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Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina “Escola de Música do Estado
de São Paulo (Emesp Tom Jobim), Theatro São Pedro, ORTHESP e Teatro Caetano de Campos”
C.N.P.J. Nº 10.462.524/0002-39
'HPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRUUHVSRQGHQWHVDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGHEm reais
Demonstração do Resultado do Exercício
Balanço Patrimonial
Ativo
Nota Explicativa
2020
2019 Passivo
Nota Explicativa
2020
2019
Nota Explicativa
2020
2019
Circulante
8.370.212
7.542.048 Circulante
8.436.311 7.439.346
Total
Total
Caixa e Equivalentes de Caixa
(04) 8.214.446
7.321.025
Fornecedores
38.079
17.134 Receitas Operacionais
31.163.843 36.429.078
Contas a receber
(05)
29.023
Encargos sociais
(9)
46.208
Receitas operacionais
31.144.631 36.429.078
Adiantamentos diversos
(06)
43.393
101.363
Obrigações tributárias
Recursos do contrato de gestão
(16) 31.144.631 36.429.078
Despesas antecipadas
40.342
35.750
Férias e encargos a pagar
722.032
809.415
Outras receitas operacionais
19.212
Estoques
(07)
72.030
54.887
Outras Contas a pagar
12.709
18.911
Outras Receitas
16.843
Não Circulante
1.325.564
1.720.169
Provisão para contingências
(12)
244.105
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
2.369
Realizável á Longo Prazo
250.067
250.067
Projetos
(10) 3.435.957 2.159.076 Despesas Operacionais
(31.163.843) (36.429.078)
Contingência Ativa
250.067
250.067
Fundos
(11) 4.227.534 4.144.498 Despesas operacionais
(31.163.843) (36.429.078)
Permanente
(08) 1.075.497
1.470.101 Não Circulante
1.259.465 1.822.871
Despesas com pessoal
(16.671.453) (17.889.990)
Imobilizado
1.075.497
1.470.101 Exigível a Longo Prazo
1.259.465 1.822.871
Despesas com encargos sociais
(5.091.594) (5.567.931)
Total do Ativo
9.695.776
9.262.217
Provisão para contingências
(12) 183.968
352.769
Despesas administrativas
(878.717) (1.841.300)
Recursos aplicados em ativos permanentes (13) 1.075.497 1.470.101
Depreciação
(08)
(453.206)
(606.881)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no Exercício
(15)
Serviços prestados por terceiros
(6.972.613) (9.223.477)
Patrimônio líquido
2020
2019 Patrimônio Líquido
9.695.776 9.262.217
Despesas com Locação
(963.064) (1.125.821)
No início do exercício
- Total do Passivo
Impostos e taxas
(107.644)
(144.496)
6XSHUiYLW'p¿FLWGRH[HUFtFLR
- com vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente
Depesas Financeiras
(25.553)
(29.181)
1R¿QDOGRH[HUFtFLR
- conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHP/12/2020 e 2019 LQVLJQL¿FDQWHULVFRGHPXGDQoDGHYDORU 5HFXUVRVYLQFXODGRVDSURMHWRV: Superávit/Dp¿FLW do Exercício
Demonstração do Valor Adicionado
1. Contexto Operacional: A Associação de Cultura, Educação e Assistên- Recursos vinculados a projetos representam os saldos de bancos conta
2020
2019
cia Social Santa Marcelina, constituída em 23/10/2008, é uma associação PRYLPHQWRDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHIXQGRVGHUHVHUYDHFRQWLQJrQFLDTXH
Total
Total
de direito privado, de natureza confessional, educacional, cultural, assis- possuem utilização restrita e somente poderão ser utilizados em projetos
31.161.474 36.429.078
WHQFLDO EHQH¿FHQWH H ¿ODQWUySLFD VHP ¿QV HFRQ{PLFRV H OXFUDWLYRV TXH para fazer frente as obrigações do contrato de gestão. 3DVVLYRV¿QDQFHLURV Receitas Operacionais Brutas
(16) 31.144.631 36.429.078
atua com a missão de formar pessoas utilizando a educação, a cultura e a QmRGHULYDWLYRV: 2VSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHQD Recursos do contrato de gestão
Com doações, verbas e outras
16.843
assistência social como instrumentos de promoção, defesa e proteção da data de negociação na qual a Associação se torna uma parte das disposi7.851.329 11.064.777
infância, da adolescência, da juventude e de adultos, em consonância com o}HVFRQWUDWXDLVGRLQVWUXPHQWR$VVRFLDomREDL[DXPSDVVLYR¿QDQFHLUR Insumos Adquiridos de Terceiros
Serviço de terceiros
6.972.613
9.223.477
a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Lei de Diretrizes e Bases da quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.
878.717
1.841.300
Educação Nacional (LDB), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 7DLV SDVVLYRV ¿QDQFHLURV VmR UHFRQKHFLGRV LQLFLDOPHQWH SHOR YDORU MXVWR Despesas administrativas e gerais
23.310.145 25.364.301
e o Estatuto do Idoso, regida pelo seu Estatuto Social e pela legislação DFUHVFLGRGHTXDLVTXHUFXVWRVGHWUDQVDomRDWULEXtYHLV$SyVRUHFRQKHFL- Valor Adicionado Bruto
453.206
606.881
aplicável. A Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa PHQWRLQLFLDOHVVHVSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRPHGLGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGR Retenções
Depreciação
(08)
453.206
606.881
Marcelina participou de convocações públicas através da Resolução SC nº através do método dos juros efetivos. ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV:
44/2017 e nº 45/2017 de 21/10/2017, e posteriormente celebrou os Contra- 1mRKRXYHRSHUDo}HVFRPLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRVGXUDQWHRV Valor Adicionado Líquido
22.856.939 24.757.420
tos de Gestão Nº 04/2017 e 05/2017, com a Secretaria de Cultura e Econo- exercícios de 2020 e 2019. b. Apuração do resultado e reconhecimento Produzido pela Entidade
2.369
mia Criativa do Governo do Estado de São Paulo por meio dos Processos das receitas e despesas: O reconhecimento das receitas e despesas é Valor Adicionado Recebido em Transferência
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
2.369
SC/1344496/2017 e do Processo SC/1380279/2017, tendo como objeto o efetuado em conformidade com o regime contábil de competência. Os valo22.859.308 24.757.420
fomento, a operacionalização da gestão e a execução, das atividades na res recebidos e empregados do Contrato de Gestão originados de contratos Valor Adicionado Total a Distribuir
22.859.308 24.757.420
área cultural do Projeto Guri na Capital e Grande São Paulo e da Escola de com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, são registrados em Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e encargos
21.763.046 23.457.921
Música do Estado de São Paulo - EMESP TOM JOBIM, Theatro São Pedro, FRQIRUPLGDGHFRPD&3& 5   Recebimento dos recursos: Quando
Impostos, taxas e contribuições
107.644
144.496
Orquestra do Teatro São Pedro - ORTHESP e Teatro Caetano de Campo, ocorre o recebimento de recursos é reconhecido um ativo (recursos vincuJuros e Aluguéis
988.618
1.155.003
ambos contratos para o período de 01/01/2018 à 31/12/2022. EMESP Tom lados a projetos) em contrapartida a projetos a executar no passivo circu'p¿FLW 6XSHUiYLWGRH[HUFtFLR
Jobim: Criada em 1989, a Escola de Música do Estado de São Paulo - lante.  Consumo como despesa: Quando ocorrem os gastos do contrato
Demonstração do Fluxo de Caixa
Emesp Tom Jobim, é referência no ensino de música no Brasil, e tem em seu de gestão, são reconhecidas as despesas e receitas correspondentes em
2020
2019
FRUSRGRFHQWHSUR¿VVLRQDLVFRPUHFRQKHFLPHQWRLQWHUQDFLRQDO'DP~VLFD montantes equivalentes, ou seja, sem impacto no resultado do exercício. Atividades Operacionais
6XSHUiYLW'p¿FLWGRH[HUFtFLR
FOiVVLFDjSRSXODUDQWLJDjFRQWHPSRUkQHDRSURMHWRDUWtVWLFRSHGDJyJLFR  Aquisição de bens: Quando ocorre a aquisição de bens do contrato de
Depreciação e amortização
(07)
453.206
606.881
da escola visa uma formação rica e abrangente, oferecendo aos alunos e gestão são reconhecidos os ativos imobilizados e intangíveis, em contraContingências Ativas
(250.067)
alunas uma experiência em que performance e aula são indissociáveis. partida a uma receita diferida no passivo não circulante.  Rendimentos
Contingências Passivas
(412.906)
(243.752)
Mais de 1.300 alunos e alunas passam pela Emesp Tom Jobim todo ano, GH DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV Quando ocorre o rendimento de aplicações
40.299
113.062
em Cursos Regulares (Formação e Especialização) e Cursos Livres. Com ¿QDQFHLUDV VmR UHFRQKHFLGRV RV DFUpVFLPRV GH DWLYRV HP FRQWUDSDUWLGD Resultado ajustado
Variações do Ativo e Passivo
IRFRQDSUR¿VVLRQDOL]DomRGHMRYHQVP~VLFRVD(PHVS7RP-RELPRIHUH- a projetos a executar no passivo circulante. Em consequência à prática
(Aumento) / redução nos ativos em
ce também bolsas de estudos e experiências de aprimoramento artístico- contábil adotada pela Associação, os efeitos no resultado do exercício reOutras contas a receber
29.023
276.265
SHGDJyJLFRSDUDRVDOXQRVHDOXQDVTXHSDUWLFLSDPGRV*UXSRV$UWtVWLFRV lacionados ao contrato de gestão são nulos pois todas as despesas incorTransferências
546
Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, Orquestra Jovem Tom Jobim, ridas com o projeto são vinculadas a recursos recebidos com utilização
Adiantamentos diversos
57.971
1.778
%DQGD6LQI{QLFD-RYHPGR(VWDGRH&RUDO-RYHPGR(VWDGR Theatro São HVSHFt¿FDQHVVHSURMHWR c. Imobilizado: 5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomR:
(4.592)
(6.788)
Pedro: Fundado em 1917, o Theatro São Pedro é uma das casas de espe- ,WHQVGRLPRELOL]DGRVmRPHQVXUDGRVSHORFXVWRKLVWyULFRGHDTXLVLomRRX Despesas antecipadas
(17.143)
32.439
Estoques
WiFXORPDLVDWLYDVGH6mR3DXOR5HLQDXJXUDGRHPDSyVH[WHQVDUH- doação, deduzido de depreciação acumulada e perda de redução ao valor
Aumento / (redução) nos passivos em
IRUPDGHVGHHQWmRSHUVHJXHDYRFDomRGHWHDWURGHySHUDGDFDSLWDO(P recuperável acumuladas, quando necessário. 'HSUHFLDomR: A depreciação
Fornecedores
20.945
(39.655)
2010, com a criação da Orquestra do Theatro São Pedro, consolidou-se no acumulada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro
Encargos sociais
(46.208)
5.189
cenário musical brasileiro como uma alternativa de qualidade - apostando valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é recoObrigações tributárias
(36)
na diversidade, a casa encontrou seu lugar. Ao abrir as portas para a cidade, nhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas
Férias e encargos a pagar
(87.383)
37.530
aproximou público e artistas e criou um espaço em que arte, música e socie- úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. Os métodos de
Outras Contas a pagar
(6.202)
(12.858)
GDGHHVWmRHPFRQVWDQWHGHEDWH$OpPGDWHPSRUDGDSUR¿VVLRQDOR7KHD- depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada en1.276.881
190.282
Projetos
WUR6mR3HGURLQYHVWHWDPEpPQDIRUPDomRGHMRYHQVSUR¿VVLRQDLVGDySH- FHUUDPHQWRGHH[HUFtFLR¿QDQFHLURHHYHQWXDLVDMXVWHVVHUmRUHFRQKHFLGRV
83.037
169.434
Fundos
UDHRIHUHFHEROVDVGHHVWXGRVHDSULPRUDPHQWRDUWtVWLFRSHGDJyJLFRSDUD como mudança de estimativas contábeis. d. Intangíveis: Os ativos intanCaixa líquido proveniente
os alunos e alunas que participam da Academia de Ópera e da Orquestra gíveis compreendem, basicamente, os ativos adquiridos de terceiros (sofdas atividades operacionais
1.346.627
767.188
Jovem do Theatro São Pedro. 2. Base de preparação: a. Declaração de twares) e são mensurados pelo custo total de aquisição. A amortização foi
conformidade: $VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVGHDFRUGR calculada pelo método linear, com base nas taxas de 20% a.a., e leva em Atividades de Investimento
Aquisições do ativo imobilizado
(08)
(58.601)
(126.511)
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legis- consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. e. Redução ao valor
(08)
14.115
lação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações recuperável: 8PDWLYR¿QDQFHLURQmRPHQVXUDGRSHORYDORUMXVWRSRUPHLR Baixas do ativo imobilizado
Recursos aplicados em ativos permanentes
(394.605)
(494.485)
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em especial, do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há
Caixa líquido consumido
a Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) Entidades evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável.
