos de déficit, nem sequer as doações recebidas podem ser direcionadas à 

composição do endowment, dada a limitação regimental anteriormente tratada, o que prejudica 

toda a lógica de sustentabilidade a longo prazo e de reforço da cultura de doação exploradas na 

Primeira Parte deste trabalho. 

Por conta disso, entre 2016 e 2018 a parcela principal do Fundo manteve-se 

estagnada e toda a captação do período foi utilizada para a redução do déficit operacional da 

Fundação. Como nenhum valor foi destinado ao seu crescimento, nem mesmo seus 

rendimentos, o Fundo de Capital passou a ter mais uma função de reserva do que efetivamente 

de endowment. 
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Neste ponto, a confusão existente entre a gestão do Fundo e a da Fundação fica 

mais evidente. Por não possuir personalidade jurídica e em sendo contabilmente parte da 

Fundação, o Fundo de Capital acaba sofrendo impacto direto de eventuais problemas na 

operação da Fundação.  

Mas o que fazer para tentar resolver esses problemas?  

Considerando o conteúdo trabalhado ao longo deste trabalho, bem como os 

contornos do novo regramento surgido com a Lei nº 13.800/2019, passaremos a abordar 

diferentes cenários possíveis para o futuro do Fundo de Capital da Fundação Osesp. 

Esta abordagem será dividida em três tópicos. O primeiro cenário explorará a 

hipótese de a Fundação Osesp optar por aderir aos comandos da Lei nº 13.800/2019, expondo 

as vantagens, os ajustes necessários e os eventuais problemas que podem advir dessa decisão. 

O segundo tópico abordará o cenário em que o Fundo de Capital não se adequa ao novo marco 

legal. Para esse caso, serão indicadas propostas para aprimorar o modelo atual. Por último, 

apresentaremos a alternativa de criação de um endowment para a Orquestra enquanto 

equipamento público, e analisaremos as consequências que ela traria tanto para a Fundação 

quanto para o Estado. 

Cada um dos panoramas que serão explorados implicará diferentes relações 

jurídicas entre a Fundação, o Estado de São Paulo e, quando o caso, a entidade gestora do Fundo 

Patrimonial. A ideia é que ao final sejam expostos os caminhos possíveis para a modelagem do 

Fundo de Capital em resposta ao diagnóstico realizado para a Fundação Osesp. 

 

5.1. Primeiro cenário: adesão à Lei nº 13.800/2019.   

 

Como visto na Segunda Parte deste trabalho, em razão de um veto presidencial, não 

está prevista expressamente na Lei nº 13.800/2019 a possibilidade de um fundo patrimonial 

atualmente existente vir a se enquadrar no modelo criado pelo novo marco regulatório. No 

entanto, é possível, nos termos do art. 13, X, do referido diploma legal, aproveitar o saldo dos 

fundos já existentes para constituir um endowment segundo o novo regramento. Essa será a 

hipótese explorada neste tópico.  

Partiremos da premissa segundo a qual a finalidade do Fundo de Capital estudado, 

que é garantir a sustentabilidade a longo prazo da Fundação Osesp, permaneceria inalterada 
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com a adesão aos ditames do novo marco legal87. Nesse contexto, cabe rememorar que a Lei nº 

13.800/2019 criou três figuras para as relações envolvendo os fundos patrimoniais: a 

organização gestora, a instituição apoiada e a organização executora. Hoje, a Fundação Osesp 

desempenha as funções dessas três entidades, pois ela gere a captação e o patrimônio do Fundo, 

é a beneficiária dos seus recursos e executa por si mesma os programas e projetos vinculados 

ao contrato de gestão que celebrou com o Estado de São Paulo. 

  Para se adaptar à Lei nº 13.800/2019 e, ao mesmo tempo, manter um fundo 

patrimonial financiando suas atividades, a Fundação teria que criar um novo endowment –  

acompanhado de uma nova pessoa jurídica sem fins lucrativos para ocupar a posição de sua 

organização gestora – e assumir o papel de instituição apoiada, como parte de um Instrumento 

de Parceria. Nessa modelagem, não há a necessidade de se firmar Termo de Execução, uma vez 

que caberá à Fundação gerir os recursos repassados pelo fundo e executar os programas e 

projetos que entender convenientes. 

O desenho da parceria, na hipótese ora analisada, teria os seguintes contornos: 

 

 

Figura 1 – Cenário de adesão ao modelo da Lei nº 13.800/2019 para o Fundo de Capital da Fundação Osesp. 

 

Cabe lembrar que organização gestora e instituição apoiada têm que ser 

necessariamente duas pessoas jurídicas distintas, uma vez que o fundo patrimonial, nos termos 

                                                
87 No item 5.3, tratará da hipótese em que o endowment a ser criado nos moldes da Lei nº 13.800/2019 terá como 

objetivo garantir a sustentabilidade da Orquestra, e não da Fundação. 
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do art. 4º, §1º, da Lei nº 13.800/2019, deve ser contábil, administrativa e financeiramente 

independente da entidade que ele beneficiará. Ademais, é necessário que a organização gestora 

seja uma pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, criada exclusivamente 

para gerir o fundo.  

Portanto, para o novo fundo, seria necessária a criação ou adesão a uma entidade 

gestora, que viria posteriormente a firmar um Instrumento de Parceria com a Fundação Osesp 

– a qual passaria a deter a condição de entidade apoiada. Uma alternativa viável, neste caso, 

seria a criação de uma entidade gestora controlada pela Fundação, mas com personalidade 

jurídica distinta e destinação exclusiva, como requer a Lei nº 13.800/2019.  

Passamos, agora, a abordar as consequências que tal solução acarretaria para os 

problemas identificados no capítulo anterior do trabalho. 

Como visto, um dos principais objetivos da Lei nº 13.800/2019, ao optar por atribuir 

de forma compulsória a gestão dos fundos patrimoniais a uma organização criada 

exclusivamente para essa finalidade, foi dar mais segurança aos doadores e, com isso, aumentar 

os volumes de captação para esses fundos. Isso porque as doações destinadas a endowments – 

diferentemente daquelas feitas para o custeio de operação – costumam ter natureza de legado, 

com a intenção do doador de perpetuar a atividade de interesse social beneficiada pelo fundo 

patrimonial receptor. 

 Além disso, o doador tem a segurança de que a organização gestora será 

administrada por um conselho próprio, com independência em relação à instituição apoiada, o 

que tende a eliminar os eventuais conflitos de interesse entre elas. 

Verificamos na Quarta Parte do trabalho que um dos problemas que assola o Fundo 

de Capital da Fundação Osesp é a incorporação de novos valores ao seu principal estar 

condicionada ao resultado contábil da Fundação, de sorte que, em caso de déficit na sua 

operação, o Fundo deixa de receber aportes. A separação exigida pelo novo modelo legal 

resolveria essa questão, já que haveria total desvinculação entre as contas da Fundação e as do 

Fundo. Esse cenário, aliado à adoção pela organização gestora das regras legais de governança 

e transparência para o gerenciamento de endowments, traria potencialmente mais segurança aos 

doadores, gerando o crescimento desejado para a parcela principal do Fundo. 

Em contrapartida, a adesão à Lei nº 13.800/2019 suscita algumas questões que, em 

razão do pouco tempo de vigência da norma, representam algum risco. 

Primeiramente, para criar a organização gestora, a Fundação teria que transferir 

para essa instituição o patrimônio do Fundo de Capital existente e, com ele, a organização 

gestora constituiria o novo endowment. Essa transferência, em tese, seria imune de tributação, 
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uma vez que a Constituição Federal, no seu art. 156, §2º, I, prevê que não incide imposto nas 

transmissões de bens ou direitos para a integralização de capital de pessoas jurídicas. Contudo, 

a operação pode gerar controvérsia junto ao poder público. Como 65% do montante total do 

Fundo decorre da apropriação de excedentes financeiros, existe uma discussão com relação à 

titularidade desses recursos, podendo inviabilizar a operação do endowment, além de criar um 

clima de insegurança que afetaria potenciais doadores. 

É preciso repisar também que o art. 17 da Lei nº 13.800/2019 veda a destinação de 

recursos públicos para os fundos patrimoniais criados sob a sua égide. Desse modo, o 

patrimônio do Fundo só poderá ser aproveitado em sua integralidade para a criação de um novo 

endowment se os excedentes financeiros da Fundação vierem a ser considerados verba 

estritamente privada. 

A adesão ao novo regramento legal pode dificultar também a destinação dos futuros 

excedentes financeiros para o fundo a ser criado, mesmo que se reconheça que eles são recursos 

privados. Como a Fundação é uma entidade sem fins lucrativos, a transferência dos seus 

excedentes financeiros a outra pessoa jurídica pode vir a ser questionada pelos órgãos de 

controle e pelo Ministério Público, uma vez que eles têm que ser reinvestidos nas atividades de 

interesse social exploradas pelo próprio ente fundacional – ainda que ele venha a ser, ao final, 

o destinatário dos investimentos. 

Há, ainda, a questão tributária explorada quando da explanação sobre a nova Lei. 

Não é possível saber, no momento, se eventuais doações ou transferências de excedentes entre 

instituição apoiada e entidade gestora do fundo serão consideradas fatos gerados do ITCMD, o 

que acabaria onerando em demasiado a operação. Do mesmo modo, os benefícios existentes 

para a entidade apoiada – como com relação ao Imposto de Renda – não necessariamente serão 

aplicáveis à entidade gestora.  

Outro fator a ser considerado com a criação de uma organização gestora são os 

custos dessa nova entidade que, como visto, deve contar com uma estrutura robusta de 

governança. Mesmo sendo permitido utilizar os recursos do endowment para custear a 

organização gestora88, isso possivelmente demandaria um valor investido relativamente alto, 

além de ser necessário ponderar que tais recursos poderiam estar sendo destinados às atividades 

                                                
88 Essa permissão encontra-se no art. 23 da Lei nº 13.800/2019, que está assim redigido: 
Art. 23.  Constituirão despesas da organização gestora de fundo patrimonial, custeadas pelos recursos do fundo 

patrimonial, aquelas consideradas necessárias e usuais para a manutenção das atividades de gestão, incluídos 

gastos com material permanente e de consumo, aluguéis, auditorias, salários, tributos, taxas e honorários 

profissionais relativos à gestão dos recursos. 
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da instituição apoiada, dado o cenário de escassez de recursos no financiamento do terceiro 

setor retratado no início deste trabalho. 

 

5.2. Segundo cenário: aperfeiçoamento do modelo atual 

 

Vimos que os fundos patrimoniais atualmente existentes não precisam se adaptar à 

nova legislação, sendo-lhes facultada, portanto, a manutenção de suas respectivas modelagens. 

Caso a opção da Fundação Osesp seja por não aderir à sistemática da Lei nº 13.800/2019, o que 

seria possível fazer para solucionar os problemas diagnosticados na Quarta Parte do presente 

estudo? Sem a pretensão de esgotar as possibilidades existentes, lançaremos algumas sugestões 

para o aprimoramento do modelo. 

Mas, antes, segue abaixo a representação gráfica dessa estrutura atual. 

 

Figura 2 – Cenário de manutenção do modelo atual. 

 

Começaremos pela questão da estagnação da parcela principal do Fundo. Como nos 

últimos três exercícios não foi feito nenhum novo aporte, ela apenas manteve o seu valor 

nominal, de modo que a inflação desse período vem corroendo seu valor real. Esse problema 

está ligado à vinculação dos aportes ao resultado contábil da Fundação, bem como à política de 

resgate fixada para o endowment. 

Em 2016 o Regimento do Fundo foi alterado de tal modo que deixou de ser 

obrigatória a incorporação de valores nos exercícios em que a Fundação não apresentar 

superávit. A nova regra permite que não aconteça nem mesmo o reinvestimento dos 
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rendimentos do Fundo ou a recomposição da perda inflacionária, de sorte que ela vai de 

encontro à lógica dos fundos patrimoniais – que é fazer crescer a parcela principal, a fim de 

garantir, com seus rendimentos, a sustentabilidade a longo prazo das entidades por eles 

beneficiadas. 

Por outro lado, se a Fundação estiver passando por um período de sucessivos 

resultados contábeis negativos, não faz sentido que ela agrave sua situação financeira 

destinando ao Fundo recursos que poderiam fazer frente às suas despesas operacionais, posto 

que de nada adiantaria ter um enorme Fundo de Capital se a Fundação viesse a fechar suas 

portas.  

Essa tensão entre sustentabilidade a longo prazo e necessidades imediatas é 

delicada, pois o desequilíbrio para qualquer um dos lados pode gerar severos prejuízos não 

apenas à entidade detentora do endowment, mas à própria atividade de interesse social por ela 

explorada. 

Uma alternativa para contornar a situação, no caso da Fundação Osesp, seria uma 

mudança na sua política de resgates. Hoje, o Regimento do Fundo prevê que, em regra, a 

Fundação pode se valer de 60% dos rendimentos reais do endowment para custear suas 

atividades. 

 Essa sistemática, em períodos de crise econômica, gera um círculo vicioso, pois 

neles os rendimentos do fundo costumam ser menores. Se o valor do rendimento diminui, a 

Fundação tem à sua disposição menos recursos para custear suas atividades, o que reduz as 

chances de ela vir a alcançar ao final do exercício um superávit. Não obtendo um resultado 

positivo, ela não poderá aportar novos valores no Fundo, que, corroído pela inflação, renderá 

no ano seguinte menos ainda. 

A solução para isso pode ser importada da experiência internacional, mediante 

adoção da estratégia do retorno absoluto, conforme descrito na Primeira Parte deste trabalho. 

A estratégia envolve a fixação de um percentual anual de resgate do valor do fundo patrimonial, 

desvinculado dos rendimentos obtidos no período.   

Segundo Fernando Luís Schüler (2012, p. 145/146):  

 

Este último modelo não diferencia o capital de seus rendimentos, e não limita as 

retiradas exclusivamente ao que for obtido como rendimento. Ele prescreve que o foco 

é buscar um crescimento sustentado do fundo ao longo dos anos. O sistema funciona 

de maneira bastante simples: fixa-se um percentual anual de retirada do fundo (em 

geral, 5% do valor global investido). Em anos bons, nos quais o rendimento total 

supera esse percentual, gera-se uma poupança (logicamente incorporada ao 

patrimônio total do fundo) que será utilizada em periódos de baixo rendimento. 

[...]  
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Esse tema é estratégico para o caso brasileiro, em função das mudanças recentes 

observadas em sua economia. Ao menos nas últimas duas décadas, poderia fazer 

sentido manter os recursos do fundo em títulos de renda fixa, de baixiśsimo risco e, 

ainda assim, conseguir uma boa retirada anual, descontando-se a inflação do período. 

Por muitos anos, nesse período, não era difícil se obter, com esse perfil de aplicações, 

rentabilidades líquidas superiores a 10% ao ano. A queda continuada da taxa de juros, 

registrada no último período, tornou essa hipótese um tanto distante. Os fundos de 

endowment criados no Brasil, doravante, deverão aplicar seus ativos em papéis de 

renda variável, em fundos de private equity e outros investimentos de maior risco. 

Nada diferente do que se pode observar na experiência canadense e norte-americana. 
Nesse quadro, parece não haver dúvidas de que o modelo de total-return investing se 

apresenta como o mais recomendável ao contexto brasileiro, e deverá eventualmente 

levar a alterações nas regras de algumas instituições brasileira (...) 
 

Resgatando um percentual da parcela principal do Fundo, a Fundação se blinda das 

oscilações que podem atingir seus investimentos e pode passar a alocar seus recursos em ativos 

de risco mais elevado, sem colocar em perigo a continuidade das suas atividades.  

A alteração da regra de resgate gera também mudanças na política de investimentos, 

que seriam bem-vindas no momento econômico atravessado pelo país, em que a taxa básica de 

juros, apesar de ter atingido o percentual mais baixo da sua história, tende a cair. 

Uma vez alteradas tais regras, poderiam, em acréscimo, ser consideradas 

campanhas de doação focadas no crescimento do Fundo de Capital, pelas quais os valores 

doados seriam direcionados ao endowment, já que superada a questão relativa ao déficit 

operacional. Com isso seria possível vislumbrar um círculo virtuoso de aumento de doações, 

incremento do retorno dos investimentos e manutenção do valor do fundo. 

Contudo, tal modelo não supera as questões relativas à governança do Fundo de 

Capital – que ainda seria contabilizado como parte da Fundação – nem as discussões sobre a 

titularidade dos valores decorrentes dos excedentes financeiros e sobre a destinação do Fundo 

– que demandariam alterações Estatutárias e Regimentais. 

 

5.3. Terceiro cenário: criação de um endowment para a Osesp 

 

Uma terceira – e derradeira – modelagem possível diante do novo regramento legal 

trazido pela Lei nº 13.800/2019 é a criação de um endowment para apoiar diretamente a 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo89 por um particular estranho à relação mantida no 

                                                
89 A alternativa não trata de eventual financiamento da Sala São Paulo pois, neste caso, se trataria de investimento 

a ser feito em imóvel público, havendo dúvida sobre a sua viabilidade. A Sala São Paulo, contudo, permaneceria 

na condição de objeto do Contrato de Gestão. 
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contrato de gestão90. Neste caso, o objeto do fundo seria o financiamento da Orquestra que, 

como dito anteriormente, não se confunde com o da Fundação Osesp – que constava como 

entidade apoiada nos dois modelos anteriores. 

O novo marco legal se originou justamente para regulamentar a adoção de fundos 

patrimoniais por entidades públicas, de modo que boa parte de seus dispositivos é voltada para 

este fim. Daí emerge a possibilidade de um eventual fundo servir ao financiamento direto da 

Orquestra – e não da Fundação. 

Apesar de tal proposta não atender totalmente aos problemas lançados no Termo de 

Referência firmado – que, como visto, buscava soluções para o Fundo de Capital da Fundação 

– entendemos que ela almeja solucionar a questão de fundo posta: a sustentabilidade da 

operação da Osesp a longo prazo. Considerando que manter a Orquestra é uma – senão a 

principal – das ações previstas no Estatuto da Fundação, e que a manutenção e melhoria do seu 

padrão de qualidade estão listadas como finalidades regimentais do Fundo de Capital existente, 

julgamos que listar uma solução que busque tais escopos também atende aos interesses 

debatidos no presente trabalho. 

Dito isso, cabe relembrar o desenho triangular de financiamento traçado no art. 18 

Lei nº 13.800/2019:  

 

Art. 18.  A instituição apoiada firmará instrumento de parceria com a organização 

gestora de fundo patrimonial e, no caso de instituição pública apoiada, serão firmados 
também termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse 

público, verificado o cumprimento dos requisitos de constituição de que trata a Seção 

II deste Capítulo. 
Parágrafo único. O instrumento de parceria de que trata o caput deste artigo 

estabelecerá a formação de vínculo de cooperação entre a instituição apoiada e a 

organização gestora de fundo patrimonial, sem gerar de imediato obrigações de 

dispêndio de recursos, as quais, no caso de instituição pública apoiada, decorrem da 

celebração de cada termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de 

interesse público. 
 

São, assim, três entes que atuariam no ciclo: entidade gestora, instituição apoiada e 

instituição executora.  

Mantida a sistemática atual do contrato de gestão, caso o modelo ora proposto 

viesse a ser adotado, uma entidade pública91 figuraria como instituição apoiada, de maneira que 

                                                
90 Vale lembrar, que ainda que seja criado um fundo patrimonial para apoiar especificamente a Osesp, nada impede 

que outros fundos, criados com finalidades análogas, possam também se interessar em financiar a Orquestra, 

firmando instrumentos de parceria ou termos de execução com a Secretaria da Cultura ou com a Fundação Osesp.  
91 Veremos mais à frente a discussão a respeito de quem deve ocupar a posição de instituição apoiada, se a Osesp 

ou o Estado de São Paulo. 
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os recursos advindos do Fundo seriam dispendidos de acordo com Termos de Execução92 

firmados com a participação da Fundação Osesp – responsável pela gestão do equipamento e 

que figuraria como organização executora93.  

A modelagem ora proposta estaria assim representada:  

 

Figura 3 – Cenário de criação de um fundo patrimonial para a Osesp. 

 

A organização gestora, por sua vez, seria uma pessoa jurídica de direito privado 

criada para captar e gerir o fundo. Recomenda-se, nesse caso, que o Instrumento de Parceria a 

ser firmado entre as três partes envolvidas preveja uma cláusula de exclusividade, de modo que 

o novo endowment a ser criado direcione seus recursos apenas à Osesp. 

Nos respectivos Termos de Execução, por sua vez, seriam fixados os programas a 

serem financiados pelos recursos do Fundo, disciplinando o objeto – no caso, por exemplo, 

poderia ser uma temporada específica, um concerto, um programa –, o cronograma de 

desembolso, a prestação de contas, os critérios para avaliação de resultado e discriminando as 

responsabilidades de cada uma das entidades (art. 21, Parágrafo Único da Lei nº 13.800/2019). 

Relevante mencionar que a Lei, ao tratar de instituições públicas apoiadas – como 

seria o caso ora tratado – veda a utilização de recursos do Fundo para o pagamento de despesas 

                                                
92 É indispensável que conste nesses Termos de Execução exatamente o que pode ser financiado com os recursos 

oriundos do Fundo, a fim de que, uma vez que esse numerário ingresse na conta do Tesouro, ele seja 
obrigatoriamente destinado à Osesp. 
93 Nos termos da Lei: “organização executora:  instituição sem fins lucrativos ou organização internacional 

reconhecida e representada no País, que atua em parceria com instituições apoiadas e que é responsável pela 

execução dos programas, dos projetos e de demais finalidades de interesse público” 
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correntes da instituição, com exceção de obras, pagamento de bolas e prêmios ou medidas de 

capacitação (art. 22 da Lei nº 13.800/2019). Em acréscimo, a Lei expressamente estabelece que 

“os recursos previstos nos termos de execução de programas, projetos e demais finalidades de 

interesse público não substituem as dotações orçamentárias regulares das referidas 

instituições públicas apoiadas” (art. 22, §2º).  

Tais dispositivos garantem, portanto, que os valores eventualmente repassados à 

Osesp por meio da organização gestora seguirão com destinação específica, e não poderão ser 

usados para outras finalidades que não aquelas fixadas pelo Termo de Execução – com as 

limitações impostas pela Lei. Afasta-se, com isso, a possibilidade de utilizar tais rendimentos 

para arcar com déficits operacionais, como atualmente ocorre com o Fundo de Capital da 

Fundação, vinculando eventuais doações a programas e projetos finalísticos. 

Essa modelagem atende com mais precisão à ideia de perenidade inerente à 

concepção de um endowment – uma vez que as atividades da Orquestra tendem a se perpetuar 

independentemente do modelo de gestão que vier a ser adotado no futuro. Assim, ainda que, 

por exemplo, busque-se uma alteração da gestão do modelo OS para qualquer outra forma de 

operacionalização, a Osesp continuaria existindo com o Fundo a ela vinculado diretamente. 

Diante disso, é possível imaginar um cenário mais atrativo para o recebimento de 

doações, pois aquele que dispuser do seu patrimônio em favor da Orquestra terá uma certeza 

maior de que ele será revertido para a execução de programas e projetos da Osesp. Fica 

superada, ainda, qualquer discussão sobre titularidade dos recursos – que seriam 

exclusivamente privados – ou riscos de eventual mudança da entidade que administra a 

Orquestra, uma vez que o patrimônio do Fundo será destinado invariavelmente ao equipamento 

público.  

Quanto ao destino do Fundo de Capital da Fundação atualmente existente no caso 

de adoção desse modelo, vislumbram-se duas possibilidades: (i) transferência do seu 

patrimônio para o endowment criado para financiar a Osesp; ou (ii) manutenção da sua 

vinculação ao patrimônio da Fundação, nos moldes do que já corre hoje. 

A transferência dos ativos do Fundo de Capital para o novo endowment, como visto, 

é autorizada pelo art. 13, X, da Lei nº 13.800/2019. Nessa situação, permanece válida a ressalva 

feita no tópico 5.1 no tocante à discussão relativa à titularidade dos recursos que compõem o 

Fundo. Talvez aqui a Fundação não encontrasse tanta resistência do Estado, uma vez que os 

recursos do Fundo estariam sendo transferidos para um novo endowment voltado 

exclusivamente ao financiamento da Osesp.  
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No caso de manutenção do Fundo atrelado à Fundação, ele permaneceria sendo 

utilizado para buscar a sustentabilidade da entidade fundacional e talvez sua importância se 

tornasse ainda maior, pois, com o endowment da Orquestra representando uma nova fonte de 

financiamento para os equipamentos geridos pelo ente fundacional, é possível que o Estado de 

São Paulo decida reduzir seus repasses para o contrato de gestão, o que tornaria a Fundação 

ainda mais dependente de suas receitas próprias.  

Há, todavia, algumas dúvidas a serem esclarecidas para que o formato ora proposto 

possa ser implementado. Inicialmente, é de se questionar quem deve figurar como instituição 

apoiada. Como visto na Terceira Parte deste trabalho, a Osesp foi criada pela Lei nº 2.733/1954 

e hoje figura como equipamento cultural vinculado à Secretaria da Cultura e Economia Criativa 

do Estado de São Paulo e voltado à realização de suas atividades finalísticas94.  

Não detém a Orquestra, portanto, personalidade jurídica própria – como nem 

tampouco detêm outros equipamentos culturais como Museus e Teatros. Nessa condição, a 

Orquestra não poderia figurar como parte de um instrumento de parceria da Lei nº 13.800/2019. 

 O adequado seria o Estado de São Paulo – por meio da Secretaria de Cultura e 

Economia Criativa – figurar no Instrumento de Parceria, que colocaria a Orquestra como 

“objeto específico da parceria”, nos termos do art. 19 da Lei – o que ao final equivaleria ao 

equipamento figurar como apoiado.  

Outro questionamento que poderia ser levantado diz respeito à necessidade de 

regulamentação da Lei na esfera estadual. No que tange às entidades do terceiro setor, é 

evidente que a Lei possui caráter nacional, já que a normativa, nesse caso, deve ser uniforme 

para todo território brasileiro. O mesmo raciocínio vale para as normas que se referem às 

entidades gestoras – que nada mais são do que pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

lucrativos – de modo que as regras referentes à sua organização, que constituem grande parte 

do texto da Lei nº 13.800/2019, são aplicáveis indiscriminadamente em todas as esferas 

federativas. 

Todavia, para que uma instituição pública estadual – ou municipal, se o caso – 

figure como instituição apoiada, seria necessária a edição de um ato normativo, possivelmente 

                                                
94 Assim consta do Decreto nº 50.941/2006 que organiza a Secretaria da Cultura:  

Artigo 69 - Os equipamentos culturais destinam-se à consecução das atividades finalísticas da Secretaria da 

Cultura. 
Parágrafo único - A supervisão de sua utilização e da administração de cada equipamento cultural é 

responsabilidade do departamento ao qual está vinculado. 

Artigo 70 - O uso dos equipamentos culturais pode ser destinado às Organizações Sociais que prestam diretamente 

os serviços de cultura a eles vinculados, mediante cláusula expressa no Contrato de Gestão que regula a prestação 

dos serviços culturais. 
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na forma de um decreto, autorizando e regulamentando minimante a forma como se daria tal 

parceria.   

Persistem, ademais, as questões relativas à seara tributária95 e aos custos que teriam 

que ser dispendidos para a operação da entidade gestora que, neste caso, seriam ainda maiores 

por atraírem as regras relativas às parcerias feitas em exclusividade com uma entidade pública, 

como as que tratam da estrutura do Conselho de Administração (art. 8º, §1º).   

Por fim, é possível que a criação de um fundo patrimonial para financiar a Orquestra 

acabe por prejudicar a saúde financeira da Fundação. O Fundo de Capital hoje existente, como 

estudado na Quarta Parte do trabalho, recebeu, historicamente, um volume baixíssimo de 

doações. Sob essa ótica, portanto, a criação de um endowment para a Osesp, não representaria 

uma ameaça a ele. No entanto, a Fundação recebe muitas doações para a sua operação, e que 

poderiam, com a criação de um novo fundo, ser a ele destinadas, o que afetaria a captação de 

receitas próprias do ente fundacional.  

Como mencionado na Primeira Parte do trabalho, doações para fundos patrimoniais 

e doações para custeio têm motivações diversas e normalmente não competem e não são 

excludentes entre si. No entanto, é preciso alertar que é possível que o endowment da Orquestra 

e a Fundação acabem disputando os mesmos recursos. 

As dúvidas levantadas para o modelo proposto decorrem da natural incerteza 

relativa à aplicação de um novo diploma legal. Os questionamentos apresentados e o pouco 

tempo de vigência da Lei nº 13.800/19, porém, não podem servir de entraves para as tentativas 

de aperfeiçoamento dos mecanismos de sustentabilidade a longo prazo das atividades de 

interesse social. Se realmente surgir o interesse na criação de um endowment para a Osesp, é 

possível instar as autoridades públicas a se manifestarem sobre as questões postas, de modo a 

conferir a segurança necessária à mobilização do capital para a criação do fundo.    

A fim de sintetizar as propostas trabalhadas neste capítulo, elaboramos o quadro 

abaixo, onde constam as vantagens, desvantagens e riscos de cada modelo. 

 

 

                                                
95 Curioso notar que há na Lei nº 13.800/2019 regra específica prevendo a possibilidade da organização gestora 

do fundo arcar com obrigações tributárias e não tributárias decorrentes da doação quando se tiver celebrado 

instrumento de parceria com cláusula de exclusividade, nos seguintes termos: Art. 13. § 8º  Observado o disposto 
no § 7º deste artigo, no caso de organização gestora de fundo patrimonial que tenha celebrado instrumento de 

parceria com cláusula de exclusividade com instituição pública apoiada, as obrigações tributárias ou não tributárias 

decorrentes da doação poderão ser custeadas pela organização gestora, mediante parecer favorável do Comitê de 

Investimentos e aprovação do Conselho de Administração. 
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Cenários Vantagens Desvantagens Riscos 

Adesão à Lei nº 

13.800/19 

(i) Confere segurança 

aos doadores de que 

suas doações serão 

destinadas ao Fundo 

Patrimonial; 

(ii) Exige total 

independência entre a 

organização gestora 

do fundo e a 

instituição apoiada; 

(iii) Resolve a 

questão da 

titularidade dos 

recursos que 

compõem o fundo, 

pois o novo 

endowment será 

necessariamente um 

patrimônio privado. 

 

 

(i) Custo de criar e 

administrar uma 

nova pessoa jurídica 

(organização 

gestora); 

(ii) Dificulta que a 

Fundação se aproprie 

dos excedentes 

financeiros do 

Contrato de Gestão e 

os transfira para o 

novo fundo; 

(iii) Incertezas 

acerca da aplicação 

do novo modelo 

legal.  

(i) O Estado não 

permitir a 

transferência do 

patrimônio do Fundo 

de Capital atual para 

a criação do novo 

endowment; 

(ii) É possível que as 

transferências de 

recursos entre a 

instituição apoiada e 

a organização 

gestora venham a 

constituir fato 

gerador de tributos.  

Aperfeiçoamento 

do modelo atual 

(i) Soluciona o 

problema da 

estagnação da parcela 

principal do Fundo; 

(ii) Torna os valores a 

serem resgatados 

menos suscetíveis a 

oscilações 

macroeconômicas. 

(i) Não soluciona a 

questão da 

titularidade dos 

excedentes 

financeiros; 

(ii) Não soluciona as 

questões de 

governança do 

Fundo em relação à 

Fundação; 

(iii) Não soluciona a 

divergência de 

objetivos do Fundo. 

 

Criação de um 

endowment para a 

Osesp  

(i) Atende à ideia de 

perenidade da Osesp, 

independentemente 

do modelo de gestão 

adotado para ela; 

(ii)Confere 

segurança aos 

doadores de que suas 

doações serão 

destinadas ao Fundo 

Patrimonial; 

(iii) Resolve a 

questão da 

titularidade dos 

(i) Custo de criar e 

administrar uma 

nova pessoa jurídica 

(organização 

gestora); 

(ii) Incertezas acerca 

da aplicação do novo 

modelo legal; 

 

(i) Com essa nova 

fonte de 

financiamento para a 

Orquestra, o Estado 

pode diminuir seus 

repasses; 

(ii) Exige, por meio 

de decreto, 

regulamentação em 

âmbito estadual; 

(iii) É possível que as 

transferências de 

recursos entre as 

partes venham a 
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recursos que 

compõem o fundo, 

pois o novo 

endowment será 

necessariamente um 

patrimônio privado; 

(iv) Permite que a 

Fundação mantenha 

seu Fundo de Capital. 

constituir fato 

gerador de tributos; 

(iv) A Fundação e o 

novo endowment 

podem acabar 

competindo pelas 

mesmas doações. 

Quadro 1 – Comparativo dos cenários propostos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Para responder ao problema prático indicado no Termo de Referência firmado com 

a Fundação Osesp – a eventual alteração da modelagem de seu Fundo de Capital – o trabalho 

acabou por percorrer o cenário dos fundos patrimoniais atualmente existente no Brasil.  

Vimos que, enquanto estrutura patrimonial que se destina a garantir autonomia e 

perenidade a atividades e instituições, o endowment se situa no debate sobre a sustentabilidade 

a longo prazo de entidades e causas de interesse público, diante de uma realidade caracterizada 

por grandes dificuldades.  

Como abordado na Primeira Parte do presente estudo, o que caracteriza um 

endowment é não só seu objetivo – que deve estar voltado a sustentar uma organização e/ou 

causa de interesse público – mas também a existência de regras específicas para a gestão de 

seus recursos, tratando de formas de captação; passando pelas alternativas de investimento e 

governança; e culminando nas formas de resgate e utilização dos valores, que garantem que ele 

seja capaz de atuar como fonte de financiamento de maneira sustentável e independentemente 

de flutuações na captação de recursos ou ações de curto prazo. 

Diante da ausência de uma normativa geral no Brasil, cada entidade que pretendesse 

se valer de tal alternativa de financiamento deveria fixar tais regras em Regimento Próprio – 

como foi feito pela Fundação Osesp ao criar o seu Fundo de Capital em 2006.  

Em 04 de janeiro de 2019, contudo, foi promulgada a Lei nº 13.800/2019,  

disciplinando os fundos patrimoniais em caráter nacional e introduzindo como uma de suas 

principais inovações a figura da entidade gestora de fundo patrimonial – idealizada como uma 

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos a quem incumbe a captação e gestão de 

fundos patrimoniais que servirão para o financiamento de programas, projetos ou atividades 

para diferentes instituições apoiadas. Traz, ainda, duas figuras jurídicas novas: o Instrumento 

de Parceria e o Termo de Execução, cujos principais aspectos foram explorados na Segunda 

Parte do trabalho. 

As reais implicações e consequências que advirão do novo marco legal ainda são 

difíceis de prever, dada a sua recente publicação. Mas os principais aspectos da Lei serviram 

de fundamento para as propostas traçadas na Quinta Parte do trabalho como alternativas ao 

Fundo de Capital da Fundação Osesp. 

Tais sugestões derivaram do diagnóstico realizado na Terceira e na Quarta Partes 

deste trabalho. Partindo da análise do Estatuto, do Regimento do Fundo de Capital e dos 
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demonstrativos financeiros – além de um apanhado sobre o histórico da relação entre a 

Fundação Osesp e o Estado de São Paulo – foram identificados os principais problemas 

atualmente existentes na sua operacionalização.  

Observamos que o formato atualmente existente acabou – diante de cenários 

macroeconômicos desfavoráveis – por acarretar uma estagnação na captação de recursos para 

o Fundo, descaracterizando a sua função de garantidor da sustentabilidade da Fundação. Foram 

expostas e debatidas, ainda, questões controversas e de difícil solução sobre a titularidade dos 

recursos do Fundo e dos excedentes financeiros da operação do contrato de gestão, entre outros. 

