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Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina
Escola de Musica do Estado de São Paulo - EMESP Tom Jobim

CNPJ 10.462.524/0001-58
Relatório Anual de Atividades Ano 2013

1) Cursos: 1.1) Area de Formação
Resultados AlcançadosAção Indicador Metas Propostas Total de alunos matriculados % Realização Total de atendimentos % Realização

Formação Continuada: Formação musical voltada
para a prática instrumental e de canto para alunos
do 1°, 2° e 3° ciclos

Número de Alunos Atendidos 560 alunos com bolsas integrais (*) 516 92% 518 93%
Carga Horária 6 horas/aulas semanais 100%6

93%Formação Avançada: Curso de formação musical
especializada para alunos com alto grau de conhe-
cimento musical

Número de Alunos Atendidos 240 alunos com bolsas integrais (*) 93%222 223
Carga Horária 6 horas/aulas semanais 6 100%

131%Cursos Livres: Disciplinas optativas e cursos pre-
paratórios e introdutórios para a comunidade

Número de Alunos Atendidos 700 alunos com bolsas integrais (*) 920 .1.383 198%
Carga Horária 2 horas/aulas semanais 2 100%

111%Total de Alunos 1.500 alunos 1.658 2.124 142%
(') No caso de Cursos em que a demanda de alunos ou as aptidões exigidas para ingresso de alunos não permitirem o alcance ou causarem a superação das metas estabelecidas neste quadro, a Organização Social
poderá realocar as vagas entre os Cursos oferecidos, sempre mantendo o total de 1.500 alunos matriculados. Observação: em relação aos números informados, esclarecemos que existem diversos alunos que fazem mais
deum curso, totalizando 2.124 atendimentos.Cabe explicar que, se por um lado a decisão de permitir que um mesmo aluno faça mais de um curso dentro da Escola proporciona àqueles mais interessados um ensino musical inten-
sivo, por outro lado, o custo deste aluno que faz mais de um curso é maior do que daqueles que fazem apenas um curso. Isto justifica financeiramente o número menor de alunos matriculados nos cursos de Formação Continuada
(92%) e Avançada (93%). Além disso, essa diferença para menor do número de alunos dos cursos de Formação Continuada e Avançada é compensada pelo maior número de alunos matriculados nos Cursos Livres. Finalmente
cabe ressaltar que o número total de alunos matriculados na Escola é de 1.658, o que equivale a 111% da realização da meta de 1.500 alunos. Justificativa para Formação Continuada e Avançada: três alunos estão matricu-
lados em dois cursos (Andrezza Oliveira Santos - Curso de Formação - 1o Ciclo -Violão // Curso de Formação -2o Ciclo -Canto popular), (Emanoel Galdino Cardoso -Curso de Formação 1°Ciclo -Clarinete //Curso de Formação
1o Ciclo -Percussão) e (Guilherme Afonso de Moraes Silva - 4o Ciclo - Música Antiga -Violoncelo Barroco // Curso de Formação 2° Ciclo -Violoncelo). Justificativa para Cursos Livres: o número de alunos que se interessou
pelos cursos oferecidos para a comunidade neste ano de 2013 superou as expectativas. Tal acréscimo compensou financeiramente o número menor de alunos nos Cursos de Formação Continuada,mas não gerou desequilíbrio
no orçamento global da EMESP para atendimento de alunos,visto que o total de horas atribuídas aos professores permaneceu dentro da meta proposta para o ano, como demonstrado no quadro 1.2 abaixo. A qualidade das aulas
não foi comprometida mesmo com o número maior de atendimentos.
1.2) Professores

Indicador Meta Anual Resultados Alcançados % RealizaçãoAção
Atribuição de horas-aula aos professores da
EMESP Quantidade de horas-aula 86.400 86.400 100%
1.3) Atividades Extracurriculares