nas atividades de investimento
(453.206)
(606.881)
VHP ¿QDOLGDGH GH OXFUR H DV QRUPDV HPLWLGDV SHOR &RQVHOKR )HGHUDO GH $$VVRFLDomRQmRLGHQWL¿FRXQHQKXPDWLYRFRPUHGXomRQRVHXYDORUUHFXContabilidade (CFC). $SUHVHQWHGHPRQVWUDomR¿QDQFHLUDLQFOXLGDGRVQmR perável. f. Passivo circulante e não circulante: Os passivos circulantes e Aumento (Diminuição) do Caixa
893.421
160.307
contábeis e dados contábeis. Os dados não contábeis também foram objeto não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis e Equivalentes de Caixa
de auditoria e/ou outros procedimentos por parte dos auditores independen- acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações Saldo de caixa e equivalentes de caixa
7.321.025
7.160.718
tes. $HPLVVmRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRLDXWRUL]DGDSHODGLUHWRULD monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial. Uma provisão é no início do exercício
da Associação em 20 de janeiro de 2021. b. Base de mensuração: As de- reconhecida no balanço patrimonial quando a Associação possui uma obri- Saldo de caixa e equivalentes de caixa
8.214.446
7.321.025
PRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRFXVWRKLVWyULFRFRP gação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é pro- QR¿QDOGRH[HUFtFLR
H[FHomR DRV LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV QmRGHULYDWLYRV PHQVXUDGRV SHOR YiYHOTXHXPUHFXUVRHFRQ{PLFRVHMDUHTXHULGRSDUDVDOGDUDREULJDomR Aumento (Diminuição) do Caixa
893.421
160.307
valor justo por meio do resultado. c. Moeda funcional e moeda de apre- As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do e Equivalentes de Caixa
sentação: (VVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVVmRDSUHVHQWDGDVHP5HDO risco envolvido. g. Receita diferida (recursos aplicados em ativos per- DWXDOL]DGRVFRQVWDUmRGRVGHYLGRV7HUPRVGH3HUPLVVmR´ Em face a obriTXHpDPRHGDIXQFLRQDOGD$VVRFLDomR7RGDVDVLQIRUPDo}HV¿QDQFHLUDV manentes): Os valores reconhecidos como receita diferida representam os gação acima a Santa Marcelina Cultura apresentou a Secretaria de Cultura
são apresentadas em Real e foram arredondadas, exceto quando indicado ativos imobilizados e intangíveis recebidos em doação, mensurados ao va- e Economia Criativa, em 21/03/2018, através do Ofício SMC nº 073/2018,
de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das lor justo, e ativos adquiridos de terceiros, que são reconhecidos como uma a relação de bens e equipamentos que serão utilizados para a realização
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHDFRUGRFRPSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR receita diferida no passivo não circulante e são reconhecidos no resultado das atividades contratualizadas no período de 2018 a 2022, devidamente
Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas do exercício, de acordo com o regime de competência, no mesmo prazo inventariados e emplaquetados. E aguarda providencias da Secretaria para
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de e pelos mesmos montantes das despesas de depreciação e amortização DHPLVVmRGR7HUPRGH3HUPLVVmRGH8VRGH%HQV0yYHLVH,QWDQJtYHLV
2020
2019
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir do ativo imobilizado em atendimento a CPC 07 (R1). $VGHPRQVWUDo}HV¿Depreciação
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira nanceiras referentes a 31/12/GLYXOJDGDSDUD¿QVGHFRPSDUDELOLGDGH
Taxas
Custo acumulada Líquido Líquido
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas IRUDPUHFODVVL¿FDGDVTXDQGRDSOLFiYHOSDUD¿QVGHPHOKRUDSUHVHQWDomR. Descrição
10% 681.282
(513.759) 167.522 220.087
2020
2019 Equipamentos
no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos 4. Caixas e Equivalentes de Caixa
 
(495.500) 142.894 177.432
- 0yYHLVHXWHQVtOLRV
futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos referentes às Banco conta movimento
  Instrumentos musicais 10% 5.702.634 (4.965.173) 737.462 1.019.554
políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reco- $SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
10%
1.386
(1.316)
69
112
8.214.446
7.321.025 Ferramentas
QKHFLGRVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmRLQFOXtGDVQDVVHJXLQWHVQRWDV Total
H[SOLFDWLYDV  1RWDH[SOLFDWLYDQF9DORUGHSUHFLiYHOHYLGD~WLOHFRQ{PLFD Os recursos vinculados a projetos referem-se a recursos recebidos pela As- Computadores
20% 829.231
(801.752)
27.479
52.720
do ativo imobilizado.  Nota explicativa nº 14 - Provisão para contingências. sociação que serão utilizados exclusivamente no contrato de gestão. Esses e periféricos
10%
9.175
(9.105)
70
197
3. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas em de- LQYHVWLPHQWRV ¿QDQFHLURV UHIHUHPVH VXEVWDQFLDOPHQWH D FHUWL¿FDGRV GH Telefones
7.862.102 (6.786.605) 1.075.497 1.470.102
talhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente pela Associação. GHSyVLWRVEDQFiULRVHIXQGRVGHUHQGD¿[DUHPXQHUDGRVGHDFRUGRFRP Total
a. ,QVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV: $WLYRV H SDVVLYRV ¿QDQFHLURV QmR GHULYD- DVPpGLDVGHUHPXQHUDomRGR&HUWL¿FDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR &',  $PRYLPHQWDomRGRLPRELOL]DGRHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU
2020
2019
2020
2019
tivos: $ $VVRFLDomR UHFRQKHFH RV HPSUpVWLPRV H UHFHEtYHLV H GHSyVLWRV 5. Contas a receber
1.470.101
1.964.587
29.023 Saldos no início do exercício
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e Contas a receber - Ingressos espetáculos
29.023 Adições
SDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHQDGDWDGDQHJRFLDomR Total
32.524
2020
2019 Equipamentos
na qual a Associação se torna uma das partes das disposições contratuais 6. Adiantamentos diversos

14.106
36.650
98.521 0yYHLVHXWHQVtOLRV
do instrumento. $WLYRV¿QDQFHLURVUHJLVWUDGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGR Adiantamento de férias
50.572
75.001
6.443
2.843 Instrumentos musicais
UHVXOWDGR: 8PDWLYR¿QDQFHLURpFODVVL¿FDGRSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGRUH- Outros
4.880
43.393
101.363 Computadores e periféricos
VXOWDGRFDVRVHMDFODVVL¿FDGRFRPRPDQWLGRSDUDQHJRFLDomRHVHMDGHVLJ- Total
(14.115)
QDGRFRPRWDOQRPRPHQWRGRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO2VDWLYRV¿QDQFHLURV 7. Estoque: Os estoques existentes em 31 de dezembro estão valorizados Baixas liquidas
(453.206)
(606.881)
são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Associação pelo custo médio, que não superam o valor de mercado e estão assim Depreciações
6DOGRVQR¿PGRH[HUFtFLR
 1.470.102
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas GLVFULPLQDGRV
2020
2019 Intangível: $EUDQJHDWLYRVLQFRUSyUHRVFODVVL¿FDGRVFRQIRUPHSURQXQFLDem seus valores justos, de acordo com a gestão de riscos documentada e Descrição
27.413
26.957 mento CPC 04, aprovado pela NBC T. 19.8, Resolução CFC nº 1.139/08 e
DHVWUDWpJLDGHLQYHVWLPHQWRVGD$VVRFLDomR2VFXVWRVGDWUDQVDomRDSyV 0DWHULDOGHHVFULWyULR
10.403
- NBC T 19.8 - IT 1 - Resolução CFC n.º 1.140/08.
o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Suprimentos musicais
Taxa
2020
2019
34.215
27.930 Descrição
$WLYRV¿QDQFHLURVUHJLVWUDGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRVmRPH- Demais estoques
97.177
97.177
72.030
54.887 Software
didos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhe- Total
20%
(97.177)
(97.177)
cidas no resultado do exercício. 5HFHEtYHLV: 5HFHEtYHLVVmRDWLYRV¿QDQFHL- 8. Imobilizado: Os bens estão demonstrados com base no valor original de Amortização acumulada
URVFRPSDJDPHQWRV¿[RVRXFDOFXOiYHLVTXHQmRVmRFRWDGRVQRPHUFDGR custo deduzido da depreciação. Conforme a Cláusula Segunda, Item 13, do Total
2020
2019
ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido novo Contrato de Gestão 05/2017, é atribuição, responsabilidade e obriga- 9.Salários e encargos sociais a pagar
46.208
GHTXDLVTXHUFXVWRVGHWUDQVDomRDWULEXtYHLV$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQL- omRGD&RQWUDWDGD³$GPLQLVWUDURVEHQVPyYHLVHLPyYHLVFXMRXVROKHIRUD INSS a recolher
46.208
cial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método SHUPLWLGRHPFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQRVUHVSHFWLYRV7HUPRVGH3HU- Total
2020
2019
dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor PLVVmRGH8VRDWpVXDUHVWLWXLomRDR3RGHU3~EOLFRPDQWHQGRHPSHUIHLWDV 10. Projetos
3.435.957
2.159.076
recuperável. &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D: Incluem numerário em caixa, FRQGLo}HVGHXVRRVLPyYHLVEHQVHTXLSDPHQWRVHLQVWUXPHQWDLVQHFHV- Projeto a executar
3.435.957
2.159.076
GHSyVLWRVEDQFiULRVHRXWURVLQYHVWLPHQWRVGHFXUWRSUD]RGHDOWDOLTXLGH] ViULRVSDUDDUHDOL]DomRGDVDWLYLGDGHVFRQWUDWXDOL]DGDVFXMRVLQYHQWiULRV Total

sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

Diário Oficial Empresarial

Projeto a executar referem-se a recursos já recebidos pela Associação, porém ainda não utilizados que serão reconhecidos no resultado
de acordo com o regime de competência. A seguir apresentamos os contratos em andamento no exercício e sua movimentação demonstrando o total
GHUHFXUVRVUHFHELGRVSHOD$VVRFLDomRHRVUHQGLPHQWRV¿QDQFHLURVGHVVHVUHFXUVRVEHPFRPRRVPRQWDQWHVXWLOL]DGRVQDH[HFXomRGRVSURMHWRV
(consumo) e valores despendidos com a aquisição de bens integrantes do ativo imobilizado.
2020
Saldo
Valores
Rendimentos
Dotação
Valor
$QWHULRU
UHFHELGRV
¿QDQFHLURV
&RQVXPR
HVSHFLDO
UHVLGXDO
Contrato de Gestão - Projeto Emesp (05/2017) (a)
488.147
31.851.286
19.320
(30.691.425)
(58.601)
1.608.727
Outros Recursos (05/2017)
1.670.929
179.699
(23.397)
1.827.230
Total
2.159.076
32.030.985
19.320
(30.714.822)
(58.601)
3.435.957
Valores recebidos - 5HIHUHPVHDRVPRQWDQWHV¿QDQFHLURVHIHWLYDPHQWH qualidade artística dos grupos e de seus professores, foi possível ter acesrecebidos no exercício. 5HQGLPHQWRV¿QDQFHLURV - Referem-se a rendi- so a um grande número de público, não comprometendo, de forma alguma,
PHQWRVGDVDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVGRVUHFXUVRVUHSDVVDGRVSHOD6(&SDUD a qualidade da programação proposta. Informamos que além das 10 ações
realização das atividades do plano de trabalho, vinculados ao projeto. De realizadas no ano, tivemos também nos meses de abril, junho e dezembro
acordo com a norma contábil, são reconhecidos no ativo em contrapartida PDLVDo}HVFDWHJRUL]DGDVFRPRPHWDQmRTXDQWL¿FDGDTXHIRUDPUHDaos projetos a executar no passivo (vide nota explicativa 3.b - práticas contá- OL]DGDVQR,QVWDJUDP)DFHERRNH<RXWXEHTXHVRPDUDPXPWRWDOGH
beis). Consumo - Referem-se aos gastos que foram empregados no proje- visualizações de vídeos. Eixo 3 - Desenvolvimento Social: Foram realito ao longo do exercício social. Os consumos de projetos a incorrer dão ori- ]DGDVHP 2¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVFRPDOXQRVFRPSDUgens as receitas e despesas da Entidade. Dotação especial - Referem-se WLFLSDQWHV3DUDUHDOL]DomRGDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVFRPDOXQRV DV p
aos recursos que foram empregados na aquisição de bens integrantes do necessário o agrupamento de pessoas. Considerando as recomendações
ativo imobilizado. Relatório Anual 2020 - EMESP Tom Jobim, Theatro São da OMS e os protocolos estaduais neste momento de pandemia, os/as asPedro, Orquestra do Theatro São Pedro e Teatro Caetano de Campos: VLVWHQWHVVRFLDLVUHDOL]DUDPDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVGHIRUPDUHPRWD
Em cumprimento ao estabelecido no Contrato de Gestão nº. 05/2017, Pro- produzindo vídeos e os disponibilizando nas redes sociais e site da EMESP
cesso nº SC/1380279/2017, celebrado entre esta Secretaria e a Associa- 7RP-RELP$OpPGLVVRIRUDPUHDOL]DGDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVFRPHQção de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina - Organiza- contros virtuais com os usuários dos polos por meio da plataforma Zoom.
ção Social de Cultura, encaminhamos as devidas informações relativas ao Os vídeos e esses encontros virtuais tratam sobre as temáticas que seriam
ano de 2020. Primeiramente, informamos que, do total dos recursos repas- WUDEDOKDGDVSUHVHQFLDOPHQWHQDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDV(VVDQRYDPRsados, foram gastos com pessoal em 2020 o montante de R$ 7.678.066,47 dalidade e possibilidade de atendimento remoto está pautada no documene o índice de participação do custo área meio em relação ao custo total de to base para o período de pandemia do Conselho Federal de Serviço Social,
SHVVRDO¿FRXHP Introdução: Durante a pandemia as ações de co- de 23/03/2020. “Nesse momento de excepcionalidade, compreendemos
PXQLFDomRIRUDPLQWHQVL¿FDGDVWHQGRHPYLVWDTXHDVDWLYLGDGHVSHGDJy- que algumas atividades podem ser realizadas nas modalidades teletrabagicas, artísticas e sociais passaram a acontecer no ambiente virtual. A San- lho, videoconferência e on-line, para que nossas atividades não sofram desta Marcelina Cultura optou por utilizar prioritariamente as três plataformas FRQWLQXLGDGH>@$VVLPUDWL¿FDPRVTXHDXWLOL]DomRGDVWHFQRORJLDVSDUD
PDLVXWLOL]DGDVSHORS~EOLFRGD(0(637RP-RELPHGR7KHDWUR6mR3HGUR DWHQGLPHQWRVRFLDOHVWiDXWRUL]DGDQHVVHPRPHQWRHVSHFt¿FR´ &)(66
<RX7XEH)DFHERRNH,QVWDJUDP2VSDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDDDIHULomR 2020). Diante desse cenário de isolamento social, avaliamos que foi de exGRVGDGRVIRUDPD TXDQWLGDGHGHDo}HVUHDOL]DGDVDIHULGDSHORQ~PHURGH WUHPDLPSRUWkQFLDUHDOL]DUHVWDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVGHIRUPDUHPRWD
postagens; b) quantidade de público, aferido pelo número de visualizações para assim atender e contribuir com temas e conteúdos que amenizassem
dos posts, sempre até o último dia do mês de postagem. 3DUDRUHODWyULR HVVHPRPHQWRWmRGHVD¿DGRUYLYHQFLDGRSRUWRGRV(VVDQRYDPRGDOLGDGH
anual, realizamos a contabilização global e a atualização dos números de de atendimento gerou também um maior número de participantes por meio
visualizações e alcance de todos os posts realizados durante o ano de 2020, das visualizações das postagens feitas nas redes sociais;   2¿FLQDV
uma vez que os conteúdos permaneceram e permanecem disponíveis ao socioeducativas com famílias com 12.064 participantes. Para realização
S~EOLFRFRPREMHWLYRGHEHQH¿FLDUDLQGDPDLVSHVVRDV9DOHUHVVDOWDUTXH GDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVFRPDVIDPtOLDVpQHFHVViULRRDJUXSDPHQWR
os resultados da contabilização global são maiores do que o resultado da de pessoas. Considerando as recomendações da OMS e os protocolos essoma dos trimestres do ano, valor este que está apresentado nos quadros taduais neste momento de pandemia, os/as assistentes sociais realizaram
GRVHL[RVGHPHWDVHLQGLFDGRUHVGHVWHUHODWyULR Abaixo apresentamos os DVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVGHIRUPDUHPRWDSURGX]LQGRYtGHRVHRVGLVGDGRVJOREDLVDIHULGRV EMESP Tom Jobim: A EMESP terminou o ano com ponibilizando nas redes sociais e site da EMESP Tom Jobim. Além disso,
67.973 seguidores em suas redes sociais. Ao longo do ano, foram realizadas IRUDP UHDOL]DGDV R¿FLQDV VRFLRHGXFDWLYDV FRP HQFRQWURV YLUWXDLV FRP RV
SXEOLFDo}HVQR)DFHERRN,QVWDJUDP7ZLWWHUHQR<RXWXWHGD(0(63 usuários dos polos por meio da plataforma Zoom. Os vídeos e esses encondestas 843 foram vídeos com apresentações musicais, aulas, entrevistas tros virtuais tratam sobre as temáticas que seriam trabalhadas presencialHD¿QVTXHWRWDOL]DUDPYLVXDOL]Do}HVHXPDOFDQFHGH PHQWHQDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDV(VVDQRYDPRGDOLGDGHHSRVVLELOLGDGH
pessoas. 67.973 seguidores; 1.319 publicações; 3.861.381 pessoas alcan- de atendimento remoto está pautada no documento base para o períoçadas; 843 publicações de vídeos; 991.070 visualizações. Theatro São Pe- do de pandemia do Conselho Federal de Serviço Social, de 23/03/2020.
dro: O Theatro São Pedro terminou o ano com 58.971 seguidores em suas “Nesse momento de excepcionalidade, compreendemos que algumas ativiredes sociais. Ao longo do ano, foram realizadas 1.097 publicações no Face- dades podem ser realizadas nas modalidades teletrabalho, videoconferênERRN,QVWDJUDP7ZLWWHUHQR<RXWXWHGR7KHDWURGHVWDVIRUDPYtGHRV cia e on-line, para que nossas atividades não sofram descontinuidade [...].