Com isso, ao final foram traçados os cenários possíveis para a modelagem jurídico-

institucional do Fundo de Capital, que buscaram superar os entraves antes identificados, bem 

como alavancar a capacidade do endowment em funcionar como uma fonte de sustentabilidade 

a longo prazo.  

Entretanto, a solução de parte dos problemas hoje enfrentados foge da mera 

alteração do desenho do Fundo.  

Como vislumbrado na Quarta Parte do trabalho, o valor atual do Fundo está em 

torno de R$ 50 milhões – sendo que a maior parte dele foi composta por excedentes financeiros 

da operação da Fundação. As alternativas traçadas na Quinta Parte do estudo têm a pretensão 

de possibilitar o incremento do volume de recursos direcionadas ao Fundo, mas não é possível 

prever se tal objetivo será alcançado apenas com essas alterações de modelagem, ou se ele se 

insere em uma questão mais profunda de dependência estatal e falta de cultura de doação – 

retratada na Primeira Parte do trabalho. 

A questão acerca da titularidade dos excedentes financeiros gerados no bojo do 

contrato de gestão, por sua vez, é de resolução ainda mais complexa, pois não depende apenas 

de alterações estatutárias ou regimentais da Fundação, mas também do Estado e dos órgãos de 

controle. Contornos não bem definidos oriundos da formatação da Fundação e do próprio 

modelo de Organizações Sociais acabam por criar dúvidas e inseguranças que vão além do 

desenho do fundo patrimonial. Mais uma vez, as propostas traçadas ao final do trabalho 

pretendem diminuir as controvérsias existentes, mas dificilmente as solucionarão em definitivo. 

Há, contudo, uma nova janela de oportunidade que se coloca à Fundação Osesp 

para a rediscussão sobre parte destas questões. O contrato de gestão 01/2015 se encerrará no 

final de 2019, com a perspectiva de outro ajuste vir a ser assinado com o Estado de São Paulo 

uma vez concluído o processo de chamamento. As alternativas ora propostas podem, com isso, 

servir de pano de fundo para que Estado e Fundação negociem um denominador comum, 

garantindo maior segurança jurídica e previsibilidade à relação e, com isso, incrementando aa 
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operação do Fundo de Capital – independentemente da modelagem que, ao final se pretender 

instituir.  
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ANEXO 01 



Fundação Getulio Vargas 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo 
Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Título provisório: O endowment da Fundação OSESP: diagnóstico e sugestões de 
aprimoramento. 
 
I) Contextualização do problema 
 

I.1. O Fundo de Capital da Fundação OSESP: histórico e 
situação atual 

 
A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) e a 

Sala São Paulo, nos termos do Decreto Estadual nº 50.941/06, são definidos como 
“equipamentos culturais”. A gestão desses equipamentos está a cargo da Fundação 
OSESP – entidade privada sem fins lucrativos classificada como organização social – 
em razão da celebração de sucessivos Contratos de Gestão com a Secretaria de Cultura 
do Estado, desde o ano de 20051.  

Os principais modos de financiamento previstos contratualmente 
são o repasse de recursos públicos, a obtenção de receitas operacionais (venda de 
ingressos, uso do espaço, entre outros) e receitas diversas tais como patrocínio, fomento 
e doações. 

Além destas, o primeiro Contrato de Gestão firmado com a 
Fundação estabelecia, dentre as obrigações da contratada, a criação de um Fundo de 
Capital destinado a, verbis, “no futuro, suportar financeiramente parte das atividades 
da OSESP”2, sendo inicialmente composto por um percentual das receitas próprias da 
Fundação. Hoje, de acordo com o Regimento Interno do Fundo, ele tem como função 
“manter a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e a Sala São Paulo, bem como 
contribuir para a manutenção e melhoria do seu padrão de qualidade”. 

O Fundo constituiu-se, a princípio, como uma maneira de 
sustentabilidade da própria Fundação, e foi estabelecido na forma de um endowment ou 
Fundo Patrimonial, cujo principal diferencial com relação às demais formas de 
financiamento e capitalização é a preservação dos valores principais, destinando-se à 
instituição ou programa beneficiários apenas os rendimentos de suas aplicações. 

À mingua de regulamentação legal específica à época, o Fundo 
era disciplinado a partir do seu Regimento Interno, do Estatuto da Fundação e, 
subsidiariamente, pelo Código Civil. 

																																																								
1 No Estado de São Paulo os Contratos de Gestão até o ano de 2018 eram firmados com prazo de 05 
(cinco) anos, não prorrogáveis, e precedidos de Convocação Pública.  
2 Art. 4º, Parágrafo Primeiro, alínea “p” do Estatuto 



Inicialmente, havia no Contrato de Gestão uma obrigação de 
aporte adicional pelo Estado caso a Fundação Osesp destinasse mais que os 3% das 
receitas próprias estabelecidos contratualmente para o endowment.  

Entretanto, tendo em vista as negativas do Estado de fazer o 
aporte adicional e a conclusão de que o endowment não deveria conter recursos 
públicos, essas previsões iniciais foram modificadas, e o Fundo passou a ser constituído 
apenas por verbas da Fundação, que, além do repasse público – que é composto por uma 
parcela fixa e outra condicionada ao cumprimento de metas –, têm origem na captação 
privada realizada por meio de doações, bilheteria, locação de espaços, dentre outros 
meios.  

Uma vez criado, o Fundo foi organizado e passou a ser gerido 
nos termos de um Regimento próprio, que traçou como seu objetivo principal “garantir 
a sustentabilidade financeira da Fundação OSESP e a perpetuar seu patrimônio e a 
consecução de seus objetivos”3 e seus rendimentos obrigatoriamente devem ser 
utilizados na materialização do objeto social da Fundação ou para arcar com despesas 
administrativas necessárias à manutenção de suas atividades.  

Contudo, a modelagem vigente do Fundo tem apresentado 
algumas limitações e gerado alguns questionamentos pelos órgãos de controle, que 
indicam a oportunidade de se repensar o seu desenho atual. 

 
I.2. O problema a ser enfrentado 
 
Tendo em vista que antes da edição da Lei Federal nº 13.800/19 

não havia regramento legal específico, o Fundo foi constituído a partir da segregação de 
parcela do patrimônio da Fundação OSESP e, por isso, vinculado às atividades descritas 
no Estatuto da entidade. 

Apesar de contar com uma separação contábil, tal configuração 
acabou por gerar alguns entraves para a captação destinada ao endowment, que fica, por 
exemplo, inviabilizada caso a Fundação apresente déficit – já que neste caso as doações 
não podem ser incorporadas ao valor principal do Fundo e acabam sendo direcionadas 
para as despesas operacionais em aberto da entidade.  

Na realidade, tal configuração impede até mesmo que a 
Fundação se aproprie dos rendimentos do Fundo quando ela não obtém resultado 
positivo em suas contas. Essa situação inviabiliza o reinvestimento desses valores e 
acaba comprometendo o aumento do montante principal do Fundo.  

Além disso, tal formatação gera questionamentos a respeito da 
titularidade dos recursos existentes no Fundo – se pertencem à Fundação ou ao Estado, 
titular do equipamento explorado para a geração de receitas utilizadas na composição do 
Fundo.  

No tocante à operação, de acordo com o Regimento, o Fundo 
dispõe de um órgão superior próprio – denominado Comitê de Investimento4 - 

																																																								
3 Art. 2º do Regimento do Fundo de Capital 
4 Art. 7º do Regimento do Fundo de Capital 



responsável por determinar a política que deverá ser observada pelos gestores. O 
Regimento também estabelece algumas regras mínimas para a alocação de recursos - 
como o limite anual de utilização de até 60% dos rendimentos advindos dos 
investimentos5 – e fixa os princípios da prudência, da diligência e da transparência 
como norteadores para a sua gestão. 

Entretanto, por estar inserido dentro da estrutura da Fundação, o 
Regimento também prevê como condição para algumas atividades do Fundo a 
aprovação pelo Conselho de Administração, Fiscal e Consultivo da entidade, como, por 
exemplo, condições para o recebimento de doações, destinação de recursos, entre 
outros6. 	

Em 2019 foi promulgada a Lei 13.800/2019 que passou a 
regulamentar os Fundos Patrimoniais destinados a “arrecadar, gerir e destinar doações 
de pessoas físicas e jurídicas privadas para programas, projetos e demais finalidades 
de interesse público.”, dentre elas as da área cultural. 

A partir deste novo marco legal – que alterou substancialmente 
o modo de funcionamento dos endowments – é possível pensarmos em uma nova 
formatação para o Fundo da OSESP, potencialmente replicável a outras instituições, o 
que será o objeto principal do trabalho. 
 
II) Objetivos do trabalho 
 
1)  Examinar a modelagem atual do Fundo Patrimonial existente na Fundação 
OSESP; 
2)  Elaborar um diagnóstico da situação financeira deste Fundo;  
3)  Analisar o novo marco legal – Lei 13.800/2019; 
4)  Pesquisar modelos existentes de Fundo de Capital em outras instituições 
culturais semelhantes, inclusive no exterior (“benchmarking”); 
5) Analisar a modelagem atual do endowment à luz da Lei 13.800/19;  
6)  Sugerir, com base no novo marco legal, um novo modelo ou aprimoramentos ao 
modelo atual para o endowment da Fundação, replicável a outras instituições.  
 
III) Abordagem e Metodologia 
 
- revisão de literatura sobre Fundos Patrimoniais 
- diagnóstico e histórico financeiro e problemas legais do Fundo existente na OSESP 
- análise do novo marco legal – Lei 13.800/2019 
- propostas de aprimoramento do Fundo da OSESP  
 
IV) Organização interessada 
Fundação OSESP 
 

																																																								
5 Art. 14 do Regimento do Fundo de Capital 
6 Art. 11 do Regimento do Fundo de Capital 



V) Alunos e Orientador 
Mariana Beatriz Tadeu de Oliveira 
Bruno Damasceno Ferreira Santos 
 
Orientador: Prof. Clovis Bueno de Azevedo 
 
 
 

São Paulo, 06 de junho de 2019 
 
 
 

_______________________________________________ 
Marcelo Lopes 

Diretor Executivo da Fundação OSESP 
 
 
 

_______________________________________________ 
Fausto Arruda 

Superintendente Geral da Fundação OSESP 
 
 
 

_______________________________________________ 
Cláudio Couto 

Coordenador do MPGPP da FGV 
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4a ALTERACAO DO ESTATUTO SOCIAL DA FUNDACAO ORQUESTRA
SINFQNICA DO ESTADO DE SAO PAULO

Funda~ao Orquestra Sinfonica do Estado de Sao Paulo • Funda~ao OSESP, com
sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Prac;:aJulio Prestes nO.16,2°.
andar, inscrita no CNPJ/MF sob 0 nO.07.495.643/0001-00, neste ato representada pelo
seu Diretor Executivo, 0 Sr. Marcelo de Oliveira Lopes, portador da Cedula de Identidade
RG nO.16.713.316 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob 0 nO.064.051.548-74;

Apos consulta ao Conselho de Orientac;:ao e conforme deliberadp' na 24a Reuni~o'
Extraordinaria do Conselho de Administrac;:ao, realizada no dia 15 de maio de 2018, 0
Estatuto Social passa a se reger de acordo com as disposic;:6es abaixo, cuja redac;:aofoi
homologada pelo Ministerio Publico - Curadoria de Fundac;:6es:

ESTATUTO SOCIAL DA FUNDACAO OS ESP

CAPiTULO I

DA DENOMINACAO, NATUREZA, DURACAO, SEDE E FORO

Artigo 1°. A FUNDAc;AO ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE sAo PAULO,
tambem denominada FUNDAc;AO OSESP, e pessoa jurfdica de direito privado, sem
fins lucrativos e com autonomia administrativa, operacional e financeira, institufda por
escritura publica, cujo funcionamento sera regido por este Estatuto e pelas demais
disposic;:6es legais que Ihe forem aplicaveis.

Artigo 2°. A FUNDAc;Ao OSESP tem prazo de durac;:aoindeterminado.

Artigo 3°. A FUNDAc;Ao OSESP tem sede e foro na Prac;:aJulio Prestes, 16,2° andar,
Sao Paulo, SP.

Paragrafo primeiro. A FUNDAc;AO OSESP podera manter dependemcias em qualquer
localidade do Territorio Nacional.

Paragrafo segundo. A abertura de novas dependemcias da FUNDAc;AO OSESP
devera ser previamente comunicada ao Ministerio Publico - Curadoria de Fundac;:6es.

CAPiTULO II

DOS OBJETIVOS

Artigo 4°. A FUNDAc;AO OSESP tem por objetivos apoiar, incentivar, assistir,
desenvolver e promover a cultura, a educac;:aoe a assistemcia social, nos termos deste
Estatuto.

Paragrafo primeiro. Para cumprimento de seus objetivos, a FUNDAc;AO OSESP
podera, conforme definido pelo Conselho de Administrac;:ao, realizar as seguintes
atividades:
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a. manter a ORQUESTRA SINFONICA DO ESTAOO DE sAo PAULO, assim como
contribuir para a manutenyao e melhoria do seu padrao de qualidade;

b. criar e manter a Academia de Musica, fomentando a educayao e a cultura,
especialmente no que tange a musica;

c. realizar eventos e/ou ayoes educacionais, para adultos, jovens ou crianyas;
d. promover a educayao, a capacitayao e 0 treinamento de profissionais da area

musical;
e. desenvolver programas de incentivo a formayao de plateias para crianyas e

adultos;
f. desenvolver programas de acesso de alunos e docentes das escolas aos ensaios

e concertos didaticos da Orquestra Sinf6nica do Estado de Sao Paulo;
g. desenvolver e aperfeiyoar 0 Centro de Oocumentayao Musical;
h. defender e conservar 0 patrim6nio historico e artfstico; e estimular e prom over a

produyao e a difusao de manifestayoes e bens culturais e artfsticos de valor
regional e/ou universal, formadores e informadores de conhecimento, cultura e
memoria, bem como que estimulem a liberdade de expressao;

i. fomentar a criayao de espayos de expressao e de criayao artfstica e intelectual
que contribuam para a promoyao da cidadania, do acesso a musica e as artes em
geral;

j. difundir 0 repertorio sinf6nico e de camara brasileiro;
k. desenvolver ayoes assistenciais que visem a integrayao ao mercado de trabalho

e a inclusao social por meio da difusao e do ensino da musica classica e erudita;
I. incentivar a participayao de regentes e solistas brasileiros com reconhecido merito

artistico;
m. oferecer bolsas e criar premios e/ou concursos alem de outras ayoes de estimulo

relacionadas com seus campos de atuayao;
n. difundir a musica c1assica, disponibilizando e/ou explorando apresentayoes para

exibiyao por radio e televisao, ediyao de obras de compositores brasileiros,
gravayao de CD's, OVO's e outras mfdias, formayao de plateias, aperfeiyoamento
de instrumentistas, incentivo a colaborayao voluntaria e atividades afins;

o. estabelecer polo de gravayao de musica;
p. constituir Fundo de Capital "endowment' e outros, caso necessario, para a

Orquestra Sinf6nica do Estado de Sao Paulo, a ser composto por doayoes,
contribuiyoes, recursos governamentais, eventuais excedentes financeiros e
outros;

q. difundir e explorar marcas que possua ou detenha os direitos de explorayao,
quando para tanto autorizada;

r. apoiar ayoes e projetos da Orquestra Sinf6nica do Estado de Sao Paulo, bem
como desenvolver campanhas, realizar estudos e pesquisas, divulgar e distribuir
informayoes, dados, trabalhos, documentos, entre outras atividades relacionadas
com seus objetos;

s. apoiar a administrayao e 0 gerenciamento de espayos, inclusive negociar e
receber por sua utilizayao por terceiros, quando para tanto autorizada, bem como
prestar serviyos relacionados aos seus objetivos, podendo tambem contratar a
prestayao de serviyos de terceiros;

t. colaborar ou participar de programas governamentais ou desenvolvidos por
entidades privadas ou da sociedade civil que afetem ou sejam afins as suas areas
de atuayao, podendo, inclusive, participar e/ou aceitar assentos em Comites,
Camaras, Foruns, Redes e outros, assim como participar de outras pessoas
juridicas;

u. realizar quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos necessarios ou
relacionados ao cumprimento de seu objetivo social.

Paragrafo segundo. Para a realizayao dos seus objetivos, a FUNOA<;Ao OSESP
podera celebrar contratos de gestao, termos de colaborayao, term os de fomento,
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acordos de coopera9ao, contratos, acordos, parcerias e outros instrumentos, com
pessoas fisicas ou juridicas, publicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

Paragrafo terceiro. A FUNDA<;Ao OSESP atuara de forma permanente e observara
os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
efici€mcia, nao fazendo qualquer discrimina9ao de clientela, ra9a, cor, genero ou religiao.

CAPITULO III

DOS ORGAOS DA FUNDACAO OSESP

SECAo 1- DISPOSICOES GERAIS

Artigo 5°. Sao 6rgaos da FUNDA<;AO OSESP:
a. Conselho de Administra9ao;
b. Comissao de Nomea9ao;
c. Diretoria Executiva;
d. Conselho Consultivo; e
e. Conselho Fiscal.

Paragrafo primeiro. E vedado 0 exerCICIO simultaneo, ressalvadas as exce90es
previstas neste Estatuto, por uma mesma pessoa, de cargos nos 6rgaos acima
especificados. Os membros do Conselho de Administra9ao eleitos ou indicados para
integrar a Diretoria Executiva devem renunciar ao assumirem as correspondentes
fun90es executivas.

Artigo 6°. Os membros dos 6rgaos especificados no artigo anterior, assim como os
instituidores da FUNDA<;Ao OSESP, nao receberao remunera9ao, vantagens ou
benfeitorias, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou titulo, em razao das
competencias, fun90es ou atividades, bem como nao receberao qualquer valor a titulo
de distribui9ao de dividendos, bonifica90es, participa90es, excedentes operacionais ou
parcelas do patrim6nio da FUNDA<;Ao OSESP.

Paragrafo primeiro. Sem embargo do disposto no caput, 0 Conselho de Administra9ao
da FUNDA<;Ao OSESP podera instituir e fixar remunera9ao para os membros da
Diretoria Executiva que efetivamente atuarem na gestao executiva da FUNDA<;Ao
OSESP, respeitados os valores praticados pelo mercado na regiao correspondente a
sua area de atua9ao e os Iimites estabelecidos para remunera9ao de dirigentes de
Organiza90es Sociais.

Paragrafo segundo. A referida remunera9ao nao constituira direito adquirido, podendo
ser retirada, a qualquer momento, pelo Conselho de Administra9ao, especial mente caso
assim se fa9a necessario para que a FUNDA<;Ao OSESP obtenha determinados
registros, titulos e qualifica90es concedidos pelo Poder Publico.

Artigo 7°. Os conselheiros e diretores da FUNDA<;Ao OSESP nao responderao, nem
mesmo subsidiariamente, pelas obriga90es contraidas pela FUNDA<;Ao OSESP, em
decorrencia de ato regular de gestao.

SECAo 11- DO CONSELHO DE ADMINISTRACAo

Artigo 8. 0 Conselho de Administra9ao, 6rgao maximo de delibera9ao e orienta9ao da
FUNDA<;Ao OSESP, e constituido por no minimo 10 (dez) e no maximo 20 (vinte)
membros, dos quais:
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a. 55% (cinquenta e cinco por cento) serao indicados pela Comissao de Nomeac;ao
da FUNDACAo OSESP na forma deste Estatuto;

b. 35% (trinta e cinco por cento) serao eleitos pelos demais integrantes do Conselho
de Administrac;ao, dentre pessoas de notoria capacidade profissional e
reconhecida idoneidade moral;

c. 10% (dez por cento) serao eleitos pelos empregados da entidade.

Paragrafo primeiro. Os membros eleitos ou indicados para compor 0 Conselho de
Administrac;ao nao poderao ser parentes consanguineos ou afins ate 3° (terceiro) grau
do Governador, Vice-Governador e de Secretarios de Estado.

Paragrafo segundo. 0 mandato dos membros do Conselho de Administrac;ao sera de
04 (quatro) anos, permitindo-se uma reconduc;ao.

Paragrafo terceiro. 0 primeiro mandato de metade dos membros do Conselho de
Administrac;ao sera de 02 (dois) anos, conforme letras "a", "b" e "c" do presente artigo.

Paragrafo quarto. 0 Presidente e 0 Vice-Presidente do Conselho de Administrac;ao
serao escolhidos, em reuniao do Conselho de Administrac;ao, por seus pares, dentre
seus membros, e terao mandato de 02 (dois) anos, permitindo-se reconduc;oes.

Paragrafo quinto. 0 Vice-Presidente substituira 0 Presidente em suas faltas,
impedimentos e, no caso de vacancia, ate a indicac;ao de seu substituto.

Paragrafo sexto. Na hipotese de vacancia de cargo do Conselho de Administrac;ao, 0
respectivo substituto sera eleito para completar 0 mandato do substituido, respeitando-
se 0 disposto nos itens "a", "b" e "c" deste artigo.

Paragrafo setimo. A escolha dos 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros do
Conselho de Administrac;ao conforme letra "a" do presente artigo sera realizada pela
Comissao de Nomeac;ao. Poderao ser escolhidos os instituidores da FUNDACAO
OSESP ou nao-instituidores de elevada reputac;ao etico-profissional. Para a aprovac;ao
da indicac;ao de um membro nao-instituidor serao necessarios os votos de, no minimo,
'Y2 (metade) dos membros da Comissao de Nomeac;ao.

Artigo 9. 0 Conselho de Administrac;ao reunir-se-a:
a. ordinariamente, 3 (tn3s) vezes por ano;
b. extraordinariamente, a qualquer tempo; e
c. extraordinariamente, por convocac;ao escrita do Ministerio Publico - Curadoria de

Fundac;oes.

Paragrafo primeiro. As reunioes do Conselho de Administrac;ao serao convocadas por
seu Presidente ou por, no minimo, 1/3 (um terc;o) de seus membros, com anteced€mcia
minima de 10 (dez) dias corridos.

Paragrafo segundo. 0 Conselho de Administrac;ao reunir-se-a com a presenc;a minima
de metade de seus membros e suas deliberac;oes serao adotadas por maioria simples
de votos, ressalvados os casos de quorum especial.

Paragrafo terceiro. Em caso de empate nas votac;oes do Conselho de Administrac;ao,
o voto de seu Presidente sera de qualidade, valendo em dobro.

Paragrafo quarto. Nao se realizando reuniao por falta de quorum, sera convocada nova
reuniao, com intervalo minimo de 48 (quarenta e oito) horas.
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Paragrafo quinto. Caso nao haja quorum para a segunda reuniao, 0 Conselho de
Administra9ao reunir-se-a 30 (trinta) minutos apos, com qualquer numero de presentes,
nao podendo, porem, deliberar sobre materias que exigem quorum especial.

Paragrafosexto. 0 Diretor Executivo da FUNDACAo OSESP participara das reunioes
ordinarias e extraordinarias do Conselho de Administra9ao, sem direito a voto.

i.

f.

j.

k.

a.

Artigo 10. Compete ao Conselho de Administra9ao:

promover e estabelecer a politica geral da FUNDACAo OSESP, para a
consecu9ao de seus fins estatutarios;
zelar para que, em suas atividades, a FUNDACAo OSESP cumpra as leis, 0
Estatuto, os regimentos e os regulamentos;
designar e dispensar, por maioria absoluta de votos, os membros da Diretoria
Executiva, do Conselho Consultivo, do Conselho Fiscal e do Comite de
Investimentos;
indicar e dispensar, por maioria absoluta de votos, 0 Diretor Artistico e 0 Regente
Titular da ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE sAo PAULO,
determinando sua respectiva remunera9ao;
autorizar 0 recebimento de doa90es com encargos, desde que previamente
autorizadas pelo Ministerio Publico - Curadoria de Funda90es;
decidir sobre a aliena9ao de bens imoveis da FUNDACAo OSESP e autorizar 0
Diretor Executivo a solicitar as autoriza90es junto as autoridades competentes
(Ministerio Publico - Curadoria de Funda90es) e a proceder, posteriormente, a
aliena9ao;
fiscalizar 0 cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os
demonstrativos financeiros e contabeis e as contas anuais da FUNDACAo
OSESP, com auxilio de auditoria externa;
aprovar:

i. a proposta de contrato de gestao e seus aditamentos;
ii. a proposta de or9amento e 0 programa de investimentos;
iii. e cumprir 0 regimento da ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE sAo

PAULO, a ser mantida pela FUNDACAo OSESP;
iv. os Estatutos, bem como suas altera90es, observado 0 artigo 32;
v. a extin9ao da FUNDACAo OSESP, observado 0 artigo 32;
vi. 0 regimento interno que devera, no minimo, dispor sobre a estrutura, 0

gerenciamento, os cargos e as competencias;
vii. por maioria de, no minimo, 2/3 (dois ter90s) de seus membros, 0 regulamento

para a contrata9ao de obras e servi90s, compras e aliena90es, plano de
cargos, salarios e beneficios dos empregados;

viii. e encaminhar ao orgao supervisor 0 relatorio de execu9ao do contrato de
gestao, relatorios gerenciais e de atividades elaborados pela Diretoria
Executiva;

ix. 0 regulamento para a gestao e utiliza9ao de Fundo de Capital "endowment';
deliberar sobre:
i. a parte dos resultados liquidos que sera incorporada ao patrim6nio da

FUNDACAo OSESP;
ii. os recursos que serao incorporados ao Fundo de Capital "endowment";
dirimir quaisquer duvidas ou controversias oriundas do presente Estatuto ou
relativas a execu9ao das atividades da FUNDACAO OSESP;
exercer as demais atribui90es previstas neste Estatuto.

b.

c.

d.

e.

h.

g.

Paragrafo unico. 0 Conselho de Administra9ao devera, ouvido 0 Ministerio Publico -
Curadoria de Funda90es, autorizar a contrata9ao de empresa de auditoria externa para
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auditar as contas da FUNDACAo OSESP, inclusive para a verifical;ao da aplical;ao de
recursos objeto de contrato de gestao.

Artigo 11. Ao Presidente do Conselho de Administral;ao compete:
a. convocar e presidir as reunioes do Conselho de Administral;ao e designar 0

respectivo Secretario;
b. cumprir e fazer cumprir 0 Estatuto;
c. exercer 0 voto de qualidade no caso de empate, que neste caso valera em dobro;
d. exercer as atribuil;oes que Ihe forem conferidas, por delegal;ao do Conselho de

Administral;ao.

Paragrafo unico. a Presidente do Conselho de Administral;ao podera delegar os
poderes que Ihe competem, mediante procural;oes proprias ou documentos de carater
especffico.

SECAo 11I- DA COMISSAO DE NOMEACAO

Artigo 12. A Comissao de Nomeal;ao e 0 orgao permanente da FUNDACAo OSESP
incumbido unica e exclusivamente da escolha e indical;ao dos membros do Conselho
de Administral;ao de que trata 0 artigo 8, letra "a", na forma do paragrafo setimo do
mesmo artigo.

Artigo 13. A Comissao de Nomeal;ao sera composta por no minimo 6 (seis) e no
maximo 14 (quatorze) membros, escolhidos da forma que segue:
a. poderao fazer parte da Comissao de Nomeal;ao:

i. os instituidores da FUNDACAo OSESP que manifestarem interesse;
ii. aqueles que ten ham exercido mandato completo de Conselheiro no Conselho

de Administral;ao;
iii. pessoas de notoria capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

b. os membros da Comissao de Nomeal;ao indicados na forma do item "iii" deste
artigo estao limitados a 1/3 (um terl;o) dos membros da Comissao de Nomeal;ao.
c. 0 Presidente do Conselho de Administral;ao e membro nato da Comissao de
Nomeal;ao.
d. os membros da primeira Comissao de Nomeal;ao serao nomeados na forma
dos artigos 40 e 41 deste estatuto;
e. os membros da Comissao de Nomeal;ao com mandato vigente elegerao, dentro
dos Iimites da alinea "a" deste artigo, os novos membros da Comissao de Nomeal;ao
que sucederao aqueles cujos mandatos estejam vincendos, e a escolha sera feita por
maioria absoluta.

Artigo 14. 0 mandato dos membros da Comissao de Nomeal;ao sera de 04 (quatro)
anos, permitindo-se recondul;oes.

Paragrafo primeiro. Como excel;ao ao caput desse artigo, metade dos membros da
primeira Comissao de Nomeal;ao deverao ter os seus mandatos com tempo de dural;ao
diferenciado, sen do que seus mandatos serao de 02 (dois) anos. A escolha dos
membros com mandatos de dural;ao diferenciada sera definida na primeira reuniao da
Comissao de Nomeal;ao.

Paragrafo segundo. Se qualquer dos membros da Comissao de Nomeal;ao, por
qualquer motivo, tiver que se afastar permanentemente do exercicio de suas funl;oes,
um substituto para completar 0 mandato devera ser escolhido pela propria Comissao de
Nomeal;ao.
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Paragrafo terceiro. A eventual destituigao de membros da Comissao de Nomeagao
devera ser decidida pelos demais membros da Comissao de Nomeagao com mandato
vigente, por maioria absoluta, em reuniao convocada na forma do artigo 16 deste
Estatuto.

Paragrafo quarto. Os membros eleitos para compor a Comissao de Nomeagao nao
poderao ser parentes consanguineos ou afins ate 3° (terceiro grau) do Governador,
Vice-Governador e de Secretarios de Estado.

Artigo 15. 0 presidente da Comissao de Nomeagao sera escolhido, por seus pares,
para um mandato de 04 (quatro) anos, sendo admitidas recondugoes.

Paragrafo primeiro. 0 presidente do Conselho de Administragao nao podera acumular
a fungao de presidente da Comissao de Nomeagao.

Paragrafo segundo. Ao Presidente da Comissao de Nomeagao compete:
a. coordenar as atividades desta Comissao;
b. convocar e presidir todas as reunioes ordinarias e extraordinarias da Comissao

de Nomeagao e designar 0 Secretario;
c. exercer, no caso de empate, 0 voto de qualidade, que neste caso valera em

dobro;
d. escolher seu substituto entre seus pares para suas faltas e impedimentos;
e. exercer as atribuigoes que Ihe forem conferidas por delegagao da Comissao de

Nomeagao.

Artigo 16. A Comissao de Nomeagao se reunira, ordinariamente, a cada 02 (dois) anos,
e extraordinariamente, sempre que necessario.

Paragrafo primeiro. As reunioes da Comissao de Nomeagao serao convocadas por
seu Presidente ou por, no minimo, 1/3 (um tergo) dos seus integrantes, com
antecedencia minima de 10 (dez) dias corridos.

Paragrafo segundo. A Comissao de Nomeagao deliberara apenas com a presenga da
maioria de seus membros e suas decisoes serao tomadas por maioria simples, com
excegao da materia referente a indicagao disposta na parte final do paragrafo setimo do
artigo 8.

SECAo IV - DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 17. A Diretoria Executiva e 6rgao maximo de administragao executiva da
FUNDACAo OSESP e sera composta pelo Diretor Executivo e por ate 02 (dois)
Diretores Adjuntos.

Artigo 18. Os membros da Diretoria Executiva serao indicados pelo Conselho de
Administragao, na forma estabelecida no artigo 10, "c", deste Estatuto.

Paragrafo primeiro. A posse da Diretoria Executiva far-se-a mediante termo lavrado
em livro pr6prio.

Paragrafo segundo. Os Diretores Adjuntos somente poderao ser indicados pelo
Conselho de Administragao, quando este Ihes fixar atribuigoes especificas.

Paragrafo terceiro. Os membros da Diretoria Executiva decidirao isoladamente nas
respectivas areas de competencia especffica e em conjunto nas areas de competencia
comum.
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Paragrafo quarto. Na hip6tese de vacancia da fungao de Diretor Executivo, cabera ao
Presidente do Conselho de Administragao escolher 0 respectivo substituto, submetendo
tal escolha, dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes, a aprovagao dos demais membros
do Conselho de Administragao.

Artigo 19. Compete ao Diretor Executivo:

a. exercer a administragao da FUNDACAO OSESP, cumprindo a legislagao
pertinente, 0 Estatuto, os regimentos, os regulamentos e as deliberagoes do
Conselho de Administragao;

b. zelar para que sejam adotados e mantidos, na gestao das atividades da
FUNDACAO OSESP, procedimentos que Ihe assegurem seguranga e
transparencia administrativa, contabil e fiscal;

c. preparar e submeter a aprovagao do Conselho de Administragao:
i. a pro posta de contrato de gestao;
ii. a proposta de orgamento e 0 programa de investimentos;
iii. ouvido 0 Ministerio Publico - Curadoria de Fundagoes, 0 regimento interno

da FUNDACAo OSESP, que devera, no minimo, dispor sobre a estrutura, 0
gerenciamento, os cargos e as competencias;

iv. plano de cargos, salarios e beneficios dos empregados;
v. plano de trabalho;

d. preparar e submeter a aprovagao do Conselho de Administragao:
i. 0 regulamento para a contratagao de obras e servigos, compras e

alienagoes;
ii. 0 relat6rio de execugao do contrato de gestao, relat6rios gerenciais e de

atividades;
iii. os balangos e demonstrativos contabeis;

e. manifestar-se sobre as materias que Ihe sejam submetidas e executar outras
atribuigoes que Ihe sejam conferidas pelo Conselho de Administragao, na esfera
de sua competencia;

f. representar a FUNDACAo OSESP, em juizo ou fora dele;
g. outorgar procuragoes, que poderao ser por prazo indeterminado;
h. aprovar a admissao e desligamento de funcionarios;
i. fazer publicar 0 balango e demonstragoes contabeis, na forma da lei, uma vez

aprovados pelo Conselho de Administragao;
j. assinar os documentos atinentes a gestao ordinaria da FUNDACAo OSESP, tais

como instrumentos contratuais, cheques, ordens de pagamento e outros;
k. contratar Superintendentes para auxilia-Io nas fungoes administrativas da

FUNDACAo OSESP;
I. exercer as demais atribuigoes previstas neste Estatuto e/ou que Ihe forem

conferidas pelo Conselho de Administragao.

Paragrafo unico. 0 Diretor Executivo podera delegar os poderes que Ihe competem,
mediante procuragoes pr6prias ou documentos de carater especificos.

SECAo V - DO CONSELHO CONSUL TIVO

Artigo 20. 0 Conselho Consultivo e 6rgao de consulta e aconselhamento, cabendo-Ihe
auxiliar a Diretoria Executiva e 0 Conselho de Administragao na consecugao das
finalidades estatutarias, principal mente opinando sobre assuntos relevantes nas areas
de atuagao da FUNDACAO OSESP.
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Paragrafo primeiro. 0 Conselho Consultivo sera composto por ate 48 (quarenta e oito)
membros.

Paragrafo segundo. Os membros do Conselho Consultivo exercerao suas fun90es por
um periodo de 02 (dois) anos, permitindo-se recondu90es.

Artigo 21. 0 Conselho Consultivo reunir-se-a, por convoca9ao de seu Presidente, que
sera eleito por seus pares, mediante convoca9ao com, no minimo, 05 (cinco) dias de
antecedencia.

Paragrafo primeiro. As atas das reunioes do Conselho Consultivo serao lavradas por
um Secretario designado pelo seu Presidente e assinada pelos presentes.

Paragrafo segundo. As delibera90es do Conselho Consultivo serao tomadas por
maioria simples.

Paragrafo terceiro. Cabe ao Presidente do Conselho Consultivo, no caso de empate,
o voto de qualidade, que neste caso valera em dobro.