Ação Indicador Meta Anual Resultados Alcançados % Realização
Número total de atendimentos (participantes e público) 300 1.942 647%Master Classes e Workshops Quantidade total de ações 30 100 333%
Número total de atendimentos (participantes e público) 360 7.834 2176%Concertos, Shows e Audições Quantidade total de ações 18 144 800%
Número total de atendimentos (participantes e público) 40 1.498 3745%Encontros 100%Quantidade total de ações 1 1
Número total de atendimentos nas atividades dos professores
convidados 100 198 198%

Programa de Professores Convidados Número de professores nacionais convidados 4 4 100%
Número de professores internacionais convidados 100%2 2

Ajuda de Custo para Alunos EMESP Número de alunos beneficiados 60 100 167%
Justificativa para Master Classes: A quantidade de ações é superior à meta estabelecida, pois foram feitas parcerias com a Sociedade de Cultura Artística, Mozarteum Brasileiro e BMW Jazz Festival, que possibilitaram diversas
Masterclasses oferecidas gratuitamente á EMESP. Além dessas ações foram realizadas Masterclasses com recursos da Rouanet, que não oneraram o Contrato de Gestão. A superação da meta estipulada para público presente
pode ser justificada pela qualidade da programação oferecida. Justificativa para Concertos, Shows e Audições: Os números apresentados são superiores à meta estabelecida, pois aqui estão contabilizados todos os concertos
de alunos durante o ano de 2013, concertos estes que não oneraram o Contrato de Gestão por serem apresentações organizadas no Auditório da EMESP,i.e., sem custos artísticos ou de produção.A superação da meta estipulada
para público presente pode ser justificada pela grande participação da comunidade da EMESP, que prestigiou os trabalhos apresentados pelos colegas, além de terem valorizado a qualidade da programação oferecida. Justifica-
tiva para Encontros: No Encontro de Música Antiga foram feitas 8 Master Classes com o total de 104 atendimentos, 3 Palestras com o total de 134 atendimentos e 2 concertos (Igreja São Luis) com público de 1.260 pessoas. A
superação da meta estipulada para total de atendimentos (público presente) pode ser justificada pela grande participação da comunidade da EMESP nos concertos e atividades, valorizando a qualidade da programação oferecida
pelo Encontro.O evento também contou com recursos da Rouanet para o incremento da programação. Justificativa para Programa de Professores Convidados: A superação da meta estipulada para público presente pode ser
justificada pela qualidade da programação oferecida. Justificativa para Ajuda de Custo: Como nem todos os alunos necessitam do valor integral da ajuda de custo, foi possível o atendimento de outros alunos que apresentam
interesse no auxilio, inclusive alunos de outros ciclos. Esta é a razão pela qual ultrapassamos a meta de número de alunos beneficiados, sem com isso,comprometer o orçamento especifico dessa rubrica.
2) Área de Difusão:_2.1) Corpos Musicais Bolsistas
Ação Resultados AlcançadosIndicador Meta Anual % Realização

Número de concertos por ano
Número de Bolsistas

12 12 100%
Coral do Estado de São Paulo 40 40 100%

Público Presente 2.400 2.666 111%
Número de concertos por ano
Número de Bolsistas

18 22 122%
Orquestra Sinfónica Jovem do Estado de São Paulo 90 90 100%

Público Presente 3.600 24.884 691%
Número de concertos por ano 12 12 100%

Banda Jovem do Estado de São Paulo Número de Bolsistas 42 42 100%
Público Presente 370%2.400 8.880
Número de concertos por ano 100%12 12
Número de Bolsistas 100%Orquestra Jovem Tom Jobim 42 42
Público Presente