FRPDSUHVHQWDo}HVPXVLFDLVySHUDVHHQWUHYLVWDVTXHWRWDOL]DUDP $VVLPUDWL¿FDPRVTXHDXWLOL]DomRGDVWHFQRORJLDVSDUDDWHQGLPHQWRVRFLDO
visualizações e um alcance de 1.604.354 pessoas. 58.971 seguidores; HVWiDXWRUL]DGDQHVVHPRPHQWRHVSHFt¿FR´ &)(66 'LDQWHGHVVH
1.097 publicações; 1.604.354 pessoas alcançadas; 308 publicações de ví- cenário de isolamento social, avaliamos que foi de extrema importância redeos; 352.647 visualizações. 1RWD  A contabilização não contempla visu- DOL]DUHVWDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVGHIRUPDUHPRWDSDUDDVVLPDWHQGHUH
alizações e/ou alcance de vídeos postados anteriormente ao ano de 2020, contribuir com temas e conteúdos que amenizassem esse momento tão deembora eles tenham tido visualizações durante o ano. Sobre o público be- VD¿DGRUYLYHQFLDGRSRUWRGRV(VVDQRYDPRGDOLGDGHGHDWHQGLPHQWRJHURX
QH¿FLiULRFDEHUHVVDOWDUTXHVHUiDSUHVHQWDGDQRUHODWyULRDVRPDWyULDGR também um maior número de participantes por meio das visualizações das
público presencial e o público virtual. I. Programa da EMESP Tom Jobim: postagens feitas nas redes sociais; - 5 atividades culturais. Optamos por
Eixo 1 - Formação Cultural - Cursos Regulares e Livres: Em 2020, o Curso realizar todas as atividades culturais, sejam elas remotas ou presenciais, no
de Formação de músicos da EMESP Tom Jobim teve 39 habilitações ofere- ~OWLPRVHPHVWUHSDUDQmRDFXPXODUFRPRXWUDVDWLYLGDGHVFRPRDVR¿FLQDV
cidas com 636 alunos matriculados. Desde o início da pandemia, as aulas GHLQWHJUDomRHQWUHJUXSRVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVFRPDOXQRVHIDPtOLDV
coletivas do currículo passaram a acontecer virtualmente, por meio de pla- Isso não onerou a meta anual. Pelo contrário, a realização das atividades cultaformas de videoconferência. Até o terceiro trimestre, as aulas individuais turais no último semestre possibilitou que nossos alunos e famílias incorpoaconteceram exclusivamente por meio das plataformas WhatsApp, Face- rassem e aderissem na sua rotina essa ação, conhecendo virtualmente esERRN=RRPH*RRJOH0HHW$SDUWLUGRTXDUWRWULPHVWUHDOJXPDVDWLYLGDGHV paços, equipamentos e exposições; 2¿FLQDVGH,QWHJUDomRHQWUH*UXSRV
SHGDJyJLFDVGDHVFRODIRUDPUHWRPDGDVGHPRGRSUHVHQFLDOFRPPXLWR O número de alunos atendidos pelo Bolsa-Auxílio em2020, por 4 meses, foi
cuidado e respeitando-se todos os protocolos sanitários vigentes. Para esta de 66 alunos. Contemplamos os (as) alunos (as) com a bolsa auxílio transprimeira fase da retomada presencial, foram escolhidos aqueles instrumen- porte nos meses de fevereiro e março de 2020, porém, com o contexto muntos musicais que podem ser tocados com máscara. O Curso de Especia- dial da pandemia da Covid-19, as aulas presenciais foram interrompidas a
lização teve 45 habilitações oferecidas com 164 alunos matriculados. O partir da segunda quinzena de março de 2020. Dessa maneira, a bolsa não
número de alunos do curso de especialização superou a meta estabelecida foi disponibilizada de abril a outubro, uma vez que todas as aulas da EMESP
no plano de trabalho devido à qualidade dos cursos oferecidos pela EMESP Tom Jobim estavam sendo ministradas online, por meio de plataformas de
Tom Jobim e grande procura por parte dos alunos que já passaram pelos videoconferência. Destacamos, ainda, que seria realizada uma nova chacursos de formação e desejam seguir se aperfeiçoando na Escola. Além PDGDGHEHQH¿FLiULRVHPYLUWXGHGRDXPHQWRGDGHPDQGDHGDGH¿QLomR
disso, em alguns dos cursos oferecidos, como composição e regência coral, do orçamento, sendo previsto um pequeno aumento no número de bolsistas
as aulas são coletivas, sendo possível acolher um maior número de alunos QRVGRLV~OWLPRVWULPHVWUHVGH EHQH¿FLiULRV &RQWXGRFRPRDGVHPJHUDUGHVHTXLOtEULRHFRQ{PLFR¿QDQFHLURDR&RQWUDWRGH*HVWmR As- vento da pandemia e seu prolongamento não foi possível dar continuidade à
sim como nos cursos de formação, houve um pequeno acréscimo no núme- nova chamada de bolsistas. Quando as aulas presenciais foram retomaro de alunos devido à convocação de suplentes. Reiteramos que o número das, já no último trimestre, com a retomada das aulas presenciais foi possíde horas-aula e de docentes contratados se manteve dentro do estabeleci- vel retomar a oferta da bolsa auxílio transporte, disponibilizando o benefício
do no Contrato de Gestão. A retomada das atividades presenciais também àqueles bolsistas já selecionados no primeiro trimestre e que optaram por
aconteceu nos cursos de especialização a partir do quarto trimestre, seguin- fazer suas aulas presenciais nos últimos meses do ano. O restante dos condo-se todos os protocolos de distanciamento social. Da mesma maneira, templados optaram por continuar com as aulas por meio remoto, não haforam escolhidos, para a primeira fase da retomada presencial, aquelas vendo, portanto, a necessidade de disponibilizar a Bolsa Auxílio Transporte.
habilitações e instrumentos que podem ser tocados com máscara. Tivemos Além das atividades já registradas no Eixo 3 - Desenvolvimento Social do
também 84 Cursos Livres oferecidos com 854 alunos matriculados. A meta Guri, informamos que ainda foram realizadas nos meses de abril, junho e depara o número de alunos matriculados nos Cursos Livres foi superada no ]HPEURPDLVDo}HVFDWHJRUL]DGDVFRPRPHWDQmRTXDQWL¿FDGDQR,QVano de 2020 por conta da qualidade técnica dos cursos oferecidos e tam- WDJUDP)DFHERRNH<RXWXEHTXHVRPDUDPXPWRWDOGHYLVXDOL]Do}HV
bém pela grande quantidade de alunos que anualmente são aprovados nos de vídeo, sendo que, algumas dessas ações foram notas informativas de asprocessos seletivos da escola. Diante desta situação, a EMESP Tom Jobim suntos diversos. Informamos que também foram realizadas, nos meses de
procurou atender o maior número possível de alunos sem, no entanto, cau- novembro e dezembro, mais 2 ações dos Eixos de Desenvolvimento Social
VDUTXDOTXHUWLSRGHSUHMXt]RSHGDJyJLFRSDUDDUHDOL]DomRGDVDXODVRXPHV- da Santa Marcelina Cultura no Instagram, com 196 visualizações de vídeo.
PRWUD]HUGHVHTXLOtEULRHFRQ{PLFR¿QDQFHLURSDUDR&RQWUDWRGH*HVWmR Eixo 4 - Ações complementares à Formação Cultural - Atividades ExNa atual situação, ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, estes traclasse: No ano de 2020 foram realizados 23 master classes com 98 alucursos têm sido oferecidos online. O pequeno acréscimo de alunos se deve nos participantes e público de 961 pessoas. Devido à situação de pandemia,
jFRQYRFDomRGHDOXQRVQRYRVSDUDRVFXUVRVOLYUHVLQWHUQRVRVTXDLVVy a maioria das master classes foram realizadas de modo online. No último
IRUDPUHWRPDGRVDSyVRWpUPLQRGRSHUtRGRGHUHGXomRGDMRUQDGDGHWUD- trimestre, a master class de regência orquestral aconteceu presencialmenbalho dos docentes. No quarto trimestre todos os cursos livres foram minis- te, respeitando-se todos os protocolos sanitários de distanciamento social.
trados de modo online. Informamos que foram realizadas no ano de 2020, Mesmo assim, houve a transmissão ao vivo da atividade, de modo a atender
13 aulas virtuais, relacionadas ao Eixo 1 - Formação Cultural - Cursos Li- todos os alunos e alunas inscritos para a atividade. A superação da meta foi
YUHVQR<RXWXEHFRPYLVXDOL]Do}HVGHYtGHRV Eixo 2 - Ações com- possível porque muitas destas atividades foram realizadas por meio de parplementares à Formação Cultural - Vivência Artística - Atividades: Em cerias, o que não onerou o Contrato de Gestão. Além disso, o interesse dos
2020 foi realizada a 7ª edição da Revirada Musical que teve um total 125 DOXQRVVHGHYHjTXDOLGDGHDUWtVWLFRSHGDJyJLFDGRVSURIHVVRUHVFRQYLGDapresentações musicais, as quais tiveram a participação de 829 alunos e dos. O grande número de acessos não gerou qualquer tipo de prejuízo aos
YLVXDOL]Do}HVQR<RXWXEH'HYLGRjVLWXDomRGDSDQGHPLDGRQRYR participantes, que puderam ser atendidos a contento por meio das platacoronavírus, neste ano a Revirada Musical foi realizada exclusivamente de formas virtuais. Dessa maneira, não houve qualquer tipo de desequilíbrio
modo virtual entre os dias 21 e 27/09/2020. Apesar de o número de alunos HFRQ{PLFR¿QDQFHLUR DR PHVPR 5HDOL]DPRV  ZRUNVKRSV FRP 
participantes ter ultrapassado a meta estabelecida, informamos que não SDUWLFLSDQWHV'HYLGRjVLWXDomRGHSDQGHPLDDPDLRULDGRVZRUNVKRSVGH
KRXYH TXDOTXHU WLSR GH SUHMXt]R SHGDJyJLFR 3HOR FRQWUiULR IRL SRVVtYHO 2020 foram realizados de modo online, apenas as atividades do 1º trimesnotar grande engajamento dos alunos e alunas na preparação dos mate- tre aconteceram presencialmente. A superação da meta foi possível porque
riais audiovisuais que foram exibidos. Realizamos em 2020 27 espetácu- muitas destas atividades foram realizadas por meio de parcerias, o que não
los musicais com um público de 47.660 pessoas. Os espetáculos musicais onerou o Contrato de Gestão. A realização de atividades online favoreceu
de 2020 foram realizados presencialmente e também no ambiente virtual, a participação de um número maior de alunos ativos e ouvintes. Cabe saXWLOL]DQGRVHGHGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQ- OLHQWDUTXHRLQWHUHVVHGRVDOXQRVVHGHYHjTXDOLGDGHDUWtVWLFRSHGDJyJLFD
tre outras. Apesar de a meta do número de eventos ter sido superada, ob- dos artistas convidados, alguns deles residentes e atuantes no exterior.
VHUYDVHTXHQmRKRXYHSUHMXt]RSHGDJyJLFRQHPWDPSRXFRGHVHTXLOtEULR O grande número de acessos não gerou qualquer tipo de prejuízo aos partiHFRQ{PLFR¿QDQFHLUR DR &RQWUDWRGH*HVWmRXPDYH]TXHDPDLRUSDUWH cipantes, que puderam ser atendidos de maneira adequada por meio das pladestas apresentações musicais foi realizada de modo virtual. Além disso, por taformas digitais. Dessa maneira, não houve qualquer tipo de desequilíbrio
conta da qualidade artística dos grupos e de seus professores, foi possível HFRQ{PLFR¿QDQFHLURDRPHVPR Foram realizadas 2 palestras com público
ter acesso a um grande número de público, não comprometendo, de forma de 307 pessoas. Devido à situação da pandemia, as palestras foram realialguma, a qualidade da programação. Informamos que além das 27 ações zadas de modo online, por meio das plataformas digitais. Sendo assim, foi
realizadas, tivemos também nos meses de julho, novembro e dezembro possível a participação de um número maior de pessoas, superando a meta
PDLVDo}HVFDWHJRUL]DGDVFRPRPHWDQmRTXDQWL¿FDGDTXHIRUDPUHDOL- estabelecida. Salienta-se que todos participaram de modo adequado, não
]DGDVQR,QVWDJUDP<RXWXEHH)DFHERRNTXHVRPDUDPXPWRWDOGH KDYHQGRTXDOTXHUWLSRGHSUHMXt]RSHGDJyJLFR Realizamos também o Intervisualizações de vídeos. Eixo 2 - Ações complementares à Formação câmbio com professores internacionais convidados com 319 participantes.