SECAo VI - DO CONSELHO FISCAL

Artigo 22. 0 Conselho Fiscal, 6rgao de fiscaliza9ao financeira e contabil da FUNDACAo
OSESP, compoe-se de 03 (tres) membros titulares.

Paragrafo primeiro. 0 mandato dos membros do Conselho Fiscal sera de 02 (dois)
anos, permitindo-se recondu90es.

Paragrafo segundo. 0 Presidente do Conselho Fiscal sera escolhido por seus pares,
quando da primeira reuniao deste 6rgao posterior a cada renova9ao dos mandatos.

Artigo 23. Compete ao Conselho Fiscal:
a. opinar sobre os relat6rios de desempenho financeiro e contabil da FUNDACAo

OSESP;
b. opinar sobre as opera90es patrimoniais realizadas pela FUNDACAo OSESP;
c. emitir pareceres para 0 Conselho de Administra9ao sobre 0 relat6rio de atividades,

balan90, demonstra9ao contabil e or9amentos preparados pelo Diretor Executivo;
d. representar ao Conselho de Administra9ao sobre qualquer irregularidade

verificada nas contas da FUNDACAo OSESP.

Artigo 24. Ao Presidente do Conselho Fiscal compete:
a. cumprir e fazer cumprir, com 0 auxilio dos outros 02 (do is) membros, todas as

atribui90es do Conselho Fiscal;
b. convocar e presidir todas as reunioes ordinarias e extraordinarias do Conselho

Fiscal;
c. exercer, no caso de empate, 0 voto de qualidade, que neste caso valera em dobro;
d. exercer as atividades que Ihe forem conferidas pelo regimento interno da

FUNDACAo OSESP e pelo Conselho de Administra9ao.

Artigo 25. 0 Presidente do Conselho Fiscal escolhera seu substituto entre seus pares,
para suas faltas ou impedimentos.

Paragrafo unico. Em caso de vacancia de urn dos cargos do Conselho Fiscal, devera
o Conselho de Administra9ao eleger um novo membro, ou convocar urn dos suplentes
para completar 0 mandato.
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Artigo 26. 0 Conselho Fiscal reunir-se-a, ordinariamente:
a. no primeiro trimestre de cada ano, para examinar e emitir parecer sobre 0 relat6rio

anual das atividades da Diretoria Executiva e a prestag80 de contas do exercicio
anterior;

b. em data prefixada de comum acordo por seus membros para atendimento das
atribuigoes que Ihe confere 0 artigo 23 deste Estatuto.

Artigo 27. 0 Conselho Fiscal reunir-se-a extraordinariamente, sempre que necessario,
por convocag80 de seu Presidente, ou pela maioria de seus membros e por convocag80
escrita do Ministerio Publico - Curadoria de Fundagoes.

Artigo 28. As deliberagoes do Conselho Fiscal ser80 tomadas pelo voto concorde da
maioria de seus membros titulares.

CAPiTULO IV

DOS RECURSOS

Artigo 29. Constituem recursos da FUNDA<;Ao OSESP:
a. os advindos de venda de ingressos, assinaturas, alugueres, prestagoes de

servigo, bem como os derivados de cess80 de direito ou de prodUg80 de bens;
b. os resultados derivados de operagoes de credito ou aplicagoes financeiras de

qualquer natureza;
c. as rendas oriundas de seus bens e outras de natureza eventual;
d. os usufrutos, doagoes, rendas, legados, herangas, auxilios e subvengoes de

qualquer natureza;
e. a receita oriunda da venda de produtos, de recebimento de royalties e de

licenciamento de marcas ou direitos;
f. os rendimentos de atividades relacionadas, direta ou indiretamente, com os

objetivos estabelecidos no artigo 4°;
g. recursos repassados pelo Poder Publico;
h. as contribuigoes que Ihe forem feitas por pessoas fisicas ou juridicas;
i. receitas decorrentes de auxilios para pesquisas e estudos realizados pela

FUNDA<;Ao OSESP ou sob sua supervis80;
j. outras receitas.

Panlgrafo primeiro. A FUNDA<;Ao OSESP aplicara as subvengoes e doagoes
recebidas nas finalidades a que estejam vinculadas.

Paragrafo segundo. A FUNDA<;Ao OSESP aplicara seu patrimonio, receitas, rendas,
recursos, excedentes e eventual resultado operacional, integralmente, no Pais, na
manuteng80 e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Paragrafo terceiro. 0 disposto no paragrafo anterior n80 impede a FUNDA<;Ao
OSESP de realizar despesas no exterior, sempre que estas implicarem em beneficios
as atividades que desenvolve no Pais.

CAPiTULO V

DO PATRIMONIO

Artigo 30. Constituem 0 patrimonio da FUNDA<;Ao OSESP:
a. a dotag80 inicial atribuida por seus instituidores;
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b. os direitos e bens moveis, imoveis, vefculos, a«oes, tftulos, valores, entre outros,
que vier a adquirir;

c. a parte dos resultados Ifquidos proveniente de suas atividades, destinadas para
esse fim;

d. dota«oes, legados, auxflios e contribui«oes, que Ihe venham a ser destinados por
pessoas ffsicas ou jurfdicas de direito publico ou privado, destinados para esse
fim.

Artigo 31. 0 patrimonio, os legados ou as doa«oes que Ihe foram destinados, bern como
os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, a escolha do Conselho de
Administra«ao, serao transferidos a entidade qualificada como Organiza«ao Social no
ambito do Estado de Sao Paulo, da mesma area de atua«ao, tam bern registrada no
CNAS, ou ao patrimonio do Estado, na propor«ao dos recursos e bens por este
alocados, no caso de a FUNDA<;Ao OSESP perder tal qualifica«ao.

CAPiTULO VI
DA REFORMA DO ESTATUTO E EXTINCAO DA FUNDACAO OSESP

Artigo 32. 0 Conselho de Administra«ao, em reuniao especialmente convocada para
este proposito e mediante 0 voto favoravel de, pelo menos, 2/3 (dois ter«os) de seus
membros, podera deliberar sobre a reforma deste Estatuto e sobre a extin«ao da
FUNDA<;Ao OSESP.

Paragrafo primeiro. 0 presente Estatuto somente podera ser alterado naquilo que nao
contrarie ou desvirtue os fins da FUNDA<;Ao OSESP, devendo as eventuais altera«oes
ser previa mente submetidas a aprova«ao do Ministerio Publico - Curadoria de
Funda«oes, na forma da lei.

Artigo 33. Em caso de dissolu«ao ou extin«ao da FUNDA<;Ao OSESP, 0 patrimonio,
os legados, ou as doa«oes que Ihe foram destinados, bem como os excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades, a escolha do Conselho de Administra«ao,
serao transferidos a entidade qualificada como Organiza«ao Social no ambito do Estado
de Sao Paulo, da mesma area de atua«ao, tambem registrada no CNAS, ou ao
patrimonio do Estado, na propor«ao dos recursos e bens por este alocados.

CAPiTULO VII

DO EXERCiclO SOCIAL E DAS CONTAS

Artigo 34. 0 exercfcio social da FUNDA<;Ao OSESP coincidira com 0 ana civil.

Paragrafo unico. No primeiro trimestre, 0 Diretor Executivo submetera ao Conselho de
Administra«ao: 0 balan«o e os demonstrativos contabeis do exercfcio findo, e no quarto
trimestre: 0 plano de trabalho e 0 or«amento para 0 proximo ano.

Artigo 35. A FUNDA<;Ao OSESP prestara contas nos term os da legisla«ao pertinente,
observando os princfpios fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade,
fazendo publicar anualmente no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo seu balan«o, os
relatorios financeiros, 0 relatorio de execu«ao do contrato de gestao e tornando
disponfveis, em lugar acessfvel, copia do relatorio de atividades e das certidoes
negativas de debito junto ao INSS e ao FGTS.
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CAPIrUlO VIII

DAS DISPOSIC;OES FINAlS E TRANSITORIAS

Artigo 36. Os Presidentes dos 6rgaos colegiados da FUNDA<;Ao OSESP poderao
decidir, excepcionalmente, ad referendum, as materias que, dado seu can~ter de
urgencia, nao possam aguardar uma pr6xima reuniao.

Artigo 37. Os mandatos dos membros dos Conselhos estender-se-ao ate a posse de
seus sucessores.

Artigo 38. Os casos omissos e as duvidas decorrentes da execugao deste Estatuto
serao resolvidos pelo Conselho de Administragao.

Artigo 39. As alteragoes levadas a efeito em relagao a composigao do Conselho de
Administragao nao afetarao os mandatos atualmente em vigor, devendo ser observadas
somente a partir da eleigao dos membros para os mandatos seguintes.

Artigo 40. A primeira Comissao de Nomeagao sera composta pelos atuais membros do
Conselho de Orientagao, que, em seguida, sera extinto.

Artigo 41. A primeira Comissao de Nomeagao tomara posse na sua primeira reuniao.

Artigo 42. Este Estatuto, ap6s aprovagao da autoridade competente, entrara em vigor
na data de seu registro.

Sao Paulo, 15 de maio de 2018.

AB/SP 183.084
\

Fausto Augusto

Fundagao Orquestra Si fonica do Estado e Sao Paulo
Marcelo de Oliveir Lopes - Diretor E ecutivo

MINISTERIO PUBLICO DO EST/iDO DE sAo PAULO
PROMOTORIA DE JUSTI\:A CIVEL. FJNDACOES
Aulonzooregislro com fundamenlo nos a"\~,os 127 e 129, IX, da
Constitu~ao Fede;al, nos artigos G6 C sFq;,i,:tr:c, do (Deliso,Civil
e no artigo 28, do cap., XIX~.~~r~G((n:'$ \ocr",; ca l.mcgcaona
Geral de Justi~ado ESt~0J 02 ;.ilJ i ,'.._).

Si:o P"u!o,

ANA MAT -11'.. _,E CASTRO GARMS
Fromatom rie - '"t'p Civcl e Funda~oes

CCRADORA DE FUNDACOES
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1a ALTERAÇÃO DO REGIMENTO DO FUNDO DE CAPITAL DA 
FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÂO PAULO –  

FUNDAÇÃO OSESP 
 

Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo- Fundação OSESP, com sede na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Júlio Prestes nº 16, 2º andar, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 07.495.643/0001-00, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo, o Sr. 
Marcelo de Oliveira Lopes, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16.713.316 SSP/SP e 
inscrito no CPF/MF sob o nº. 064.051.548-74. 
 
Conforme 20ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 28 de junho 
de 2016, o Regimento do Fundo de Capital da Fundação Osesp passa a ter a seguinte redação, 
aprovada, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração: 

 
REGIMENTO DO FUNDO DE CAPITAL DA 

FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÂO PAULO –  
FUNDAÇÃO OSESP 
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Das Definições 

 
 
Fundo de Capital Reserva de patrimônio da Fundação OSESP a ser investida 

e utilizada de acordo com as regras previstas neste 
Regimento e no Estatuto com o intuito de garantir a 
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consecução de sua finalidade social, bem como preservar 
sua capacidade de manter/expandir suas atividades e de 
investimento a longo prazo. 

Comitê de Investimento O uso do termo Comitê de Investimento neste Regimento 
refere-se ao Comitê de Investimento designado no artigo 7º 
do presente Regimento. 

Gestores de 
Investimento 

O uso do termo Gestores de Investimento neste Regimento 
refere-se aos Gestores de Investimento designados no 
artigo 12 do presente Regimento. 

Estatuto O uso do termo Estatuto neste Regimento refere-se ao 
Estatuto da Fundação OSESP vigente. 

Conselho de 
Administração, 
Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo 

O uso dos termos Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal e Conselho Consultivo neste Regimento referem-se 
aos Conselho de Administração, Fiscal e Consultivo da 
Fundação OSESP. 

Princípio da Prudência O patrimônio constitui a essência do ente fundacional, 
sendo vital para o alcance do fim a que se destina, 
portanto, a gestão e a utilização dos recursos do Fundo 
devem ser feitas com prudência e cautela, pautando-se 
sempre na capacidade reduzida de assumir riscos 
inerentes às fundações e visando sempre a longevidade da 
Fundação OSESP e a perpetuação de seu patrimônio. 

Princípio da Diligência A gestão e uso dos recursos do Fundo devem ser feitos de 
forma responsável e eficiente, respeitando as disposições 
legais ou contratuais, este Regimento, o Estatuto, bem 
como critérios técnicos e éticos aplicáveis. 
Além disso, devem respeitar níveis específicos de liberdade 
administrativa previstos neste Regimento. 

Princípio da 
Transparência 

Por transparência entende-se desenvolver as atividades de 
gestão e de utilização dos recursos do Fundo segundo os 
ditames da clareza, abertura e simplicidade.  
Os agentes de governança devem disponibilizar para as 
partes interessadas, em especial ao Conselho de 
Administração e ao Conselho Fiscal, as informações 
impostas por disposições legais ou contratuais, por este 
Regimento ou pelo Estatuto, respeitando sempre os prazos 
aplicáveis. 
A transparência não se limita ao desempenho econômico-
financeiro do Fundo, alcançando também as práticas 
gerenciais desenvolvidas. 

Rendimento Real É o rendimento nominal do Fundo, descontada a inflação 
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do período, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo), ou índice que vier a substituí-lo. 

Política de Investimento O uso do termo Política de Investimento neste Regimento 
refere-se à Política de Investimento designada no artigo 11 
do presente Regimento e no documento Anexo. 

 
 

Do Fundo 
 
Artigo 1º   O Fundo de Capital da Fundação Orquestra Sinfônica do 
Estado de São Paulo – Fundação OSESP, doravante designado Fundo é regido pelo 
presente Regimento e pelas normas legais, estatutárias e contratuais que lhe forem 
aplicáveis. 
 
 

Dos Objetivos do Fundo 
 
Artigo 2º   O Fundo visa garantir a sustentabilidade financeira da 
Fundação OSESP e a perpetuar seu patrimônio e a consecução de seus objetivos. 
 
Parágrafo único  A aplicação dos recursos do Fundo na consecução dos 
objetivos fundacionais deve ser feita de acordo com atividades descritas no artigo 4º, § 
1º do Estatuto, especialmente para manter a Orquestra Sinfônica do Estado de São 
Paulo e a Sala São Paulo, bem como contribuir para a manutenção e melhoria do seu 
padrão de qualidade. 
 
 

Da Composição 
 
Artigo 3º   O Fundo será formado por bens e recursos provenientes de 
doações de pessoas físicas ou jurídicas, contribuições, eventuais excedentes financeiros 
não vinculados, por dotações atribuídas pelos instituidores da própria Fundação OSESP, 
por rendimentos de suas aplicações financeiras, entre outras receitas previstas no seu 
Estatuto.  
 
Parágrafo 1º    É permitido ao Fundo receber doações que não em 
espécie, sendo que o recebimento de tais recursos deve ser realizado de acordo com 
instruções do Comitê de Investimento. 
 
Parágrafo 2º    Os recursos componentes do Fundo serão segregados 
do movimento financeiro da Fundação OSESP, inclusive em contas contábeis distintas e 
serão geridos conforme dispuser o presente Regimento e o Estatuto. 
 
Parágrafo 3º    Sem prejuízo do previsto no artigo 10, “e” do Estatuto, a 
autorização pelo Conselho de Administração do recebimento de doações que contenham 
encargos ou gravames de qualquer espécie para integrarem o Fundo deverá ser 
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precedida de parecer do Comitê de Investimento sobre a viabilidade financeira do 
recebimento da doação em questão. 
 
 

Dos Princípios 
 
Artigo 4º   A gestão e utilização do Fundo observará os princípios da 
Prudência, Diligência e Transparência definidos acima. 
 
 

Da Administração 
 
Artigo 5º   Os bens e recursos componentes do Fundo serão 
gerenciados pelo Comitê de Investimento, a ser nomeado e destituído pelo Conselho de 
Administração, que será responsável por determinar as diretrizes da aplicação dos 
recursos componentes do Fundo de acordo com as regras e princípios aqui insculpidos 
e sempre no intuito de alcançar os objetivos do Fundo. 
 
Artigo 6º   O Comitê de Investimento deve garantir que os bens e 
recursos componentes do Fundo sejam gerenciados de acordo com as regras e limites 
estabelecidos neste Regimento e nas regras estabelecidas no Estatuto. 
 
 

Do Comitê de Investimento 
 
Artigo 7º   O Comitê de Investimento é o órgão responsável por 
determinar as diretrizes do investimento do Fundo, e será composto por 3 (três) 
membros titulares. 
 
Parágrafo 1º   O Comitê de Investimento deverá ser composto por 1 (um) 
conselheiro do Conselho de Administração e por 2 (duas) pessoas comprovadamente 
idôneas e com notória competência em gestão patrimonial e de recursos. 
 
Parágrafo 2º   Os membros do Comitê de Investimento serão nomeados pelo 
Conselho de Administração para um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos, 
sem limitação. 
 
Parágrafo 3º   Terminado o mandato, os membros do Comitê de 
Investimento permanecerão na posse de seus cargos até a eleição e posse de seus 
substitutos. 
 
Parágrafo 4º   No caso de vacância definitiva de membro integrante do 
Comitê de Investimento, o Conselho de Administração reunir-se-á no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias corridos após a vacância, para eleger o novo membro, que 
permanecerá no cargo até o fim do mandato de seu antecessor. 
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Artigo 8º   O Comitê de Investimento reunir-se-á, ordinariamente, 2 
(duas) vezes ao ano, e extraordinariamente sempre que se fizer necessário, por 
convocação de qualquer de seus membros, do Conselho de Administração ou da 
Diretoria Executiva da Fundação Osesp. 
 
Parágrafo único  As deliberações serão tomadas por maioria simples e 
constarão de ata lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada pelos membros 
presentes. 
 
Artigo 9º   Compete ao Comitê de Investimento: 
 

a) assegurar que os investimentos do Fundo pautem-se sempre nos princípios 
de Transparência, Prudência e Diligência e nas regras descritas neste 
Regimento; 

b) revisar, anualmente, a Política de Investimento do Fundo, submetendo-a à 
prévia aprovação do Conselho de Administração; 

c) disponibilizar o montante anual de recursos destinados a manutenção das 
atividades da OSESP, mediante proposta da Diretoria Executiva da Fundação 
Osesp aprovada pelo Conselho de Administração; 

d) recomendar a contratação de Gestores de Investimento para gerir o Fundo, 
submetendo tal recomendação à aprovação do Conselho de Administração; 

e) destituir Gestores de Investimento do Fundo. A destituição deverá ser 
ratificada ou revogada pelo Conselho de Administração no prazo máximo de 
30 (trinta) dias; 

f) definir mandatos, acompanhar e avaliar o trabalho dos Gestores de 
Investimento; e 

g) reportar, anualmente, o relatório de resultados dos investimentos do Fundo ao 
Conselho de Administração. 

 
Artigo 10   O Comitê de Investimento auxiliará o Conselho de 
Administração em todos os procedimentos relacionados a contratação de Gestores de 
Investimento para gerir os recursos do Fundo. 
 
Parágrafo único   Os Gestores de Investimento deverão ser instituições 
comprovadamente idôneas, com notória expertise em administração patrimonial e gestão 
de recursos e devidamente autorizadas a realizar tal atividade pela Companhia de 
Valores Mobiliários - CVM. 
 
 

Da Política de Investimento 
 
Artigo 11   Com o intuito de atingir o objetivo descrito no artigo 2º deste 
Regimento, o Comitê de Investimento deverá estabelecer, anualmente, as diretrizes a 
serem observadas pelos Gestores de Investimentos, de acordo com os termos previstos 
na Política de Investimento do Fundo anexa a este Regulamento: Tal Política de 
Investimento deverá ser revisada, anualmente, pelo Comitê de Investimento, e 
submetida à prévia aprovação do Conselho de Administração. 
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Parágrafo 1º   O enquadramento dos títulos e valores mobiliários integrantes 
do patrimônio do Fundo na Política de Investimento descrita neste artigo, bem como a 
adequação dos riscos por eles apresentados aos propósitos do Fundo, deverá ser 
verificada pelos Gestores de Investimento sempre na data de sua aquisição pelo Fundo. 
 
Parágrafo 2º   Na hipótese de ocorrência de desenquadramento do 
patrimônio do Fundo à Política de Investimento prevista neste artigo por conta de 
situações de mercado, os Gestores de Investimento comunicarão o Comitê de 
Investimentos e envidarão seus melhores esforços para reenquadrar o patrimônio do 
Fundo. 
 
Parágrafo 3º   Os eventuais rendimentos e os ganhos de capital 
proporcionados pelo patrimônio do Fundo serão reaplicados automaticamente no 
Fundo, pelos Gestores de Investimento, observado o disposto neste Regimento. 
 
Parágrafo 4º   Salvo mediante aprovação do Conselho de Administração, 
será vedado ao Fundo aplicar seus recursos em valores mobiliários de emissão de 
companhias nas quais (1) quaisquer membros: (a) do Conselho de Administração; (b) da 
Diretoria Executiva da Fundação Osesp; (c) do Conselho Consultivo; (d) do Conselho 
Fiscal; ou (e) do Comitê de Investimentos ou, ainda, (2) quaisquer dos Gestores de 
Investimentos, sejam titulares de ações representativas de, no mínimo, 5% (cinco por 
cento) do total do capital social da companhia, bem como seus sócios e respectivos 
cônjuges, individualmente ou em conjunto, com percentual superior a 10% (dez por 
cento) do capital social votante ou total.  
 
 

Dos Gestores de Investimento 
 
Artigo 12   Os Gestores de Investimento desempenharão as atividades 
de administração e gestão de recursos do Fundo, conforme descritas no presente 
Regimento. 
 
Artigo 13   Os Gestores de Investimento deverão elaborar e enviar ao 
Comitê de Investimento, ao Conselho Fiscal e à Diretoria Executiva da Fundação Osesp, 
até o décimo dia útil de cada mês, relatório referente ao desempenho e variações do 
patrimônio do Fundo no mês anterior, bem como relatório da posição do patrimônio do 
Fundo no último dia do mês anterior. 
 
 

Da Política de Financiamento da OSESP 
 
Artigo 14   A Fundação OSESP poderá utilizar, exclusivamente para 
materializar seu objeto social e arcar com as despesas administrativas necessárias à 
manutenção de suas atividades, depois de atingido o montante mínimo de R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais), até 60% (sessenta por cento) dos Rendimentos 
Reais anuais advindos dos investimentos do Fundo. O Rendimento Real restante será 
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mantido, aplicado ou reaplicado, conforme o caso, no Fundo, visando à perpetuação do 
objeto social da Fundação OSESP e à manutenção de suas atividades. 
 
Parágrafo 1º   A Fundação OSESP poderá utilizar parcelas que excederem 
60% (sessenta por cento) do rendimento anual do Fundo mediante a autorização 
expressa do Conselho de Administração, em uma das seguintes hipóteses e respeitando 
os seguintes limites de resgate: 
 

I. Para suprimentos temporários de caixa, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do saldo integrante de todos os investimentos componentes do 
Fundo; 

II. Para investimentos na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e/ou na 
Sala São Paulo, com vistas a garantir a melhoria do seu padrão de 
qualidade, até o limite de 10% (dez por cento) do saldo integrante de todos 
os investimentos componentes do Fundo. 

 
Parágrafo 2º   A Fundação OSESP também poderá utilizar parcelas que 
excederem 60% (sessenta por cento) do Rendimento Real anual do Fundo mediante a 
autorização expressa do Conselho de Administração, em uma das seguintes hipóteses e 
respeitando os seguintes limites de resgate: 
 

I. Caso o Fundo obtenha Rendimento Real anual superior a 5% e 
inferior a 8%, poderá utilizar na consecução de suas finalidades até o 
limite de 50% do Rendimento Real anual que exceder 5%; 

II. Caso o Fundo obtenha Rendimento Real anual superior a 8% e 
inferior a 10%, poderá utilizar na consecução de suas finalidades até o 
limite de 75% do Rendimento Real anual que exceder 8%; 

III. Caso o Fundo obtenha Rendimento Real anual superior a 10%, 
poderá utilizar na consecução de suas finalidades 100% do 
Rendimento Real anual que exceder 10%. 

 
Parágrafo 3º   A utilização dos valores resgatados do Fundo na forma do 
Parágrafo 1º acima deverá ser precedida de estudo fundamentado, elaborado pela 
Diretoria Executiva da Fundação Osesp, contendo sua justificativa, bem como o 
planejamento de retorno ao Fundo dos valores utilizados.  
 
Parágrafo 4º   Os valores resgatados do Fundo na forma do Parágrafo 1º 
deverão ser restituídos com encargos “pro rata dia” pelo período, à taxa equivalente ao 
rendimento nominal obtido pelo mesmo Fundo, nos seguintes prazos máximos contados 
da data do resgate dos recursos: 
 

(a) Para suprimento de caixa: 2 (dois) anos. 
(b) Para investimentos na Orquestra Sinfônica do Estado de São 

Paulo e/ou na Sala São Paulo: 5 (cinco) anos. 
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Parágrafo 5º   A utilização de recursos prevista no parágrafo 2º acima deverá 
ser precedida de estudo fundamentado apresentado pela Diretoria Executiva da 
Fundação Osesp.  
 
Parágrafo 6º   Os percentuais descritos no parágrafo 1° são cumulativos e 
não excludentes. 
 
 
 
 

Da Auditoria e Demonstrações Financeiras 
 
Artigo 15   No primeiro trimestre, o Comitê de Investimento submeterá ao 
Conselho Fiscal os demonstrativos contábeis e os resultados do exercício findo para que 
os dados contábeis sejam inseridos nas demonstrações contábeis da Fundação OSESP 
respeitando-se as Normas Brasileiras de Contabilidade e regulamentações aplicáveis. 
 
 
Artigo 16   No quarto trimestre, a Diretoria Executiva da Fundação Osesp 
submeterá ao Conselho de Administração a proposta de montante anual de recursos 
provenientes do Fundo destinados a manutenção das atividades da Fundação OSESP 
no exercício seguinte, observando os limites estabelecidos neste Regimento. 
 
Parágrafo 1o.  O Conselho de Administração poderá, no primeiro semestre 
do exercício seguinte, discutir e emendar a proposta de montante anual de recursos 
destinados a manutenção das atividades da OSESP, observando os limites 
estabelecidos neste Regimento. 
 
Parágrafo 2º   Na eventualidade do resultado do exercício anual findo da 
Fundação Osesp: i) apresentar déficit; ou ii) superávit menor que o montante que deve 
ser reaplicado no Fundo, nos termos do artigo 14 caput; ou iii) quando não existir 
resultado acumulado suficiente para permitir a destinação da parcela do Rendimento 
Real definida pelo Conselho de Administração mais a inflação do período, medida pelo 
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ou índice que vier a substituí-
lo; a previsão de reaplicação dos Rendimentos anuais advindos dos investimentos do 
Fundo prevista no artigo 14 caput ficará suspensa até serem atingidas as condições 
necessárias para viabilizar tal destinação, quais sejam: i) existência de superávit nos 
exercícios subsequentes; ou ii) existência de superávit acumulado. 
 
 
Artigo 17 - O Conselho de Administração poderá determinar a realização de auditoria 
externa independente específica nos investimentos, destinação de recursos e 
documentos do Fundo, designando empresa ou técnicos para a realização dos 
trabalhos, em valores de mercado, cujos custos serão suportados pela Fundação 
OSESP. 

__________________________________ 



 
 
 
 

ANEXO 04 



Contrato de Gestao n° 05/2005

CONTRATO DE GESTAO
Contrato que entre si celebram o Estado de Sao Paulo, por intermedio da
Secretaria de Estado da Cultura, e a FUNDAQAO ORQUESTRA SINFONICA DO
ESTADO DE SAO PAULO, qualificada como Organizacao Social da Cultura.
Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de Sao Paulo, por intermedio da
Secretaria de Estado da Cultura. corn cede nesta cidade, na Rua Mauä, n o 51.
neste ato representado pelo Titular da Pasta, Sr. Joao Batista de Andrade,
brasileiro, portador da cedula de identidade R.G. no 3.704.667 e do CPF/MF n°
091.448.208-44, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a
FUNDAQA0 ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE SAO PAULO, corn
CNPJ/MF n° 07.496.643/0001-00, tendo endereco nesta Capital, na Rua Maua, n°
51, 2° andar, e com estatuto registrado no 10° Oficial de Registro Civil das
Pessoas Juridicas da Capital, sob n° 8.988. neste ato representada por seu Diretor
Executivo, Sr. Marcelo de Oliveira Lopes, brasileiro, solteiro, portador do R.G. n°
16.713.316 e CPF n° 064.051.548-74. doravante denominada CONTRATADA,
tendo em vista o que dispOe a Lei Complementar n° 846, de 04/06/98, e o Decreto
n o 43.493, de 29/07/98 e considerando a declaracao de dispensa de licitacao
inserida nos autos do Processo SC n° 1907/2005, fundamentada no §1°, do artigo
6°, da referida Lei Complementar, combinado com o artigo 26, da Lei Federal n°
8.666, de 21/06/93 e alteraclies posteriores, RESOLVEM celebrar o presente
CONTRA TO DE GESTAO referente ao gerenciamento e execucao de atividades e
servicos a serem desenvolvidos no Complexo Cultural JON° Prestes/Sala Sao
Paulo de acordo corn a demarcacao estabelecida pelo anexo V, cujo use fica
permitido pelo periodo de vigäncia do presente contrato, mediante as seguintes
clausulas e condicees:

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1 — 0 presente CONTRATO DE GESTAO tem por objeto o fomento e a
operacionalizacao da gestao e execucao. pela CONTRATADA, das atividades e
servicos na area da cultura, especificamente em relacao ao apoio, administracao e
manutencâo da Orquestra SinfOnica do Estado de Sao Paulo — OSESP e do
Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala Sao Paulo, em conformidade corn o "Anexo
Tecnico I", que integra este instrumento.
2 — 0 objeto contratual executado devera atingir o fim a que se destina, corn
eficacia e qualidade requeridas.
3 — Fazem parte integrante deste CONTRATO DE GESTAO:

"Anexo Tecnico l" — (metas, obrigacOes, direitos. organizacao e criterios de
avaliacao);

"Anexo Tecnico II — Sistema de Pagamento" (orcamento e cronograma de
desembolso);
c)"Anexo Têcnico III — Sistema de Despesa corn Pessoal" (Ii sites riterios);
d) "Anexo IV — Inventano e Avaliacao dos Bens mOveis";



CS,

e) "Anexo V — Termo de Permissao de uso".

CLAUSULA SEGUNDA
OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Para o atendimento de suas obrigacOes, cabe a CONTRATADA, alem das
obrigagOes constantes das especificacOes têcnicas (Anexos I e II), bem como dos
diplomas legais federal e estadual, que regem a presente contratacao, as
seguintes:

1 — Executar os servicos descritos e caracterizados no incluso "Anexo Tecnico I ".
cumprindo as metas a serem atingidas, nos prazos previstos. em consonencia
corn as demais clausulas e condicOes estabelecidas neste CONTRATO DE
GESTAO;
2 — Observar fielmente as condicees de remuneracao de pessoal previstas no
Anexo III — Sistema de Despesa corn Pessoal (Limites e Criterios);
3 — Administrar os bens mOveis e imOveis cujo uso Ihe fora permitido, em
conformidade corn o disposto nos respectivos termos de permissao de uso, ate
sua restituicao ao Poder POblico, arcando. na  proporcao do espaco ocupado, corn
os respectivos impostos, taxas, contribuicOes e despesas de utilidade pUblica
(ague. eletricidade e gas):
4 — Comunicar a Comisseo de Avaliaceo constituida pelo Secretario da Cultura
todas as aquisicOes de bens mOveis que forem realizadas, no prazo de 30 (trinta)
dias ap6s sua ocorrencia;
5 — Entregar ao Estado para que sejam incorporados ao seu patrim6nio. nas
hip6teses de extincao ou de desqualificacao, as doacOes e legados eventualmente
recebidos em decorréncia do CONTRATO DE GESTAO, bem como os
excedentes financeiros gerados ao longo de sua execucao;
6 — Par a disposicao do Estado para que sejam revertidos ao seu patrimônio, nas
hipOteses de desqualificacao ou extincao da entidade e de rescisao contratual, os
bens permitidos ao uso. bem como o saldo qualquer dos recursos financeiros
recebidos em decorrencia do CONTRATO DE GESTAO;
7 — Contratar, se necessario. pessoal para a execucao das atividades previstas
neste CONTRATO DE GESTAO, responsabilizando-se pelos encargos
trabalhistas, previdencierios, fiscais e comerciais, resultantes da execucao do
objeto desta avenca, e observando os limites e criterios para a despesa corn a
remuneracao e vantagens de qualquer natureza de dirigentes e empregados,
conforme estabelecido no "Anexo Tecnico III — Sistema de Despesa corn Pessoal";
8 — Publicar na imprensa diaria e no Diario Oficial do Estado. no prazo maxim° de
90 (noventa) dias, contados da assinatura deste contrato. regulamento prOprio
contendo os procedimentos que adotara nas aquisicOes de bens e contratagees
de obras e servicos corn recursos provenientes do Poder POblico;
9 — A remuneracao e vantagens de qualquer natureza a serem percebidasepelos
dirigentes e empregados das OrganizagOes Sociais de Cultura nao ponerao
exceder aos niveis de remuneracao praticada na rede privad. •a Itura,
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baseando-se em indicadores especificos divulgados por entidades especializadas
em pesquisa salarial existentes no mercado:
10 — Manter. durante a execucão do contrato, todas as condicOes exigidas para a
qualificacäo como Organizacäo Social;
11 — Manter, em perfeitas condicOes de uso e conserva0o, os equipamentos e
instrumentais necessaries para a realizacao dos services contratados;
12 — Manter em perfeitas condicOes de uso e conservagäo o imOvel consistente no
Complexo Cultural Atli° Prestes / Sala Sâo Paulo e adjacencias ocupadas pela
CONTRATADA para realizacão das atividades objeto do CONTRATO DE
GESTAO. realizando a manutencao preventiva e corretiva, conforme previsto no
Anexo Teenier) I.
13 — Submeter a aprovacäo previa da Secretaria da Cultura os projetos culturais
que impliquem:

o uso de espacos internos de bens imOveis, predios ou terrenos. objeto do
CONTRATO DE GESTAO, para empreendimentos diversos, tais como
montagem de restaurantes, lanchonetes, quiosques, livrarias e
assemelhados;
o emprestime de bens mOveis do patrim6nio artistico, histOrico e cultural a
organizacOes nacionais ou internacionais, para exibicão em mostras,
exposicOes e outros eventos, em virtude de intercámbio ou näo;

(c) a restauracao de obras do acervo artistico, histhrico e cultural.