Justificativa para Coral Jovem do Estado de São Paulo: A superação da meta estipulada para público presente pode ser justificada pela qualidade da programação oferecida. Justificativa para Orquestra Sinfónica Jovem
do Estado de São Paulo: O número de concertos ficou acima da meta estipulada, pois aqui estão contabilizados: dois concertos realizados no festival de Trancoso, que não oneraram o Contrato de Gestão, visto que todas as
despesas relativas a esses concertos (viagens, estadias, cachês, etc) foram pagas pelos promotores do evento; um concerto dentro da série Tocando Santos em que não houve custos extras para sua realização, visto que todas
as despesas relativas a esse concerto (viagem, transporte, alimentação, cachês, etc) foram pagas pelo SESC Santos; e, finalmente, um concerto realizado dentro da programação da viagem da Orquestra Jovem à Berlim. Esse
último concerto só foi possível mediante o aditamento do Contrato de Gestão com recursos específicos para essa finalidade. A superação da meta estipulada para público presente pode ser justificada pela qualidade da programa-
ção oferecida e pelos locais (grandes auditórios e salas de concertos) em que foram realizados os concertos. Cabe ainda ressaltar que a programação da Orquestra Jovem durante o ano contou com recursos provenientes da Lei
Rouanert para sua melhoria. Colocamos em anexo listagem com os concertos realizados. Justificativa para Banda Jovem do Estado de São Paulo: A superação da meta estipulada para público presente pode ser justificada
pela qualidade da programação oferecida. Justificativa Orquestra Jovem Tom Jobim: A superação da meta estipulada para público presente pode ser justificada pela qualidade da programação oferecida.

2.400 6.843 285%

2.2) Grupos Artí sticos
Ação Indicador Meta Anual Resultados Alcançados % Realização

Número de concertos por ano
Público Presente

10 13 130%
Grupos Artísticos de Alunos da EMESP Tom Jobim 331%500 1.653

Número de alunos envolvidos
Justificativa: A superação da meta de número de concertos só foi possível, pois foram utilizados recursos da Rouanet para essa ação, que não oneraram o Contrato de Gestão. A superação da meta de alunos envolvidos não
afetou a qualidade das apresentações. A superação da meta estipulada para público presente pode ser justificada pela qualidade da programação oferecida.

40 235 588%

3) Pesquisa de Qualidade
Agão Indicador Meta Anual Resultados Alcançados % Realização

índice de satisfação dos alunos e pais com o ensino oferecido
Índice de satisfação do público dos concertos dos Grupos
Jovens

80% 98,5%. 123%
Realização da Pesquisa 80% 99% 124%

Justificativa: A Pesquisa de Qualidade, que segue completa em anexo, apresenta os resultados das opiniões de pais e alunos.Para a apresentação dos índices de satisfação dos alunos e pais com o ensino oferecido,calcula-I mos a média de satisfação entre pais e alunos.
4) Capacitação
Ação Indicador Meta Anual Resultados Alcançados % Realização
Capacitação de Colaboradores da EMESP Número de beneficiados 4% dos colaborares 3 100%
Observação: Base de cálculo 229 colaboradores.

5) Finanças: 5.1 Captação de Recursos
Ação Resultados Alcançados % RealizaçãoIndicador Meta Anual
Captação de Recursos Recursos captados 2% do repasse anual (R$ 460.318,00) R$ 582.000,00 126%
5.2 Equilibrio Economico Financeiro

Indicador Resultados AlcançadosAção Meta Anual
Índice de liquidez corrente Igual ou maior que 01 2,64Acompanhar e viabilizar o pagamento das despesas

contratadas da organização Receitas totais / Despesas totais Igual ou maior que 01 1,84
Despesas com colaboradores da área meio / despesas com total
de colaboradores (área fim mais área meio)
Limite de remuneração de pessoal

Otimizar o uso dos recursos disponiveis Menor que 0,3
85%

0,18
77,16%Manter a remuneração de pessoal dentro do limite Limite de remuneração da diretória

Justificativa para Limite de Remuneração de Pessoal: Os percentuais informados foram calculados sobre o valor do limite máximo de gastos permitido.
4% 0%