Cultural - Vivência Artística - Grupos Artísticos de Alunos: Foram reali- Devido à situação da pandemia, em 2020 o intercâmbio com professor inzados em 2020 10 Concertos dos Grupos Artísticos de Alunos com 326 alu- ternacional convidado foi realizado de modo online, por meio das platafornos participantes e público de 7.296 pessoas. Apesar de a meta do número mas digitais. Sendo assim, foi possível a participação de um número maior
GHFRQFHUWRVWHUVLGRVXSHUDGDQmRKRXYHTXDOTXHUGHVHTXLOtEULRHFRQ{PL- de pessoas, superando a meta estabelecida. Salienta-se que todos partiFR¿QDQFHLURDR&RQWUDWRGH*HVWmRXPDYH]TXHWRGDVDVDWLYLGDGHVIRUDP ciparam de modo adequado, não havendo qualquer tipo de prejuízo pedadesenvolvidas para serem apresentados exclusivamente no ambiente virtu- JyJLFR2LQWHUFkPELRGHVWHDQRTXHIRLUHDOL]DGRFRPR&RQVHUYDWyULRGH
DOXWLOL]DQGRVHGHGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRN Amsterdã, com o apoio do Consulado Geral dos Países Baixos, trouxe o proentre outras. Além disso, foi possível a participação de um maior número IHVVRU%HQ+HNNHPDSDUDXPZHELQDUVREUH(GXFDomR0XVLFDO Além das
de alunos e alunas, que gravaram suas partes individuais diretamente das atividades já realizadas no Eixo 4 - Ações complementares à Formação Culsuas residências. A superação da meta anual do número de alunos partici- turas - Atividades Extraclasse, informamos que ainda foram realizadas nos
SDQWHVQmRJHURXTXDOTXHUWLSRGHSUHMXt]RSHGDJyJLFRDRVGLVFHQWHVQHP meses de abril, maio, junho, julho e dezembro mais 162 ações categorizatampouco comprometeu a qualidade artística dos concertos. Por conta da GDVFRPRPHWDQmRTXDQWL¿FDGDQRLQVWDJUDP)DFHERRNH<RXWXEHFRP
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79.225 visualizações de vídeos. Eixo 6 - Núcleo de Desenvolvimento de
Carreira dos alunos: Em 2020 foram realizados 24 concertos do Núcleo de
Desenvolvimento de Carreira dos alunos com 86 alunos participantes. Devido à situação da pandemia do novo coronavírus e a necessidade de adaptações ao projeto planejado, a princípio, para ser realizado de modo presencial, todos os concertos do Núcleo de Desenvolvimento de Carreira foram
realizados no 4º trimestre. Salienta-se também que, apesar da meta de alunos (as) participantes ter sido superada, não houve qualquer tipo de prejuízo
DUWtVWLFRSHGDJyJLFRDRVSDUWLFLSDQWHVQHPWDPSRXFRGHVHTXLOtEULRHFRQ{PLFR¿QDQFHLURDR&RQWUDWRGH*HVWmRXPDYH]TXHRQ~PHURGHSURIHVVRUHVUHVSRQViYHLVSHORJUXSR¿FRXGHQWURGRSODQHMDGRHRQ~PHURGHFRQcertos cumpriu exatamente a meta estabelecida. Eixo 7 - Difusão - Grupos
Artísticos de Bolsistas: 1RDQRGHUHDOL]DPRV - 4 concertos da Orquestra Jovem Tom Jobim com público de 19.225 pessoas. Os concertos
de 2020 foram desenvolvidos para serem apresentados no ambiente virtual
e no formato híbrido, com público presencial e também virtual, utilizando-se
GDV GLIHUHQWHV SODWDIRUPDV WDLV FRPR <RXWXEH )DFHERRN HQWUH RXWUDV
Além disso, por conta da qualidade artística do grupo e de seus convidados,
foi possível ter acesso a um grande número de público, não comprometendo a qualidade da programação proposta; -11 concertos da Orquestra
Jovem do Estado com público de 13.523 pessoas. Os concertos de 2020
foram desenvolvidos para serem apresentados presencialmente, no ambiente virtual e no formato híbrido, com público presencial e também virtual,
XWLOL]DQGRVH GDV GLIHUHQWHV SODWDIRUPDV WDLV FRPR <RXWXEH )DFHERRN
entre outras. Além disso, por conta da qualidade artística do grupo e de seus
convidados, foi possível ter acesso a um grande número de público, não comprometendo a qualidade da programação proposta; - 2 concertos da Banda
6LQI{QLFD-RYHPGR(VWDGRFRPS~EOLFRGHSHVVRDV2VFRQFHUWRV
de 2020 foram desenvolvidos para serem apresentados no ambiente virtual
e no formato híbrido, tendo público presencial e também o público virtual,
XWLOL]DQGRVH GDV GLIHUHQWHV SODWDIRUPDV WDLV FRPR <RXWXEH )DFHERRN
entre outras. Além disso, por conta da qualidade artística do grupo e de seus
convidados, foi possível ter acesso a um grande número de público, não
comprometendo a qualidade da programação proposta; - 4 concertos do
Coral Jovem do Estado com público de 8.316. Os concertos de 2020 foram
desenvolvidos para serem apresentados no ambiente virtual e no formato
híbrido, com público presencial e também virtual, utilizando-se das diferenWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVR
por conta da qualidade artística do grupo e de seus convidados, foi possível
ter acesso a um grande número de público, não comprometendo a qualidade da programação proposta; - 2 concertos da Orquestra Jovem do Theatro
São Pedro com público de 9.265 pessoas. Os concertos foram desenvolvidos
para serem apresentados no ambiente virtual e no formato híbrido, com público presencial e também no ambiente virtual, utilizando-se das diferentes
SODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRU
conta da qualidade artística do grupo e de seus convidados, foi possível ter
acesso a um grande número de público, não comprometendo a qualidade
da programação proposta. Além das atividades realizadas no Eixo 7 - Difusão - Grupos Artísticos de Bolsistas, informamos que ainda foram realizadas
nos meses de abril, maio, junho e julho mais 34 ações, categorizadas como
PHWDQmRTXDQWL¿FDGDQR,QVWDJUDP<RXWXEHH)DFHERRNFRPYLsualizações de vídeos. 2 - Programa de Bolsas de Estudo: Em 2020 tivePRV - 17 bolsistas na Orquestra Jovem Tom Jobim. No primeiro semestre
de 2020 a Orquestra Jovem Tom Jobim não teve todas as vagas preenFKLGDVDSyVRSULPHLURSURFHVVRVHOHWLYRRFRUULGRHPGH]HPEURGH
Por conta do isolamento social e da impossibilidade do desenvolvimento
GHDWLYLGDGHVSHGDJyJLFDVSUHVHQFLDLVGHFRUUHQWHVGDSDQGHPLDGH&RYLG
19, o processo para vagas remanescentes, que estava agendado para abril
de 2020, teve que ser cancelado; - 47 bolsistas na Banda Jovem do Estado
de São Paulo; - 98 bolsistas na Orquestra Jovem do Estado de São Paulo;
- 45 bolsistas no Coral Jovem do Estado de São Paulo; - 32 bolsistas da Orquestra Jovem do Theatro São Pedro; - 17 bolsistas da Academia do Theatro São Pedro. Ao longo do ano, alguns bolsistas dos Grupos se desligam
do Programa e por conta disso, suplentes são chamados para suas vagas,
e /ou, eventualmente, novos processos seletivos são abertos. Dessa forma,
RVQ~PHURVLQGLFDGRVGHEROVLVWDVGRVJUXSRV%DQGD-RYHPGR(VWDGR
Orquestra Jovem do Estado, Coral Jovem do Estado, Orquestra Jovem do
Theatro São Pedro e Academia do Theatro São Pedro, ultrapassam a meta
estipulada no ano, porém, nesses casos, o número de alunos ativos em cada
um desses grupos permaneceu dentro da meta. 3 - Programa dos Equipamentos Culturais: 3.1 - Temporada Artística do Theatro São Pedro: ReDOL]DPRVHP - 2 récitas da temporada de apresentações da Academia
de Ópera do Theatro São Pedro com público de 9.265 pessoas. Os concertos foram desenvolvidos para serem apresentados no ambiente virtual e
no formato híbrido, com público presencial e também no ambiente virtual,
XWLOL]DQGRVH GDV GLIHUHQWHV SODWDIRUPDV WDLV FRPR <RXWXEH )DFHERRN
entre outras. Além disso, por conta da qualidade artística do grupo e de
seus convidados, foi possível ter acesso a um grande número de público,
não comprometendo a qualidade da programação proposta; - 10 concertos
GDWHPSRUDGDGHFRQFHUWRVOtULFRVHLQVWUXPHQWDLVVLQI{QLFRVFRPS~EOLFR
de 14.755 pessoas. Na programação deste ano tivemos concertos realizados presencialmente, no ambiente virtual e no formato híbrido, com público
presencial e também o virtual, utilizando-se das diferentes plataformas, tais
FRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQWDGDTXDOLGDGH
artística do grupo e de seus convidados, foi possível ter acesso a um grande
número de público, não comprometendo, de forma alguma, a qualidade da
programação proposta; - 4 ensaios abertos com público de 1.914 pessoas.
A meta anual de ensaios abertos foi superada em uma atividade. Tal ação
antecedeu o início das atividades com público presencial no Theatro, e teve
como foco apresentar ao público o processo criativo do Concerto Cênico
“O Telefone”, além de apresentar todas as medidas de segurança contidas
nos protocolos de distanciamento social. Na programação de 2020 tivemos
três ensaios abertos apresentados presencialmente e um online, utilizanGRVH GDV GLIHUHQWHV SODWDIRUPDV WDLV FRPR <RXWXEH )DFHERRN HQWUH
outras. Além disso, por conta da qualidade artística do grupo e de seus
convidados, foi possível ter acesso a um grande número de público, não
comprometendo, de forma alguma, a qualidade da programação proposta;
- 20 concertos da temporada de música de câmara do Theatro São Pedro
com público de 9.560 pessoas. Na programação de 2020 foram apresentadas atividades presencialmente e no ambiente virtual, utilizando-se das
GLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpP
disso, por conta da qualidade artística do grupo e de seus convidados, foi
possível ter acesso a um grande número de público, não comprometendo a
qualidade da programação proposta. Além das atividades já realizadas no
3 - Programa dos equipamentos culturais - Temporada Artística do Theatro
São Pedro, informamos que ainda foram realizadas nos meses de abril,
maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro mais
Do}HVFDWHJRUL]DGDVFRPRPHWDQmRTXDQWL¿FDGDQR,QVWDJUDP)DFHERRNH<RXWXEHFRPYLVXDOL]Do}HVGHYtGHRV O número de pro¿VVLRQDLVFRQWUDWDGRVGRFRUSRHVWiYHOGD2UTXHVWUDGR7KHDWUR6mR3HGUR
em 2020 foi de 33 músicos. 3.2 - Teatro Caetano de Campos: Conforme
Ofício DRAFPA/OF024/2020, de 28 de julho de 2020, da Direção da FundaomR3DGUH$QFKLHWDHQFDPLQKDGRSDUDD60&DWUDYpVGHR¿FLRGD6(&(&
em 08/09/2020, a Fundação Padre Anchieta solicitou a imediata transferência dos instrumentos musicais utilizados para os ensaios Orquestra Jazz
6LQI{QLFDTXHVHHQFRQWUDPDUPD]HQDGRVQR7HDWUR&DHWDQRGH&DPSRV
para que seja possível retornar com suas atividades no Teatro da TV Cultura Franco Zampari. Portanto, não será mais possível o cumprimento da
ação de disponibilizar o Teatro Caetano de Campos para os ensaios da OrTXHVWUD-D]]6LQI{QLFDXPDYH]TXHSRUGHOLEHUDomRGDSUySULD)XQGDomR
DV DWLYLGDGHV SDVVDUmR D RFRUUHU QDV LQVWDODo}HV GD SUySULD 79 &XOWXUD
3.3 Programa dos equipamentos culturais - Concertos Didáticos: Realizamos em 2020 4 concertos didáticos no Theatro São Pedro com público
de 2.770 pessoas. A programação de Concertos didáticos foi desenvolvida
para ser apresentada presencialmente e no ambiente virtual, utilizando-se
GDV GLIHUHQWHV SODWDIRUPDV WDLV FRPR <RXWXEH )DFHERRN HQWUH RXWUDV
Além disso, por conta da qualidade artística do grupo e de seus convidados, foi possível ter acesso a um grande número de público, não comprometendo a qualidade da programação proposta. 4 - Programa de Desenvolvimento Institucional: O índice de satisfação dos alunos e pais com o
ensino oferecido pela EMESP em 2020 foi de 95%. A pesquisa foi realizada
pelo Instituto Datafolha e ocorreu no período de 03/12/2020 a 23/12/2020.
1tYHOGHFRQ¿DQoD O índice de Satisfação do público dos concertos
dos Grupos Artísticos de Bolsistas em 2020 foi de 100%. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Datafolha, com resultado de 100% de satisfação, senGRGHyWLPRHGHERP1tYHOGHFRQ¿DQoD O índice de Satisfação do público dos eventos do Theatro São Pedro em 2020 foi de 99%.