14 — Submeter trimestralmente relatOrios parciais de acompanhamento das metas
do CONTRATO DE GESTAO a Comissão de Avaliacâo constituida pelo Secrethrio
da Cultura.
15 — Contratar seguro multirrisco para os bens do patrimOnio histOrico, artistico e
cultural, em modalidade especifica, quando se tratar de projetos culturais que
impliquem em emprestimo a organiza9Oes nacionais ou internacionais, para
exibicäo em mostras, exposicOes e outros eventos, em virtude de intercãmbio ou
n5o;
16 — Adotar o simbolo e o nome designativo da unidade de cultura cujo uso the
fora permitido, seguido pelo nome designative "Organizacäo Social da Cultura";
17 — Responsabilizar-se pela reparacão ou indenizacao de dano. material e/ou
moral, decorrente de acão ou omissäo, dolosa ou culposa (negligencia, impericia
ou imprudencia) de seus agentes, causado ao Estado, aos usuarios (ou
consumidores) dos services ou a terceiros. sem prejuizo das demais cominacOes
legais e contratuais:
18 — A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de
dano causado por falhas relativas a prestacâo dos services, nos termos do artigo
14 da Lei n° 8.078. de 11/09/90 (COdigo de Defesa do Consumidor);
19 — Atender aos usuârios (ou consumidores) dos services com dignidade e
respeito, de modo universal e igualitario, mantendo-se sempre a qualidade na
prestacão dos servicos e observando-se a legislacâo especial de prot ao ao
idoso. a crianca. ao adolescente e ao portador de deficiencia;
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20 — Manter, em local visivel ao pOblico em geral, placa indicativa do endereco e
telefone em que os usuarios (ou consumidores) possam apresentar as
reclamacties relativas aos servicos, segundo modelo fornecido pela Secretariat
21 — Publicar no Dario Oficial do Estado e submeter a analise do Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo seu balanco e demais prestacOes de contas:
22 — Fornecer prontamente todas as informacOes e esclarecimentos porventura
solicitados pela CONTRATANTE, por intermedio da Comissao de Avaliace•o,
relativamente as atividades. operacOes. contratos, documentos e registros
contabeis da CONTRATADA:
23 — Permitir a qualquer moment() a realizacäo de vistoria no imóvel consistente
no Complexo Cultural JOlio Prestes / Sala Säo Paulo, por parte dos membros da
Comissäo de Avaliacao ou por outras pessoas credenciadas pela
CONTRATANTE:
24 — Contratar empresa de auditoria independente para auditar ou emitir relaterios
especiais sobre as atividades e contas da CONTRATADA, ouvindo-se
previamente a Comissäo de Avaliagao a respeito da contratacâo;
25 — Observar fielmente a legislacão trabalhista, bem como manter em dia o
pagamento das obrigacbes tributaries e previdenciarias, fornecendo certidOes
negatives e de regularidade fiscal, sempre que solicitadas pela Comissão de
Avaliacao;
26 — Permitir o livre acesso do CCl/SEFAZ aos livros contabeis, papeis,
documentos, arquivos sobre as atividades e operag"ao da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Para a execuca- o dos servicos objeto do presente contrato, a CONTRATANTE
obriga-se a:

1 — Prover a CONTRATADA dos meios necesserios a execucão do objeto deste
contrato;

1111 2 — Programar no orcamento do Estado, nos exercicios subseqUentes ao da
assinatura do presente CONTRATO, os recursos necessarios, nos elementos
financeiros especificos para custear a execucào do objeto contratual, de acordo
corn o sistema de pagamento previsto no "Anexo Têcnico II — Sistema de
Pagamento", que integra este instrumento:
3 — Permitir o uso dos bens mOveis e imeveis. mediante ato do Secretario da
Culture e celebracào dos correspondentes termos de permissão de uso;
4 — Invented& e avaliar os bens referidos no item anterior desta clausula,
anteriormente a formalizacão dos termos de permissâo de uso;
5 — Promover, observado o interesse pUblico e as disposicOes legais pertinentes, o
afastamento de servidores pOblicos para terem exercicio na Organizacäo Social
da Culture;
6 — Aprovar o regulamento de que trate o item '8' da clausula anteri (2a), no
prazo de 30 (trinta) dias da sua publicacao no Died° Oficial do Estad avendo



impugnacão total ou parcial, assinalara prazo razoavel para as correches
pertinentes;
7 — Analisar. anualmente, a capacidade e as condicOes de prestaceo de servicos
comprovadas por ocasiâo da qualificacão da entidade como Organizaceo Social
de Cultura. para verificar se a mesma ainda dispee de suficiente nivel têcnico para
a execucâo do objeto contratual;
8 — Ressarcir a CONTRATADA por eventuais desembolsos que essa seja
obrigada a realizar, em cumprimento de condenacöes transitadas em julgado, ou
em decorrància de acordo amigevel previamente aprovado pela CONTRATANTE,
para pagamento de divides liquidas e cedes de natureza trabalhista,
previdencieria ou tributeria. provenientes de fatos geradores ocorridos
anteriormente a data da assinatura do presente CONTRATO DE GESTAO, e cuja
responsabilidade venha a ser imputada a CONTRATADA. na qualidade de
responsävel por sucessao da CONTRATANTE. Por seu termo a CONTRATADA
deve comunicar imediatamente a CONTRATANTE o recebimento de qualquer
solicitagao ou notificaceo de pagamento, assim como de citacão inicial em aches
judiciais, nos casos acima especificados, ficando facultado a CONTRATANTE
orientar a resposta ou defesa da CONTRATADA sobre o assunto.

CLAUSULA QUARTA
DA AVALIACAO

A Comissão de Aveline° constituida pelo Secreterio da Cultura, em conformidade
com o disposto no §3° do artigo da Lei Complementar n° 846/98, procedere a
verificaceo periedica do desenvolvimento das atividades e do retorno obtido pela
Organizaceo Social corn a aplicaceo dos recursos sob sua gesteo, elaborando
relatorio circunstanciado, encaminhando c6pia a Assembleia Legislative.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A verificacäo de que trata o caput desta clausula, relative ao cumprimento das
diretrizes e metas definidas para a CONTRATADA, restringir-se-e aos resultados
obtidos em sua execuceo, em confronto com as metas pactuadas e com a
economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades.

PARAGRAFO SEGUNDO
A Comissão de Ave'lace° referida nesta clausula devere elaborar related°
conclusivo sobre a avaliacäo do desempenho da CONTRATADA ate 31 de julho
de cada exercicio, em conformidade com o pactuado neste CONTRATO DE
GESTAO.

PARAGRAFO TERCEIRO
As condicOes do CONTRATO DE GESTAO sera° revistas anualmente de comum
acordo entre as partes. para introduce° de ajustes ou estabelecimento de novas
metas e indicadores de desempenho, assim como para definir o •ntante dos
recursos a serem repassados a CONTRATADA no exercicio se iinte, e que



deverao constar da respectiva proposta orcamentaria, levando-se em conta o
relatOrio produzido pela Comissao de Avaliacão.

PARAGRAFO QUARTO
Os relatOrios mencionados nesta clausula deverao ser encaminhados pelo
Secretario da Cultura ao Governador do Estado, para subsidiar sua decisao
acerca da manutencao da qualificacao da entidade como Organizacao Social na
area da cultura.

CLAUSULA QUINTA 
DO ACOMPANHAMENTO

A execucao do presente CONTRATO DE GESTAO sera acompanhada e
41 fiscalizada pelo Departamento de Artes e Ciéncias Humanas - DACH, da

Secretaria de Estado da Cultura.

CLAUSULA SEXTA 
DO PRAZO DE VIGENCIA

0 prazo de vigéncia do presente Contrato sera de 5 (cinco) anos, tendo por termo
inicial a data da sua assinatura, podendo ser renovado, depois de demonstrada a
consecucao dos objetivos estrategicos e das metas estabelecidas.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Nao obstante o prazo estipulado no caput, este contrato e pactuado com clausula
resolutiva, cuja implementacäo dar-se-a no primeiro dia de janeiro de cada
exercicio abrangido, caso nao se verifique a suficiência de recursos orcamentbrios
aprovados por lei, aptos a suportar as despesas daquele exercicio.

• PARAGRAFO SEGUNDO
Ocorrendo a resolucao do contrato com base na condicao estipulada no paragrafo
anterior a CONTRATADA nao tera direito a qualquer especie de indenizacao.

CLAUSULA SET/MA 
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Pela prestacao dos servicos objeto deste Contrato, especificados no "Anexo
Tecnico I ", a CONTRATANTE repassarb a CONTRATADA, no prazo e condicOes
constantes neste instrumento, bem como no "Anexo Tecnico II — Sistema de
Pagamento", a importancia global estimada em RS 215.433.333,33 duzentos e
quinze milhoes quatrocentos e trinta e tres mil trezentos e trinta e trey/ ais e trinta
e tras centavos).



PARAGRAFO PRIMEIRO
Do montante global mencionado no "caput" desta clausula, o valor de R$
7.600.000,00 (sete milhees e seiscentos mil reais) correspondente a este exercicio
financeiro, onerara a rubrica P.T. n° 13.392.1201.4736.0000, E.E. n° 33903975.
U.G.E. n° 120101, do exercicio de 2005, destinado a custear o presente
CONTRATO DE GESTAO.

PARAGRAFO SEGUNDO
0 valor restante correra por conta dos recursos consignados nas respectivas leis
orcamentarias, dos exercicios subseqiientes.

PARAGRAFO TERCEIRO
A importancia global estipulada no caput desta cläusula podera ser ajustada,
observando-se as disponibilidades financeiras de recursos alocados nos
orcamentos dos anos subseq0entes. a legislacao estadual aplicavel aos contratos
de prestacao de servico em geral.

PARAGRAFO QUARTO
Os recursos repassados a CONTRATADA poderao ser por esta aplicados no
mercado financeiro, desde que os resultados das aplicacees revertam-se,
exclusivamente, ao cumprimento dos objetivos deste CONTRATO DE GESTAO.

PARAGRAFO QUINTO
As fontes de recursos financeiros para a execucao do objeto do presente
CONTRATO DE GESTAO poderao ser:
1 — transferancias provenientes do Poder POblico;
2 — receitas auferidas pela prestacao de servicos e pela reafizacao de atividades.
tais como bilheterias, assinaturas;
3 — receitas advindas da utilizacão de seus espacos fisicos;
4 — rendas diversas, inclusive da venda, licenciamento ou cessao de seus
produtos, tais como direitos autorais e conexos:
5 — doacOes, legados, patrocinios, apoios e contribuicaes de entidades nacionais e
estrangeiras;
6 — rendimentos de aplicacties de ativos financeiros;
7 — outros ingressos.

PARAGRAFO SEXTO
A CONTRATADA devera movimentar e aplicar os recursos financeiros que lhe
forem repassados pela CONTRATANTE em conta corrente especifica e exclusiva
do Banco Nossa Caixa S/A, a qual deverà fazer referéncia a este CONTRATO DE
GESTAO, de modo que nao sejam confundidos com os recursos prOprios da
CONTRATADA que, preferencialmente, deverao ser movimentados e aplicados
em contas correntes do Banco Nossa Caixa S.A. Os extratos de movimentacao
mensal e balancetes consolidados (da totalidade das despesas e receitas por
fontes e categorias) deverâo ser encaminhados mensalmente omissão de
Avaliacäo da Secretaria de Estado da Cultura para analise.



CLAUSULA OITAVA 
CONDICOES DE PAGAMENTO

Para o ano de 2006, o valor a ser repassado sera de RS 43.000.000.00 (quarenta
e trés milhees de reais). sendo que a transferencia a CONTRATADA sera
efetivada mediante a liberaceo de 04 (quatro) parcelas. de acordo corn o "Anexo
Tecnico II — Sistema de Pagamento".

PARAGRAFO ONICO
As parcelas trimestrais sere° transferidas a CONTRATADA. atraves da conta
mencionada no paragrafo sexto da clausula setima, supra, de acordo corn o
"Anexo Tecnico II — Sistema de Pagamento".

CLAUSULA NONA 
DA ALTERACAO CONTRATUAL

O presente CONTRATO DE GESTAO podera ser, a qualquer tempo. alterado,
partial ou totalmente, mediante previa justificativa por escrito, que contera a
declaraceo de interesse de ambas as partes e devera ser autorizado pelo Titular
da Pasta da Cultura.

PARAGRAFO UNICO
As eventuais aIteraceies pactuadas sere° formalizadas por intermedio de Termo
de Aditamento ao presente CONTRATO DE GESTAO.

CLAUSULA DECIMA
DA RESCISAO

•

 

 A rescisao do presente Contrato obedecera as disposicees contidas nos artigos 77
a 80 da Lei Federal n" 8.666/93 e alteracOes posteriores.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Verificada qualquer hipbtese motivadora da rescisao contratual. a
CONTRATANTE providenciara a imediata revogageo da permissao de use de
bens pOblicos e a cessacao dos afastamentos dos servidores pOblicos colocados
disposiceo da CONTRATADA, neo Ihe cabendo direito a qualquer indenizaceo,
salvo na hipOtese prevista no §2° do artigo 79 da Lei federal n° 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO
Ern caso de rescisao unilateral por parte da CONTRATANTE, que neo decorra de
inadimplemento imputável a CONTRATADA, o Estado arcara corn os custos
relativos a dispensa do pessoal contratado pela Organizac Social para
execuceo do objeto deste contrato, acrescidos exclusivam t d denizacão por



danos emergentes de natureza material. bem como integral quitacao das
obrigacees pendentes decorrentes do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO
Em caso de rescisào unilateral par parte da CONTRATADA, a mesma se obriga a
continuar prestando os servicos ora contratados. por um prazo minimo de 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir da denOncia do Contrato.

PARAGRAFO QUARTO
A CONTRATADA tera prazo maximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da
rescisao do Contrato, para guitar suas obrigacijes e prestar contas de sua gestao
aCONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA
DAS PENALIDADES

A inobservancia, pela CONTRATADA, de clausula ou obrigacao constante deste
Contrato e de seus Anexos. ou de dever originado de norma legal ou regulamentar
pertinente, autorizara a CONTRATANTE, garantida a previa defesa, a aplicar, em
cada caso, as sancOes previstas nos artigos 81, 86. 87 e 88 da Lei Federal n°
8.666/93 e alteracees posteriores, aplicando-se, quando for o caso, a Resolucao
SC — 9, de 15/03/91.

PARAGRAFO PRIMEIRO
A imposicao das penalidades previstas nesta clausula dependera da gravidade do
fato que as motivar. considerada sua avaliacao na situacao e circunstancia
objetivas em que ele ocorreu, e dela sera notificada a CONTRATADA.

•
PARAGRAFO SEGUNDO
Da rescisäo que determinar a aplicacäo das penalidades. a CONTRATADA tera o
prazo de 05 (cinco) dias para interpor recurso, dirigido ao Titular da Pasta da
Cultura.

PARAGRAFO TERCEIRO
0 valor da multa que vier a ser aplicada sera comunicado a CONTRATADA e o
respectivo montante sera descontado dos pagamentos devidos em decorréncia da
execucao do objeto contratual, garantindo-Ihe pleno direito de defesa.

PARAGRAFO QUARTO
A imposicao de qualquer das sancees estipuladas nesta clausula nao elidira o
direito de a CONTRATANTE exigir indenizacao integral dos prejuizos que o fato
gerador da penalidade acarretar para os Orgaos gestores deste contrato, seus
usuarios e terceiros, independentemente das responsabilidades criminI e/ou etica
do autor do fato.
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CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA
DISPOSICOES FINAIS

1 — Sem prejuizo do acompanhamento, da fiscalizacao e da normatividade
suplementar exercidas pela CONTRATANTE sobre a execucao dos servicos
previstos neste Contrato, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e
autoridade normativa da CONTRATANTE, ficando certo que a alteracão
decorrente de tais competéncias normativas sera objeto de termo aditivo, ou de
notificacão dirigida a CONTRATADA.

2 — A CONTRATADA podera, a qualquer tempo, mediante justificativa
apresentada ao Titular da Pasta da Cultura, propor a devolucäo de bens ao Poder
Pbblico Estadual, cujo use fora a ela permitido e que nao mais sejam necessarios
ao cumprimento das metas avencadas.

CLAUSULA DECIMA-TERCE/RA
DA PUBLICACAO

0 CONTRATO DE GESTA 0 sera publicado no Dian° Oficial do Estado, no prazo
maxim° de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA
DO FORO

Fica eleito o foro central da comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, corn
renOncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
questOes oriundas deste contrato, que nao puderem ser resolvidas pelas pules.
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma.

Sào Paulo, 1° de novembro de 2005.



ANEXO TECNICO I - 2005

PROGRAMA DE META5/0BRIGACOE5 E DIREIT05/
ORGANIZACAO / CRITERIOS DE AVALIACOE5

Este anexo tecnico estabelece o programa de trabalho e metas para a Fundacäo
Orquestra SinfOnica do Estado de Sao Paulo - Fundacao OSESP (inclusive o
Complexo Cultural Arno Prestes/Sala Sao Paulo) corn a fixacao de direitos,• obrigacbes. prazos de execucao e critêrios de avaliacao de desempenho.
observando o cumprimento de sua finalidade basica quanto a divulgacao e o

desenvolvimento da ale musical e de temas educacionais e culturais afins. bem
como a administracao, operacao e manutencao do Complexo Cultural JOlio
Prestes/Sala Sao Paulo.

Para bem desempenhar as suas atribuicOes a FUNDACii 0 OSESP deverà durante a
vigéncia do CONTRATO DE GESTAO:

Manter e melhorar o padräo de qualidade da Orquestra SinfOnica do Estado de Sao
Paulo - OSESP e do Complexo Cultural Julio Prestes/Sala Sao Paulo;

Possibilitar o amplo acesso do pUblico aos concertos da Orquestra Sinf6nica do• Estado de Sao Paulo — OSESP e aos eventos do Complexo Cultural Mho
Prestes/Sala Sao Paulo:

Difundir o repertOrio sinfOnico e de camara brasileiro;

Incentivar a participacao de regentes e solistas brasileiros e estrangeiros corn

reconhecido mêrito artistico;

Difundir o trabalho da OSESP. disponibilizando suas apresentacOes para exibicao
por radio e televisào, edicâo de obras de compositores brasileiros. gravacao de CD's,

DVD's e outras midias, formacao de plateias. aperfeicoamento de instrumentistas,
incentivo a colaboracao voluntaria corn a OSESP e atividades afins;

Desenvolver e aperfeicoar o Centro de Documentacao Musical;



Estabelecer polo de gravacao de mOsica. tendo por base o Complexo Cultural

JOlio Prestes/Sala Sao Paulo;

Desenvolver programas de incentivo a formacão de plateias para criancas e

adultos;

Desenvolver programas de acesso de alunos e docentes das escolas aos ensaios

e concertos didaticos da Orquestra Sinfanica do Estado de Sao Paulo - OSESP;

Criar Academia de MOsica;

Xl. Constituir urn Fundo de Capital para a Orquestra Sinfanica do Estado de Sao
Paulo, a ser composto por doacOes, contribuibeies e eventuais excedentes
financeiros e outros;

Gerenciar e explorar os espacos do Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala Sao

Paulo, inclusive negociar e receber por sua ufilizacäo por terceiros, visando

maximizar sua receita;

Explorar as marcas OSESP, Sala Sao Paulo, Complexo Cultural JOlio Prestes, e

outras:
Administrar o estacionamento do Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala Sao

Paulo.
Realizar turnas Nacionais ou Internacionais.
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Indicador Meta 2005
N° de ensaios didancos   01     
Percentual de ocupacao de pOblico 60%

PROSPAMA DE METHS A 5EREM CUMPRIDA5

1) DOS CONCERTOS
A Orquestra e o Coro farao, em conjunto ou separadamente. um  minimo de 24
(vinte e quatro) concertos. assim distribuidos:

20 (vinte) concertos sinfOnicos;

02 (dois) concertos de carnara;

c) 02 (dois) concertos fechados.

Indicador Meta 2005

N° de concertos sinfonicos 20
N° de concertos de camera 02
N° de concertos fechados 02
Percentual de ocupagao de pUblico 60%

2) DOS ENSAIOS E/OU CONCERTOS DIDATICOS
A OSESP realizarà 01 (um) concerto e/ou ensaio didatico.

3) DAS ATIVIDADES DIDA TICAS
A OSESP realizarà 04 (quatro) atividades didaticas.

Indicador Meta 2005

N° de atividades (gincanas) 01
N° de atividades (fazendo mOsica) 03
Percentual de ocupacão de Once) 60%

4) DA CAPTACA 0 DE RECURSOS

3



Indicador Meta 2005

Porcentagem de receitas prOprias captadas
la funda ao

12% do contrato de gestao

Indicador Meta 2005

indice de satisfagao corn os concertos
indice de satisfagào corn as instalacOes do
Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala Säo
Paulo

60%
60%

A Fundagão OSESP se compromete a captar, anualmente, 12% (doze por cento)
do valor repassado naquele ano via CONTRATO DE GESTAO, por meio de
doagees. patrocinio, receitas de bilheteria, assinatura. aluguel do Complexo
Cultural JOH° Prestes/Sala Sao Paulo, concertos fechados, estacionamento e
outras.

DA QUALIDADE DOS SERVIQOS PRESTADOS
Monitorar indice de satisfagao dos usuarios corn os servigos prestados por meio

de pesquisas realizadas por amostragem. Deverao ser avaliados pela pesquisa os
concertos realizados pela OSESP e as condigOes das instalagees do Complexo
Cultural JCR) Prestes/Sala Sao Paulo.

PARTICIPAcAo DE MAESTROS E SOLISTAS CONVIDADOS
participagao na temporada da OSESP de no minimo 03 (tras) regentes de

renome internacional;
participagao na temporada da OSESP de no minimo 16 (dezesseis) solistas,

sendo no minimo 08 (oito) de renome internacional.

Sera() considerados de renome internacional os regentes e solistas que já tiverem
se apresentado em pelo menos 05 (cinco) orquestras estrangeiras.

Indicador Meta 2005

N° de regentes de renome internacional que
participam da temporada

03

N° de solistas de renome internacional que
participam da temporada

08



Indicador Meta 2005

N° de concertos disponibilizados na TV
POblica
N° de concertos disponibilizados na Radio
POblica

02

07

7) DISPONIBILIZACAO DOS CONCERTOS PARA PROGRAMAS
DE TV E RADIO

A Fundacao OSESP disponibilizara gratuitamente a TV pOblica (nao comercial).
para gravacao ou transmissao ao vivo. no minima, 02 (dais) concertos:

A Fundacao OSESP disponibilizarä gratuitamente a radio pUblica (nao
comercial), para gravacão ou transmissao ao vivo, no minimo, 07 (sete)
concertos.

OBRIGACOE5 E DIREITO5

SALA DE CONCERTOS SAO PAULO
Ficara disponivel, no total, para 01 (urn) evento por mes, nao cumulativo, para o
Governo do Estado de Sao Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura.

Estao inclusos neste nOmero os poderes Legislativo e Judicierio. em datas a
serem definidas de comum acordo, corn a previa aprovacâo da SEC.

ESTACAO DAS ARIES, HALL E SALAO DOS ARCOS
Ficarao disponiveis. no total, para 01 (um) evento por mes, nao cumulativo, para o
Governo do Estado de Sao Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura.
Estao inclusos neste nOrnero os poderes Legislativo e Judiciario, em datas a
serem definidas de comum acordo, com a previa aprovacão da SEC.

3) EVENTO BENEFICENTE
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A Fundagao OSESP se compromete a atender. caso seja solicitado, a 01 (urn)
evento beneficente por quadrimestre. nao cumulativo. na Sala de Concertos Sao
Paulo. a prego de custo, em datas a serem definidas de comum acordo, corn a
previa aprovagao da SEC.

0 SALAD NOBRE
Sera administrado de forma compartilhada pela a Fundagao OSESP e pela
Secretaria de Estado da Cultura.

UTILIZACA- 0 DO COMPLEXO CULTURAL
A Fundagao OSESP nao cedera gratuitamente as dependéncias do Complexo
Cultural Julio Prestes/Sala Sao Paulo alem do previsto neste anexo.
A utilizagao das dependèncias do Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala Sao
Paulo por terceiros sera realizada de acordo corn o previsto no Anexo V — Termo

de Permissao de Uso e no Regulamento de Utilizagao de Espagos do Complexo
Cultural JOIE° Prestes/Sala Sao Paulo elaborado pela Fundagao OSESP e
aprovado pela SEC.

6) UTILIZACAO DO ESTACIONAMENTO
A Fundagao OSESP, mediante previo cadastramento, permitira aos funcionarios
da SEC o use gratuito do estacionamento do Complexo Cultural Julio
Prestes/Sala Sao Paulo. durante o expediente de trabalho.

FUNDO DE CAPITAL

A Fundagao OSESP criara e mantera urn fundo de capital que sera composto por 3%

Wes por cento) de codas as receitas liquidas (deduzidos impostos e contribuigOes),
excetuando-se aquelas provenientes de captagao de recursos via Leis de Incentivo

Fiscal e repasses do CONTRATO DE GESTAO.
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Caso a Fundacâo OSESP realize aportes no Fundo de Capital a CONTRATANTE se
compromete a destinar, tambem, o mesmo montante de recursos ao mencionado
fundo ate o limite de RS 2.000.000,00 (dois milhOes de reais) por ano, sempre no
exercicio seguinte a captacão realizada pela CONTRATADA.

Os depOsitos em dinheiro para constituicao do Fundo de Capital, tanto por parte da
CONTRATADA quanto da CONTRATANTE, deverao ser realizados em conta
vinculada aberta especialmente para essa finalidade no Banco Nossa Caixa S.A.,
sendo permitido a CONTRATADA utilizar o fundo, conforme prazos e condicOes
previstos em regulamento pr6prio que sera submetido a aprovacao da
CONTRATANTE.

DA OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E

CORRETIVA DO COMPLEXO CULTURAL JULIO

PRESTES/OSESP

A Fundacâo OSESP ficara responsavel pela operacão. manutencào preventiva e

corretiva do 'mover consistente no Complexo Cultural JOU° Prestes/Sala Sao
Paulo/OSESP, comprometendo-se a aplicar anualmente, no custeio dessas
atividades. no minimo, o valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos recursos a
era transferidos em cada exercicio, por intermedio do contrato de gestao.

Caso ainda assim haja necessidade de intervengOes adicionais no imOvel, as novas

despesas adicionais que excedam, em cada caso, 5,0% (cinco por cento) do
orcamento anual da CONTRATADA, correrao por conta da CONTRATANTE, na

medida de suas disponibilidades orcamentarias e financeiras.
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DA OR6AN.ZZACAO

A FUNDACAO OSESP implantarb urn sistema de gestao interna dotado de estrutura
organizacional, sistemas administrativos, e operacionais, recursos humanos, controle
de patrimenio, controladoria, comunicacao, regulamento de compras contemplando a
possibilidade de utilizacâo da Bolsa Eletronica de Compras — Sistema BEC/SP e do
Pregao Eletronico, contratacees, piano de cargos e salarios e controle de custos.
A Fundacão OSESP mantera o equilibrio economico-financeiro durante toda a

vigéncia do contrato de gestao.

A Fundacão OSESP elaborara urn relatorio de custo mêdio por apresentacao, por
peblico total.

DA REA VALIACA-0

0 presente Anexo Tecnico devera ser reavaliado ate 31 de julho de cada ano.

CRITERIO DE A VALIACAO GERAL DO
ATIN6IMENTO DAS METHS DO CONTRA TO

DE 6ESTA-'0

Satisfacao total da meta — Realizacao de 85% a 100%.

Satisfacão parcial da meta — Realizacäo de 61% a 84,9%.

Meta nao atingida — Abaixo de 60,9%.

i) Por meta nao atingida havera penalidade de 3,0% (trés por cento), calculada

sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE;



ii) Por meta parcialmente atingida havers penalidade de 1,5% (urn e meio por
cento), calculada sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE.

A penalidade mencionada no item ii acima é alternativa, devendo, a criterio da
Comissao de Avaliacao, justificar sua aplicacao ou nao, cabendo a decisäo final a

SEC.
Os recursos financeiros referentes a penalidade deixarao de ser repassados pela
Secretaria de Estado da Cultura a Fundacao OSESP no ano seguinte.

A pesquisa a ser realizada pela Fundacao OSESP devera contar corn a aprovacao
da SEC quanto a empresa contratada e metodologia utilizada: e sempre em
consonância corn a data da REAVALIAOA 0 prevista neste ANEXO TECN/CO, 

•
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6L055ARIO

Corpos estäveis: orquestra e coros;

D. Concerto sinfOnico: Apresentacäo da orquestra corn ou sem solista e corn;

Concerto de camara: Apresentacão da orquestra corn ou sem solista e coro
ern formacão reduzida ou solistica;

Concerto didâtico: Apresentacao voltada para jovens e escolas corn
explicacOes especiais;

D Concertos Fechados: Apresentacäo realizada para empresas ou
patrocinadores, sem vends de ingressos ao pUblico;

Ensaio aberto: Ensaio de uma ou mais pecas musicais realizado corn a
presenca do pUblico:

Temporada: ApresentacOes da orquestra ou do coro, sinfOnicas ou de
camara, compreendidas entre o primeiro e o Ultimo dia do ano civil;

Obras comissionadas: Peps encomendadas a urn compositor corn a
finalidade de serem apresentadas ern primeiras audiciies mundiais pela
orquestra;
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ANEXO TECNICO I - 2006
PROGRAMA DE META5/0BRIGACOES E DIREIT05/

ORGANIZACAO / CRITERIOS DE AVALIACOE5

Este anexo tecnico estabelece o programa de trabalho e metas para a Fundacao
Orquestra SinfOnica do Estado de Sao Paulo - Fundacao OSESP (inclusive o
Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala Sao Paulo) corn a fixacao de direitos,

40 obrigagOes, prazos de execucao e criterios de avaliacão de desempenho,
observando o cumprimento de sua finalidade basica quanto a divulgacao e o

desenvolvimento da arte musical e de temas educacionais e culturais afins. bem
como a administracao, operacao e manutengão do Complexo Cultural JON°
Prestes/Sala Sao Paulo.

Para bem desempenhar as suas atribuicOes a FUNDACA 0 OSESP deverà durante a
vigancia do CONTRATO DE GESTA 0:

Manter e melhorar o padrao de qualidade da Orquestra SinfOnica do Estado de Sao

Paulo - OSESP e do Complexo Cultural JON° Prestes/Sala Sao Paulo;

Possibilitar o amplo acesso do pUblico aos concertos da Orquestra Sinf6nica do
411 Estado de Sao Paulo — OSESP e aos eventos do Complexo Cultural JOU°

Prestes/Sala Sao Paulo;
Difundir o repert6rio sinfOnico e de carnara brasileiro;

Incentivar a participacao de regentes e solistas brasileiros e estrangeiros com

reconhecido merito artistico;

Difundir o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentacdes para exibicao

por radio e televisao, edicao de obras de compositores brasileiros, gravacao de CD's.
DVD's e outras midias, formacao de plateias, aperfeicoamento de instrumenfistas,
incentivo a colaboracao voluntaria corn a OSESP e atividades afins;

Desenvolver e aperfeicoar o Centro de Documentacao Musical;

1



Estabelecer polo de gravacäo de mOsica, tendo por base o Complexo Cultural

JC,lio Prestes/Sala Sao Paulo;

Desenvolver programas de incentivo a formacäo de plateias para criancas e

adultos;

Desenvolver programas de acesso de alunos e docentes das escolas aos ensaios
e concertos dicláticos da Orquestra Sinf6nica do Estado de sao Paulo - OSESP;

Char Academia de MOsica;

Constituir urn Fundo de Capital para a Orquestra Sinf6nica do Estado de Sáo
Paulo. a ser composto por doacOes, contribuicees e eventuais excedentes

financeiros e outros;

Gerenciar e explorar os espacos do Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala sao
Paulo. inclusive negociar e receber por sua utilizagào por terceiros, visando

maximizar sua receita;

Explorar as marcas OSESP, Sala Sáo Paulo, Complexo Cultural JOlio Prestes, e
outras;

Administrar o estacionamento do Complexo Cultural Julio Prestes/Sala Säo
Paulo.
XV. Realizar turves Nacionais ou Internacionais.

•
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PROGRAMA DE METAS A 5EREM CUMPRIDA5

1) DOS CONCERTOS
A Orquestra e o Coro falao. em conjunto ou separadamente, urn minimo de 116
(cento e dezesseis) concertos, assim distribuidos:

95 (noventa e cinco) concertos sinfOnicos;

17 (dezessete) concertos de camara;

c) 04 (quatro) concertos fechados.

Indicador Meta 2006

N° de concertos sinfânicos 95
N° de concertos de camara 17
N° de concertos fechados 04
Percentual de ocupacào de pUblico 60%

2) DOS ENSAIOS E/OU CONCERTOS DIDATICOS
A OSESP realizare 22 (vinte e dois) concertos e/ou ensaios didaticos.

Indicador Meta 2006

N° de ensaios didaticos 05
N° de concertos didaticos 17
Percentual de ocupacao de pUblico 60%

3) DAS ATIVIDADES DIDATICAS
A OSESP realizare 14 (quatorze) atividades didaticas.

Indicador Meta 2006

N° de atividades (gincanas) 02
N° de atividades (fazendo musica) 12
Percentual de ocupagão de pUblico 60%

In ,3



Indicador Meta 2006
Porcentagem de receitas prOprias captadas
pela fundacão 

12% do contrato de gestao  

Indicador Meta 2006     
N° de regentes de renome internacional que
participam da temporada 

10

4) DA CAPTAcA0 DE RECURSOS
A Fundacão OSESP se compromete a captar, anualmente. 12% (doze por cento)
do valor repassado naquele ano via CONTRATO DE GESTA" 0, por meio de
doacdes, patrocinio. receitas de bilheteria, assinatura. aluguel do Complexo
Cultural Mb Prestes/Sala São Paulo, concertos fechados, estacionamento e
outras.

5) DA QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS
Monitorar indice de satisfacao dos usuários corn os servicos prestados por meio

de pesquisas realizadas por amostragem. Deveräo ser avaliados pela pesquisa os

concertos realizados pela OSESP e as condicOes das instalacties do Complexo
Cultural Jtilio Prestes/Sala Säo Paulo. 

Indicador Meta 2006

60% 
60%   

Indice de satisfacão corn os concertos         
trice de satisfacão corn as instalacOes do
Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala São
Paulo         

6) PARTICIPACA 0 DE MAESTROS E SOLISTAS CONV1DADOS
participacáo na temporada da OSESP de no minimo 10 (dez) regentes de

renome internacional:

participacao na temporada da OSESP de no minimo 50 (cincilienta) solistas,

sendo no minimo 30 (trinta) de renome internacional.

Seräo considerados de renome internacional os regentes e solistas que ja tiverem

se apresentado em pelo menos 05 (cinco) orquestras estrangeiras.
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Indicador   Meta 2006      
N° de concertos disponibilizados na TV 10
POblica 
N° de concertos disponibilizados na Radio 10
POblica

Indicador
N° de turnés
Percentual de ocupagao de pUblico

Meta 2006

01
60%

N° de solistas de renome internacional que 30
_participam da temporada

7) DISPONIBILIZACAO DOS CONCERTOS PARA PROGRAMAS
DE TV E RADIO

A Fundagao OSESP disponibilizara gratuitamente a TV pUblica (nao comercial),
para gravagao ou transmissão ao vivo, no minimo, 10 (dez) concertos;

A Fundacao OSESP disponibilizara gratuitamente a radio priblica (nao
comercial), para gravacao ou transmissao ao vivo, no minimo, 10 (dez) concertos.

8) DAS TURNES

A Fundacao OSESP far& no minimo, 01 (uma) turna nacional ou internacional por
ano, corn previa aprovacao da CONTRATANTE.

Sera considerada turné uma segaancia de, no minimo, 05 (cinco) concertos bra do
Estado de Sao Paulo.

9) DA DESCENTRALIZAPAO DOS CONCERTOS NO ESTADO

DE SAO PAULO

A Fundacao OSESP fara 01 (uma) apresentacao por ano, ern no minimo 02

(duas) cidades bra da capital do Estado de Sao Paulo; corn previa aprovacao da
CONTRATANTE.

I?



Indicador Meta 2006
Edicao de Partituras 03

Meta 2006Indicador
N° de cidades fora da capital onde o
programa sinfenico 6 apresentado 
Percentual de ocupacão de Nalco

02
60%

10) DA GRAVAQA0 DE DISCOS
A Fundacao OSESP gravara, no minimo, 02 (dois) CD's e/ou DVD's ao ano.