6) Gestão Arquivistica de Documentos
Meta Anual Resultados AlcançadosAção Indicador

Realizar a Manutenção da Tabela de Temporalidade e do Plano de Classifica-
ção, conforme o Decreto n° 48.897, de 27 de Agosto de 2004 e suas alterações
no Decreto n° 51.286, de 21 de Novembro de 2006
Manter um profissional responsável por fazer a gestão arquivistica

Levantamento e elaboração da relação de documentos Manutenção 100%

Quantidade de Funcionário Manutenção 100%
Realizara manutenção da organização e adequação dos termos documentais,
conforme plano de Classificação e Tabela de Temporalidade Ordenação e registro das séries documentais 100%Manutenção
Realizar a seleção e elaboração da relação de documentos para eliminação Relação de documentos

| Justificativa: Como informamos nos ofícios SMC n° 159/2013 e 241/2013 enviados à Secretaria de Esfado da Cultura,não houve nenhum documento para ser eliminado conforme a tabela de temporalidade criada e atualizada
I pelo departamento.

2 2

São Paulo, 31 de janeiro de 2014. Ir. Rosane Ghedin - Diretora Presidente

Galvão Engenharia S.A.
CNPJ/MF n°01.340.937/0001-79 - NIRE: 35.300.180.712

Extrato da Ata de RCA em 30 de Junho de 2013
Instalação: 30/06/13, às 10hs, sede social. Presença: Totalidade. Mesa:
José Rubens Goulart Pereira-Pres.; e Edison Martins-Secr.. Convoca-
ção: Dispensada. Deliberações: Aprovaram a distribuição de dividen-

dos, provenientes das reservas de lucros existentes, a acionista Galvão
Participações S.A., no montante de RS 218.000.000,00, conforme prevê
o artigo 25, parágrafo único do estatuto social da Cia, sendo certo que a
presente distribuição dos dividendos será levada, juntamente com as de-
mais contas do exercício de 2013,para apreciação dos acionistas em As-
sembléia Geral Ordinária. Encerramento: nada mais. SP, 30/06/2013.
Edison Martins - Secretário.Jucesp n°61.309/14-0 em 10/02/14,

FUSAM - Fundação de Saúde e
Assistência do Município de Caçapava

CNPJ n° 50.453.703/0001-43
HOMOLOGAÇÃO

A FUSAM - Fundação de Saúde e Ássistência do Município de
Caçapava, através de seu Presidente, Sr. Amaury Silva, Homologa
O Processo n° 022/2014 - Pregão n” 003/2014, SRP n° 003/2014,
ADJUDICANDO o objeto Aquisição de Material para Manutenção de
Equipamentos Médicos Hospitalares com a empresa Comprehense do
Brasil Engenharia Clínica EPP, 1o colocada nos itens 01;04;08; 09; 11
e 17 cujo valor global é de R$ 12.090,00, tendo em vista a classificação
apresentada pela Comissão Permanente de Licitação.

Caçapava, 13/02/2014.

Aeroporto de Guarulhos
Participações S.A.

CNPJ/MF n» 15.561.610/0001-31 -NIRE 3530043824-8
Edital de Convocação

Ficam os acionistas da Aeroporto de Guarulhos Participações S.A .
('‘Companhia’’) convocados para Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia a ser realizada às 14 horas do dia 20 de fevereiro de
2014, na sede da Companhia, para deliberarem sobre a alteração (arts.
55 e 20) e consolidação do Estatuto Social da Companhia. Guarulhos,
12 de fevereiro de 2014.

Gustavo Nunes da Silva Rocha
Presidente do Conselho de Administração

(12, 13 e 14/02/2014) J

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 13/02/2014 10:27:11.
N° de Série do Certificado: 92595ACB715A4E2998FB7C599AD0B46354A9D3E5
[ Ticket: 19208514 ] - www.imprensaoficial.com.br

imprensaoficial
SELO DE AUTENTICIDADE