A pesquisa foi realizada pelo Instituto Datafolha, com resultado de 99% de
VDWLVIDomRVHQGRGHyWLPRHGHERP1tYHOGHFRQ¿DQoD
O valor total captado em 2020 foi R$ 2.374.404,73 o que representa 7,8%
do repasse anual. Além dos conteúdos culturais informamos
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2020
2019
que ainda foram realizadas no 4 - Programa de Desenvolvi- al estipulado sobre o valor global repassado pela Secretaria, observados os Contingências no passivo circulante
244.105
mento Institucional, nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setem- preceitos do artigo 5º, inciso VI, alínea “g” do Decreto Estadual 43.493/1998,
2019
2020
bro, outubro, novembro e dezembro 1.189 ações de comunicação no Face- com as alterações do Decreto Estadual 62.528/2017. Na composição e Movimentação
6DOGRLQLFLDO $FUpVFLPRV 'HFUpVFLPRV 6DOGR¿QDO
ERRN,QVWDJUDP<RXWXEHH7ZLWWHUFRPYLVXDOL]Do}HVGHYtGHRV XWLOL]DomR GHVVHV UHFXUVRV GHYHUi VHU REVHUYDGR TXH 1) a Organização 
244.105
(244.105)
Informamos que também foram realizadas, no mês de novembro, mais 57 6RFLDO SRGHUi FRQWULEXLU FRP UHFXUVRV SUySULRV SDUD D FRQWD GH UHFXUVRV Trabalhistas
2020
2019
Do}HVGHFRPXQLFDomRGD6DQWD0DUFHOLQD&XOWXUDQR,QVWDJUDPH<RXWX- de contingência. 2)RVUHFXUVRV¿QDQFHLURVGHSRVLWDGRVQDFRQWDEDQFiULD
183.968
352.769
be com 5.290 visualizações de vídeo. Informamos que também foram reali- a que se refere somente poderão ser utilizados, em conformidade com o Contingências no passivo não circulante
2019
2020
zadas, no mês de novembro, mais 57 ações de comunicação da Santa Mar- estabelecido no CONTRATO DE GESTÃO, e com deliberação de 3/4 (três
FHOLQD&XOWXUDQR,QVWDJUDPH<RXWXEHFRPYLVXDOL]Do}HVGHYtGHR quartos) dos membros do Conselho de Administração da CONTRATADA 0RYLPHQWDomR 6DOGRLQLFLDO $FUpVFLPRV 'HFUpVFLPRV 6DOGR¿QDO
352.769
(168.801)
183.968
5 - Metas condicionadas: Informamos que a meta de Concertos de Orques- e do Secretário da Cultura, a quem é facultado delegar o exercício des- Trabalhistas
WUDV&RQYLGDGDV¿FRXFRQGLFLRQDGDQHVWHSODQRGHWUDEDOKRDSyVRDMXVWH sa competência, cabendo-lhes zelar por seu uso, em conformidade com Outros processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risdecorrente da pandemia de Covid-19. As ações lançadas foram executas o praticado por entidades congêneres. 3) Caso as contingências previstas FR SRVVtYHO VHP PHQVXUDomR FRP VX¿FLHQWH VHJXUDQoD QR PRQWDQWH GH
HPMDQHLURGHDQWHVGDDOWHUDomR'HVWDIRUPDMXVWL¿FDVHRFXPSUL- UH¿UDPVHDRUGHQVRXFRQGHQDo}HVMXGLFLDLVHPSURFHVVRVFtYHLVWUDED- R$ 24.850.947 em 2020 (R$ 352.769 em 2019) para os quais nenhuma
mento parcial das ações condicionadas. Informamos também que em ceri- lhistas e tributários ou sejam decorrentes de acordos judiciais em ações provisão foi constituída tendo em vista que as práticas contábeis adotadas
P{QLDUHDOL]DGDQD6DOD6mR3DXORQRGLD/12/de 2020, durante concerto promovidas em face da CONTRATADA, na esfera federal, estadual ou mu- no Brasil não requerem sua contabilização.
2020
2019
de encerramento da temporada 2020 da Orquestra Jovem do Estado, foram nicipal, de competência da justiça comum ou especializada, que tenham de 13. Recursos aplicados em ativos permanentes
1.075.497
1.470.101
feitos os anúncios dos vencedores do 9º Prêmio Ernani de Almeida Macha- ser FXPSULGRVHPSUD]RLQIHULRUD TXLQ]H GLDV¿FDGHVGHMiDXWRUL]DGD Ativos Permanentes
do, integralmente patrocinado pela Machado Meyer Advogados. Em 2020, pelo Secretário da Cultura a utilização de recursos da conta bancária des- Conforme demonstrado na nota explicativa 3(b), os recursos que são aplilançamos a categoria “Maria Vischinia” com intuito de realizar uma ação tinada a contingências, devendo a mesma ser aprovada pelo Conselho de cados na aquisiçao de ativos imobilizados e intangivel são reconhecidos
D¿UPDWLYDSDUDDOXQDVFRQVLGHUDQGRDLPSRUWkQFLDGHDPSOLDUHFULDUUHSUH- Administração da CONTRATADA, sem prejuízo de outras eventuais utili- como uma receita diferida no passivo não circulante e são reconhecidos
sentatividade feminina na música de concerto. Os seis vencedores de 2020 zações na forma do subitem anterior. 4) No caso excepcional do subitem no resultado do exercício, de acordo com o regime de competência, no
receberão seus prêmios em 2021. Em 2020, foram pagos os prêmios dos DQWHULRU¿FDUiD&ONTRATADA obrigada a encaminhar à CONTRATANTE mesmo prazo e pelos mesmos montantes das despesas de depreciação e
YHQFHGRUHVGH$FHULP{QLDGHHQWUHJDGRSUrPLRIRLUHDOL]DGDSUHVHQ- a documentação pertinente, com os devidos esclarecimentos referentes amortização do ativo imobilizado e diferido em atendimento a CPC 07 (R1).
cialmente seguindo todos os protocolos de segurança em relação ao Covid j PRYLPHQWDomR HIHWXDGD QR UHODWyULR WULPHVWUDO VHJXLQWH 5) $R ¿QDO GR Vide nota explicativa 7 (ativo imobilizado).
1.470.101
HWDPEpPWUDQVPLWLGDDRYLYRSHORFDQDOGH<RXWXEHGD(0(637RP-R- CONTRATO DE GESTÃO HYHQWXDO VDOGR ¿QDQFHLUR UHPDQHVFHQWH QD Saldo em 31 de dezembro de 2019
58.601
bim. Equilíbrio Econômico Financeiro - Otimizar o uso de recursos dis- conta de recursos de contingência será rateado entre o Estado e a Orga- Adição de imobilizado (nota explicativa 7)
poníveis: a. ËQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWH IRQWH%DODQoR3DWULPRQLDO . nização Social, observada a mesma proporção em que ela foi constituída. Custo residual baixado de imobilizado
(453.206)
b. 5HODomRUHFHLWDVWRWDLVGHVSHVDVWRWDLV IRQWH3UHVWDomRGH&RQ- 6) Os saldos da conta, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente Depreciação do imobilizado (nota explicativa 7)
1.075.496
tas). c. Despesas com colaboradores da área meio / despesas com colabora- aplicados em FDGHUQHWDVGHSRXSDQoDGHLQVWLWXLomR¿QDQFHLUDR¿FLDOVHD Saldo em 31 de dezembro de 2020
GRUHV iUHDPHLRiUHD¿P  IRQWH3UHVWDomRGH&RQWDV . d. Gastos previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de apli- 14. Partes relacionadas: A Associação não possui partes relacionadas e
WRWDLVFRP5+2UoDPHQWR IRQWH5HODWyULR2UoDGR[5HDOL]DGR . FDomR¿QDQFHLUDGHFXUWRSUD]RRXRSHUDomRGHPHUFDGRDEHUWRODVWUHDGD a diretoria da Associação não é remunerados. 15. Patrimônio líquido: Em
Quadro força de trabalho: em 2020 encerramos o ano com 206 colabora- HPWtWXORVGDGtYLGDS~EOLFDTXDQGRDXWLOL]DomRGRVPHVPRVYHUL¿FDUVH função de a Associação ter suas operações suportadas exclusivamente por
GRUHVGDiUHD¿PFRODERUDGRUHVH-RYHP$SUHQGL]GDiUHDPHLRHFR- em prazos menores que um mês. 7) $VUHFHLWDV¿QDQFHLUDVDXIHULGDVVH- FRQWUDWRVGH*HVWmR¿UPDGRVFRPR(VWDGRGH6mR3DXORSRULQWHUPpGLR
ODERUDGRUHVGDiUHD¿PUDWHLRFRQWUDWDGRVSHORUHJLPH&/7(VFODUHFHPRV rão obrigatoriamente computadas a crédito do CONTRATO DE GESTÃO e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, os resultados apresentados
ainda que há um rateio na remuneração dos colaboradores da área meio DSOLFDGDVH[FOXVLYDPHQWHQRREMHWRGHVXD¿QDOLGDGHGHYHQGRFRQVWDUGH desde a sua constituição tem sido nulos, motivo pelo qual a Associação
que executam os dois programas; os mesmos são remunerados na propor- GHPRQVWUDWLYRHVSHFt¿FRTXHLQWHJUDUiDVSUHVWDo}HVGHFRQWDVGRDMXVWH QmRDSUHVHQWDSDWULP{QLRVRFLDOFRQVWLWXtGR
2020
2019
ção de 43% pelo Contrato de Gestão 04/2017 - GURI e 57% pelo Contrato
2020
2019 16. Recursos de contrato de gestão
31.144.631 36.429.078
de Gestão 05/2017 - EMESP. 11. Recursos de reserva e contingência: (a) Recursos de reserva (a)
2.140.906
2.098.902 Projeto EMESP (05/2017)
31.144.631 36.429.078
Recursos de reserva e provisões: 7HPD¿QDOLGDGHGHFRQVWLWXLUXPDUHVHU- Recursos de contingência (b)
2.086.628
2.045.596
va de recursos sob a tutela do Conselho de Administração, que poderá ser Total
4.227.534
4.144.498 17. Cobertura de seguros: A Associação adota a política de contratar coberXWLOL]DGDQDKLSyWHVHGHDWUDVRVXSHULRUD FLQFR GLDVQRUHSDVVHGHUHFXU- 12. Provisão para contingências: $ $VVRFLDomR p SDUWH SyOR SDVVLYR  tura de seguros contra incêndio, risco diversos para os bens do ativo imobiliVRVSRUSDUWHGD6HFUHWDULD$8WLOL]DomRGHVWHVUHFXUVRV¿FDFRQGLFLRQDGD em ações judiciais envolvendo questões trabalhistas. Constituída pela Ad- ]DGRHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOSRUPRQWDQWHVFRQVLGHUDGRVVX¿FLHQWHVSDUD
à prévia aprovação pelo Conselho de Administração da SMC, sendo que ministração, de acordo com a avaliação de risco elaborada pela assessoria FREULUHYHQWXDLVVLQLVWURVTXHIRUDPGH¿QLGDVSRURULHQWDomRGHHVSHFLDOLVos respectivos valores deverão ser restituídos à reserva em até 3 (três) dias jurídica na data do balanço, nos diversos processos de natureza trabalhis- tas e levam em consideração a natureza de sua atividade e o grau de risco
~WHLVDSyVDHIHWLYDomRGRUHSDVVHSHOD6HFUHWDULD (b) Recursos de con- WDFtYHOHWULEXWiULDTXHD(QWLGDGH¿JXUDFRPRUp A entidade de acordo envolvido. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem
tingência: 7HPD¿QDOLGDGHGHVXSRUWDUHYHQWXDLVFRQWLQJrQFLDVFRQH[DVj FRPR&3&FRQWDELOL]DSHUGDVFODVVL¿FDGDVFRPRSURYiYHLVFXMRVPRQ- SDUWH GR HVFRSR GH XPD DXGLWRULD GH GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV FRQVHquentemente, não foram examinadas pelos nossos auditore independentes.
execução do programa de trabalho, o valor é composto através de percentu- WDQWHVHVWmRDVVLPUHSUHVHQWDGRV
Rosane Ghedin - Diretora Presidente
Rodrigo Ronald Henrique da Silva - CRC nº 1SP-290165/O-2
Parecer do Conselho Econômico e Fiscal: À Diretoria, 2&RQVHOKRSDUD$VVXQWRV(FRQ{PLFRVH)LVFDLVGDAssociação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina - EMESP, em reunião realizada
nesta data, cumprindo o que determinam os itens II, III e VII do artigo 163 da Lei 6.404/76, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 96 do Estatuto Social, examinou as Demonstrações encerradas em
31/12/2020, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração GDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGR'HPRQVWUDomRGRV)OX[RVGH&DL[D'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRnado, Notas ([SOLFDWLYDVEHPFRPRFRQVLGHUDQGRRUHODWyULRHPLWLGRSHOD&RNLQRV $VVRFLDGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV&RPEDVHQRVH[DPHVHIHWXDGRVR&RQVHOKR)LVFDOHQWHQGHQGRTXHDVSHoDVDFLPDFLWDGDV
UHSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHD3RVLomR3DWULPRQLDOH(FRQ{PLFDGD2UJDQL]DomRHTXHHVWmRHPFRQIRUPLGDGHFRPDVGLVSRVLo}HVOHJDLVSHUWLQHQWHVjPDWpULDSRUXQDQLPLGDGHGHVHXVPHPEURVRSLQDIDYRUDYHOPHQWH
à aprovação integral e sem qualquer ressalva dos referidos documentos pela Assembléia Geral deste Conselho. São Paulo, 23 de fevereiro de 2021. Ir. Odiva Palla; Ir. Luceni das Mercês; Ir. Tereza Aparecida Benjamin.
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para perAos Conselheiros e Administradores da Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Mar- PLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGD
celina “Tom Jobim - Escola de Música do Estado de São Paulo, Theatro São Pedro, Orquestra do Theatro por fraude ou erro. 1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDDGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODDYDOLDomR
São Pedro e Teatro Caetano de Campos” São Paulo - SP. Opinião: ([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHL- da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com
ras da Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina “Tom Jobim - Escola de Música do D VXD FRQWLQXLGDGH RSHUDFLRQDO H R XVR GHVVD EDVH FRQWiELO QD HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV D
Estado de São Paulo, Theatro São Pedro, Orquestra do Theatro São Pedro e Teatro Caetano de Campos”, que não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Entidade
GRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDV VmRDTXHOHVFRPUHVSRQVDELOLGDGHSHODVXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. (PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHL- Responsabilidade dos auditores independentes: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
UDVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQ- GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWRHVWHMDPOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVH
ceira da Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina “Tom Jobim - Escola de Música FDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPDOWR
do Estado de São Paulo, Theatro São Pedro, Orquestra do Theatro São Pedro e Teatro Caetano de Campos” em nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
31/12/2020, RGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGH internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acor- ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, posdo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais VDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVH
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra- QDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras
o}HV¿QDQFHLUDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRjHQWLGDGHGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUH- HLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGD
YLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH DXGLWRULD$OpPGLVVR ,GHQWL¿FDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR Ênfase: Permissão SRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLde uso: Conforme descrito na nota explicativa nº 08, o “Projeto Tom Jobim - Escola de Música do Estado de São nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
Paulo, na Capital e Grande São Paulo” recebeu bens tangíveis e intangíveis para uso de suas operações, registra- TXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HV
GRVQDVUXEULFDVGRDWLYRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO$$GPLQLVWUDomRGD(QWLGDGHDSyVSURFHGHUDROHYDQWDPHQWRH falsas intencionais.  Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
emplacamento desses bens, protocolou em 21/03/2018 seu ofício SMC nº 072/2018 junto a Secretaria de Cultura procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
de São Paulo, a relação detalhada do Termo de Permissão de Uso e aguarda a formalização. Outros assuntos: VREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD(QWLGDGH  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
Demonstração do valor adicionado - Adicionalmente, examinamos a demonstração do valor adicionado (DVA) e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.  Concluímos
UHIHUHQWHDRH[HUFtFLR¿QGRHP/12/DTXDOHVWiVHQGRDSUHVHQWDGDFRPRSURSyVLWRGHSHUPLWLUDQiOL- sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas eviVHVDGLFLRQDLVQmRVHQGRUHTXHULGDFRPRSDUWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVEiVLFDV(VVDGHPRQVWUDomRIRL dências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
VXEPHWLGDDRVPHVPRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDGHVFULWRVQHVVHUHODWyULRHHPQRVVDRSLQLmRHVWiDGHTXD- OHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGDHQWLGDGH6HFRQFOXLUPRV
GDPHQWHDSUHVHQWDGDHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVHPUHODomRjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVWRPDGDVHP TXH H[LVWH LQFHUWH]D UHOHYDQWH GHYHPRV FKDPDU DWHQomR HP QRVVR UHODWyULR GH DXGLWRULD SDUD DV UHVSHFWLYDV
conjunto. 2XWUDV LQIRUPDo}HV TXH DFRPSDQKDP DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV H R UHODWyULR GR DXGLWRU: GLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVRXLQFOXLUPRGL¿FDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHP
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem informações sobre inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
atividades, conforme inserido na nota explicativa nº 10. Em conexão com a auditoria das demonstrações con- UHODWyULR Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade
tábeis, com base nos procedimentos realizados e nas evidências obtidas quanto a essas outras informações, operacional. $YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQFOXVLYH
nossa responsabilidade é a de lê-las e, ao fazê-lo, considerar se estão, de forma relevante, inconsistentes com DV GLYXOJDo}HV H VH DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV UHSUHVHQWDP DV FRUUHVSRQGHQWHV WUDQVDo}HV H RV HYHQWRV
DVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVRXFRPQRVVRFRQKHFLPHQWRREWLGRQDDXGLWRULDRXGHRXWUDIRUPDDSDUHQWDHVWDU de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante nas governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
informações divulgadas, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. VLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FD5HVSRQVDELOLGDGH GD DGPLQLVWUDomRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV: A administração da Entidade é mos durante nossos trabalhos. São Paulo, 20/01/2021. Cokinos & Associados Auditores Independentes S/S
UHVSRQViYHO SHOD HODERUDomR H DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GHVVDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GH DFRUGR FRP DV - CRC-2SP 15.753/O-0. Demétrio Cokinos - Contador - CRC-1SP120.410/O-2 - CNAI nº 0385.