Indicador Meta 2006
N° de CD's gravados 02
N° de CD's doados 50
N° de CD's vendidos 200

11) DA EDICAO DE PARTITURAS
A Fundacao OSESP editara 03 (tras) pa rtituras — e respectivas partes - de autor
brasileiro por ano.

DAS OBRAS COMISSIONADAS
A Fundacao OSESP comissionara 01 (uma) partitura de autor nacional por ano, a

ser executada pela OSESP e/ou Coros.

Indicador Meta 2006

Encomenda de Partitura Inedita 01
Execucão de Partitura Inedita 01

DA ACADEMIA
A Fundacão OSESP mantera uma academia, visando o treinamento de mOsicos

de orquestra.
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Meta 2006Indicador

Reafizagäo do Concurso 01
N° de Inscritos 5

Indicador Meta 2006

N° de Alunos Treinados 04
N° de Professores Atuantes 02
N° de horas de treinamento por aluno/ano I 160

14) DO CONCURSO BIENAL DE REGENCIA
A Fundacäo OSESP realizarà urn Concurso Bienal de Regência — Prémio
OSESP.

OBRMA(C5E5 E DIREIT0.5

SALA DE CONCERTOS SAO PAULO
Ficarà disponivel. no total, para 01 (urn) evento por mês, nao cumulativo, para o
Governo do Estado de sao Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura.
Estão inclusos neste ri g mero os poderes Legislative e Judiciário, ern datas a
serem definidas de comum acordo, corn a previa aprovacão da SEC.

ESTACAO DAS ARTES, HALL E SALAO DOS ARCOS
Ficarao disponiveis, no total, para 01 (urn) evento por més, nao cumulativo. para o
Governo do Estado de Sào Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura.

Estao inclusos neste nürnero os poderes Legislativo e Judiciârio, em datas a

serem definidas de comum acordo, corn a prêvia aprovacao da SEC.

3) EVEN TO BENEFICENTE
A Fundacão OSESP se compromete a atender, caso seja solicitado. a 01 (urn)
evento beneficente por quadrimestre, nao cumulativo, na Sala de Concertos Säo
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Paulo, a preco de custo, em datas a serem definidas de comum acordo, corn a
previa aprovagao da SEC.

0 SALAO NOBRE
Sera administrado de forma compartilhada pela a Fundacao OSESP e pela
Secretaria de Estado da Cultura.

UTILIZA00 DO COMPLEXO CULTURAL
A Fundacao OSESP nao ceders gratuitamente as dependências do Complexo
Cultural JOlio Prestes/Sala Sao Paulo alem do previsto neste anexo.
A utilizacao das dependências do Complexo Cultural AA° Prestes/Sala Sao
Paulo por terceiros sera realizada de acordo corn o previsto no Anexo V — Termo
de Permissao de Uso e no Regulamento de Utilizacao de Espacos do Complexo

Cultural JOlio Prestes/Sala Sao Paulo elaborado pela Fundacão OSESP e
aprovado pela SEC.

6) UTILIZAcA0 DO ESTACIONAMENTO
A Fundacao OSESP, mediante previa cadastramento, permitira aos funcionarios

da SEC o use gratuito do estacionamento do Complexo Cultural JOlio
Prestes/Sala Sao Paulo. durante o expediente de trabalho.

FUNDO DE CAPITAL

A Fundacao OSESP criarà e mantera urn fundo de capital que sera composto por 3%
(très por cento) de todas as receitas liquidas (deduzidos impostos e contribuicaes),

excetuando-se aquelas provenientes de captacao de recursos via Leis de Incentivo
Fiscal e repasses do CONTRATO DE GESTAO.

Caso a Fundacao OSESP realize aportes no Fundo de Capital a CONTRATANTE se

compromete a destinar, tambem, o mesmo montante de recursos ao mencionado
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fundo ate o limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhOes de reais) por ano, sempre no
exercicio seguinte a captacäo realizada pela CONTRATADA.

Os depOsitos em dinheiro para constituicao do Fundo de Capital, tanto por pale da
CONTRATADA quanto da CONTRATANTE, deverao ser realizados em conta
vinculada aberta especialmente para essa finalidade no Banco Nossa Caixa S.A.,
sendo permitido a CONTRATADA utilizar o fundo. conforme prazos e condicees
previstos em regulamento prOprio que sera submetido a aprovacão da
CONTRATANTE.

DA OPERACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E

CORRETIVA DO COMPLEXO CULTURAL 'OLIO

PRESTES/OSESP

A Fundacäo OSESP ficara responsavel pela operacão, manutencao preventiva e

corretiva do imOvel consistente no Complexo Cultural JUlio Prestes/Sala Säo
Paulo/OSESP, comprometendo-se a aplicar anualmente. no custeio dessas
atividades. no minimo, o valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos recursos a
ela transferidos em cada exercicio. por intermedio do contrato de gestao.

Caso ainda assim haja necessidade de intervencees adicionais no imevel, as novas

despesas adicionais que excedam. em cada caso, 5,0% (cinco por cento) do

orcamento anual da CONTRATADA, correrao por conta da CONTRATANTE, na
medida de suas disponibilidades orcamentarias e financeiras.
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DA OR6ANIZACA-0

A FUNDA040 OSESP implantare urn sistema de gestâo interna dotado de estrutura
organizacional, sistemas administrativos, e operacionais, recursos humanos, controle
de patrimOnio. controladoria. comunicac5o, regulamento de compras contemplando a
possibilidade de utilizacão da Balsa EletrOnica de Compras — Sistema BEC/SP e do
Pregäo Eletranico, contratacOes. piano de cargos e salerios e controle de custos.
A Fundacäo OSESP mantera o equilibria econOmico-financeiro durante toda a
vigencia do contrato de gestão.
A Fundacão OSESP elaborare urn relatario de custo medio por apresentaceo, por

pablico total.

DA REA VALIA )

0 presente Anexo Tecnico devere ser reavaliado ate 31 de julho de cada ano.

CRITERIO DE A VALIACAO GERAL DO

ATIN6IMENTO DA5 METAS DO CONTRA TO
DE 655TA0

Satisfacâo total da meta — Realizacäo de 85% a 100%.

Satisfacâo parcial da meta — Realizacäo de 61% a 84,9%.

Meta não atingida — Abaixo de 60,9%.

i) Por meta nao atingida havera penalidade de 3,0% (trés por cento), calculada
sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE;
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ii) Por meta parcialmente atingida havers penalidade de 1,5% (urn e meio por
cento), calculada sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE.

A penalidade mencionada no item ii acima a alternativa, devendo, a criterio da
Comissão de Avaliacão. justificar sua aplicacào ou não. cabendo a decisâo final a
SEC.

Os recursos financeiros referentes a penalidade deixarao de ser repassados pela
Secretaria de Estado da Cultura a Fundacäo OSESP no ano seguinte.

A pesquisa a ser realizada pela Fundacao OSESP deverb contar corn a aprovacao
da SEC quanto a empresa contratada e metodologia utilizada e sempre em
consonäncia corn a data da REAVALIACA 0 pre vista neste ANEXO TECNICOL
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GLOSS/4;2TO

Corpos estâveis: orquestra e coros;

Concerto sinfOnico: Apresentagao da orquestra corn ou sem solista e coro;

Concerto de cámara: Apresentagao da orquestra corn ou sem solista e coro
em formagâo reduzida ou solistica;

Concerto didâtico: Apresentagao voltada para jovens e escolas corn
explicagOes especiais;

:= Concertos Fechados: Apresentagão realizada para empresas ou
patrocinadores, sem vends de ingressos ao pOblico;

Ensaio aberto: Ensaio de uma ou mais pegas musicais realizado corn a
presenga do priblico;

Temporada: ApresentagOes da orquestra ou do coro, sinf6nicas ou de
cãmara, compreendidas entre o primeiro e o Ultimo dia do ano civil;

Obras comissionadas: Pegas encomendadas a urn compositor corn a
finalidade de serem apresentadas em primeiras audigOes mundiais pela
orquestra;



ANEXO TECNICO I - 2007

PROGRAMA DE META5/0BRIGACOE5 E DIREIT05/

ORGANIZACAO / CRITERIOS DE AVALIACOE5

Este anexo têcnico estabelece o programa de trabalho e metas para a Fundacao
Orquestra Sinf6nica do Estado de Sao Paulo - Fundacao OSESP (inclusive o
Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala Sao Paulo) corn a fixacao de direitos,
obrigacOes, prazos de execucão e critarios de avaliacäo de desempenho,
observando o cumprimento de sua finalidade basica quanto a divulgacão e o
desenvolvimento da arte musical e de temas educacionais e culturais afins, bem
como a administracão, operacao e manutencao do Complexo Cultural Mk)
Prestes/Sala Säo Paulo.

Para bem desempenhar as suas atribuicOes a FUNDACAO OSESP deverá durante a
vigencia do CONTRATO DE GESTAO:

Manter e melhorar o padrão de qualidade da Orquestra Sinf6nica do Estado de Sao
Paulo - OSESP e do Complexo Cultural JOH° Prestes/Sala Sao Paulo;

Possibilitar o amplo acesso do pUblico aos concertos da Orquestra SinfOnica do
Estado de sao Paulo — OSESP e aos eventos do Complexo Cultural JOlio
Prestes/Sala Sao Paulo;
Ill. Difundir o repertOrio sinfOnico e de camara brasileiro;

Incentivar a participacao de regentes e solistas brasileiros e estrangeiros corn
reconhecido a-16dt° artistico;

Difundir o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentacOes para exibicao
por radio e televisao, edicao de obras de compositores brasileiros, gravacao de CD's,
DVD's e outras midias, formacao de platêias, aperfeicoamento de instrumentistas,
incentivo a colaboracao voluntaria corn a OSESP e atividades afins;

VI. Desenvolver e aperfeicoar o Centro de Documentacão Musical;



Estabelecer polo de gravagao de mOsica, tendo por base o Complexo Cultural

JOlio Prestes/Sala Sao Paulo;

Desenvolver programas de incentivo a formagao de plateias para criangas e
adultos;

Desenvolver programas de acesso de alunos e docentes das escolas aos ensaios
e concertos didaticos da Orquestra SinfOnica do Estado de Sao Paulo - OSESP;

Criar Academia de MOsica;

Xl. Constituir urn Fundo de Capital para a Orquestra Sinfanica do Estado de Sao

Paulo, a ser composto por doacaes, contribuigOes e eventuais excedentes

financeiros e outros;

Gerenciar e explorar os espagos do Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala Sao

Paulo, inclusive negociar e receber por sua utilizagao por terceiros, visando
maximizar sua receita;

Explorar as marcas OSESP, Sala Sao Paulo, Complexo Cultural JO° Prestes, e
outras;

Administrar o estacionamento do Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala Sao

Paulo.
Realizar turnês Nacionais ou Internacionais.

•
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PROGRAMA DE METAS A SEREM CUMPRIDAS

1) DOS CONCERTOS
A Orquestra e o Coro lark). em conjunto ou separadamente, urn minimo de 116
(cento e dezesseis) concertos. assim distribuidos:

95 (noventa e cinco) concertos sinfOnicos:

17 (dezessete) concertos de camara;

c) 04 (quatro) concertos fechados.

Indicador Meta 2007
N° de concertos sinfOnicos 95
N° de concertos de carnara 17
N° de concertos fechados 04
Percentual de ocupacao de pUblico 60%

2) DOS ENSAIOS E/OU CONCERTOS DIDATICOS
A OSESP realizara 22 (vinte e dois) concertos e/ou ensaios didaticos.

Indicador Meta 2007

N° de ensaios didaticos 05
N° de concertos didaticos 17
Percentual de ocupacao de pUblico 60%

3) DAS ATIVIDADES DIDATICOS
A OSESP realizara 14 (quatorze) atividades didaticas.

Indicador Meta 2007
N° de atividades (gincanas) 02
N° de atividades (fazendo mOsica) 12
Percentual de ocupagäo de pUblico 60%



Indicador Meta 2007

Porcentagem de receitas pr6prias captadas
pela fundacao 

12% do contrato de gestao

Indicador Meta 2007

Indice de satisfacao corn os concertos 60%
Indice de satisfacão corn as instalacoes do
Complexo Cultural JCilio Prestes/Sala Sao
Paulo

60%

4) DA CAPTAcii 0 DE RECURSOS
A Fundacao OSESP se compromete a captar, anualmente, 12% (doze por cento)
do valor repassado naquele ano via CONTRATO DE GESTA 0, por meio de
doacees. patrocinio, receitas de bilheteria, assinatura, aluguel do Complexo
Cultural JOlio Prestes/Sala Sao Paulo, concertos fechados, estacionamento e
outras.

• 5) DA QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS
Monitorar indice de satisfacão dos usuarios corn os servicos prestados por meio
de pesquisas realizadas por amostragem. Deverao ser avaliados pela pesquisa os

concertos realizados pela OSESP e as condigOes das instalacOes do Complexo
Cultural JON° Prestes/Sala Sao Paulo.

0 6) PARTICIPACÁO DE MAESTROS E SOLISTAS CONVIDADOS
participacao na temporada da OSESP de no minimo 10 (dez) regentes de

renome internacional;
participacao na temporada da OSESP de no minimo 50 (cinquenta) solistas,

sendo no minimo 30 (trinta) de renome internacional.
Serâo considerados de renome internacional os regentes e solistas que ja tiverem
se apresentado ern pelo menos 05 (cinco) orquestras estrangeiras.

Indicador Meta 2007
N° de regentes de renome internacional que
participam da temporada
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N° de solistas de renome internacional que 30
participam da temporada

7) DISPONIBILIZACAO DOS CONCERTOS PARA PROGRAMAS
DE TV E RADIO

A Fundacao OSESP disponibilizara gratuitamente a TV ptiblica (nth) comercial).
para gravacao ou transmissao ao vivo, no minimo, 10 (dez) concertos;

A Fundacâo OSESP disponibilizara gratuitamente a radio pUblica (não
comercial), para gravacao ou transmissao ao vivo, no minimo, 10 (dez) concertos.

Indicador Meta 2007

N° de concertos disponibilizados na TV
Ptiblica

10

N° de concertos disponibilizados na Radio
PUblica

10

8) DAS TURNES

A Fundacao OSESP far& no minimo, 01 (uma) turna nacional ou internacional por

ano, corn previa aprovacao da CONTRATANTE.

Indicador Meta 2007
N° de turnes 01
Percentual de ocupacao de ptiblico 60%

Sera considerada turnè uma seqiiencia de, no minimo, 05 (cinco) concertos fora do

estado de Sao Paulo.

9) DA DESCENTRALIZACAO DOS CONCERTOS NO ESTADO

DE SAO PAULO

A Fundacao OSESP fara 01 (uma) apresentacao por ano. em no minimo 02
(duas) cidades fora da capital do Estado de Sao Paulo; com previa aprovacao da
CONTRATANTE.
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Indicador Meta 2007
N° de cidades fora da capital onde o 02
programa sinfOnico a apresentado 
Percentual de ocupagão de ptiblico 60%

10) DA GRAVAV1/40 DE DISCOS
A Fundagão OSESP gravara, no minimo, 02 (dois) CD's e/ou DVD's ao ano.

Indicador Meta 2007

N° de CD's gravados 02
N° de CD's doados 50
N° de CD's vendidos 200

11) DA EDICAO DE PARTITURAS
A Fundagao OSESP editara 03 (trés) partituras — e respectivas partes - de autor
brasileiro por ano.

Indicador

Edigao de Partituras 03
Meta 2007

DAS OBRAS COMISSIONADAS
A Fundagão OSESP comissionara 01 (uma) partitura de autor nacional por ano. a
ser executada pela OSESP e/ou Coros.

Indicador Meta 2007
Encomenda de Partitura Inedita 01
Execugao de Partitura Inedita 01

DA ACADEMIA
A Fundagao OSESP manterá uma academia. visando o treinamento de mUsicos
de orquestra.

6



Indicador Meta 2007

N° de Alunos Treinados 04
N° de Professores Atuantes 02
N° de horas de treinamento por aluno/ano 160

OBRI6ACOES E DIREITOS

SALA DE CONCERTOS SAO PAULO
Ficara disponivel, no total. para 01 (urn) evento por més, nao cumulativo. para o
Governo do Estado de Sao Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura.
Estao inclusos neste nürnero os poderes Legislativo e Judiciario, em datas a
serem definidas de comum acordo, corn a previa aprovacao da SEC.

ESTACAO DAS ARTES, HALL E SALAD DOS ARCOS
Ficarao disponiveis, no total, para 01 (urn) evento por me's, nao cumulativo, para o
Governo do Estado de Sao Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura.
Estao inclusos neste nOmero os poderes Legislativo e Judiciario, ern datas a
serem definidas de comum acordo, corn a previa aprovagao da SEC.

• 
3) EVENTO BENEFICENTE

A Fundacao OSESP se compromete a atender, caso seja solicitado, a 01 (urn)
evento beneficente por quadrimestre, nao cumulativo, na Sala de Concertos Sao
Paulo, a preco de custo, ern datas a serem definidas de comum acordo, corn a
previa aprovacao da SEC.

4) 0 SALAO NOBRE
Sera administrado de forma compartilhada pela a Fundacão OSESP e pela
Secretaria de Estado da Cultura.
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UTILIZAcA0 DO COMPLEXO CULTURAL
A Fundacao OSESP nao ceders gratuitamente as dependéncias do Complexo
Cultural JOH° Prestes/Sala Sao Paulo alem do previsto neste anexo.
A utilizacâo das dependéncias do Complexo Cultural JON) Prestes/Sala Sao
Paulo por terceiros sera realizada de acordo corn o previsto no Anexo V — Termo
de Permissão de Uso e no Regulamento de Utilizacao de Espacos do Complexo
Cultural JOlio Prestes/Sala sac) Paulo elaborado pela Fundacao OSESP e
aprovado pela SEC.

UTILIZAcA0 DO ESTACIONAMENTO
A Fundacao OSESP, mediante previo cadastramento, permitira aos funcionarios
da SEC o use gratuito do estacionamento do Complexo Cultural JOlio
Prestes/Sala Sao Paulo, durante o expediente de trabalho.

FUNDO DE CAPITAL

A Fundacao OSESP criara e mantera um fundo de capital que sera composto por 3%
(tras por cento) de todas as receitas liquidas (deduzidos impostos e contribuicOes),
excetuando-se aquelas provenientes de captacão de recursos via Leis de Incentivo
Fiscal e repasses do CONTRATO DE GESTAO.

Caso a Fundacao OSESP realize aportes no Fundo de Capital a CONTRATANTE se
compromete a destinar, tambem, o mesmo montante de recursos ao mencionado

fundo ate o limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhOes de reais) por ano, sempre no

exercicio seguinte a captacao realizada pela CONTRATADA.

Os dep6sitos em dinheiro para constituicao do Fundo de Capital, tanto por parte da
CONTRATADA quanto da CONTRATANTE, deverao ser realizados em conta
vinculada aberta especialmente para essa finalidade no Banco Nossa Caixa S.A.,
sendo permitido a CONTRATADA utilizar o fundo, conforme prazos e condicees
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previstos em regulamento pr6prio que sera submetido a aprovacao da
CONTRATANTE.

DA OPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E

CORRETIVA DO COMPLEXO CULTURAL JULIO

PRESTES/05ESP

A Fundacao OSESP ficara responsavel pela operacao, manutencao preventiva e

corretiva do imOvel consistente no Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala Sao

Paulo/OSESP, comprometendo-se a aplicar anualmente, no custeio dessas
atividades. no minima, o valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos recursos a

ela transferidos em cada exercicio, por intermedio do contrato de gestao.

Caso ainda assim haja necessidade de intervengOes adicionais no imovel, as novas
despesas adicionais que excedam, em cada caso, 5,0% (cinco por cento) do

orcamento anual da CONTRATADA, correrao por conta da CONTRATANTE. na
medida de suas disponibilidades orcamentarias e financeiras.

•



DA OR6ANIZA(AO

A FUNDACAO OSESP implantara um sistema de gestâo interna dotado de estrutura
organizacional, sistemas administrativos, e operacionais, recursos humanos, controle
de patrim6nio, controladoria, comunicacao, regulamento de compras contemplando a
possibilidade de utilizacäo da Bolsa EletrOnica de Compras — Sistema BEC/SP e do
Pregao EletrOnico, contratacOes, piano de cargos e salarios e controle de custos.

A Fundacäo OSESP manterd o equilibrio econOmico-financeiro durante toda a
vigéncia do contrato de gestao.
A Fundacâo OSESP elaborarä urn relatOrio de custo medio por apresentacao, por
pOblico total.

DA REAVALIACAO

0 presente Anexo Tecnico devera ser reavaliado ate 31 de julho de cada ano.

CRITERIO DE A VALZACAO 6ERAL DO
ATIN6IMENTO DAS METHS DO CONTRA TO

DE 6E5TA0

Satisfacao total da meta — Realizacao de 85% a 100%.

Satisfacao parcial da meta — Realizacâo de 61% a 84,9%.

Meta nao atingida — Abaixo de 60,9%.

i) Por meta näo atingida havera penalidade de 3,0% (trés por cento), calculada

sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE;
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ii) Por meta parcialmente atingida havers penalidade de 1,5% (urn e meio por
canto). calculada sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE.

A penalidade mencionada no item ii acima a alternativa. devendo, a criteria da
Comissao de Avaliagao, justificar sua aplicacao ou nao, cabendo a decisao final a
SEC.

Os recursos financeiros referentes a penalidade deixarao de ser repassados pela
Secretaria de Estado da Cultura a Fundacao OSESP no ano seguinte.

A pesquisa a ser realizada pela Fundacao OSESP devera contar corn a aprovacão
da SEC quanto a empresa contratada e metodologia utilizada; e sempre em
consonáncia corn a data da REAVALIAOÁO pre vista neste ANEXO TECNICO,



GLOSSARIO

Corpos estaveis: orquestra e corns;

it Concerto sinfOnico: Apresentacao da orquestra corn ou sem solista e coro,

Concerto de cãmara: Apresentacao da orquestra corn ou sem solista e coro
ern formacao reduzida ou solistica;

Concerto didatico: Apresentacão voltada para jovens e escolas corn
explicacties especiais;

Concertos Fechados: Apresentacao realizada para empresas ou
patrocinadores, sem venda de ingressos ao pOblico;

Ensaio aberto: Ensaio de uma ou mais pecas musicals realizado corn a
presenca do pOblico;

Temporada: Apresentacees da orquestra ou do corn. sinfOnicas ou de
cãmara, compreendidas entre o primeiro e o ultimo dia do ano civil;

Obras comissionadas: Pecas encomendadas a urn compositor corn a
finalidade de serem apresentadas em primeiras audicees mundiais pela
orquestra;
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ANEXO TECNICO I - 2008

PROGRAMA DE META5/0BRIGACOE5 E DIREIT05/
ORGANIZACAO / CRITERIOS DE AVALIACOE5

Este anexo tecnico estabelece o programa de trabalho e metas para a Fundacao
Orquestra Sinf6nica do Estado de sao Paulo - Fundacao OSESP (inclusive o
Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala Sao Paulo) corn a fixacao de direitos,

obrigacOes, prazos de execucao e critarios de avaliacâo de desempenho,

observando o cumprimento de sua finalidade basica quanto a divulgacao e o

desenvolvimento da ale musical e de temas educacionais e culturais afins, bem
como a administragao, operacao e manutencao do Complexo Cultural JOH°
Prestes/Sala Sao Paulo.

Para bem desempenhar as suas atribuicees a FUNDACAO OSESP devera durante a
vigancia do CONTRATO DE GESTAO:

Manter e melhorar o padrao de qualidade da Orquestra Sinf6nica do Estado de Sao
Paulo - OSESP e do Complexo Cultural JON° Prestes/Sala Sao Paulo;

Possibilitar o amplo acesso do priblico aos concertos da Orquestra Sinf6nica do
Estado de Sao Paulo — OSESP e aos eventos do Complexo Cultural JOH°
Prestes/Sala Sao Paulo;

Difundir o repert6rio sinfOnico e de carnara brasileiro;

Incentivar a participacao de regentes e solistas brasileiros e estrangeiros corn
reconhecido marito artistico;

Difundir o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentacOes para exibicao

por radio e televisao, edicao de obras de compositores brasileiros. gravacao de CD's,
DVD's e outras midias, formacao de plataias, aperfeicoamento de instrumentistas,

incentivo a colaboracäo voluntaria corn a OSESP e atividades afins;

Desenvolver e aperfeicoar o Centro de Documentacao Musical;
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Estabelecer pOlo de gravacao de mOsica, tendo por base o Complexo Cultural

JOH° Prestes/Sala Sao Paulo;

Desenvolver programas de incentivo a formacao de platóias para criancas e
adultos;

Desenvolver programas de acesso de alunos e docentes das escolas aos ensaios
e concertos didaticos da Orquestra SinfOnica do Estado de Sao Paulo - OSESP;

Criar Academia de MOsica;

Constituir um Fundo de Capital para a Orquestra Sinfonica do Estado de Sao
Paulo, a ser composto por doacees, contribuicOes e eventuais excedentes

financeiros e outros;

Gerenciar e explorar os espacos do Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala Sao

Paulo. inclusive negociar e receber por sua utilizacao por terceiros, visando
maximizar sua receita;

Explorar as marcas OSESP, Sala Sao Paulo, Complexo Cultural „Pao Prestes, e

outras;

Administrar o estacionamento do Complexo Cultural JOU° Prestes/Sala Sao

Paulo.
XV. Realizar turnés Nacionais ou Internacionais.



PROGRAMA DE META5 A 5EREM CUMPRIDA5

1) DOS CONCERTOS
A Orquestra e o Coro fara- o, em conjunto ou separadamente, um minimo de 116

(cento e dezesseis) concertos, assim distribuidos:

95 (noventa e cinco) concertos sinfOnicos;

17 (dezessete) concertos de Camara:

c) 04 (quatro) concertos fechados.

Indicador Meta 2008
N° de concertos sinfOnicos 95
N° de concertos de cámara 17
N° de concertos fechados 04
Percentual de ocupacao de pOblico 60%

2) DOS ENSA1OS E/OU CONCERTOS DIDATICOS
A OSESP realizara 22 (vinte e dois) concertos e/ou ensaios didaticos.

Indicador Meta 2008
N° de ensaios didaticos 05
N° de concertos didãticos 17
Percentual de ocupacäo de pOblico 60%

3) DAS ATIV1DADES DIDATICAS
A OSESP realizará 14 (quatorze) atividades didaficas.

Indicador Meta 2008

N° de atividades (gincanas) 02
N° de atividades (fazendo milsica) 12
Percentual de ocupagao de pOblico 60%



Indicador Meta 2008
Porcentagem de receitas prOprias captadas
pela fundacao  

12% do contrato de gestao 

4) DA CAPTAcA0 DE RECURSOS
A Fundacao OSESP se compromete a captar, anualmente, 12% (doze por cento)
do valor repassado naquele ano via CONTRATO DE GESTA 0, por meio de
doacOes, patrocinio, receitas de bilheteria, assinatura. aluguel do Complexo

Cultural JOlio Prestes/Sala Sao Paulo, concertos fechados, estacionamento e
outras.

5) DA QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS
Monitorar indice de satisfacäo dos usuarios corn os servicos prestados por meio
de pesquisas realizadas por amostragem. Deverao ser avaliados pela pesquisa os

concertos realizados pela OSESP e as condicOes das instalacees do Complexo
Cultural JO° Prestes/Sala Sao Paulo.

Indicador Meta 2008

Indice de satisfacao corn os concertos 60%
Indice de satisfacao corn as instalees do 60%
Complexo Cultural JUlio Prestes/Sala Sao.
Paulo 

6) PARTICIPACAO DE MAESTROS E SOLISTAS CONVIDADOS
participacao na temporada da OSESP de no minimo 10 (dez) regentes de

renome internacional;

participacao na temporada da OSESP de no minimo 50 (cinquenta) solistas,
sendo no minimo 30 (trinta) de renome internacional.

Seräo considerados de renome internacional os regentes e solistas que ja tiverem
se apresentado ern pelo menos 05 (cinco) orquestras estrangeiras.

Indicador Meta 2008

10 N° de regentes de renome internacional que
participam da temporada       



Indicador Meta 2008

N° de concertos disponibilizados na TV
PUblica
N° de concertos disponibilizados na Radio
PUblica

10

10

8) DAS TURNES

A Fundacão OSESP fart no minimo, 01 (uma) turnê nacional ou internacional por

ano, com previa aprovacäo da CONTRATANTE.

Indicador Meta 2008
N° de turnas

1Percentual de ocupac5o de pUblico
01

60%

N° de solistas de renome internacional que 30
participam da temporada

7) DISPONIBILIZA00 DOS CONCERTOS PARA PROGRAMAS
DE TV E RADIO

A Fundacäo OSESP disponibilizara gratuitamente a TV pUblica (nao comercial),
para gravac5o ou transmissào ao vivo, no minimo. 10 (dez) concertos;

A Fundac5o OSESP disponibilizara gratuitamente a radio pUblica (nao
comercial), para gravacäo ou transmissao ao vivo, no minim, 10 (dez) concertos.

Sera considerada tame uma seq(iencia de, no minimo, 05 (cinco) concertos fora do
estado de São Paulo.

9) DA DESCENTRALIZACAO DOS CONCERTOS NO ESTADO

DE SAO PAULO

A Fundacäo OSESP fara 01 (uma) apresentacäo por ano. em no minimo 02

(duas) cidades fora da capital do Estado de sao Paulo; com previa aprovacão da
CONTRATANTE.



Indicador Meta 2008

N° de cidades fora da capital onde o
programa sinfOnico e a  resentado 
Percentual de ocupacão de pUblico

02

60%

12) DAS OBRAS COMISSIONADAS
• A Fundacao OSESP comissionara 01 (uma) partitura de autor nacional por ano, a

ser executada pela OSESP e/ou Coros.
Indicador

Encomenda de Partitura Inedita
Meta 2008

01
Execucão de Partitura Inedita 01

Indicador Meta 2008
Edicão de Partituras 03

10) DA GRAVAQA0 DE DISCOS
A Fundacão OSESP gravarâ. no minimo, 02 (dois) CD's e/ou DVD's ao ano.

Indicador Meta 2008

N° de CD's gravados 02
N° de CD's doados 50
N° de CD's vendidos 200

11) DA EDICAO DE PARTITURAS
A Fundacao OSESP editara 03 (trés) partituras — e respectivas partes - de autor
brasileiro por ano.

13) DA ACADEMIA
A Fundacao OSESP mantera uma academia, visando o treinamento de mOsicos
de orquestra.
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Indicador Meta 2008  

Realizacáo do Concurso
N* de Inscritos

01
5

Indicador Meta 2008

N° de Alunos Treinados 04
N° de Professores Atuantes 02
N° de horas de treinamento por aluno/ano 160

14) DO CONCURSO BIENAL DE REGENCIA
A Fundacao OSESP reallzara urn Concurso Bienal de Regal-Ida — Prernio

OSESP.

OBRIGACOE5 E DIRE170.5

SALA DE CONCERTOS SAO PAULO
Ficará disponivel, no total, para 01 (urn) evento por mes, nao cumulativo, para o
Governo do Estado de Sao Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura.

Estao inclusos neste rifirnero os poderes Legislativo e Judiciario, ern datas a
serem definidas de comum acordo, corn a previa aprovacao da SEC.

ESTACAO DAS ARTES, HALL E SALAO DOS ARCOS
Ficarao disponiveis, no total, para 01 (urn) evento por mes, nao cumulativo, para o
Governo do Estado de Sao Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura.
Estão inclusos neste nUmero os poderes Legislativo e Judiciario, ern datas a
serem definidas de comum acordo, corn a previa aprovacao da SEC.

3) EVENTO BENEFICENTE
A Fundacao OSESP se compromete a atender, caso seja solicitado, a 01 (urn)

evento beneficente por quadrimestre, nä° cumulativo, na Sala de Concertos Sao
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Paulo, a preco de custo, em datas a serem definidas de comum acordo, corn a

previa aprovacão da SEC.

0 SALAO NOBRE
Sera administrado de forma compartilhada pela a Fundacao OSESP e pela
Secretaria de Estado da Cultura.

unLizAcAo DO COMPLEXO CULTURAL
A Fundacao OSESP nao ceders gratuitamente as dependencias do Complexo
Cultural Julio Prestes/Sala Sao Paulo alem do previsto neste anexo.

A utilizaceo das dependéncias do Complexo Cultural Julio Prestes/Sala Sao
Paulo por terceiros sera realizada de acordo corn o previsto no Anexo V — Termo
de Permissão de Uso e no Regulamento de Utilizacao de Espacos do Complexo
Cultural JOlio Prestes/Sala Sao Paulo elaborado pela Fundacao OSESP e

aprovado pela SEC.

6) unLizacAo DO ESTACIONAMENTO
A Fundacao OSESP, mediante previo cadastramento, permitire aos funcionerios

da SEC o use gratuito do estacionamento do Complexo Cultural JUN°

Prestes/Sala Sao Paulo, durante o expediente de trabalho.

FUNDO DE CAPITAL

A Fundacao OSESP criara e mantera urn fundo de capital que sera composto por 3%

(trés por cento) de todas as receitas liquidas (deduzidos impostos e contribuicOes),

excetuando-se aquelas provenientes de captaceo de recursos via Leis de Incentive

Fiscal e repasses do CONTRATO DE GESTAO.

Caso a Fundacao OSESP realize aportes no Fundo de Capital a CONTRATANTE se
compromete a destinar. tambern, o mesmo montante de recursos ao mencionado
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fundo ate o limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhOes de reais) por ano, sempre no
exercicio seguinte a captacao realizada pela CONTRATADA.

Os depOsitos em dinheiro para constituicao do Fundo de Capital, tanto por parte da
CONTRATADA quanto da CONTRATANTE, deverao ser realizados em conta
vinculada aberta especialmente para essa finalidade no Banco Nossa Caixa S.A.,
sendo permitido a CONTRATADA utilizar o fundo, conforme prazos e condicties
previstos em regulamento prOprio que sera submetido a aprovagao da
CONTRATANTE.

DA OPERACia MANUTENCAO PREVENTTVA E

CORRETIVA DO COMPLEXO CULTURAL JULIO

PRE5TE5/05ESP

A Fundacäo OSESP ficara responsavel pela operacao, manutencão preventiva e
corretiva do imOvel consistente no Complexo Cultural Julio Prestes/Sala Säo
Paulo/OSESP, comprometendo-se a aplicar anualmente, no custeio dessas
atividades, no minimo, o valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos recursos a

• ela transferidos em cada exercicio, por intermedio do contrato de gestao.

Caso ainda assim haja necessidade de intervencOes adicionais no imovel, as novas
despesas adicionais que excedam, em cada caso, 5,0% (cinco por cento) do
orcamento anual da CONTRATADA, correrao por conta da CONTRATANTE, na
medida de suas disponibilidades orcamentarias e financeiras.



DA ORGANIZACAO

A FUNDACAO OSESP implantara urn sistema de gestao interna dotado de estrutura
organizacional, sistemas administrativos, e operacionais, recursos humanos, controle
de patrimOnio, controladoria, comunicagão, regulamento de compras contemplando a
possibilidade de utilizacão da Bolsa EletrOnica de Compras — Sistema BEC/SP e do
Pregäo EletrOnico, contratacOes, piano de cargos e salarios e controle de custos.
A Fundacäo OSESP mantera o equilibrio econernico-financeiro durante toda a
vigëncia do contrato de gestao.

A Fundacäo OSESP elaborara urn relatOrio de custo medio por apresentac5o, por
pOblico total.

DA REAVALIA(ÃO

0 presente Anexo Têcnico devera ser reavaliado ate 31 de juiho de cada ano.