Relatório Anual de Metas e Indicadores 2020 - Escola de Música do Estado de São Paulo - Tom Jobim - Contrato De Gestão Nº 05/2017
Introdução: 'XUDQWHDSDQGHPLDDVDo}HVGHFRPXQLFDomRIRUDPLQWHQVL¿FDGDVWHQGRHPYLVWDTXHDVDWLYLGDGHV GHVHTXLOtEULRHFRQ{PLFR¿QDQFHLURDR&RQWUDWRGH*HVWmR$VVLPFRPRQRVFXUVRVGHIRUPDomRKRXYHXPSHSHGDJyJLFDVDUWtVWLFDVHVRFLDLVSDVVDUDPDDFRQWHFHUQRDPELHQWHYLUWXDO$6DQWD0DUFHOLQD&XOWXUDRSWRXSRU queno acréscimo no número de alunos devido à convocação de suplentes. Reiteramos que o número de horasXWLOL]DUSULRULWDULDPHQWHDVWUrVSODWDIRUPDVPDLVXWLOL]DGDVSHORS~EOLFRGD(0(637RP-RELPHGR7KHDWUR6mR -aula e de docentes contratados se manteve dentro do estabelecido no Contrato de Gestão. A retomada das
3HGUR<RX7XEH)DFHERRNH,QVWDJUDP2VSDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDDDIHULomRGRVGDGRVIRUDPD TXDQWLGDGH atividades presenciais também aconteceu nos cursos de especialização a partir do quarto trimestre, seguindo-se
GHDo}HVUHDOL]DGDVDIHULGDSHORQ~PHURGHSRVWDJHQVE TXDQWLGDGHGHS~EOLFRDIHULGRSHORQ~PHURGHYLVXDOL- todos os protocolos de distanciamento social. Da mesma maneira, foram escolhidos, para a primeira fase da
]Do}HVGRVSRVWVVHPSUHDWpR~OWLPRGLDGRPrVGHSRVWDJHP3DUDRUHODWyULRDQXDOUHDOL]DPRVDFRQWDELOL]DomR retormada presencial, aquelas habilitações e instrumentos que podem ser tocados com máscara.
Eixo 1 - Formação Cultural - Cursos Livres
JOREDOHDDWXDOL]DomRGRVQ~PHURVGHYLVXDOL]Do}HVHDOFDQFHGHWRGRVRVSRVWVUHDOL]DGRVGXUDQWHRDQRGH
Meta
Atributo da
XPDYH]TXHRVFRQWH~GRVSHUPDQHFHUDPHSHUPDQHFHPGLVSRQtYHLVDRS~EOLFRFRPREMHWLYRGHEHQH¿FLDUDLQGD
Mensuração
Meta Anual
Nº
Ações pactuadas
Nº
Realizada
mensuração
PDLVSHVVRDV9DOHUHVVDOWDUTXHRVUHVXOWDGRVGDFRQWDELOL]DomRJOREDOVmRPDLRUHVGRTXHRUHVXOWDGRGDVRPDGRV
MetaNúmero de
Meta Anual
84
84
WULPHVWUHVGRDQRYDORUHVWHTXHHVWiDSUHVHQWDGRQRVTXDGURVGRVHL[RVGHPHWDVHLQGLFDGRUHVGHVWHUHODWyULR
3.1
ICM
100%
100%
Oferecer cursos livres na
produto
cursos oferecidos
$EDL[RDSUHVHQWDPRVRVGDGRVJOREDLVDIHULGRV
3
MetaNúmero
mínimo
de
Meta
Anual
560
854
Emesp Tom Jobim
EMESP Tom Jobim: $ (0(63 WHUPLQRX R DQR FRP  VHJXLGRUHV HP VXDV UHGHV VRFLDLV $R ORQJR GR
3.2
ICM
100%
152,5%
produto
alunos matriculados
DQRIRUDPUHDOL]DGDVSXEOLFDo}HVQR)DFHERRN,QVWDJUDP7ZLWWHUHQR<RXWXWHGD(0(63GHVWDV
-XVWL¿FDWLYD
SDUD
1~PHUR
GH
Alunos
Matriculados nos Cursos Livres: A meta para o número de alunos
IRUDP YtGHRV FRP DSUHVHQWDo}HV PXVLFDLV DXODV HQWUHYLVWDV H D¿QV TXH WRWDOL]DUDP  YLVXDOL]Do}HV H
XPDOFDQFHGHSHVVRDVVHJXLGRUHVSXEOLFDo}HVSHVVRDVDOFDQoDGDV matriculados nos Cursos Livres foi superada no ano de 2020 por conta da qualidade técnica dos cursos oferecidos e também pela grande quantidade de alunos que anualmente são aprovados nos processos seletivos da
SXEOLFDo}HVGHYtGHRVYLVXDOL]Do}HV
Theatro São Pedro: 27KHDWUR6mRSHGURWHUPLQRXRDQRFRPVHJXLGRUHVHPVXDVUHGHVVRFLDLV$RORQJR escola. Diante desta situação, a EMESP Tom Jobim procurou atender o maior número possível de alunos sem,
GRDQRIRUDPUHDOL]DGDVSXEOLFDo}HVQR)DFHERRN,QVWDJUDP7ZLWWHUHQR<RXWXWHGR7KHDWURGHVWDV QRHQWDQWRFDXVDUTXDOTXHUWLSRGHSUHMXt]RSHGDJyJLFRSDUDDUHDOL]DomRGDVDXODVRXPHVPRWUD]HUGHVHTXLIRUDPYtGHRVFRPDSUHVHQWDo}HVPXVLFDLVySHUDVHHQWUHYLVWDVTXHWRWDOL]DUDPYLVXDOL]Do}HVHXPDOFDQ- OtEULRHFRQ{PLFR¿QDQFHLURSDUDR&RQWUDWRGH*HVWmR1DDWXDOVLWXDomRRFDVLRQDGDSHODSDQGHPLDGRQRYR
FHGHSHVVRDVVHJXLGRUHVSXEOLFDo}HVSHVVRDVDOFDQoDGDVSXEOLFDo}HV coronavírus, estes cursos têm sido oferecidos online. O pequeno acréscimo de alunos se deve à convocação de
GHYtGHRVYLVXDOL]Do}HV1RWD A FRQWDELOL]DomRQmRFRQWHPSODYLVXDOL]Do}HVHRXDOFDQFHGHYtGHRV DOXQRVQRYRVSDUDRVFXUVRVOLYUHVLQWHUQRVRVTXDLVVyIRUDPUHWRPDGRVDSyVRWpUPLQRGRSHUtRGRGHUHGXomR
SRVWDGRVDQWHULRUPHQWHDRDQRGHHPERUDHOHVWHQKDPWLGRYLVXDOL]Do}HVGXUDQWHRDQR6REUHRS~EOLFR da jornada de trabalho dos docentes. No quarto trimestre todos os cursos livres foram ministrados de modo online.
EHQH¿FLiULRFDEHUHVVDOWDUTXHVHUiDSUHVHQWDGDQRUHODWyULRDVRPDWyULDGRS~EOLFRSUHVHQFLDOHRS~EOLFRYLUWXDO Observação: Informamos que foram realizadas no ano de 2020, 13 aulas virtuais, relacionadas ao Eixo 1 - ForPDomR&XOWXUDO&XUVRV/LYUHVQR<RXWXEHFRPYLVXDOL]Do}HVGHYtGHRV
Eixo 1 - Formação Cultural - Cursos Regulares
Eixo 2 - Ações complementares à Formação Cultural - Vivência Artística - Atividades
Meta
Atributo da
Mensuração
Meta Anual
Nº
Ações pactuadas
Nº
Atributo da
Meta
mensuração
Realizada
Mensuração
Meta Anual
Nº
Ações pactuadas
Nº
MetaNúmero de habilita- Meta Anual
39
39
Realizada
mensuração
Oferecer o curso de
1.1
Meta Anual
1
1
MetaICM
100%
100%
produto
ções oferecidas
Número de eventos
4.1
1
formação de músicos na
ICM
100%
100%
Realizar a Revirada
MetaNúmero mínimo de Meta Anual
600
636
produto
4
1.2
EMESP Tom Jobim
MetaNúmero mínimo de Meta Anual
500
829
ICM
100%
106%
Musical
produto
alunos matriculados
4.2
ICM
100%
166%
MetaNúmero de habilita- Meta Anual
45
45
resultado alunos participantes
Oferecer o curso de
2.1
MetaMeta Anual
22
27
ICM
100%
100%
produto
ções oferecidas
2
especialização na
Número de eventos
5.1
MetaNúmero mínimo de Meta Anual
140
164
ICM
100%
123%
produto
2.2
5
Espetáculos Musicais
EMESP Tom Jobim
ICM
100%
117%
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
440
47.660
produto
alunos matriculados
5.2
-XVWL¿FDWLYDSDUD1~PHURde Alunos Matriculados nos Cursos de Formação da EMESP: Desde o início da
ICM
100%
10832%
resultado
de Público
pandemia, as aulas coletivas do currículo passaram a acontecer virtualmente, por meio de plataformas de video- -XVWL¿FDWLYDSDUD5HYLUDGD0XVLFDO Devido à situação da pandemia do novo coronavírus, neste ano a Revirada
conferência. Até o terceiro trimestre, as aulas individuais aconteceram exclusivamente por meio das plataformas Musical foi realizada exclusivamente de modo virtual entre os dias 21 e 27 de setembro de 2020. Apesar de o
:KDWV$SS )DFHERRN =RRP H *RRJOH 0HHW $ SDUWLU GR TXDUWR WULPHVWUH DOJXPDV DWLYLGDGHV SHGDJyJLFDV GD número de alunos participantes ter ultrapassado a meta estabelecida, informamos que não houve qualquer tipo
escola foram retomadas de modo presencial, com muito cuidado e respeitando-se todos os protocolos sanitários GHSUHMXt]RSHGDJyJLFR3HORFRQWUiULRIRLSRVVtYHOQRWDUJUDQGHHQJDMDPHQWRGRVDOXQRVHDOXQDVQDSUHSDUDomR
vigentes. Para esta primeira fase da retomada presencial, foram escolhidos aqueles instrumentos musicais que dos materiais audiovisuais que foram exibidos. Informamos também que a 7ª edição da Revirada Musical teve um
podem ser tocados com máscara.
WRWDODSUHVHQWDo}HVPXVLFDLVDVTXDLVWLYHUDPYLVXDOL]Do}HVQR<RXWXEH
-XVWL¿FDWLYDSDUD1~PHURGH$OXQRV0DWULFXODGRVQR&XUVRGH(VSHFLDOL]DomR: O número de alunos do -XVWL¿FDWLYDSDUD1~PHURGH(YHQWRVGRV(VSHWiFXORV Musicais: Os espetáculos musicais de 2020 foram
curso de especialização superou a meta estabelecida no plano de trabalho devido à qualidade dos cursos UHDOL]DGRV SUHVHQFLDOPHQWH H WDPEpP QR DPELHQWH YLUWXDO XWLOL]DQGRVH GH GLIHUHQWHV SODWDIRUPDV WDLV FRPR
oferecidos pela EMESP Tom Jobim e grande procura por parte dos alunos que já passaram pelos cursos de for- <RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$SHVDUGHDPHWDWHUVLGRVXSHUDGDREVHUYDVHTXHQmRKRXYHSUHMXt]RSHmação e desejam seguir se aperfeiçoando na Escola. Além disso, em alguns dos cursos oferecidos, como com- GDJyJLFRQHPWDPSRXFRGHVHTXLOtEULRHFRQ{PLFR¿QDQFHLURDR&RQWUDWRGH*HVWmRXPDYH]TXHDPDLRUSDUWH
posição e regência coral, as aulas são coletivas, sendo possível acolher um maior número de alunos sem gerar destas apresentações musicais foi realizada de modo virtual.

sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

Diário Oficial Empresarial

-XVWL¿FDWLYDSDUD1~PHURGH3~EOLFRGRV(VSHWiFXORV0XVLFDLVOs espetáculos musicais de
2020 foram realizados presencialmente e também no ambiente virtual, utilizando-se de diferentes plataformas,
WDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQWDGDTXDOLGDGHDUWtVWLFDGRVJUXSRVHGHVHXV
professores, foi possível ter acesso a um grande número de público, não comprometendo, de forma alguma, a
qualidade da programação. Informamos que além das 27 ações realizadas, tivemos também nos meses de julho,
QRYHPEURHGH]HPEURPDLVDo}HVFDWHJRUL]DGDVFRPRPHWDQmRTXDQWL¿FDGDTXHIRUDPUHDOL]DGDVQR,QVWDJUDP<RXWXEHH)DFHERRNTXHVRPDUDPXPWRWDOGHYLVXDOL]Do}HVGHYtGHRV
Eixo 2 - Ações complementares à Formação Cultural - Vivência Artística - Grupos Artísticos de Alunos
Atributo da
Meta
Nº
Ações pactuadas
Nº
Mensuração
Meta Anual
mensuração
Realizada
Número de conMeta Anual
8
10
Meta6.1
certos dos grupos
ICM
100%
125%
produto
artísticos de alunos
Realizar os Concertos
Número mínimo de Meta Anual
48
326
dos Grupos Artísticos
6
Metaalunos participantes
de Alunos dos cursos
6.2
ICM
100%
679%
produto
nos grupos
da Emesp Tom Jobim
artísticos de alunos
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
600
7.296
6.3
ICM
100%
1216%
resultado
de público
-XVWL¿FDWLYDSDUD1~PHURGH&RQFHUWRV$SHVDUGHDPHWDGRQ~PHURGHFRQFHUWRVWHUVLGRVXSHUDGDQmR
KRXYH TXDOTXHU GHVHTXLOtEULR HFRQ{PLFR¿QDQFHLUR DR &RQWUDWR GH *HVWmR XPD YH] TXH WRGDV DV DWLYLGDGHV
foram desenvolvidas para serem apresentados exclusivamente no ambiente virtual, utilizando-se de diferentes
SODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV
JXVWL¿FDWLYDSDUD1~PHURGH$OXQRV3DUWLFLSDQWHVGRV*UXSRV$UWtVWLFRV: Como os concertos foram desenvolvidos para serem apresentados exclusivamente no ambiente virtual, utilizando-se de diferentes plataformas,
WDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDVIRLSRVVtYHODSDUWLFLSDomRGHXPPDLRUQ~PHURGHDOXQRVHDOXQDV
que gravaram suas partes individuais diretamente das suas residências. A superação da meta anual do número
GHDOXQRVSDUWLFLSDQWHVQmRJHURXTXDOTXHUWLSRGHSUHMXt]RSHGDJyJLFRDRVGLVFHQWHVQHPWDPSRXFRFRPSURPHteu a qualidade artística dos concertos.
-XVWL¿FDWLYDSDUD1~PHURGH3~EOLFRGRV&RQFHUWRV dos Grupos Artísticos de Alunos: Os concertos foram
desenvolvidos para serem apresentados exclusivamente no ambiente virtual, utilizando-se de diferentes plataforPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQWDGDTXDOLGDGHDUWtVWLFDGRVJUXSRVHGH
seus professores, foi possível ter acesso a um grande número de público, não comprometendo, de forma alguma,
a qualidade da programação proposta.
Observação: Informamos que além das 10 ações realizadas no ano, tivemos também nos meses de abril, junho
HGH]HPEURPDLVDo}HVFDWHJRUL]DGDVFRPRPHWDQmRTXDQWL¿FDGDTXHIRUDPUHDOL]DGDVQR,QVWDJUDP)DFHERRNH<RXWXEHTXHVRPDUDPXPWRWDOGHYLVXDOL]Do}HVGHYtGHRV
Eixo 3 - Desenvolvimento Social
Atributo da
Meta
Nº
Ações pactuadas
Nº
Mensuração
Meta Anual
mensuração
Realizada
MetaMeta Anual
20
20
7.1
2¿FLQDV
2¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDV
ICM
100%
100%
produto
7
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
200
12.734
com alunos
7.2
ICM
100%
6367%
resultado
de participantes
MetaMeta Anual
9
14
8.1
1~PHURGHR¿FLQDV
2¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDV
ICM
100%
156%
produto
8
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
90
12.064
com famílias
8.2
ICM
100%
13404%
resultado
de participantes
MetaMeta Anual
6
4
9.1
Número de meses
ICM
100%
67%
produto
9
Bolsa Auxílio Transporte
MetaNúmero de
Meta Anual
78
66
9.2
ICM
100%
85%
resultado
bolsistas
MetaMeta Anual
5
5
10
Atividades socioculturais 10.1
Ações realizadas
ICM
100%
100%
produto
2¿FLQDVGH,QWHJUDomR
MetaMeta Anual
2
2
11
11.1
Ações realizadas
ICM
100%
100%
entre Grupos
produto
-XVWL¿FDWLYD2¿FLQDV6RFLRHGXFDWLYDVFRP$OXQRV3DUDUHDOL]DomRGDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVFRPDOXQRV
(as) é necessário o agrupamento de pessoas. Considerando as recomendações da OMS e os protocolos estaGXDLVQHVWHPRPHQWRGHSDQGHPLDRVDVDVVLVWHQWHVVRFLDLVUHDOL]DUDPDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVGHIRUPD
remota, produzindo vídeos e os disponibilizando nas redes sociais e site da EMESP Tom Jobim. Além disso, foUDPUHDOL]DGRVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVFRPHQFRQWURVYLUWXDLVFRPRVXVXiULRVGRVSRORVSRUPHLRGDSODWDIRUPD
Zoom. Os vídeos e esses encontros virtuais tratam sobre as temáticas que seriam trabalhadas presencialmente
QDV R¿FLQDV VRFLRHGXFDWLYDV (VVD QRYD PRGDOLGDGH H SRVVLELOLGDGH GH DWHQGLPHQWR UHPRWR HVWi SDXWDGD QR
documento base para o período de pandemia do Conselho Federal de Serviço Social, de 23/03/2020. “Nesse
momento de excepcionalidade, compreendemos que algumas atividades podem ser realizadas nas modalidades
teletrabalho, videoconferência e on-line, para que nossas atividades não sofram descontinuidade [...]. Assim,
UDWL¿FDPRVTXHDXWLOL]DomRGDVWHFQRORJLDVSDUDDWHQGLPHQWRVRFLDOHVWiDXWRUL]DGDQHVVHPRPHQWRHVSHFt¿FR´
(CFESS, 2020). Diante desse cenário de isolamento social, avaliamos que foi de extrema importância realizar
HVWDV R¿FLQDV VRFLRHGXFDWLYDV GH IRUPD UHPRWD SDUD DVVLP DWHQGHU H FRQWULEXLU FRP WHPDV H FRQWH~GRV TXH
DPHQL]DVVHPHVVHPRPHQWRWmRGHVD¿DGRUYLYHQFLDGRSRUWRGRV(VVDQRYDPRGDOLGDGHGHDWHQGLPHQWRJHURX
também um maior número de participantes por meio das visualizações das postagens feitas nas redes sociais.
-XVWL¿FDWLYD 2¿FLQDV 6RFLRHGXFDWLYDV FRP )DPtOLDV 3DUD UHDOL]DomR GDV R¿FLQDV VRFLRHGXFDWLYDV FRP DV
famílias é necessário o agrupamento de pessoas. Considerando as recomendações da OMS e os protocolos
HVWDGXDLVQHVWHPRPHQWRGHSDQGHPLDRVDVDVVLVWHQWHVVRFLDLVUHDOL]DUDPDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVGHIRUPD
remota, produzindo vídeos e os disponibilizando nas redes sociais e site da EMESP Tom Jobim. Além disso, foUDPUHDOL]DGRVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVFRPHQFRQWURVYLUWXDLVFRPRVXVXiULRVGRVSRORVSRUPHLRGDSODWDIRUPD
Zoom. Os vídeos e esses encontros virtuais tratam sobre as temáticas que seriam trabalhadas presencialmente
QDV R¿FLQDV VRFLRHGXFDWLYDV (VVD QRYD PRGDOLGDGH H SRVVLELOLGDGH GH DWHQGLPHQWR UHPRWR HVWi SDXWDGD QR
documento base para o período de pandemia do Conselho Federal de Serviço Social, de 23/03/2020. “Nesse
momento de excepcionalidade, compreendemos que algumas atividades podem ser realizadas nas modalidades
teletrabalho, videoconferência e on-line, para que nossas atividades não sofram descontinuidade [...]. Assim,
UDWL¿FDPRVTXHDXWLOL]DomRGDVWHFQRORJLDVSDUDDWHQGLPHQWRVRFLDOHVWiDXWRUL]DGDQHVVHPRPHQWRHVSHFt¿FR´
(CFESS, 2020). Diante desse cenário de isolamento social, avaliamos que foi de extrema importância realizar
HVWDV R¿FLQDV VRFLRHGXFDWLYDV GH IRUPD UHPRWD SDUD DVVLP DWHQGHU H FRQWULEXLU FRP WHPDV H FRQWH~GRV TXH
DPHQL]DVVHPHVVHPRPHQWRWmRGHVD¿DGRUYLYHQFLDGRSRUWRGRV(VVDQRYDPRGDOLGDGHGHDWHQGLPHQWRJHURX
também um maior número de participantes por meio das visualizações das postagens feitas nas redes sociais.
JXVWL¿FDWLYDSDUD%ROVD$X[tOLR7UDQVSRUWH&RQWHPSODPRVRV DV DOXQRV DV FRPDEROVDDX[tOLRWUDQVSRUWHQRV
meses de fevereiro e março de 2020, porém, com o contexto mundial da pandemia da Covid-19, as aulas presenciais
foram interrompidas a partir da segunda quinzena de março de 2020. Dessa maneira, a bolsa não foi disponibilizada
de abril a outubro, uma vez que todas as aulas da EMESP Tom Jobim estavam sendo ministradas online, por meio
GHSODWDIRUPDVGHYtGHRFRQIHUrQFLD'HVWDFDPRVDLQGDTXHVHULDUHDOL]DGDXPDQRYDFKDPDGDGHEHQH¿FLiULRV
HPYLUWXGHGRDXPHQWRGDGHPDQGDHGDGH¿QLomRGRRUoDPHQWRVHQGRSUHYLVWRXPSHTXHQRDXPHQWRQRQ~PHURGHEROVLVWDVQRVGRLV~OWLPRVWULPHVWUHVGH EHQH¿FLiULRV &RQWXGRFRPRDGYHQWRGDSDQGHPLDHVHX
prolongamento não foi possível dar continuidade à nova chamada de bolsistas. Quando as aulas presenciais foram
retomadas, já no último trimestre,com a retomada das aulas presenciais foi possível retomar a oferta da bolsa auxílio transporte, disponibilizando o benefício àqueles bolsistas já selecionados no primeiro trimestre e que optaram
por fazer suas aulas presenciais nos últimos meses do ano. O restante dos contemplados optaram por continuar
com as aulas por meio remoto, não havendo, portanto, a necessidade de disponibilizar a Bolsa Auxílio Transporte.
-XVWL¿FDWLYDSDUD$WLYLGDGHV&XOWXUDLV2SWDPRVSRUUHDOL]DUWRGDVDVDWLYLGDGHVFXOWXUDLVVHMDPHODVUHPRWDV
RX SUHVHQFLDLV QR ~OWLPR VHPHVWUH SDUD QmR DFXPXODU FRP RXWUDV DWLYLGDGHV FRPR DV R¿FLQDV GH LQWHJUDomR
HQWUHJUXSRVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVFRPDOXQRVHIDPtOLDV,VVRQmRRQHURXDPHWDDQXDO3HORFRQWUiULRD
realização das atividades culturais no último semestre possibilitou que nossos alunos e famílias incorporassem e
aderissem na sua rotina essa ação, conhecendo virtualmente espaços, equipamentos e exposições.
Observação: Além das atividades já registradas no Eixo 3 - Desenvolvimento Social do Guri, informamos que
ainda foram realizadas nos meses de abril, junho e dezembro mais 10 ações, categorizadas como meta não quanWL¿FDGDQR,QVWDJUDP)DFHERRNH<RXWXEHTXHVRPDUDPXPWRWDOGHYLVXDOL]Do}HVGHYtGHRVHQGRTXH
algumas dessas ações foram notas informativas de assuntos diversos. Informamos que também foram realizadas,
nos meses de novembro e dezembro, mais 2 ações dos Eixos de Desenvolvimento Social da Santa Marcelina
Cultura no Instagram, com 196 visualizações de vídeo.
Eixo 4 - Ações complementares à Formação Cultural - Atividades Extraclasse
Atributo da
Meta
Nº
Ações pactuadas
Nº
Mensuração
Meta Anual
mensuração
Realizada
MetaMeta Anual
16
23
12.1
Número de eventos
ICM
100%
144%
produto
MetaNúmero mínimo de Meta Anual
48
98
12
Promover master classes 12.2
ICM
100%
204%
resultado alunos participantes
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
80
961
12.3
ICM
100%
1201%
resultado
de público
MetaMeta Anual
32
33
13.1
Número de eventos
ICM
100%
103%
produto
13
Promover ZRUNVKRSV
MetaNúmero mínimo de Meta Anual
192
14.784
13.2
ICM
100%
7700%
resultado alunos participantes
MetaMeta Anual
2
2
14.1
Número de eventos
ICM
100%
100%
produto
14
Palestras
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
50
307
14.2
ICM
100%
614%
resultado
de público
MetaMeta Anual
1
1
Intercâmbio com
15.1
Número de eventos
ICM
100%
100%
produto
15
professores
MetaNúmero mínimo de Meta Anual
20
319
internacionais convidados 15.2
ICM
100%
1595%
resultado alunos participantes
-XVWL¿FDWLYDSDUD1~PHURde Eventos dos Master Classes: Devido à situação de pandemia, a maioria das master classes foram realizadas de modo online. No último trimestre, a master class de regência orquestral aconteceu
presencialmente, respeitando-se todos os protocolos sanitários de distanciamento social. Mesmo assim, houve a
transmissão ao vivo da atividade, de modo a atender todos os alunos e alunas inscritos para a atividade. A superação da meta foi possível porque muitas destas atividades foram realizadas por meio de parcerias, o que não onerou
R&RQWUDWRGH*HVWmR'HVVDPDQHLUDQmRKRXYHTXDOTXHUWLSRGHGHVHTXLOtEULRHFRQ{PLFR¿QDQFHLURDRPHVPR
-XVWL¿FDWLYDSDUD3~EOLFRGRV Master Classes: Devido à situação de pandemia, a maioria das master classes
foi realizada de modo online, o que, neste momento, favoreceu a participação de um número maior de alunos
DWLYRVHRXYLQWHV$OpPGLVVRRLQWHUHVVHGRVDOXQRVVHGHYHjTXDOLGDGHDUWtVWLFRSHGDJyJLFDGRVSURIHVVRUHV
convidados. O grande número de acessos não gerou qualquer tipo de prejuízo aos participantes, que puderam
ser atendidos a contento por meio das plataformas virtuais.