CRITERIO DE AVALIACAO SEPAL DO

ATINGIMENTO DAS META5 DO CONTRA TO

DE GESTA-0

Satisfacào total da meta — Realizagäo de 85% a 100%.

Satisfacäo parcial da meta — Realizacäo de 61% a 84,9%.

Meta náo atingida — Abaixo de 60,9%.

i) Por meta não atingida havera penalidade de 3,0% (trO's por cento), calcuiada
sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE;
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ii) Por meta parcialmente atingida havera penalidade de 1,5% (urn e meio por

cento), calculada sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE.

A penalidade mencionada no item ii acima a alternativa, devendo, a critario da
Comissao de Avaliacao, justificar sua aplicacao ou nao, cabendo a decisäo final a
SEC.
Os recursos financeiros referentes a penalidade deixarao de ser repassados pela
Secretaria de Estado da Cultura a Fundacao OSESP no ano seguinte.

A pesquisa a ser realizada pela Fundacão OSESP devera contar corn a aprovacao
da SEC quanto a empresa contratada e metodologia utilizada; e sempre em
consomjncia corn a data da REAVALIACA. 0 prevista neste ANEXO TECN!CO,



GLOSSARIO

Corpos esteveis: orquestra e coros;

D. Concerto sinf6nico: Apresentagâo da orquestra corn ou sem solista e coro;

.1> Concerto de Camara: Apresentapão da orquestra corn ou sem solista e coro
em formacäo reduzida ou solistica;

Concerto didetico: Apresentacao voltada para jovens e escolas corn
explicacees especiais;

Concertos Fechados: Apresentacäo realizada para empresas ou
patrocinadores, sem venda de ingressos ao pUblico;

Ensaio aberto: Ensaio de uma ou mais pecas musicais realizado corn a
presenca do pdblico;

Temporada: ApresentapOes da orquestra ou do coro, sinfOnicas ou de
cämara, compreendidas entre o primeiro e o Ultimo dia do ano civil;

Obras comissionadas: Pepas encomendadas a urn compositor corn a
finalidade de serem apresentadas em primeiras audicees mundiais pela
orquestra;
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ANEXO TECNICO I - 2009

PROGRAMA DE META5/0BRIGACOE5 E DIREITOS/
ORGANIZACAO / CRITERIOS DE AVALIACOE5

Este anexo tbcnico estabelece o programa de trabalho e metas para a Fundacao
Orquestra Sinf6nica do Estado de Sao Paulo - Fundacao OSESP (inclusive o
Complexo Cultural JOH° Prestes/Sala Sao Paulo) corn a fixacao de direitos,
obrigacOes, prazos de execucao e critêrios de avaliacäo de desempenho,
observando o cumprimento de sua finalidade basica quanto a divulgacao e o
desenvolvimento da arte musical e de temas educacionais e culturais afins, bem
como a administracao, operacao e manutencao do Complexo Cultural
Prestes/Sala Sao Paulo.

Para bem desempenhar as suas atribuicOes a FUNDACA 0 OSESP devera durante a
vigencia do CONTRATO DE GESTAO:

Manter e melhorar o padrao de qualidade da Orquestra SinfOnica do Estado de sao
Paulo - OSESP e do Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala Sao Paulo;

Possibilitar o amplo acesso do pbblico aos concertos da Orquestra SinfOnica do
Estado de Sao Paulo — OSESP e aos eventos do Complexo Cultural JOU°
Prestes/Sala Sao Paulo;
Ill. Difundir o repertOrio sinfOnico e de cat-Tiara brasileiro;

Incentivar a participacäo de regentes e solistas brasileiros e estrangeiros corn
reconhecido mêrito artistico;

Difundir o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentacOes para exibicao
por radio e televisao, edicao de obras de compositores brasileiros, gravacao de CD's,
DVD's e outras midias, formacao de plateias, aperfeicoamento de instrumentistas,
incentivo a colaboracao voluntaria corn a OSESP e atividades afins;
VI. Desenvolver e aperfeicoar o Centro de Documentacao Musical;



Estabelecer p6lo de gravagao de m6sica, tendo por base o Complexo Cultural
Arno Prestes/Sala Sao Paulo;

Desenvolver programas de incentivo a formagao de plat6ias para criangas e
adultos;

Desenvolver programas de acesso de alunos e docentes das escolas aos ensaios
e concertos didaticos da Orquestra SinfOnica do Estado de Sao Paulo - OSESP;

Criar Academia de Mirsica;

Constituir urn Fundo de Capital para a Orquestra SinfOnica do Estado de Sao

Paulo, a ser composto por doagOes, contribuigOes e eventuais excedentes
financeiros e outros;

Gerenciar e explorar os espagos do Complexo Cultural JOH° Prestes/Sala Sao
Paulo, inclusive negociar e receber por sua utilizagao por terceiros, visando
maximizar sua receita;

Explorar as marcas OSESP, Sala Sao Paulo, Complexo Cultural JOlio Prestes, e
outras;

Administrar o estacionamento do Complexo Cultural Jrilio Prestes/Sala Sao

Paulo.

XV. Realizar turnas Nacionais ou Internac onais.

•
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PROGRAMA DE META5 A 5EREM CUMPRIDA5

1) DOS CONCERTOS
A Orquestra e o Coro farao, em conjunto ou separadamente, um minimo de 116
(cento e dezesseis) concertos, assim distribuidos:

95 (noventa e cinco) concertos sinf6nicos;

17 (dezessete) concertos de camara;

c) 04 (quatro) concertos fechados.

Indicador Meta 2009

N° de concertos sinfOnicos 95
N° de concertos de camara 17
N° de concertos fechados 04
Percentual de ocupacao de aka) 60%

2) DOS ENSAIOS E/OU CONCERTOS DIDATICOS
A OSESP realizara 22 (vinte e dois) concertos e/ou ensaios didaticos.

Indicador Meta 2009

N° de ensaios diciâticos 05
N° de concertos didaticos 17
Percentual de ocupacao de alico 60%

3) DAS ATIVIDADES DIDATICAS
A OSESP realizarà 14 (quatorze) atividades didaticas.

Indicador Meta 2009
N° de atividades (gincanas) 02
N° de atividades (fazendo mUsica) 12
Percentual de ocupagao de pOlolico 60%



Indicador Meta 2009

Indice de satisfacão corn os concertos
Indice de satisfacâo corn as instalacOes do
Complexo Cultural Jac) Prestes/Sala Sào
Paulo

60%
60%

4) DA CAPTAcA0 DE RECURSOS
A Fundacao OSESP se compromete a captar, anualmente, 12% (doze por cento)
do valor repassado naquele ano via CONTRATO DE GEST/6%a por meio de
doaceies, patrocinio, receitas de bilheteria, assinatura, aluguel do Complexo
Cultural JUNO Prestes/Sala Sao Paulo, concertos fechados, estacionamento e
outras.

Indicador Meta 2009

Porcentagem de receitas preprias captadas 12% do contrato de gestäo
pela fundacäo 

5) DA QUALIDADE DOS SERVIQOS PRESTADOS
Monitorar indice de satisfacão dos usuarios corn os servicos prestados por meio
de pesquisas realizadas por amostragem. Deverão ser avaliados pela pesquisa os

concertos realizados pela OSESP e as condicees das instalagOes do Complexo
Cultural JOlio Prestes/Sala São Paulo.

6) PARTICIPAPAO DE MAESTROS E SOLISTAS CONVIDADOS
participacäo na temporada da OSESP de no minimo 10 (dez) regentes de

renome internacional;
participacäo na temporada da OSESP de no minimo 50 (cinqUenta) solistas,

sendo no minimo 30 (trinta) de renome internacional.
Sera° considerados de renome internacional os regentes e solistas que ja tiverem

se apresentado em pelo menos 05 (cinco) orquestras estrangeiras.

Indicador Meta 2009
N° de regentes de renome internacional que
participam da temporada 10

fr) 4



N° de solistas de renome internacional que 30
participam da temporada 

7) DISPONIBILIZACAO DOS CONCERTOS PARA PROGRAMAS
DE TV E RADIO

A Fundacäo OSESP disponibilizara gratuitamente a TV pOblica (nao comercial).
para gravacão ou transmissäo ao vivo, no minimo, 10 (dez) concertos;

A Fundagäo OSESP disponibilizare gratuitamente a radio pUblica (nao
comercial), para gravacäo ou transmissao ao vivo, no minimo, 10 (dez) concertos.

Indicador Meta 2009

N° de concertos disponibilizados na TV
Rthlica 10

N° de concertos disponibilizados na Radio
PUblica

10

8) DAS TURNES
A Fundac5o OSESP farb, no minimo, 01 (uma) turnè nacional ou internacional por
ano, corn previa aprovacão da CONTRATANTE.

Indicador Meta 2009

N° de turn'es 01
Percentual de ocupagão de aft() 60%

Sera considerada turné uma seq0éncia de, no minimo, 05 (cinco) concertos fora do
estado de Sao Paulo.

9) DA DESCENTRALIZAQA. 0 DOS CONCERTOS NO ESTADO
DE SAO PAULO

A Fundac5o OSESP fara 01 (uma) apresentagão por ano, ern no minimo 02

(duas) cidades fora da capital do Estado de Sao Paulo; com previa aprovacäo da
CONTRATANTE.



11) DA Ep icAo DE PARTITURAS
A Fundacão OSESP editara 03 (três) partituras — e respectivas partes - de autor
brasileiro por ano.

Indicador
Edicäo de Partituras

Meta 2009

03

Indicador

N° de CD's gravados
N° de CD's doados
N° de CD's vendidos

Meta 2009

02
50

200

12) DAS OBRAS COMISSIONADAS
A Fundacäo OSESP comissionare 01 (uma) partitura de autor nacional por ano, a
ser executada pela OSESP e/ou Coros.

Indicador
Encomenda de Partitura Inedita
Execucäo de Partitura Inedita 01

Meta 2009

01

Meta 2009Indicador

N° de cidades fora da capital onde o
programa sinfOnico 6 apresentado 
Percentual de ocupacao de pUblico

02

60%

10) DA GRAVACAO DE DISCOS
A Fundacâo OSESP gravara, no minima, 02 (dais) CD's e/ou DVD's ao ano.

13) DA ACADEMIA
A Fundaceo OSESP mantera uma academia, visando o treinamento de mUsicos
de orquestra.



Indicador Meta 2009

N° de Alunos Treinados 04
N° de Professores Atuantes 02
N° de horas de treinamento por aluno/ano 160

OBRI6ACCY ES E DIREITO5

SALA DE CONCERTOS SAO PAULO
Ficara disponivel, no total. para 01 (urn) evento por més, nao cumulativo, para o
Governo do Estado de Sao Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura.
Estäo inclusos neste nOrnero os poderes Legislativo e Judiciario, em datas a
serem definidas de comum acordo, corn a prêvia aprovacao da SEC.

ESTAPAO DAS ARIES, HALL E SALAO DOS ARCOS
Ficarao disponiveis, no total, para 01 (urn) evento por mês, nao cumulativo. para o
Governo do Estado de Sao Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura.
Estao inclusos neste nOmero os poderes Legislativo e Judiciario, em datas a
serem definidas de comum acordo, corn a prêvia aprovacao da SEC.

• 
3) EVENTO BENEFICENTE

A Fundacao OSESP se compromete a atender, caso seja solicitado, a 01 (urn)
evento beneficente por quadrimestre, nao cumulativo, na Sala de Concertos Sao
Paulo, a preco de custo, ern datas a serem definidas de comum acordo, corn a
prèvia aprovacao da SEC.

4) 0 SALAO NOBRE
Sera administrado de forma compartilhada pela a Fundacao OSESP e pela
Secretaria de Estado da Cultura.



UTILIZACA0 DO COMPLEXO CULTURAL
A Fundacäo OSESP néo ceders gratuitamente as depend "ancias do Complexo
Cultural Julio Prestes/Sala Sâo Paulo alêm do previsto neste anexo.
A utilizacão das dependencias do Complexo Cultural Julio Prestes/Sala Sao
Paulo por terceiros sera realizada de acordo corn o previsto no Anexo V — Termo
de Permissäo de Uso e no Regulamento de Utilizacão de Espacos do Complexo
Cultural Mk) Prestes/Sala Sào Paulo elaborado pela Fundacäo OSESP e
aprovado pela SEC.

UTILIZAcAo DO ESTACIONAMENTO
A Fundacäo OSESP, mediante previa cadastramento, permitira aos funcionarios
da SEC o use gratuito do estacionamento do Complexo Cultural Alio

Prestes/Sala sao Paulo, durante o expediente de trabaiho.

FUNDO DE CAPITAL

A Fundacao OSESP criara e mantera urn fundo de capital que sera composto por 3%

(trés por cento) de todas as receitas liquidas (deduzidos impostos e contribuicOes),
excetuando-se aquelas provenientes de captacao de recursos via Leis de Incentivo
Fiscal e repasses do CONTRATO DE GESTAO.

Caso a Fundacào OSESP realize aportes no Fundo de Capital a CONTRATANTE se

compromete a destinar, tambêm, o mesmo montante de recursos ao mencionado
fundo ate o limite de RS 2.000.000,00 (dois milhees de reais) por ano, sempre no
exercicio seguinte a captacão realizada pela CONTRATADA.

Os depOsitos em dinheiro para constituicäo do Fundo de Capital, tanto por parte da
CONTRATADA quanto da CONTRATANTE, deverao ser realizados ern conta

vinculada aberta especialmente para essa finalidade no Banco Nossa Caixa S.A.,
sendo permitido a CONTRATADA utilizar o fundo, conforme prazos e condicOes



previstos em regulamento prOprio que sera submetido a aprovacâo da
CONTRATANTE.

Del OPERACAO, MANUTENCA-0 PREVENTIVA E

CORRETIVA DO COWLEXO CULTURAL JULIO

PRESTES/05E5P

A Fundacao OSESP ficara responsavel pela operacão, manutencão preventiva e

corretiva do imOvel consistente no Complexo Cultural JOH() Prestes/Sala Säo
Paulo/OSESP, comprometendo-se a aplicar anualmente, no custeio dessas

atividades, no minimo, o valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos recursos a

ela transferidos em cada exercicio, por intermadio do contrato de gest5o.

Caso ainda assim haja necessidade de intervencOes adicionais no imOvel, as novas
despesas adicionais que excedam, em cada caso, 5,0% (cinco por cento) do

orcamento anual da CONTRATADA, correrao por conta da CONTRATANTE, na
medida de suas disponibilidades orcamentarias e financeiras.

•
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DA OR6ANIZACA-0

A FUNDACAO OSESP implantara urn sistema de gestao interna dotado de estrutura
organizacional, sistemas administrativos, e operacionais, recursos humanos, controle
de patrimOnio, controladoria, comunicacao, regulamento de compras contemplando a
possibilidade de utilizacao da Bolsa Eletrrinica de Compras — Sistema BEC/SP e do
Pregao EletrOnico, contratagges, piano de cargos e salarios e controle de custos.
A Fundacao OSESP mantera o equilibrio econômico-financeiro durante toda a
vigencia do contrato de gestão.
A Fundacao OSESP elaborara urn relatOrio de custo medio por apresentacao, por
pablico total.

DA REAVALIACA-0

0 presente Anexo Tecnico devera ser reavaliado ate 31 de julho de cada ano.

CRITÈRIO DE A VALIAao 6ERAL DO

A7TN6IMENTO DA5 METAS DO CONTRA TO

DE 6E57.40

Satisfagáo total da meta — Realizacao de 85% a 100%.

Satisfacao parcial da meta — Realizacäo de 61% a 84,9%.

Meta nä° atingida — Abaixo de 60,9%.

i) Por meta nao atingida havers penalidade de 3,0% (Vas por cento), calculada
sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE;

P 10 ).)



ii) Por meta parcialmente atingida haverà penalidade de 1.5% (urn e meio por
cento), calculada sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE.

A penalidade mencionada no item ii acima a alternativa. devendo, a critêrio da
Comissäo de Avaliacäo, justificar sua aplicagâo ou nao, cabendo a decisão final a
SEC.
Os recursos financeiros referentes a penalidade deixarão de ser repassados pela
Secretaria de Estado da Cultura a Fundacào OSESP no ano seguinte.

A pesquisa a ser realizada pela Fundacäo OSESP devera contar corn a aprovacao

da SEC quanto a empresa contratada e metodologia utilizada; e sempre em
consonancia corn a data da REAVALIAOÃO prevista neste ANEXO TECN/CO,

11



°LOS-SARI°

Corpos estaveis: orquestra e coros;

) Concerto sinf6nico: Apresentacâo da orquestra corn ou sem solista e coro;

X- Concerto de carnara: Apresentagao da orquestra corn ou sem solista e coro
ern formacào reduzida ou solistica;

) Concerto didatico: Apresentacao voltada para jovens e escolas corn
explicacOes especiais;

Concertos Fechados: Apresentacao realizada para empresas ou
patrocinadores, sem venda de ingresses ao pOblico;

Ensaio aberto: Ensaio de uma ou mais pecas musicais realizado corn a
presenca do pbblico:

Temporada: ApresentacOes da orquestra ou do coro, sinfOnicas ou de
câmara, compreendidas entre o primeiro e o Ultimo dia do ano civil;

Obras comissionadas: Pecas encomendadas a urn compositor corn a
finalidade de serem apresentadas ern primeiras audicties mundiais pela
orquestra;

12



ANEXO TECNICO I - 2010

PROGRAMA DE META5/0BRIGACOE5 E DIREIT05/
ORGANIZACAO / CRITERIOS DE AVALIAOES

Este anexo têcnico estabelece o programa de trabalho e metas para a Fundacao
Orquestra SinfOnica do Estado de Sao Paulo - Fundacao OSESP (inclusive o
Complexo Cultural Jac, Prestes/Sala Sao Paulo) corn a fixacao de direitos,
obrigagOes, prazos de execucao e criterios de avaliacao de desempenho,
observando o cumprimento de sua finalidade basica quanto a divulgacao e o
desenvolvimento da arte musical e de temas educacionais e culturais afins, bem
como a administracao, operacao e manutencao do Complexo Cultural JO°
Prestes/Sala Sao Paulo.

Para bem desempenhar as suas atribuicOes a FUNDACAO OSESP deverâ durante a
vigència do CONTRATO DE GESTAO:

Manter e melhorar o padrâo de qualidade da Orquestra SinfOnica do Estado de Sao
Paulo - OSESP e do Complexo Cultural JOH() Prestes/Sala Sao Paulo;

Possibilitar o amplo acesso do priblico aos concertos da Orquestra SinfOnica do
41/ Estado de Sao Paulo — OSESP e aos eventos do Complexo Cultural JOH°

Prestes/Sala Sao Paulo;
Difundir o repert6rio sinfOnico e de camara brasileiro;

Incentivar a participacäo de regentes e solistas brasileiros e estrangeiros corn
reconhecido marito artistico;

Difundir o trabalho da OSESP, disponibilizando suas apresentacees para exibicao
por radio e televisão, edicao de obras de compositores brasileiros, gravacao de CD's,
DVD's e outras midias, formacao de plateias, aperfeicoamento de instrumentistas,
incentivo a colaboracão voluntaria corn a OSESP e atividades afins;

Desenvolver e aperfeicoar o Centro de Documentagao Musical;

1



Estabelecer polo de gravagäo de mOsica, tendo por base o Complexo Cultural

JOlio Prestes/Sala Sao Paulo;

Desenvolver programas de incentivo a formagao de plateias para criangas e
adultos;

Desenvolver programas de acesso de alunos e docentes das escolas aos ensaios
e concertos didaticos da Orquestra Sinf6nica do Estado de Sao Paulo - OSESP;

Char Academia de MOsica;

Constituir um Fundo de Capital para a Orquestra SinfOnica do Estado de Säo
Paulo, a ser composto por doagOes, contribuigOes e eventuais excedentes
financeiros e outros;

Gerenciar e explorar os espagos do Complexo Cultural Ma Prestes/Sala Säo
Paulo. inclusive negociar e receber por sua utilizagâo por terceiros, visando
maximizar sua receita;

Explorar as marcas OSESP, Sala Sao Paulo, Complexo Cultural J6lio Prestes, e
outras;

Administrar o estacionamento do Complexo Cultural JON° Prestes/Sala Sâo
Paulo.

XV. Realizar turnês Nacionais ou Internacionais.

•



Indicador Meta 2010
N° de ensaios didaticos
N° de concertos didaticos
Percentual de ocupacao de pUblico

03
15

60%

PROGRAMA DE METAS A SEREM CUMPRIDA5

1) DOS CONCERTOS
A Orquestra e o Coro faith), em conjunto ou separadamente, urn minimo de 61
(sessenta e um) concertos, assim distribuidos:

50 (cinquenta) concertos sinfOnicos;

09 (nove) concertos de carnara;

c) 02 (dois) concertos fechados.

Indicador Meta 2010

N° de concertos sinfonicos 50
N° de concertos de camara 09
N° de concertos fechados 02
Percentual de ocupacao de ptiblico 60%

2) DOS ENSAIOS E/OU CONCERTOS DIDATICOS
A OSESP realizara 18 (dezoito) concertos e/ou ensaios didaticos.

3) DAS ATIVIDADES DIDATICOS
A OSESP realizara 10 (dez) atividades didaticas.

Indicador Meta 2010
N° de atividades (gincanas) 02 
N° de atividades (fazendo mOsica) 08 
Percentual de ocupagao de public° 60%



Indicador Meta 2010

Porcentagem de receitas pr6prias captadas
pela fundagao

12% do contrato de gestao

Indicador Meta 2010

indice de satisfacao corn os concertos 60%
indice de satisfacäo corn as instalacOes do
Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala Sao
Paulo 

60%    

Indicador Meta 2010
N° de regentes de renome internacional quep

artici
p 

am da tem_porada 
08

4) DA CAPTACA 0 DE RECURSOS
A Fundacao OSESP se compromete a captar, anualmente, 12% (doze por cento)
do valor repassado naquele ano via CONTRATO DE GESTAO, por meio de
doacees, patrocinio, receitas de bilheteria, assinatura, aluguel do Complexo
Cultural Mk> Prestes/Sala Sao Paulo, concertos fechados, estacionamento e
outras.

41111 
5) DA QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS

Monitorar indice de satisfacao dos usuarios corn os servicos prestados por meio

de pesquisas realizadas por amostragem. Deverao ser avaliados pela pesquisa os

concertos realizados pela OSESP e as condicees das instalaceies do Complexo
Cultural J6lio Prestes/Sala Sao Paulo.

• 6) PARTICIPAcAo DE MAESTROS E SOLISTAS CONVIDADOS
i) participacao na temporada da OSESP de no minima 08 (oito) regentes de
renome internacional;

H) participacao na temporada da OSESP de no minimo 40 (quarenta) solistas,
sendo no minimo 24 (vinte e quatro) de renome internacional.

Serao considerados de renome internacional os regentes e solistas que ja tiverem
se apresentado em pelo menos 05 (cinco) orquestras estrangeiras.

( 
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N° de solistas de renome internacional que 24
participam da temporada  

7) DISPONIBILIZAW DOS CONCERTOS PARA PROGRAMAS
DE TV E RADIO

A Fundacao OSESP disponibilizara gratuitamente a TV pUblica (nao comercial),
para gravacao ou transmissao ao vivo, no minimo, 10 (dez) concertos;

A Fundacao OSESP disponibilizara gratuitamente a radio pUblica (nä°

comercial), para gravacao ou transmissao ao vivo, no minimo, 10 (dez) concertos.

Indicador Meta 2010
N° de concertos disponibilizados na TV
Pablica 10
N° de concertos disponibilizados na Radio
PUblica

10

8) DAS TURNES
A Fundacao OSESP far& no minimo, 01 (uma) turna nacional ou internacional por
ano, corn previa aprovacao da CONTRATANTE.

Indicador Meta 2010

N° de turnes 01
Percentual de ocupagao de pUblico 60%

Sera considerada turn& uma segUancia de, no minimo, 05 (cinco) concertos fora do
estado de Sao Paulo.

9) DA DESCENTRALIZACAO DOS CONCERTOS NO ESTADO
DE SAO PAULO

A Fundacao OSESP fara 01 (uma) apresentacão por ano, em no minimo 02
(duas) cidades fora da capital do Estado de sao Paulo; com previa aprovacao da
CONTRATANTE.



Indicador Meta 2010

Encomenda de Partitura Inedita
Execugao de Partitura Inedita

01
01

Indicador Meta 2010

N° de cidades fora da capital onde o'
 

02
programa sinfonico 6 a  resentado 
Percentual de ocupagao de pOblico 60%

DA GRAVACAO DE DISCOS
A Fundagao OSESP gravara, no minimo, 02 (dois) CD's elou DVD's ao ano.

Indicador Meta 2010
N° de CD's gravados 02
N° de CD's doados 50
N° de CD's vendidos 200

DA EDICAO DE PARTITURAS
A Fundagao OSESP editara 03 (tres) partituras — e respectivas partes - de autor
brasileiro por ano.

L
 

Indicador Meta 2010

Edigao de Partituras 03

DAS OBRAS COMISSIONADAS
A Fundagão OSESP comissionarà 01 (uma) partitura de autor nacional por ano, a
ser executada pela OSESP e/ou Coros.

DA ACADEMIA
A Fundagao OSESP mantera uma academia, visando o treinamento de mOsicos
de orquestra.



Indicador Meta 2010

N° de Alunos Treinados 04
N° de Professores Atuantes 02
N° de horas de treinamento por aluno/ano 160

14) DO CONCURSO BIENAL DE REGENCIA
A Fundaqäo OSESP realizara urn Concurso Bienal de Reg6ncia — Pramio
OSESP.

Indicador Meta 2010

Realizacäo do Concurso 01
N° de Inscritos 5

OBRIGACC5(E5 E DIREITO5

SALA DE CONCERTOS SAO PAULO
Ficara disponivel, no total, para 01 (urn) evento por mès, nao cumulativo, para o
Governo do Estado de sao Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura.
Estâo inclusos neste ntimero os poderes Legislativo e Judiciario, em datas a
serem definidas de comum acordo, corn a prêvia aprovacao da SEC.

ESTACAO DAS ARTES, HALL E SALAO DOS ARCOS
Ficarao disponiveis, no total, para 01 (urn) evento por més, nao cumulativo, para o
Governo do Estado de Sao Paulo ou para a Secretaria de Estado da Cultura.

Estao inclusos neste nbrnero os poderes Legislativo e Judiciàrio, em datas a
serem definidas de comum acordo, corn a prêvia aprovacão da SEC.

3) EVENTO BENEFICENTE
A Fundacao OSESP se compromete a atender, caso seja solicitado, a 01 (urn)
evento beneficente por quadrimestre, nao cumulativo, na Sala de Concertos Sao
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Paulo, a preco de Gusto, em datas a serem definidas de comum acordo, corn a
previa aprovacão da SEC.

0 SALAD NOBRE
Sera administrado de forma compartilhada pela a Fundacao OSESP e pela
Secretaria de Estado da Cultura.

UTILIZACÃO DO COMPLEXO CULTURAL
A Fundacao OSESP nao ceders gratuitamente as dependencias do Complexo
Cultural JUlio Prestes/Sala Sao Paulo alem do previsto neste anexo.

A utilizacao das dependéncias do Complexo Cultural JOlio Prestes/Sala sao
Paulo por terceiros sera realizada de acordo corn o previsto no Anexo V — Termo

de Permissao de Uso e no Regulamento de Utilizacão de Espacos do Complexo
Cultural JCilio Prestes/Sala Sao Paulo elaborado pela Fundacao OSESP e
aprovado pela SEC.

6) UTILIZACAO DO ESTACIONAMENTO
A Fundacâo OSESP, mediante previo cadastramento, permitira aos funcionarios
da SEC o use gratuito do estacionamento do Complexo Cultural JOlio
Prestes/Sala Sao Paulo, durante o expediente de trabalho.

• FUNDO DE CAPITAL

A Fundacao OSESP criara e mantera urn fundo de capital que sera composto por 3%

(Wes por cento) de todas as receitas liquidas (deduzidos impostos e contribuicees),

excetuando-se aquelas provenientes de captacao de recursos via Leis de Incentivo
Fiscal e repasses do CONTRATO DE GESTAO.

Caso a Fundacao OSESP realize aportes no Fundo de Capital a CONTRATANTE se

compromete a destinar, tambem, o mesmo montante de recursos ao mencionado
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fundo ate o limite de RS 2.000.000,00 (dois milheles de reais) por ano, sempre no
exercicio seguinte a captacao realizada pela CONTRATADA.

Os depOsitos em dinheiro para constituicâo do Fundo de Capital, tanto por parte da
CONTRATADA quanto da CONTRATANTE, deverao ser realizados em conta
vinculada aberta especialmente para essa finalidade no Banco Nossa Caixa S.A.,
sendo permitido a CONTRATADA utilizar o fundo, conforme prazos e condicOes
previstos em regulamento prOprio que sera submetido a aprovacão da
CONTRATANTE.

DA OPERACA-0, MANUTENCA-0 PREVENTIVA E

CORRETIVA DO COMPLEXO CULTURAL JULIO
PRESTE5/05E5P

A Fundagão OSESP ficara responsavel pela operacao, manutencao preventiva e
corretiva do imOvel consistente no Complexo Cultural JOU° Prestes/Sala Sao
Paulo/OSESP, comprometendo-se a aplicar anualmente, no custeio dessas
atividades, no minimo, o valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos recursos a

• ela transferidos em cada exercicio, por intermedio do contrato de gestao.

Caso ainda assim haja necessidade de intervencees adicionais no imOvel, as novas
despesas adicionais que excedam, em cada caso, 5,0% (cinco por cento) do
orcamento anual da CONTRATADA, correrao por conta da CONTRATANTE, na
medida de suas disponibilidades orcamentarias e financeiras.



DA OR6ANIZA ao

A FUNDACAO OSESP implantarä urn sistema de gestao interna dotado de estrutura
organizacional, sistemas administrativos, e operacionais, recursos humanos, controle
de patrimOnio, controladoria, comunicacao, regulamento de compras contemplando a
possibilidade de utilizacao da Bolsa EletrOnica de Compras — Sistema BEC/SP e do
Pregao EletrOnico, contratacOes, piano de cargos e salarios e controle de custos.
A Fundacào OSESP mantera o equilibrio econOmico-financeiro durante toda a

vigéncia do contrato de gestao.
A Fundacao OSESP elaborara urn relatOrio de custo medio por apresentacao, por

pliblico total.

DA REAVALIACA-0

0 presente Anexo Tecnico devera ser reavaliado ate 31 de julho de cada ano.

CRITÈRIO DE AVALIACÁO SEPAL DO

ATTN6IMENTO DA5 META5 DO CONTRA TO

DE GE5TA-0

Satisfacao total da meta — Realizacäo de 85% a 100%.

Satisfacao parcial da meta — Realizacao de 61% a 84,9%.

Meta nä° atingida — Abaixo de 60,9%.

i) Por meta Ilk) atingida havera penalidade de 3,0% (trés por cento), calculada
sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE;
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ii) Por meta parcialmente atingida havers penalidade de 1,5% (urn e meio por
cento), calculada sobre o valor total repassado pela CONTRATANTE.

A penalidade mencionada no item ii acima é alternativa. devendo. a criterio da
Comissao de Avaliacao, justificar sua aplicacão ou nao, cabendo a decisäo final a
SEC.

Os recursos financeiros referentes a penalidade deixarão de ser repassados pela
Secretaria de Estado da Cultura a Fundacao OSESP no ano seguinte.

A pesquisa a ser realizada pela Fundacao OSESP devera contar corn a aprovacao
da SEC quanto a empresa contratada e metodologia utilizada; e sempre em
consonancia corn a data da REAVALIACÁO prevista neste ANEXO TECNICO,



GL OSSARIO

Corpos estaveis: orquestra e coros;

Concerto sinfonico: Apresentaceo da orquestra corn ou sem solista e coro;

Concerto de camara: Apresentaceo da orquestra corn ou sem solista e coro
em formageo reduzida ou solistica;

Concerto didatico: Apresentaceo voltada para jovens e escolas corn
explicacOes especiais;

Concertos Fechados: Apresentacao realizada para empresas ou
patrocinadores, sem venda de ingressos ao p6blico;

Ensaio aberto: Ensaio de uma ou mais pecas musicals realizado corn a
presenca do pOblico;

) Temporada: ApresentacOes da orquestra ou do coro, sinf6nicas ou de
camera, compreendidas entre o primeiro e o Ultimo dia do ano civil;

Obras comissionadas: Feces encomendadas a urn compositor corn a
finalidade de serem apresentadas em primeiras audicOes mundiais pela
orquestra;  
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ANEXO TECNICO II
SISTEMA DE PAGAMENTO

2005
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar a FUNDACAO OSESP, no ano de
2005. o valor de RS 7.600.000.00 (sete milhoes e seiscentos mil reais). em duas parcelas a
primeira no valor de RS 5.000.000,00 (cinco milMes de reais) em 03 de novembro de 2005 e
a segunda no valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhães e seiscentos mil reais) em 07 de
dezembro de 2005.

2006
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar a FUNDACAO OSESP, no ano de

• 
2006, o valor total de R$ 43.000.000,00 (quarenta e ties milhoes de reais), em quatro
parcelas iguais e trimestrais, corn a seguinte distribuicao:
A primeira ate 05 de fevereiro. a segunda ate 05 de abril a terceira ate 05 de agosto e a
Ultima ate 05 de novembro.

2007
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar a FUNDAQAO OSESP, no ano de
2007, o valor total de R$ 43.000.000,00 (quarenta e tres milhees de reais), em quatro
parcelas iguais e trimestrais, corn a seguinte distribuicAo:
A primeira ate 05 de fevereiro, a segunda ate 05 de abril, a terceira ate 05 de agosto e a
Ultima ate 05 de novembro.

2008
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar a FUNDACAO OSESP, no ano de
2008, o valor total de R$ 43.000.000.00 (quarenta e trés milhOes de reais), em quatro
parcelas iguais e trimestrais, corn a seguinte distribuicAo:
A primeira ate 05 de fevereiro, a segunda ate 05 de abril, a terceira ate 05 de agosto e a• Ultima ate 05 de novembro.

2009
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar a FUNDACAO OSESP. no ano de
2009, o valor total de R$ 43.000.000,00 (quarenta e has milheies de reais), em quatro
parcelas iguais e trimestrais, corn a seguinte distribuic5o:
A primeira ate 05 de fevereiro, a segunda ate 05 de abril. a terceira ate 05 de agosto e a
Ultima ate 05 de novembro.

2010
A Secretaria de Estado da Cultura obriga-se a repassar a FUNDACAO OSESP. no ano de
2010, o valor total de R$ 35.833.333,33 (trinta e cinco milhOes oitocentos e trinta e trés mil
trezentos e trinta e trés reais e trinta e trés centavos), em quatro parcelas iguais e trimestrais,
corn a seguinte distribuigao:



A primeira ate 05 de fevereiro, a segunda ate 05 de abril, a terceira ate 05 de agosto e a
Ultima ate 05 de novembro.

Os valores estipulados neste anexo poderäo ser revistos e ajustados por ocasiao da
fixacäo do orcamento anual da Secretaria de Estado da Cultura, observando-se a
disponibilidade financeira de recursos orcamentarios.



ANEXO III

515TEMA DE DESPE5A COM PESSOAL
(Ll-MITES E CRITERI05)

A CONTRATADA gastart anualmente, no maxim° 85% (oitenta e cinco por cento)
dos seus recursos orcamentarios repassados via CONTRATO DE GESTAO corn
despesas na remuneracao (incluidas vantagens de qualquer natureza) a serem
percebidas pelos seus dirigentes e empregados, no exercicio de suas lunches.

Para o desempenho das atividades contratadas no CONTRATO DE GESTAO a
CONTRATADA contara corn um quadro de funcionarios aprovado pelo seu
Conselho de Administracao.

Para a contratacäo de pessoal a contratada devera adotar procedimento seletivo
prOprio ao qual sera dada publicidade. A CONTRATADA utilizara regras uniformes
e impessoais. de forma a possibilitar acesso a todos os interessados, sempre
observados os requisitos exigidos para o exercicio das atividades.

•



ANEXO IV - INVENTARIO E AVALIACAO DOS BENS MOVEIS

PORTARIA ADMINISTRATIVA - 1° SUBSOLO

Denominacao MarcatModelo n° da Placa Valor

LAVANDERIA
Maquina de Lavar Eretrolux Premium SC-42920 RS 1 00
Secadora Continental Evolution SC-42921 RS 1.00

COPA
Geladeira - quetyada Consul Biplex SC-42918 RS 1.00
Foga° - 6 Cocas Continental SC-43297 RS 1.00
Microondas Brastemp DES SC-42919 RS 1.00

FOYER e BAR CAFE
poltrona revestida em couro preto SC-43281 RS 1.00
poltrona revestida em couro preto SC-43282 RS 1.00
poltrona revestida em couro preto SC-43283 RS 1.00
poltrona revestida em couro preto SC-43284 RS 1,00
poltrona revestida em couro preto SC-43285 R$ 1.00
poltrona revestida em couro preto SC-43286 R$ 1.00
poltrona revestida em couro preto SC-43 287 R$ 1,00
sofa revestido em couro preto SC-43288 R$ 1,00
sofa revestido em couro preto SC-43289 RS 1.00
sofa estofado c/3 lugares SC-43373 RS 1.00
sofa estofado c13 lugares SC-43374 RS 1,00
mesa de centro corn tampo de marmore SC-43205 RS 1.00
mesa de contra corn tampo de marmore SC-43205 RS 1,00
mesa de centro cam tamp° de marmore SC-43207 RS 1,00
mesa de centro com tampo de marmore SC-43208 RS 1.00
mesa de centro com tampo de marmore SC-43280 RS 1.00
cadera fixa de madeira SC-43345 RS 1.00
cadeira fixa de madeira SC-43363 RS 1.00
cadeira fixa de madeira SC-43364 RS 1 00
cadeira fixa de madeira SC-50401 RS 1.00
cadeira fixa de madeira SC-43357 R5 1.00
cadeira fixa de madeira SC-43339 RS 1,00
cadeira fixa de madeira SC-43349 RS 1,00
cadeira fixa de madeira SC-43366 RS 1.00
cadeira fixa de madeira SC-43338 RS 1.00
cadera fixa de madeira SC-43329 RS 1,00
cadera fixa de madeira SC-43360 R5 1.00
cadeira fixa de madera SC-43354 RS 1,00
cadeira fixa de madeira SC-43351 RS 1.00
cadeira fixa de madeira SC-43346 AS 1,00
cadeira fixa de madeira SC-43334 RS 1.00
cadera fixa de madeira SC-43335 R5 1.00
cadera fixa de madera SC-43327 RS 1.00
cadeira fixa de madeira SC-43365 RS 1,00
cadeira fixa de madeira SC-43330 RS 1,00
cadeira fixa de madera SC-43325 RS 1,00
cadeira fixa de madera SC-43359 RS 1.00
cadeira fixa de madeira SC-43361 R$ 1,00
cadeira fixa de madeira SC-43348 RS 1.00
cadera fixa de madeira SC-43362 RS 1.00
cadeira fixa de madera SC-43333 RS 1.00
cadeira fixa de madeira SC-43341 RS 1,00



Mesa de centro corn Os de alumino e tampa de who RS 1.00SC-43213

Denominacao Marca/Modelo Valor

r.

cadeira fixa de madeira SC-43347 R$ 1.00
cadera fixa de madefra SC-43336 RS 1,00
cadeira fixa de madeira SC-50402 RS 1,00
cadera fixa de madera SC-43344 RS 1.00
cadeira fixa de madera SC-43343 RS 1.00
cadeira fixa de madera 5043352 RS 1.00
cadeira fixa de madera 5043340 RS 1 00
cadeira fixa de madeira SC-50411 RS 1.00
cadeira fixa de madeira SC-50412 RS 1.00
cadeira fixa de madeira SC-50409 R$ 1.00
cadera fixa de madera SC-50410 RS 1.00
cadeira fixa de madera SC-50414 R$ 1.00
cadeira fixa de madera SC-50415 RS 1.00
cadeira fixa de madera SC-50419 RS 1.00
cadeira fixa de madeira SC-50413 RS 1.00
cadeira fixa de madera SC-50420 RS 1.00
cadera fixa de madeira SC-50416 RS 1,00
cadera fixa de madeira SC-50418 RS 1.00
cadeira fixa de madeira SC-50417 RS 1.00
cadera fixa de madera SC-43350 RS 1.00
cadeira fixa de madera SC-43342 R5 1.00
cadeira fixa de madeira SC-43328 R5 1.00
cadera fixa de madeira SC-43326 RS 1,00
cadeira fixa de madeira SC-50405 RS 1,00
cadera fixa de madeira 80-50403 RS 1,00
cadera fixa de madera SC-50406 RS 1,00
cadera fixa de madera SC-50407 RS 1.00
cadera fixa de madera SC-50408 RS 1.00
cadera fixa de madera SC-50404 RS 1.00
cadeira fixa de madera SC-43335 RS 1.00
cadeira fixa de madera SC-43332 RS 1.00
cadera fixa de madeira SC-43358 RS 1.00
cadera fixa de madeira SC-43331 RS 1.00
cadeira fixa de madeira SC-43337 RS 1.00
cadeira Inca de madera SC-43356 RS 1 00
cadera fixa de madera SC-43322 RS 1.00
cadera fixa de madera SC-43324 RS 1.00
cadeira fixa de madeira SC-43323 RS 1,00
mesa de madeira SC-50421 RS 1,00
mesa de madera SC-44502 RS 1,00
mesa de madera SC-44501 RS 1.00
mesa de madera SC-44505 R5 1,00
mesa de madera SC-50423 RS 1.00
mesa de madeira SC-50422 RS 1.00
mesa de madeira SC-44504 RS 1.00
mesa de madeira SC-44515 RS 1.00
mesa de madera SC-50424 RS 1.00
mesa de madeira SC-44508 RS 1,00
mesa de madera SC-44513 RS 1.00
mesa de madera SC-44503 RS 1.00
mesa de madera SC-44507 RS 1.00
mesa de madeira SC-44514 RS 1.00
mesa de madeira SC-44509 RS 1,00
mesa de madera SC-44511 IRS 1,00
mesa de madera SC-50425 RS 1.00
mesa de madeira SC-44512 RS 1.00
mesa de madera SC-44510 RS 1.00

SALA DE CONVIVENCIA DOS MOSICOS -  TERRE°



Mesa de centro corn Os de aluminio e tampa de vidro SC-43214 RS 1,00
Poltrona de couro cinza SC-43226 R$ 1.00
Poltrona de couro cinza SC-43225 R$ 1.00
Poltrona de couro cinza SC-43223 RS 1.00
Poltrona de couro cinza SC-43224 RS 1,00

CAMARINS DO MEZANINO
Diva em couro SC-43292 RS 1.00
mesa redonda de vidro corn pes metaltcos SC-43253 RS 1,00

SC-
42940/SC-

2 cadeiras de couro vermelha corn Os de metal 42981 RS 1,00
Poltrono cinza de couro 01 lugar SC-43222 R$ 1.00
Poltrono cinza de couro 01 lugar SC-43221 RS 1.00

SALAD NOBRE
Mesa de vidro redonda corn pes de ferro SC-43230 RS 1,00
Poltrona de couro corn Os de madetra SC-42910 R$ 1.00
Poltrona de couro corn Os de madeira SC-43376 R$ 1.00
Poltrona de couro corn Os de madeira SC-42906 RS 1.00
Poltrona de couro corn Os de madeira SC-42909 RS 1.00
Poltrona de couro corn pies de madeira SC-42902 RS 1.00
Poltrona de couro coin Os de madeira SC-42904 RS 1.00
Poltrona de couro corn Os de madeira SC-42908 RS 1,00
Poltrona de couro corn it de madetra SC-43382 RS 1,00
Poltrona de couro corn Os de madeira SC-43383 R$ 1,00
Poltrona de couro corn rues de madeira SC-42903 R$ 1,00
Poltrona de couro con Os de madeira SC-42907 RS 1.00
Poltrona de couro corn pes Ce madeira SC-43377 RS 1.00
Poltrona de couro corn Os de madeira SC-43296 RS 1,00
Poltrona de couro corn Os de madetra SC-42901 R$ 1.00
Poltrona Ce couro corn Os de madeira SC-42905 RS 1,00
Poltrona Ce couro corn Os de madeira SC-43295 RS 1.00

Mesa retangular de vidro fume corn base de maden SC-43272 RS 1,00

Mesa retangular de vidro fume corn base de madeira SC-43271 R$ 1,00

ADMINISTRACAO DA SALA SAO PAULO
Mesa grande de madela corn 9 gavetas corn base
reveshda de couro SC-251419 R$ 1,00
aparelho video SONY SC-49799 R$ 1.00
Armada de madeira martini c/ 2 folhas de porta c./ 3
prateletras internas cr fechadura Giroftex SC-56090 RS 1.00
[dem SC-56060 RS 1.00
Mesa de escritOrio complementar de madeira marlin 6'
suporte de CPU Giroflex SC-56045 R$ 1.00
Modulo gavetetro de madeira marfim ci 3 gavetas c.:
fechadura Gtroftex SC-56053 RS 1.00
MOdulo gaveteiro de termite cinza ci 1 gaveta pequena e
urn gavelao ci fechadura Giraflex SC-56054 RS 1,00
Mesa de escriterio complementar de madeira martin cl
suporte Ce CPU Giroflex SC-56046 RS 1.00
Mesa de escriterio complementar de madeira marfim ci
suporte de CPU Giroflex SC-56047 RS 1.00
Mesa de escritOno complementar de madeira marfim ci
suporte de CPU Giroflex SC-56048 R$ 1.00
Mesa de escritOrio complementar de madeira martin ci
supone de CPU Giroflex SC-58049 RS 1.00



Mesa de escritbrio complementar de madeira marfim c./
suporte de CPU Giroflex SC-56050 RS 1,00 
Mesa de escnterio complementar de madeira marfim cr
suporte de CPU Giroflex SC-56051 RS 1.00
MOdulo volante Cl 3 gavetas Cl fechadura dernadeira
marfim Giroflex SC-56055 IRS 1.00
Modulo volante c/ 3 gavetas Cl fechadura demadecra
marfim Giroflex SC-56056 R$ 1.00
Modulo volante Cl 3 gavetas ci fechadura demaderra
marlin Giroflex SC-56057 RS 1.00
Mesa de escriterro complementar de madeira marfim Cl
suporte de CPU Giroflex SC-56052 RS 1.00
MOdulo gaveteiro Cl 3 gavetas madeira marfim Giroflex SC-56058 RS 1.00
:Abdul° gavetedo Cl 3 gavetas madeira marfim Giroflex SC-56059 RS 1,00
Mesa de escriterio complementar de madeira marfim Cl
suporte de CPU SC-56091 R$ 1.00
modulo volante c/3 gavetas SC-56094 RS 1.00

DIRETORIA DA SALA SAO PAULO
Mesa de madeira revesfida de couro e corn superficie de
v.dro - 11 gavetas SC-13009 RS 1,00

SC-
43372/SC-

2 sofas de 3 lugares. corn base de ferro 43375 RS 1,00
1 mesa de márrnore corn des de ferro SC-43274 R$ 1.00

•



 

 

ANEXO 051 
	

																																																								
1 Versão completa do documento disponível em http://www.fundacao-
osesp.art.br/upload/documentos/Transparencia/contrato_gestao/Contrato_Gestao_2010_com_aditamentos.pdf 

	

























 

 

ANEXO 061 
	

																																																								
1 Versão completa do documento disponível em http://www.fundacao-
osesp.art.br/upload/documentos/Transparencia/contrato_gestao/Contrato_Gestao_2015_com3aditamento.pdf 

	



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA

Gabinete do Secretario

CONTRATO DE GESTAO nO01/2015

CONTRATO QUE ENTRE 51 CELEBRAM 0 ESTADO DE SAO PAULO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DA CULTURA, E A FUNDACAO
ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE SAO PAULO, QUALIFICADA
COMO ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA PARA GESTAO DA
ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE SAO PAULO, DO COMPLEXO
CULTURAL JULIO PRESTES (SALA SAO PAULO) E PARA A PRODUCAO
E REALIZACAO DO FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDAO.

Pelo presente instrumento, de um lado 0 Estado de Sao Paulo, por intermedio da SECRETARIA DA
CULTURA, com sede nesta cidade, na Rua Maua, nO51, Luz, CEP 01028-000, Sao Paulo, SP, neste ato
representada pelo(a) Titular da Pasta, MARCELO MATTOS ARAUJO, brasileiro(a), portador(a) da
cedula de identidade RG nO6.455.951-8 SSP/SP e do CPF/MF nO028.721.728-07 doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado a FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA DO ESTADO DE SAO
PAULO, Organizac;:ao Social de Cultura, com CNPJ/MF nO07.495.643/0001-00, tendo enderec;:o a Prac;:a
Julio Prestes, n.o 16, 2° andar, CEP 01218-020, Sao Paulo - SP, e com estatuto registrado no 10°
Cart6rio Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica da Cidade de Sao Paulo-
SP, sob nO28161, neste ato representado por MARCELO DE OLIVEIRA LOPES,-Diretor Executivo,
brasileiro(a), portador(a) da cedula de identidade RG nO 16.713.316 SSP/SP e do CPF/MF nO 1
054.051.548-74, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista 0 que dispoe a Lei
Complementar Estadual nO 846 de 04/06/1998, 0 Decreto Estadual nO43.493, de 29/07/1998 e suas
alterac;:oes, e considerando a declarac;:ao de dispensa de licitac;:ao inserida nos autos do Processo SC n°
SC n° 116769/2015, fundamentada no ~ 1°, do artigo 6°, da referida Lei Complementar e alterac;:oes
posteriores, RESOLVEM celebrar 0 presente CONTRATO DE GESTAO referente a formac;:ao de uma
parceria para fomento e execuc;:ao de atividades relativas a area de Cultura, materializada pelo
gerenciamento e execuc;:ao de atividades a serem desenvolvidas junto a Orquestra Sinfonica do Estado
de Sao Paulo, ao Complexo Cultural Julio Prestes (Sala Sao Paulo), cujo uso fica permitido pelo periodo
de vigencia do presente contrato, e para a produc;:aoe realizac;:ao do Festival de Inverno de Campos do
Jordao, mediante as seguintes clausulas e condic;:oes.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1 -0 presente CONTRATO DE GESTAO tem por objeto 0 fomento, a operacionalizac;:ao da gestao e a
execuc;:ao, pela CONTRATADA, das atividades na area cultural referentes a Orquestra Sinfonica do
Estado de Sao Paulo, do Complexo Cultural Julio Prestes (Sala Sao Paulo) e para a produc;:ao e
realizac;:ao do Festival de Inverno de Campos do Jordao, em conformidade com os Anexos I a VII que
integram este instrumento.

2 - Fazem parte integrante deste CONTRATO DE GESTAo:
a) Anexo I - Plano de Trabalho - Estrategia de Ayao
b) Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e Proposta Oryamentaria Global
c) Anexo III - Compromissos de Informac;:ao
d) Anexo IV -Cronograma de Desembolso

Rua Maua, 51 - 20 andar - Luz -Sao Paulo/SP
CEP: 01028-900

PABX: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

http://www.cultura.sp.gov.br
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e) Anexo V - Termo de Permissao de Usa dos Bens M6veis e Intangiveis
f) Anexo VI - Termo de Permissao de Usa dos Bens Im6veis
g) Anexo VII - Resoluy80 SC 110 de 27/12/2013, que Dispoe Sabre Penalidades

3 - 0 objeto contratual executado devera atingir a fim a que se destina, com eficacia, eficiemcia e
qualidade requeridas.

CLAUSULA SEGUNDA

DAS ATRIBUICOES, RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATADA

Para a qualificada, integral e correta execuy80 deste CONTRATO DE GESTAO, a CONTRATADA se
compromete a cumprir, ah3m das determinayoes constantes da legislayao federal e estadual que rege a
presente contratayao, as seguintes atribuiyoes, responsabilidades e obrigayoes:

1 - Executar as atividades descritas no incluso "Anexo I - Plano de Trabalho - Estrategia de Ayao", bem
como cumprir as metas estabelecidas no "Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e Proposta Oryamentaria
Global",e as compromissos descritos no "Anexo III - Compromissos de Informay80" nos prazos previstos,
em consonancia com as demais clausulas e condiyoes estabelecidas neste CONTRATO DE GESTAo.

2 - Manter, durante a execuyao deste CONTRATO DE GESTAO, todas as condiyoes exigidas ao tempo 2
de sua qualificay80 como Organizayao Social.

3 - Utilizar a simbolo e a nome designativo do(s) equipamento(s) cultural(is), programa(s) au grupo(s)
artistico(s) cuja gest80 integra a objeto deste CONTRATO DE GESTAO, de acordo com as diretrizes da
area de Comunicayao da Secreta ria da Cultura.

4 - Aplicar as orientayoes de identidade visual recebidas da Secreta ria da Cultura em todas as ayoes de
divulgayao relacionadas ao objeto do CONTRATO DE GESTAO, utilizando a designay80 "Organizayao
Social de Cultura" junto a assinatura da instituiyao, quando esta for utilizada.

5 - Publicar no Diario Oficial do Estado enos sitios eletrOnicos vinculados ao objeto contratual, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do CONTRATO DE GESTAO, regulamento pr6prio
contendo as procedimentos que adotara nas aquisiyoes de bens e contratayoes de obras e serviyos com
recursos provenientes do CONTRATO DE GESTAO, garantindo a publicayao de suas eventuais
atualizayoes em no maximo 30 (trinta) dias da alteray80 promovida. Caso a regulamento ja tenha sido
publicado no Diario Oficial em virtude de contrato(s) de gestao anterior(es) com a CONTRATANTE, a
CONTRATADA fica desobrigada de realizar nova publicay80 no Diario Oficial, devendo apenas envia-Io a
CONTRATANTE para formalizay80 de nova ratificayao, bem como manta-Io disponivel nos sitios
eletrOnicos.

6 - Contratar pessoal necessaria para a execuyao das atividades previstas neste CONTRATO DE
GESTAO, atraves de procedimento seletivo pr6prio, nos termos de seu manual de recursos humanos,
garantindo foco na qualificayao, experiancia e compromisso publico, com objetividade, impessoalidade e
ampla publicidade dos processos seletivos e de seus resultados.

Rua Maw:!, 51 - 20 andar - Luz - Sao Paulo/SP
CEP: 01028-900

PABX:(11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br
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7 - Cumprir a legislactao trabalhista, bem como manter em dia 0 pagamento das obrigac;oes tributarias e
previdenciarias, fornecendo certidoes negativas e de regularidade fiscal, sempre que solicitadas pela
CONTRATANTE.

8 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais na contratac;ao de pessoal
para as atividades previstas neste CONTRATO DE GESTAo.

9 - Observar como limites: 1,5% do total anual de despesas previstas no plano de trabalho para a
remunerac;ao e vantagens de qualquer natureza para os dirigentes e 60% do total anual de despesas
previstas no plano de trabalho para remunerac;ao e vantagens para os demais empregados, ressaltando
que os salarios deverao ser estabelecidos conforme pad roes utilizados no Terceiro Setor para cargos
com responsabilidades semelhantes, baseando-se em referenciais especificos divulgados por entidades
especializadas em pesquisa salarial existentes no mercado.

10 - Administrar os bens m6veis e im6veis cujo uso Ihe fora permitido, em conformidade com 0 disposto
nos respectivos Termos de Permissao de Uso, ate sua restituic;ao ao Poder Publico, mantendo em
perfeitas condic;oes de uso as im6veis, bens, equipamentos e instrumentais necessarios para a
realizac;ao das atividades contratualizadas, cujos inventarios atualizados constarao dos devidos Termos
de Permissao.

11 - Manter, em perfeitas condic;oes de integridade, seguranc;a e regularidade legal, os im6veis 3
permitidos ao uso durante a vigemcia do CONTRATO DE GESTAO, promovendo ac;oes e esforc;os,
acordados com a CONTRATANTE, para as regularizac;oes e melhorias necessarias.

12 - Efetuar a contratac;ao dos seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, relacionados aos im6veis
e atividades avenc;ados, com coberturas em valores compativeis com as edificac;oes e usos.

13 - Submeter a aprovac;ao previa da CONTRATANTE os pianos de ac;ao de projetos culturais que
impliquem:

a) 0 uso de espac;os internos dos bens im6veis, predios ou terrenos, objeto do CONTRATO DE
GESTAO, para empreendimentos diversos, que nao estejam previamente autorizados pelo Termo de
Permissao de Usa de Bens Im6veis (Anexo VI deste), tais como: montagem de restaurantes,
lanchonetes, quiosques, lojas, estacionamentos, livrarias e assemelhados;

b) a cessao gratuita au onerosa de espac;o para realizac;ao de eventos de qualquer natureza, bem como
atividades culturais nao previstas nos Anexos deste CONTRATO DE GESTAO, indicando as tipos e
caracteristicas dos eventos culturais previstos, os criterios e condic;oes para sua realizac;ao e os
cuidados que serao tomados relativos a: obtenctao das autorizac;oes legais quando for 0 caso,
preservac;ao do patrimonio e seguranc;a;

c) 0 emprestimo de bens m6veis do patrimonio artistico, hist6rico e cultural a organizac;oes nacionais ou
internacionais, para exibic;ao em mostras, exposic;oes e outros eventos, em virtude de intercambio ou
nao, garantindo os cuidados de salvaguarda do patrimonio e a contratac;ao de seguro multirrisco para
as referidos bens em cada emprestimo realizado;

d) a restaurac;ao de obras do acervo artistico, hist6rico e cultural, informando a politica de conservac;ao
e restauro adotada, os referenciais metodol6gicos e os cuidados de salvaguarda do acervo;

e) 0 descarte e/ou substituic;ao de bens m6veis nao integrantes do patrimonio museol6gico ou artistico,
hist6rico e cultural.
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14 - Submeter a aprova980 previa da CONTRA TANTE as a90es au projetos culturais descritos nas
alfneas "a" a "e" do item 13 desta Clausula, caso n80 tenha submetido a plano de a980 equivalente au.
caso a a980 ou projeto cultural seja diferente daqueles contemplados no plano de a980 submetido e
aprovado. A CONTRATANTE podera se opor ao pedido de aprova98o, de forma fundamentada, no prazo
15 (quinze) dias.

15 - Responsabilizar-se pela repara980 au indeniza980 de dana, material e/ou moral, decorrente de a980
au omiss80, dolosa ou culposa (negligencia, impericia au imprudencia) de seus agentes, causado ao
Estado, aos usuarios (au consumidores) dos servi90s au a terceiros, sem prejuizo das demais
comina90es legais e contratuais.

16 - A responsabilidade de que trata a item 15 desta Clausula estende-se aos casas de dana causado
par falhas relativas a presta980 dos servi90s, nos termos do artigo 14 da Lei nO8.078, de 11/09/90
(C6digo de Defesa do Consumidor).

17 - Responsabilizar-se pelos danos causados par a980 au omiss80 dolosa ou culposa (negligencia,
impericia au imprudencia) aos bens m6veis e/ou obras de arte que constituem patrimonio hist6rico,
artistico e cultural.

18 - Atender aos usuarios com dignidade e respeito, de modo universal e igualitario, mantendo-se
sempre a qualidade na presta9i3o dos servi90s culturais e educativos observando a legisla980 especial e 4
de prote980 ao idoso, a crian9a, ao adolescente e ao portador de deficiencia, bem como a legisla980
referente a meia-entrada e as resolu90es especfficas da CONTRATANTE, vigentes na assinatura deste
CONTRATO DE GESTAO, referentes a polftica de gratuidade, isen90es e descontos.

19 - Manter, em local visivel ao publico em geral, nos espa90s fisicos onde S80 desenvolvidos as
trabalhos relativos ao objeto contratual, placa indicativa dos endere90s eletronicos e fisicos da Ouvidoria
da Secretaria da Cultura,a qual as usuarios possam apresentar as reclama90es relativas as atividades e
servi90s culturais, segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE em atendimento a Lei 10.294/1999, a
Lei 12.806/2008e ao Decreto 60.399/2014, que dispoem sabre prote980 e defesa do usuario do servi90
publico do Estado.

20 - Publicar e manter disponivel ao publico na internet, nos dominios e sitios eletronicos vinculados ao
objeto contratual, atualizando, sempre que necessaria, as seguintes informa90es:

a) Apresenta980 e hist6rico do objeto contratual (equipamento 1 programas principais 1 grupos
artisticos);

b) Programa980 atualizada, de acordo com as caracteristicas do objeto do CONTRATO DE
GESTAO;

c) Logistica de acesso e informa90es de funcionamento do objeto contratual;
d) Ficha tecnica, indicando as funcionarios vinculados ao objeto do CONTRATO DE GESTAO;
e) Manual de Recursos Humanos;
f) Regulamento de Compras e Contrata90es;
g) Divulga980 de vagas em aberto, com informa980 sobre criterios e prazos de sele98o, de acordo

com seu manual de recursos humanos e regulamento de contrata90es;
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h) Divulga~ao das compras e contrata~oes em aberto e dos criterios e prazos de sele~ao de acordo
com seu regulamento de compras e contrata~oes;

i) Contato da Ouvidoria da Secretaria da Cultura, conforme as orienta~oes da CONTRATANTE;
j) Link para 0 CONTRATO DE GESTAO e seus Anexos no Portal da Transparencia do Estado de

SP;

k) Relat6rios de atividades anuais e demonstra~oes contabeis (balan~os patrimoniais e pareceres
de auditores independentes) de todos os anos do CONTRATO DE GESTAO em vigor;

I) Estatuto Social da CONTRATADA;
m) Rela~ao atualizada de Conselheiros e dirigentes da CONTRATADA.

21 - Apresentar trimestralmente a Unidade Gestora da CONTRATANTE ate 0 dia 20 (vinte) do mes
seguinte ao termino do 1°, 2° e 3° trimestres, relat6rios de atividades do periodo, conforme modele da
CONTRATANTE, para verifica~ao pela Unidade Gestora e pela Comissao de Avalia~ao quanto ao
cumprimento das diretrizes e metas definidas do CONTRATO DE GESTAO, contendo 0 comparativo das
metas cumpridas x metas previstas, 0 relat6rio gerencial de acompanhamento da execu~ao or~amentaria
global e os documentos previstos para entrega trimestral no Anexo III - Compromissos de Informa~ao.

22 - Apresentar anualmente, conforme previsto no cronograma estabelecido pela Secretaria, relat6rio
anual de atividades, para verifica~o pela Unidade Gestora e pela Comissao de Avalia~ao, quanto ao
cumprimento das diretrizes e metas definidas do CONTRATO DE GESTAO, contendo 0 comparativo das
metas cumpridas x metas previstas para os quatro trimestres do exercicio anterior, 0 relat6rio gerencial
de acompanhamento da execu~ao or~amentaria global e os documentos previstos para entrega anual no
Anexo III - Compromissos de Informa~ao.

23 - Apresentar a Unidade Gestora da CONTRATANTE nos prazos indicados abaixo:
a) mensalmente, ate 0 dia 10 (dez), relat6rio de publico presencial dos objetos contratuais (contendo

numeros de publico gerall publicos educativos I publicos das a~oes de circula~ao no Estado e
outros publicos alvo definidos no plano de trabalho) e de publico virtual no(s) sitio(s) eletronico(s)
vinculado(s) aos objetos contratuais, seguindo referencial definido pela CONTRATANTE;

b) mensalmente, ate 0 dia 10 (dez), c6pia do protocolo de entrega da DOAR - Demonstra~ao de
Origem e Resultados exigida pela Secreta ria da Fazenda;

c) mensalmente, ate 0 dia 10 (dez) do mes subsequente, a planilha de saldos e os extratos
bancarios de movimenta~ao das contas vinculadas ao CONTRATO DE GESTAO, bem como 0
fluxo de caixa elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

d) mensalmente, ate 0 dia 10 (dez) do mes subseqOente, rela~ao com c6pia das notas fiscais com
identificac;:ao da entidade beneficiaria, do tipo de repasse e numero do ajuste, bem como do
6rgao repassador, de todas as aquisic;:oes de bens m6veis que forem realizadas com recursos do
CONTRATO DE GESTAO, bem como de acervo adquirido ou recebido em doac;:aodestinada ao
objeto contratual ou as atividades do CONTRATO DE GESTAO, para atualiza~ao pela Secreta ria
da Cultura no inventario do respectivo Termo de Permissao de Uso;

e) mensalmente, ate 0 dia 25 (vinte e cinco), informe de programa~ao do mes seguinte, conforme
modelo definido pela CONTRATANTE;

f) quadrimestralmente, ate 0 dia 15 (quinze) do mes seguinte ao termino do quadrimestre, 0
relat6rio quadrimestral de receitas e despesas, pelo regime de caixa, conforme modelo da
Secretaria, em atendimento a Lei de Diretrizes Orc;:amentaria;
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g) ate 30 (trinta) dias da data de sua realizayao, c6pia das atas de reunioes do Conselho de
Administrayao da CONTRATADA, devidamente protocoladas para registro, que abordem
assuntos relacionados ao CONTRATO DE GESTAO, exceto nos casos de aprovayao de termos
de aditamentos, quando as atas deverao ser apresentadas previamente a assinatura do ajuste;

h) ate 180 (cento e oitenta) dias antes do encerramento contratual, a previsao de saldo das contas
vinculadas ao CONTRATO DE GESTAO na data de encerramento, ja indicando a previsao de
provisionamento de recursos necessarios para custear as despesas realizadas ate a data de seu
encerramento e aquelas comprometidas no periodo de sua vigemcia, mas concluidas somente no
periodo de 90 (noventa) dias destinados a prestayao de contas (tais como custeio de utilidades
publicas e pagamento de serviyos de auditoria independente e publicayao no Diario Oficial do
Estado de Sao Paulo);

i) juntamente com 0 relat6rio anual de atividades do ultimo exercicio, 0 relat6rio final da execuyao
contratual, contendo 0 balanyo geral dos resultados alcanyados em comparayao aos previstos no
contrato de gestao, bem como relat6rio gerencial consolidado da execuyao oryamentaria global.

24 - Comunicar oficialmente a CONTRATANTE, no relat6rio trimestral seguinte, a celebrayao de
instrumentos de convemios, termos de parceria ou cooperayao tecnica com outras pessoas juridicas,
publicas ou privadas, nacionais ou internacionais, quando a iniciativa vincular-se aos equipamentos ou
programas culturais objeto do CONTRATO DE GESTAO, onerando-o ou nao.

25 - Efetuar auditoria anual dos demonstrativos financeiros e contabeis do CONTRATO DE GESTAO,
assim como das contas anuais da entidade, com 0 auxilio de auditoria externa independente,
previamente aprovada pelo Conselho de Administrayao.

26 - Obedecer as normas arquivisticas do Sistema de Arquivos do Estado de Sao Paulo - SAESP,
conforme determina 0 Paragrafo 1° do Artigo 1° do Decreto nO48.897, de 27 de agosto de 2004.

27 - Dar acesso a todas as informayoes solicitadas, nos termos da lei, e responder aos questionamentos
da CONTRATANTE e dos 6rgaos fiscalizadores (Comissao de Avaliayao, Secreta ria da Fazenda,
Tribunal de Contas e Ministerio Publico), bem como do Serviyo de Informayao ao Cidadao,
encaminhando documentos e informayoes solicitadas referentes aos CONTRATOS DE GESTAO nos
prazos por estes definidos, ressalvadas, em qualquer caso, as exceyoes devidamente fundamentadas.

28 - Nas hip6teses de: encerramento contratual, rescisao contratual, extinyao da CONTRATADA e/ou
desqualificayao da CONTRATADA, informar a CONTRATANTE a composiyao do quadro de funcionarios
que integram os grupos artisticos, bem como os que realizam serviyos tecnicos especializados para
conhecimento da CONTRATANTE, que, de comum acordo com a CONTRATADA e a bem do interesse
publico, avaliara a possibilidade de sucessao trabalhista, nos termos da legislayao vigente, a bem do
interesse publico, por parte da Organizayao Social que vier a assumir a gestao do objeto contratual.

29 - Apresentar relat6rio final de atividades e prestayao de contas do CONTRATO DE GESTAo a
Unidade Gestora da CONTRATANTE ate 90 (noventa) dias ap6s 0 encerramento do CONTRATO DE
GESTAo, incluindo comprovayao de que foram quitadas todas as obrigayoes contratuais existentes, e'
informando a eventual existencia de obrigayoes e/ou passivos ainda pendentes, objeto de discussoes
administrativas ou judiciais ate a data de encerramento do CONTRATO DE GESTAO nos termos da
legislayao.
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CLAUSULA TERCEIRA
DAS ATRIBUICOES, RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Para a qualificada, integral e correta execuyao deste CONTRATO DE GESTAO, a CONTRATANTE se
compromete a cumprir, alem das determina«;oes constantes da legisla«;so federal e estadual que rege a
presente contrata«;so, as seguintes atribui«;oes, responsabilidades e obriga«;oes:

1 - Prover a CONTRATADA dos meios e recursos financeiros necessarios a execu«;so do objeto deste
CONTRATO DE GESTAO, nos prazos e valores estipulados no Anexo IV - Cronograma de Desembolso.

2 - Programar no or«;amento do Estado, para os exerclcios subsequentes ao da assinatura do presente
CONTRATO DE GESTAO, os recursos necessarios, nos elementos financeiros especlficos para custear
a execu«;so do objeto contratual, de acordo com 0 sistema de repasse previsto no "Anexo IV -
Cronograma de Desembolso", que integra este instrumento.

3 - Permitir 0 uso dos bens m6veis, im6veis e intanglveis, mediante ato do Secretario da Cultura e
celebra«;so dos correspondentes Termos de Permissso de Uso.

4 - Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta clausula anteriormente a formaliza«;so
dos respectivos Termos de Permissso de Uso e manter atualizados os processos relacionados aos 7
referidos Termos.

5 - Publicar no Portal da Transparencia do Estado de SP 0 Contrato de Gestso assinado com todos os
seus Anexos, bern como todos os termos de aditamento em ate 30 (trinta) dias de sua formaliza«;so.

6 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar,por meio da Unidade Gestora designada, os resultados da execu«;so
deste CONTRATO DE GESTAO, emitindo pareceres peri6dicos trimestrais e anuais referentes ao
cumprimento: das atividades descritas no "Anexo I - Programa de Trabalho - Estrategia de A«;so"; das
metas estabelecidas no "Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e Proposta Or«;amentaria Global" e dos
compromissos descritos no "Anexo III - Compromissos de Informa«;80" nos prazos previstos, bern como
ao atendimento das de rnais clausulas e condi«;oes estabelecidas neste CONTRATO DE GESTAo.

7 - Analisar anualmente, por meio da Unidade Gestora designada, a capacidade e as condi«;oes de
execu«;80 das atividades comprovadas por ocasiao da qualifica«;80 da CONTRATADA como Organiza«;80
Social de Cultura, para verificar se ela mantem suficiente nlvel tecnico para a execu«;80 do objeto
contratual.

8 - Analisar 0 regulamento de que trata 0 Item 5 da Clausula Segunda, no prazo de ate 90 (noventa) dias
a contar da comprova«;80 de sua publica«;80 no Diario Oficial, assinalando prazo razoavel para as
adequa«;oes pertinentes, se for 0 caso.

9 - Deliberar sobre as materias contidas nos itens 13 e 14 da Clausula Segunda.
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10 - Promover, observado 0 interesse publico e as disposi90es legais pertinentes, 0 afastamento de
servidores publicos para terem exercicio na Organiza9ao Social de Cultura.

11 - Viabilizar os recursos necessarios a CONTRATADA, quando da inexistencia de recursos de
contingencia suficientes em conta vinculada ao CONTRATO DE GESTAO, em tempo habil para 0
cumprimento de condena90es transitadas em julgado ou em decorrencia de acordo amigavel que deve
ser comunicado a CONTRATANTE, para pagamento de dividas Iiquidas e certas de natureza trabalhista,
previdenciaria, civel ou tributaria, provenientes de fatos geradores ocorridos anteriormente a gestao do
objeto contratual pela CONTRATADA, e cuja responsabilidade venha a ser imputada a CONTRATADA,
na qualidade de responsavel por sucessao da CONTRATANTE ou de outra Organiza9ao Social, ou em
decorrencia do objeto contratual.

12 - Viabilizar os recursos necessarios a CONTRATADA, quando da inexistencia de recursos de
contingencia suficientes em conta vinculada ao CONTRATO DE GESTAO, em tempo habil para 0
cumprimento de condena90es transitadas em julgado ou em decorrencia de acordo amigavel que deve
ser comunicado a CONTRATANTE, para pagamento de dividas Iiquidas e certas de natureza trabalhista,
previdenciaria, civel ou tributaria, provenientes de fatos gerados durante a vigencia contratual, cuja
responsabilidade seja imputada a CONTRATADA, desde que nao caracterizem hip6teses de culpa grave'
ou dolo, reconhecidos judicialmente.

CLAUSULA QUART A
DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

A execu9ao do presente CONTRATO DE GESTAO sera acompanhada pela Unidade de Fomento e
Difusao de Produ9ao Cultural, que sera responsavel pela verifica9ao e fiscaliza9ao peri6dica do
cumprimento quantitativo e qualitativo das a90es, metas e obriga90es previstas nos Anexos I, II e III
deste CONTRATO DE GESTAo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A Unidade Gestora elaborara pareceres trimestrais e anuais referentes as
realiza90es alcan9adas, objetivos atingidos, qualidade e eficiencia da execu9ao contratual, observando-
se a rela9ao entre os custos e os beneficios dos resultados alcan9ados, para envio a Comissao de
Avalia9ao, bem como a CONTRATADA, nos prazos definidos em cronograma anual de monitoramento e
avalia9ao dos Contratos de Gestao da Pasta.

PARAGRAFO SEGUNDO - A Unidade Gestora sera auxiliada pela Unidade de Monitoramento no
monitoramento peri6dico dos contratos de gestao, por meio de visitas tecnicas, reunioes e analise de
relat6rios e pareceres.

CLAUSULA QUINTA
DA AVALIACAO

A analise peri6dica dos resultados desta aven9a sera feita por Comissao de Avalia9ao da Execu9ao dos
Contratos de Gestao constituida pela Secreta ria da Cultura, que procedera, por meio da verifica9ao dos
relat6rios da CONTRATADA e dos pareceres das Unidades Gestora e de Monitoramento da
CONTRATANTE, a avalia9i!io do desenvolvimento das atividades e dos resultados atingidos com a
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execuc;:ao do CONTRATO DE GESTAO, verificando a relac;:aoentre as metas propostas e os resultados
alcanc;:ados, e elaborando relat6rio conclusivo a ser encaminhado ao Secreta rio da Cultura e a
Assembleia Legislativa do Estado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A verificayao de que trata 0 "caput" desta clausula, relativa ao cumprimento
pela CONTRATADA das diretrizes e metas acordadas com a CONTRATANTE, restringir-se-a aos
resultados obtidos em sua execuc;:ao,atraves dos indicadores de desempenho estabelecidos nos Anexos
do CONTRATO DE GESTAO, em confronto com as metas pactuadas e com a economicidade no
desenvolvimento das respectivas atividades, devendo levar em conta ainda os impactos decorrentes de
eventuais atrasos no repasse de recursos pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na analise da execuc;:ao orc;:amentaria frente aos resultados alcanc;:ados, a
Comissao de Avaliac;:ao sera auxiliada pela Unidade de Monitoramento da CONTRATANTE, que emitira
pareceres economico-financeiros anuais de monitoramento e avaliac;:ao da prestac;:ao de contas do
CONTRATO DE GESTAo.

PARAGRAFO TERCEIRO - A Comissao de Avaliac;:ao elaborara pareceres trimestrais e anuais para
envio ao Secreta rio da Cultura e a Assembleia Legislativa, bem como a CONTRATADA, nos prazos
definidos em cronograma anual de monitoramento e avaliac;:aodos Contratos de Gestao da Pasta.

CLAUSULA SEXT A
DO PRAZO DE VIGENCIA

o prazo de vigencia do presente Contrato sera de 01/11/2015 ate 31/12/2019, podendo ser prorrogado
de comum acordo entre as partes, nos termos da legislac;:ao aplicavel, depois de atestado 0 bom
desempenho na execuc;:aodo contrato em curso.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Nao obstante 0 prazo estipulado no caput desta Clausula, a vigencia
contratual nos exercicios subsequentes ao da assinatura do CONTRATO DE GESTAO estara sujeita a
condic;:ao resolutiva, consubstanciada na existencia de recursos aprovados nas respectivas Leis
Orc;:amentarias de cada exercicio, para atender as respectivas despesas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo a resoluc;:aodo CONTRATO DE GESTAO com base na condic;:ao
estipulada no Paragrafo anterior, a CONTRATADA nao tera direito a qualquer especie de indenizac;:ao,
sendo garantidos pela CONTRATANTE os custos com a desmobilizac;:ao, incluindo os custos de rescisao
de quaisquer contratos celebrados com terceiros e os demais compromissos ja assumidos para execuc;:ao
do presente CONTRATO DE GESTAo ate a data do encerramento contratual, caso os recursos
existentes nas contas bancarias referidas na clausula 7a, Paragrafo Setimo, alineas "a", "b", "c" e "d", nao
sejam suficientes para saldar as obrigac;:oes.

PARAGRAFO TERCEIRO - Como alternativa a resoluc;:ao do CONTRATO GE GESTAO, as partes
poderao optar por manter a sua continuidade, reduzindo de comum acordo as atividades contidas no
plano de trabalho, mediante a celebrac;:aode aditivo contratual.

9

Rua Maucl, 51 - 2° andar - Luz - Sao Paulo/SP
CEP: 01028-900

PABX: (11) 3339-8000
www.cultura.sp.gov.br

http://www.cultura.sp.gov.br


GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA

Gabinete do Secretikio

CLAUSULA SETIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

As fontes de recursos financeiros para a execu(fao do objeto do presente CONTRATO DE GESTAO
poderao ser:
1 - Repasses de recursos provenientes da CONTRATANTE e os rendimentos de suas aplicacoes.
2 - Receitas operacionais oriundas da execucao contratual (e 0 rendimento de suas aplicacoes)
provenientes de: a) realiza(fao de atividades relacionadas ao objeto contratual, tais como: venda de
ingressos e de assinaturas; b) utiliza(fao de seus espa(fos fisicos, para oferecer ao publico servi(fos de
cafe, restaurante, loja, livraria, estacionamento e afins, em conformidade com 0 Anexo VI - Termo de
Permissao de Usa de Bens Im6veis; c) outras formas de cessao remunerada de usc dos espa(fos fisicos,
previamente autorizadas no Anexo VI ou pontualmente autorizadas, mediante solicita(fao pela
CONTRATADA; d) rendas diversas, inclusive de venda ou cessao de produtos, tais como direitos autorais,
e conexos; e) outros ingressos dessa natureza.
3 - Receitas Diversas: oriundas de patrocinios, fomentos e incentivos, tais como doa(foes, legados,
apoios e contribui(foes de pessoas fisicas e juridicas nacionais e estrangeiras com ou sem usc de leis de
incentivo, destinados a execu(fao dos objetivos deste CONTRATO DE GESTAo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execu980 do objeto deste CONTRATO DE GESTAO,
conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, II e III, a CONTRATANTE
repassara a CONTRATADA, no prazo e condi(foes constantes deste instrumento, bem como no Anexo IV 10
- Sistema de Pagamento (Cronograma de Desembolso), a importancia global de R$ 256.587.108,00
(duzentos e cinquenta e seis milhoes, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e oito reais).

PARAGRAFO SEGUNDO - Os recursos do Paragrafo Primeiro desta Clausula poderao ser alterados
mediante aditamento contratual de comum acordo, a qualquer tempo, para acrescimo ou para supressao
de valores, com 0 necessario ajuste das metas do CONTRATO DE GESTAO, conforme as
disponibilidades financeiras dos recursos alocados no or(famento do Estado de Sao Paulo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os recursos repassados a CONTRATADA poderao ser por esta aplicados
no mercado financeiro, em aplica(foes de baixo risco, desde que os resultados dessas aplica(foes sejam
revertidos exclusivamente ao cumprimento dos objetivos deste CONTRATO DE GESTAo.

PARAGRAFO QUARTO - Para fomento e execu(fao do objeto deste CONTRATO DE GESTAO,
conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, II e III, a CONTRATADA se-
compromete a captar recursos correspondentes a um percentual variavel de 62% e 124% do valor
repassado anualmente pela CONTRATANTE, de acordo com 0 Anexo II, num total captado, para 0 ana
de 2015, de R$ 6.203.692 (seis milhoes, duzentos e tres mil, seiscentos e noventa e dois reais), por meio
de gera(fao de receitas operacionais e/ou diversas, incentivadas ou nao, conforme descrito nos itens 2 e
3 do caput desta Clausula. Para os exerclcios subsequentes, as metas de capta(fao serao aquelas
previstas no Anexo II - Plano de Trabalho, mantendo a propor980 em rela(fao ao repasse do 10 ano,
salvo delibera(fao em contrario justificada e acordada entre as partes.

PARAGRAFO QUINTO - 0 total de recursos para a realiza(fao de cada Plano de Trabalho Anual,
excetuadas as metas condicionadas descritas nos Anexos do CONTRATO DE GESTAo, sera
correspondente a soma do repasse a ser efetuado pela CONTRATANTE mais a capta(fao de recursos a
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ser realizada pela CONTRATADA dentro da meta estabelecida, ficando a CONTRATADA comprometida
a realizar a totalidade das metas previstas no Plano de Trabalho Anual mesmo que nao efetue a
integralidade da capta9ao de recursos que se comprometeu a captar, conforme Paragrafo Quarto desta
Clausula, podendo para tanto otimizar os recursos repassados e buscar parcerias nao-financeiras.
Antevendo a impossibilidade de cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho, por
insuficiencia de recursos repassados ou captados nos termos do caput desta Clausula, a CONTRATADA
devera submeter a CONTRATANTE proposta justificada de sua adequa9ao, para embasar 0 aditamento
do CONTRATO DE GESTAo.

PARAGRAFO SEXTO - A execu9ao das metas condicionadas descritas nos Anexos do CONTRA TO DE
GESTAO somente acontecera mediante a ocorrencia de pelo menos uma das seguintes situa90es:

a) Capta~o de recursos provenientes de receitas operacionais e/ou receitas diversas acima do
montante previsto no Paragrafo Quarto desta Clausula, em tempo habil para a execu9ao das
metas, cabendo a CONTRATADA a analise de viabilidade quanto a essa execu~o.

b) Otimiza9ao, por parte da CONTRATADA, dos recursos repassados e/ou captados ate os valores
previsto no Paragrafo Quarto desta Clausula.

c) Repasse adicional de recursos por parte da CONTRATANTE.

PARAGRAFO SETIMO - A CONTRATADA devera manter ao menos quatro contas bancarias distintas e
especificas sob sua titularidade, para gestao dos recursos relacionados a este CONTRATO DE GESTAO,
conforme segue: 11
a) Conta de recursos de repasse: para movimenta9ao e aplica9ao dos recursos financeiros

repassados pela CONTRATADA, com a finalidade de viabilizar a execu9ao do CONTRATO DE
GESTAo.

b) Conta de recursos de reserva: para aplica9ao de 6% (seis por cento) do total de recursos
financeiros repassados pelo Estado em cada parcela do exercicio de 2016 do presente CONTRATO
DE GESTAO, com a finalidade de constituir uma reserva de recursos sob a tutela do Conselho de
Administra9ao da CONTRATADA, que podera ser utilizada na hip6tese de atraso superior a 5 (cinco)
dias no repasse de recursos por parte da CONTRATANTE. A utiliza9ao destes recursos fica
condicionada a previa aprova9ao pelo Conselho de Administra9ao da CONTRA TADA, sendo que os
respectivos valores deverao ser restituidos a reserva em ate 3 (tres) dias uteis ap6s a efetiva9ao do
repasse pela CONTRA TANTE.

c) Conta de recursos de contingencia: para aplica9ao de parte dos recursos financeiros repassados
pelo Estado, com a finalidade de suportar eventuais contingencias conexas a execu9ao contratual,
sendo composta de 0,2% do valor repassado pela CONTRATANTE a cada parcela do exercicio de
2016, percentual este considerado pelas partes compativel com a finalidade da conta e fixado pelo
Secreta rio da Cultura de comum acordo com a CONTRATADA, alem da transferencia do saldo da
conta do Fundo de Reserva de Recursos destinada a Contingencias Conexas do CG 41/2010 para a
conta de Contingencia do presente CONTRATO. Na composi9ao e utiliza9ao dessa conta, devera
ser observado que:

c.1) a Organiza~o Social podera contribuir com recursos pr6prios para a conta de recursos de
contingencia de que trata esta alinea "c".
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c.2) os recursos financeiros depositados na conta bancaria a que se refere esta alinea "c" somente
poderao ser utilizados por delibera~ao de 3/4 (tres quartos) dos membros do Conselho de
Administra~o da CONTRATADA e do Secreta rio da Cultura, a quem e facultado delegar 0
exercicio dessa competencia.
c.3) Caso as contingencias previstas nesta alinea "c" refiram-se a ordens ou condena~oes judiciais
em processos civeis, trabalhistas e tributarios ou sejam decorrentes de acordos judiciais em a~oes
promovidas em face da CONTRATADA, na esfera federal, estadual ou municipal, de competencia
da justi~a comum ou espeeializada,que tenham de ser cumpridos em prazo inferior a 15 (quinze)
dias, fica desde ja autorizada pelo Secreta rio da Cultura a utiliza~ao de recursos da conta bancaria
destinada a contingencias, devendo a mesma ser aprovada pelo Conselho de Administra~ao da.
CONTRATADA, sem prejuizo de outras eventuais utiliza~oes na forma do subitem anterior.

c.4) No caso excepcional do subitem anterior, ficara a CONTRATADA obrigada a encaminhar a
CONTRATANTE a documenta~ao pertinente, com os devidos esclarecimentos referentes a
movimenta~ao efetuada, no relat6rio trimestral seguinte.

c.5) Ao final do CONTRATO DE GESTAO, eventual saldo financeiro remanescente na conta de
recursos de contingencia a que se refere esta alinea "c" sera rateado entre 0 Estado e a
Organiza~ao Social, observada a mesma propor~ao em que ela foi constituida.

d) Conta de recursos operacionais e captados: para movimenta~ao e aplica~ao dos reeursos
provenientes de receitas operacionais oriundas da execu~ao contratual e de outras receitas diversas
livres e nao vinculadas as leis de incentivo, conforme descritas nos itens 2 e 3 do "caput" desta 12
Clausula, com a finalidade de compor 0 valor previsto no Paragrafo Quarto desta Clausula.

PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATADA devera receber os recursos fin~nceiros que Ihe forem
repassados pela CONTRATANTE nas seguintes eontas correntes especificas e exclusivas no Banco do
Brasil, que deverao fazer referencia a esta parceria, de modo a que nao sejam eonfundidos com os
recursos pr6prios da CONTRATADA, e cujos saldos deverao ser comunicados a CONTRATANTE na
planilha de saldos prevista no item 22, alinea "c", da Clausula Segunda supra:
1. Conta de Repasse:Banco do Brasil- Ageneia nO3320 - C/C nO6.080-1
2. Conta de Reserva:Banco do Brasil- Agencia nO3320. - C/C nO.6.082-8
3. Conta de Contingencia:Banco do Brasil- Agencia nO3320 - C/C nO6.068-2

PARAGRAFO NONO - A CONTRATADA devera movimentar os recursos operacionais provenientes de
receitas oriundas da execu~ao contratual, bem como os recursos captados por meio de outras receitas
diversas livres e nao vinculadas as leis de incentivo, com a finalidade de viabilizar a execu~ao deste
CONTRATO DE GESTAO, no valor percentual previsto no Paragrafo Quarto desta Clausula, em conta(s)
corrente(s) aberta(s) em institui~ao bancaria oficial, que devera(ao) fazer referencia a esta parceria, de
modo a que nao sejam confundidos com os recursos da CONTRATADA, e cujos said os deverao ser
comunicados a CONTRATANTE na planilha de saldos prevista no item 23, alinea "c", da Clausula
Segunda supra.

PARAGRAFO DECIMO - A apura~ao do valor pereentual de capta~ao estabeleeido no Paragrafo Quarto
desta Clausula considerara, alem dos recursos depositados na conta de recursos operacionais e
captados, os recursos de patrocinio incentivados, aportados para a execu~ao de projetos culturais
pertinentes as atividades objeto deste CONTRATO DE GESTAO, e depositados em contas bancarias
especificas, nos termos da legisla~ao de regencia da concessao de incentivos fiscais na area de cultura
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(federal, estadual e/ou municipal), que prescrevem a obrigatoriedade de manutenyao e movimentayao de
recursos em conta corrente exclusiva do projeto cultural incentivado. As informa90es relacionadas a
esses projetos, recursos e contas deverao ser devidamente comunicadas nos relat6rios de presta9ao de
contas previstos nos itens 21 e 22 da Clausula Segunda.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A CONTRATADA podera manter conta(s) bancaria(s) especifica(s),
nao misturadas as contas bancarias discriminadas nos Paragrafos Setimo e Oitavo supra, para
movimentar recursos financeiros relacionados a: a) patrocinios incentivados e b) outras receitas diversas,
tais como os recursos operacionais e captados que excedam 0 valor percentual previsto no Paragrafo
Quarto desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Salvo delibera9ao do Conselho de Administra9ao da
CONTRATADA em sentido diverso, nao serao vinculadas ao CONTRATO DE GESTAO contas correntes
de titularidade da CONTRATADA que recebam contribui90es de associados, doa90es de pessoas fisicas
ou juridicas para a CONTRATADA que nao fa9am referencia a execu9ao do objeto contratual, e ainda os
recursos de qualquer outra natureza nao oriundos nem vinculados a a90es especificas do CONTRATO
DE GESTAo.

CLAUSULA OITAVA
SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS

Para 0 exercicio de 2015, a CONTRATANTE repassara a CONTRATADA um total de R$ 5.000.000,00
(cinco milhoes de reais), mediante a libera9ao de 2 (duas) parcelas; para 0 exercicio de 2016, a
CONTRATANTE repassara a CONTRATADA um total de R$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhoes de
reais), mediante a libera9ao de 5 (cinco) parcelas, sendo ambos os exercicios de acordo com 0 "Anexo IV
- Cronograma de Desembolso". 0 valor a ser repassado nos anos seguintes correra por conta dos
recursos consignados nas respectivas leis or9amentarias dos exercicios subsequentes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de reais), que onerara a
rubrica 13.392.1201.4736.0000 no item 33.90.39-75 no exercicio de 2015, sera repassado em 2 (duas)
parcelas na seguinte conformidade:

1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 4.500.000,00 (quatro
milhoes e quinhentos mil reais), sera repassado atraves de 2 (duas) parcelas, conforme Anexo IV.

2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), sera repassado atraves de 2 (duas) parcelas, conforme Anexo IV, cujos valores variaveis serao
determinados em fun9ao da avalia9ao trimestral da execu9ao contratual, conforme previsto no Anexo II -
Plano de Trabalho - Metas e Proposta Or9amentaria Global.

3 - A avalia9ao da parte variavel sera realizada trimestralmente pela Unidade Gestora, podendo gerar um
ajuste financeiro a menor na parcela a ser repassada no trimestre subsequente, a depender do
percentual de cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e
Proposta Or9amentaria Global.
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PARAGRAFO SEGUNDO - 0 montante de R$ 46.600.000,00 (quarenta e seis milhOes e seiscentos mil
reais), que onerara a rubrica 13.392.1201.6211.0000 no item 33.90.39-75 no exercicio de 2016, sera
repassado em 4 parcelas na seguinte conformidade:

1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 41.940.000,00 (quarenta
e urn mil hoes, novecentos e quarenta mil reais), sera repassado atraves de 4 (quatro) parcelas, conforme'
Anexo IV.

2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 4.660.000,00 (quatro
milhoes, seiscentos e sessenta mil reais), sera repassado atraves de 4 (quatro) parcelas, conforme
Anexo IV, cujos valores variaveis serao determinados em func;ao da avaliac;ao trimestral da execuc;ao
contratual, conforme previsto no Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e Proposta Orc;amentaria Global.

3 - A avaliac;ao da parte variavel sera realizada trimestralmente pela Unidade Gestora, podendo gerar urn
ajuste financeiro a menor na parcela a ser repassada no trimestre subsequente, a depender do
percentual de cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e
Proposta Orc;amentaria Global.

PARAGRAFO TERCEIRO - 0 montante de R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e quatrocentos mil reais), que
onerara a rubrica 13.392.1201.2422.0000 no item 33.90.39-75 no exercicio de 2016, sera repassado em 14
1 parcela na seguinte conformidade:

1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 2.160.000,00 (dois
milhoes, cento e sessenta mil reais), sera repassado at raves de parcela (mica, conforme Anexo IV.

2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais), sera repassado at raves de parcela (mica, conforme Anexo IV, cujos valores variaveis
serao determinados em func;ao da avaliac;ao trimestral da execuc;ao contratual, conforme previsto no'
Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e Proposta Orc;amentaria Global.

3 - A avaliac;ao da parte variavel sera realizada trimestralmente pela Unidade Gestora, podendo gerar urn
ajuste financeiro a menor na parcela a ser repassada no trimestre subsequente, a depender do
percentual de cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e
Proposta Orc;amentaria Global.

PARAGRAFO QUARTO - As parcelas serao transferidas a CONTRATADA, atraves da conta bancaria de
repasse mencionada na Clausula Setima, Paragrafo Setimo, alinea "a", supra.

PARAGRAFO QUINTO - Para os exercicios seguintes, deverao ser considerados os valores
consignados no Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e Proposta Orc;amentaria Global e os recursos
consignados nas respectivas leis orc;amentarias, que serao repassados de acordo com 0 Anexo IV -
Cronograma de Desembolso, na forma do paragrafo segundo e terceiro do presente artigo.
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CLAUSULA NONA
DA ALTERACAO CONTRA TUAL

o presente CONTRATO DE GESTAO podera ser alterado a qualquer tempo, de comum acordo,mediante
previa justificativa por escrito, sendo a altera~ao formalizada por meio de Termo de Aditamento ao
presente CONTRATO DE GESTAO.

PARAGRAFO UNICO - No caso de modifica~oes financeiras, podera haver a necessidade de
manifesta~ao previa dos recursos financeiros disponiveis, conforme legisla~o em vigor.

CLAUSULA DECIMA
DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL

A CONTRATADA devera estar preparada para encerrar as atividades objeto do CONTRATO DE
GESTAO na data definida para 0 encerramento contratual e para restituir ao Estado todos os bens
m6veis e im6veis cujo uso Ihe fora permitido pelos Termos de Permissao de Uso que constituem os
Anexos Ve VI deste CONTRATO DE GESTAO, bern como para transferir ao Estado os bens m6veis
adquiridos e informados posteriormente a CONTRATANTE, e para transferir ao Estado os recursos
financeiros provenientes ou decorrentes do CONTRATO DE GESTAO, depositados nas contas bancarias
referidas na Clausula Setima, Paragrafo Setimo, na referida data, ressalvando-se os recursos financeiros 15
necessarios para a cobertura de despesas relacionadas a execu~ao contratual cujo pagamento s6 possa
ocorrer posteriormente ao encerramento contratual (tais como contas de utilidades publicas) e as
despesas do pr6prio encerramento (tais como auditoria independente e publica~ao no Diario Oficial dos
relat6rios e balan~os auditados).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ap6s 0 encerramento contratual, a CONTRATADA tera 90 (noventa) dias
para quitar todas as obriga~oes financeiras referentes ao CONTRATO DE GESTAO, prestar contas e
restituir ao Estado os remanescentes financeiros do CONTRATO DE GESTAO que ainda estiverem sob
sua responsabilidade.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na hip6tese de haver saldo remanescente ou excedente financeiro gerado
ao longo da execu~ao contratual resultante dos repasses feitos pelo Estado, esse saldo ou excedente
devera ser restituido a CONTRATANTE quando do encerramento contratual, salvo nos casos em que a
mesma Organiza~ao Social seja selecionada por meio de Convoca~ao Publica nos termos da Lei
846/1998, para dar continuidade a gestao do objeto do CONTRATO DE GESTAO.

PARAGRAFO TERCEIRO - Na hip6tese da renova~ao contratual prevista no Paragrafo Segundo desta
Clausula, 0 montante relativo aos saldos de repasse devera ser transferido para a conta corrente do novo
Contrato de Gestao em seu primeiro dia util de vigencia, abatendo-se 0 valor correspondente do total
previsto para repasse do primeiro ano.

PARAGRAFO QUARTO -Na hip6tese de renova~ao contratual, 0 montante correspondente as provisoes
de natureza trabalhista do quadro de empregados e dirigentes da CONTRATADA, correspondente a
ferias, decimo terceiro salario e respectivos encargos na data de encerramento contratual, devera ser
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transferido para a conta corrente do novo Contrato de Gestao, assim como a correspondente obrigac;:ao
de pagamento, devendo esse valor ser somado a primeira parcela do repasse anual.

PARAGRAFO QUINTO - Ap6s 0 repasse da ultima parcela do CONTRATO DE GESTAO, 0 saldo da'
conta de recursos de reserva devera ser revertido para a conta corrente de repasse, podendo ser
aplicado na execuc;:ao das metas do ana em curso ou em outras, previamente aprovadas pela
CONTRATANTE, ou ainda, ser transferido para a conta corrente do novo Contrato de Gestao em seu
primeiro dia util de vigelncia, abatendo-se 0 valor correspondente do total previsto para repasse do
primeiro ano.

PARAGRAFO SEXTO - Na hip6tese da renovac;:ao contratual prevista no Paragrafo Segundo desta
Clausula, ap6s 0 encerramento contratual, os recursos financeiros constantes da conta de contingencia
deverao ser transferidos para a conta de contingencia do novo Contrato de Gestao, no primeiro dia util de
sua vigencia, devendo ser somados ao percentual previsto para essa finalidade.

PARAGRAFO SETIMO - Ap6s 0 encerramento contratual, os eventuais recursos financeiros da(s)
conta(s) de recursos operacionais e captados, a que se refere a Clausula 7B, ~ 7°, alinea "d", serao
considerados vinculados ao objeto do CONTRATO DE GESTAO, ocorrendo ou nao a renovac;:ao
contratual, devendo ser transferidos para a(s) nova(s) conta(s) corrente(s) de recursos operacionais e
captados do novo Contrato de Gestao relacionado ao objeto, no primeiro dia util de sua vigencia, para
somar-se as futuras receitas e serem aplicadas na execuc;:aocontratual. 16
PARAGRAFO OITAVO - Na hip6tese de nao-renovac;:ao contratual, a CONTRATADA nao tera direito a
qualquer especie de indenizac;:ao, sendo garantidos pela CONTRATANTE os custos de desmobilizac;:ao,
incluindo rescisao dos contratos de trabalho e os compromissos ja assumidos para a execuc;:ao do
presente CONTRATO DE GESTAo, ate a data do encerramento contratual, caso os saldos contratuais e,
os recursos de contingencia sejam insuficientes para saldar as obrigac;:oes.

PARAGRAFO NONO - Quando da inexistencia de recursos de contingencia suficientes em conta no
encerramento do CONTRATO DE GESTAO ou quando a CONTRATADA ja tiver encerrado a prestac;:ao
de contas e a restituic;:aodos saldos a CONTRATANTE, cabera a esta ultima viabilizar, em tempo habil,os
recursos necessarios ao cumprimento de condenac;:oes sofridas pela CONTRATADA, transitadas em
julgado ou em decorrencia de acordo amigavel que devera ser comunicado a CONTRATANTE, para
pagamento de dividas Iiquidas e certas, de natureza trabalhista, previdenciaria, civel ou tributaria,
decorrentes de contingencias conexas a execuc;:ao contratual,cuja responsabilidade seja imputada a
CONTRATADA, desde que nao caracterizem hip6teses de culpa grave ou dolo, reconhecidos
judicialmente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
DA DENUNCIA E RESCISAO

Este contrato podera, a qualquer tempo e por qualquer das partes, ser terminado de comum acordo, ou
ser denunciado, mediante notificac;:aoprevia com antecedencia minima de 12 (doze) meses, ou ainda ser
rescindido por infrac;:aolegal ou descumprimento de qualquer uma de suas clausulas.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Em caso de rescisao par culpa grave, dolo au ma gestao par parte da
CONTRATADA, comprovados com observancia do devido processo legal, a CONTRATANTE
providenciara a imediata revogac;:ao da permissao de usa de bens publicos e a cessac;:ao dos
afastamentos dos servidores publicos colocados a disposic;:ao da CONTRATADA, nao cabendo a esta
direito a qualquer indenizac;:ao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em caso de denuncia par parte da CONTRATANTE, a Estado arcara com as
custos relativos a dispensa do pessoal contratado pela Organizac;:ao Social, bem como pelas dividas
assumidas contratualmente pela CONTRATADA com fornecedores e prestadores de serviyos para
execuc;:aodo objeto do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso de denuncia par parte da CONTRATADA, esta se obriga a
continuar realizando as atividades que constituem objeto do presente CONTRATO E GESTAO, par um
prazo minima de 12 (doze) meses, contados a partir da denuncia, desde que se comprove a existencia
na data da denuncia, de saldos contratuais provenientes de recursos repassados que possam suportar a
execuc;:ao contratual au, caso contrario, que nao seja interrompido a fluxo de recursos a serem
repassados pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA tera a prazo maximo de 90 (noventa) dias, a contar da data
do encerramento do CONTRATO DE GESTAO au do termino do prazo indicado no Paragrafo Terceiro
acima, quando for a caso, para quitar suas obrigac;:oese prestar contas de sua gestao a CONTRATANTE. 17
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
DAS PENALIDADES

A inobservancia, pela CONTRATADA, de clausula au obrigayao constante deste CONTRATO DE
GESTAO e seus Anexos, au de dever originado de norma legal au regulamentar ora vigente, autorizara a
CONTRATANTE, garantidos a contradit6rio e a ampla defesa, a aplicar, em cada caso, as sanyoes
previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nO8.666/93 e alterac;:oes paste riores e na Resoluyao
SC-110, de 27/12/2013, Anexo VII deste CONTRATO DE GESTAo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A imposiyao das penalidades previstas nesta clausula dependera da
gravidade do fato que as motivar, considerada sua avaliac;:ao na situayao e circunstancia objetivas em
que ele ocorreu, e dela sera notificada a CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO - Da decisao que determinar a aplicayao das penalidades, a CONTRATADA
tera a prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimac;:ao, para interpor recurso, dirigido ao Titular da
Pasta da Cultura.

PARAGRAFO TERCEIRO - 0 valor da multa que vier a ser aplicada sera comunicado a CONTRATADA
e a respectivo montante sera descontado dos repasses devidos em decorrencia da execuc;:ao do objeto
contratual, permanecendo a obrigac;:aode cumprimento integral das metas previstas.

PARAGRAFO QUARTO - A imposiyao de qualquer das sanyoes estipuladas nesta clausula nao elidira a
direito de a CONTRATANTE exigir indenizac;:ao integral dos prejuizos que a fato gerador da penalidade
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acarretar para os orgaos gestores deste CONTRATO DE GESTAO, seus usuarios e terceiros,
independentemente das responsabilidades criminal e/ou etica do autor do fato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DISPOSICOES FINAlS

1 - Sem prejuizo do acompanhamento, da fiscaliza9ao e da normatividade suplementar exercida pela
CONTRATANTE sobre a execu9ao 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 altera9ao decorrente de tais competEmcias normativas
sera objeto de termo aditivo, ou de notifica9ao dirigida a CONTRATADA.

2 - A CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar a CONTRATADA informa9ao e documenta90es
quando julgar necessarios esclarecimentos para 0 acompanhamento das atividades da Organiza9ao
Social.

3 - A CONTRATADA podera, a qualquer tempo, mediante justificativa apresentada ao Titular da Pasta da
Cultura, propor a devolu9ao de bens ao Poder Publico Estadual, cujo uso fora a ela permitido e que nao
mais sejam necessarios ao cumprimento das metas aven9adas.

4 - Caso a CONTRATADA seja selecionada em Convoca9ao Publica para celebra9ao de mais de um
Contrato de Gestao simultaneamente, os recursos para remunera9ao de dirigentes e equipe
administrativa que venham a ser comuns aos diversos Contratos de Gestao deverao ser divididos entre
cada um proporcionalmente ao seu valor total, de maneira a garantir mais recursos para a realiza9ao das
atividades fins de cada Contrato de Gestao. •

5 - 0 Estado suspendera 0 repasse de recursos financeiros a CONTRATADA se ela nao cumprir 0
previsto no Artigo 5°, incisos I, II e VI do Decreto Estadual nO43.493/1998, sem prejuizo da apura9ao de
responsabilidades de seus administradores.

6 - A convoca9ao publica, para celebra9ao de novo CONTRATO DE GESTAO com 0 mesmo objeto,
devera prever a sub-roga9ao obrigat6ria da Organiza9ao Social escolhida, nos contratos firmados pela
CONTRATADA com escopo especifico de viabilizar a temporada artistica, programa9ao artistica cultural
e pedag6gica do exercicio em curso e do pr6ximo, em cumprimento ao previsto no Plano de Trabalho.

7 - 0 novo CONTRATO DE GESTAO devera conter clausula expressa estabelecendo a responsabilidade
solidaria da Organiza9ao Social que substituir a CONTRATADA, pelo fiel cumprimento da obriga9ao de
ressarcimento assumida pela CONTRATANTE nos termos da Clausula Decima, Paragrafo Nono.

8 - A CONTRATADA mantera 0 Fundo de Capital por ela constituido na forma do Art. 1°, alinea up" de
seu Estatuto Fundacional.

9 - 0 presente Contrato de Gestao nao se aplica as situa90es anteriores a sua vigemcia, as quais estao
abrangidas pelos Contratos de Gestao OS/2005 e 41/2010, respectivamente.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA
DO FORO

Fica eleito a foro da Capital do Estado de Sao Paulo, com renuncia de qualquer outro, par mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questoes oriundas deste CONTRATO DE GESTAO, que nao
puderem ser resolvidas pelas partes.

E, par estarem justas e contratadas, assinam a presente contrato em 3 (tres) vias de igual tear e forma.

Sao Paulo, 29 de Outubro de 2015.

~
. CONTRA~ANTE

Marcelo ~ttos Araujo
Titular da Pasta

SECRE IA DA CULTURA 19

CON RATADA
Marcelo d Oliveira Lopes

Diret r Executivo
FUNDACAo OR UESTRA SINFONICA

DO ESTAD DE sAo PAULO

Testemunhas:

Nome:

RG:
Nome:

RG:
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