-XVWL¿FDWLYD SDUD 1~PHUR GH (YHQWRV dos Workshops: Devido à situação de pandemia, a maioria dos
ZRUNVKRSV GH  IRUDP UHDOL]DGRV GH PRGR RQOLQH DSHQDV DV DWLYLGDGHV GR  WULPHVWUH DFRQWHFHUDP SUHsencialmente. A superação da meta foi possível porque muitas destas atividades foram realizadas por meio de
parcerias, o que não onerou o Contrato de Gestão. Dessa maneira, não houve qualquer tipo de desequilíbrio
HFRQ{PLFR¿QDQFHLURDRPHVPR
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-XVWL¿FDWLYD3DUD3~EOLFR'RV:RUNVKRSV'HYLGRjVLWXDomRGHSDQGHPLDDPDLRULDGRVZRUNVKRSVGH
foram realizados de modo online, o que, neste momento, favoreceu a participação de um número maior de alunos
DWLYRVHRXYLQWHV&DEHVDOLHQWDUTXHRLQWHUHVVHGRVDOXQRVVHGHYHjTXDOLGDGHDUWtVWLFRSHGDJyJLFDGRVDUWLVWDV
convidados, alguns deles residentes e atuantes no exterior. O grande número de acessos não gerou qualquer tipo
de prejuízo aos participantes, que puderam ser atendidos de maneira adequada por meio das plataformas digitais.
-XVWL¿FDWLYD 3DUD 3~EOLFR GDV 3DOHVWUDV Devido à situação da pandemia, as palestras foram realizadas de
modo online, por meio das plataformas digitais. Sendo assim, foi possível a participação de um número maior de
pessoas, superando a meta estabelecida. Salienta-se que todos participaram de modo adequado, não havendo
TXDOTXHUWLSRGHSUHMXt]RSHGDJyJLFR
-XVWL¿FDWLYDSDUD3~EOLFRGR,QWHUFkPELRFRP3URIHVVRUHV,QWHUQDFLRQDLV&RQYLGDGRVDevido à situação
da pandemia, em 2020 o intercâmbio com professor internacional convidado foi realizado de modo online, por
meio das plataformas digitais. Sendo assim, foi possível a participação de um número maior de pessoas, superando a meta estabelecida. Salienta-se que todos participaram de modo adequado, não havendo qualquer tipo de
SUHMXt]RSHGDJyJLFR2LQWHUFkPELRGHVWHDQRTXHIRLUHDOL]DGRFRPR&RQVHUYDWyULRGH$PVWHUGmFRPRDSRLRGR
&RQVXODGR*HUDOGRV3DtVHV%DL[RVWURX[HRSURIHVVRU%HQ+HNNHPDSDUDXPZHELQDUVREUH(GXFDomR0XVLFDO
Observação: Além das atividades já realizadas no Eixo 4 - Ações complementares à Formação Culturas - Atividades Extraclasse, informamos que ainda foram realizadas nos meses de abril, maio, junho, julho e dezembro
PDLV  Do}HV FDWHJRUL]DGDV FRPR PHWD QmR TXDQWL¿FDGD QR LQVWDJUDP )DFHERRN H <RXWXEH FRP 
visualizações de vídeos.
Eixo 6 - Núcleo de Desenvolvimento de Carreira dos alunos
Atributo da
Meta
Nº
Ações pactuadas
Nº
Mensuração
Previsão Trimestral
mensuração
Realizada
MetaNúmero de
Meta Anual
24
24
16.1
Desenvolvimento de
ICM
100%
100%
produto
concertos
16
MetaNúmero mínimo de Meta Anual
72
86
Carreira dos Alunos
16.2
ICM
100%
119%
resultado alunos participantes
-XVWL¿FDWLYD'HYLGRjVLWXDomRGDSDQGHPLDGRQRYRFRURQDYtUXVHDQHFHVVLGDGHGHDGDSWDo}HVDRSURMHWR
planejado, a princípio, para ser realizado de modo presencial, todos os concertos do Núcleo de Desenvolvimento
de Carreira foram realizados no 4º trimestre. Salienta-se também que, apesar da meta de alunos (as) participanWHVWHUVLGRVXSHUDGDQmRKRXYHTXDOTXHUWLSRGHSUHMXt]RDUWtVWLFRSHGDJyJLFRDRVSDUWLFLSDQWHVQHPWDPSRXFR
GHVHTXLOtEULRHFRQ{PLFR¿QDQFHLURDR&RQWUDWRGH*HVWmRXPDYH]TXHRQ~PHURGHSURIHVVRUHVUHVSRQViYHLV
SHORJUXSR¿FRXGHQWURGRSODQHMDGRHRQ~PHURGHFRQFHUWRVFXPSULXH[DWDPHQWHDPHWDHVWDEHOHFLGD
Eixo 7 - Difusão - Grupos Artísticos de Bolsistas
Atributo da
Meta
Nº
Ações pactuadas
Nº
Mensuração
Meta Anual
mensuração
Realizada
MetaNúmero de
Meta Anual
4
4
Realizar os concertos
17.1
ICM
100%
100%
produto
concertos
17
da Orquestra Jovem
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
800
19.225
17.2
Tom Jobim
ICM
100%
2403%
resultado
de público
MetaNúmero de
Meta Anual
11
11
Realizar os concertos da 18.1
ICM
100%
100%
produto
concertos
18
Orquestra Jovem
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
5.500
13.523
do Estado de São Paulo 18.2
ICM
100%
246%
resultado
de público
MetaNúmero de
Meta Anual
2
2
Realizar os concertos da 19.1
ICM
100%
100%
produto
concertos
19
%DQGD6LQI{QLFD-RYHP
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
400
1.865
do Estado de São Paulo 19.2
ICM
100%
466%
resultado
de público
MetaNúmero de
Meta Anual
4
4
Realizar os concertos do 20.1
ICM
100%
100%
produto
concertos
20
Coral Jovem do Estado
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
800
8.316
20.2
de São Paulo
ICM
100%
1040%
resultado
de público
MetaNúmero de
Meta Anual
2
2
Realizar os concertos
21.1
ICM
100%
100%
produto
concertos
21
da Orquestra Jovem do
MetaNúmero mínimo
Meta anual
800
9.265
21.2
Theatro São Pedro
ICM
100%
1158%
resultado
de público
-XVWL¿FDWLYDSDUD1~PHURGH3úblico dos Concertos da Orquestra Jovem Tom Jobim2VFRQFHUWRVGH
foram desenvolvidos para serem apresentados no ambiente virtual e no formato híbrido, com público presencial e
WDPEpPYLUWXDOXWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVR
por conta da qualidade artística do grupo e de seus convidados, foi possível ter acesso a um grande número de
público, não comprometendo a qualidade da programação proposta.
-XVWL¿FDWLYDpara Número de Público dos Concertos da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo2VFRQcertos de 2020 foram desenvolvidos para serem apresentados presencialmente, no ambiente virtual e no formato
KtEULGRFRPS~EOLFRSUHVHQFLDOHWDPEpPYLUWXDOXWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH
)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQWDGDTXDOLGDGHDUWtVWLFDGRJUXSRHGHVHXVFRQYLGDGRVIRLSRVVtYHO
ter acesso a um grande número de público, não comprometendo a qualidade da programação proposta.
-XVWL¿FDWLYDSDUD1~PHURGH3~EOLFRGD%DQGD6LQI{QLFD-RYHP Os concertos de 2020 foram desenvolvidos
para serem apresentados no ambiente virtual e no formato híbrido, tendo público presencial e também o público
YLUWXDOXWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQta da qualidade artística do grupo e de seus convidados, foi possível ter acesso a um grande número de público,
não comprometendo a qualidade da programação proposta.
-XVWL¿FDWLYDSDUD1~PHURGH3~EOLFRGR&RUDO-RYHPGR(stado de São Paulo2VFRQFHUWRVGHIRUDP
desenvolvidos para serem apresentados no ambiente virtual e no formato híbrido, com público presencial e tamEpPYLUWXDOXWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVR
por conta da qualidade artística do grupo e de seus convidados, foi possível ter acesso a um grande número de
público, não comprometendo a qualidade da programação proposta.
-XVWL¿FDWLYDGH3~EOLFRGD2rquestra Jovem do Theatro São Pedro: Os concertos foram desenvolvidos para
serem apresentados no ambiente virtual e no formato híbrido, com público presencial e também no ambiente virWXDOXWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQWD
da qualidade artística do grupo e de seus convidados, foi possível ter acesso a um grande número de público, não
comprometendo a qualidade da programação proposta.
Observação: Além das atividades realizadas no Eixo 7 - Difusão - Grupos Artísticos de Bolsistas, informamos
que ainda foram realizadas nos meses de abril, maio, junho e julho mais 34 ações, categorizadas como meta não
TXDQWL¿FDGDQR,QVWDJUDP<RXWXEHH)DFHERRNFRPYLVXDOL]Do}HVGHYtGHRV
2 - Programa de bolsas de estudo
Atributo da
Meta
Nº
Ações pactuadas
Nº
Mensuração
Meta Anual
mensuração
Realizada
Oferecer a modalidade
MetaMeta Anual
10
10
22.1
Número de meses
ICM
100%
100%
de bolsas de estudo
produto
Meta Anual
18
17
para a Orquestra Jovem
22
Tom Jobim - R$1.200,00
MetaNúmero de bol22.2
(Contrato de Gestão
ICM
100%
94%
resultado
sistas
R$900,00 + Captação
R$300,00)
Oferecer a modalidade
MetaMeta Anual
10
10
23.1
Número de meses
ICM
100%
100%
de bolsas de estudo
produto
Meta Anual
45
47
para a Banda Jovem do
Estado de São Paulo 23
MetaNúmero de bolR$1.200,00
23.2
ICM
100%
104%
resultado
sistas
(Contrato de Gestão
R$900,00 + Captação
R$300,00)
Oferecer a modalidade
MetaMeta Anual
11
11
24.1
Número de meses
ICM
100%
100%
de bolsas de estudo
produto
Meta Anual
90
98
para a Orquestra Jovem
24
do Estado de São Paulo
MetaNúmero de
- R$2.000,00 (Contrato 24.2
ICM
100%
109%
resultado
bolsistas
de Gestão R$1.350,00 +
Captação R$650,00)
Oferecer a modalidade
MetaMeta Anual
10
10
25.1
Número de meses
ICM
100%
100%
de bolsas de estudo
produto
Meta Anual
44
45
para o Coral Jovem do
25
Estado - R$1.200,00
MetaNúmero de
25.2
(Contrato de Gestão
ICM
100%
102%
resultado
bolsistas
R$900,00 + Captação
R$300,00)
Oferecer a modalidade
MetaMeta Anual
10
10
26.1
Número de meses
ICM
100%
100%
de bolsas de estudo
produto
Meta
Anual
31
32
para a Orquestra Jovem
26
do Theatro São Pedro
MetaNúmero de
- R$1.200,00 (Contrato 26.2
ICM
1%
103%
resultado
bolsistas
de Gestão R$900,00 +
Captação R$300,00)
Oferecer a modalidade
MetaMeta Anual
10
10
27.1
Número de meses
ICM
100%
100%
de bolsas de estudo
produto
Meta Anual
16
17
para a Academia do
Theatro São Pedro 27
MetaNúmero de
R$1.200,00
27.2
ICM
100%
106%
resultado
bolsistas
(Contrato de Gestão
R$900,00 + Captação
R$300,00)
-XVWL¿FDWLYDSDUD1~PHUR de Bolsistas dos Grupos Artísticos de Bolsistas: Ao longo do ano, alguns bolsistas dos Grupos se desligam do Programa e por conta disso, suplentes são chamados para suas vagas, e /ou,
eventualmente, novos processos seletivos são abertos. Dessa forma, os números indicados de bolsistas dos gruSRV%DQGD-RYHPGR(VWDGR2UTXHVWUD-RYHPGR(VWDGR&RUDO-RYHPGR(VWDGR2UTXHVWUD-RYHPGR7KHDWUR
São Pedro e Academia do Theatro São Pedro, ultrapassam a meta estipulada no ano, porém, nesses casos, o
número de alunos ativos em cada um desses grupos permaneceu dentro da meta.
-XVWL¿FDWLYDSDUD1~PHURGH%ROVLVWDVGD2UTXHVWUD-RYHP7RP-RELPNo primeiro semestre de 2020 a
2UTXHVWUD-RYHP7RP-RELPQmRWHYHWRGDVDVYDJDVSUHHQFKLGDVDSyVRSULPHLURSURFHVVRVHOHWLYRRFRUULGR
em dezembro de 2019. Por conta do isolamento social e da impossibilidade do desenvolvimento de atividades
SHGDJyJLFDV SUHVHQFLDLV GHFRUUHQWHV GD SDQGHPLD GH &RYLG  R SURFHVVR SDUD YDJDV UHPDQHVFHQWHV TXH
estava agendado para abril de 2020, teve que ser cancelado.
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3 - Programa dos equipamentos culturais - Temporada Artística do Theatro São Pedro
Atributo da
Meta
Nº
Mensuração
Meta Anual
mensuração
Realizada
Número de récitas Meta Anual
2
2
realizadas pela
Realizar a temporada de
Orquestra Jovem
Meta28.1
apresentações da AcadeICM
100%
100%
produto
e Academia de
28
mia de Ópera do Theatro
Ópera do Theatro
São Pedro
São Pedro
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
800
9.265
28.2
ICM
100%
1158%
resultado
de público
Número de concer- Meta Anual
10
10
MetaRealizar a temporada de 29.1
tos realizados pela
ICM
100%
100%
produto
29
concertos líricos e instruOrthesp
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
3.800
14.755
PHQWDLVVLQI{QLFRV
29.2
ICM
100%
388%
resultado
de público
Oferecer ensaios abertos
MetaNúmero de ensaios Meta Anual
3
4
30.1
ICM
100%
133%
GDVWHPSRUDGDVGHySHUD
produto
abertos
Meta
Anual
260
1.914
30
e de concertos líricos e
MetaNúmero mínimo
LQVWUXPHQWDLVVLQI{QLFRV 30.2
ICM
100%
736%
resultado
de público
do Theatro São Pedro
MetaNúmero de
Meta Anual
20
20
Realizar a temporada
31.1
ICM
100%
100%
produto
concertos
31
de música de câmara do
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
800
9.560
31.2
Theatro São Pedro
ICM
100%
1195%
resultado
de público
Corpo estável da OrquesNúmero de músicos Meta Anual
33
33
Meta32
tra do Theatro São Pedro 32.1
SUR¿VVLRQDLV
ICM
100%
100%
Produto
(ORTHESP)
contratados
-XVWL¿FDWLYDSDUD1~PHURGH3~EOLFRGD$FDGHPLD de Ópera do Theatro São Pedro: Os concertos foram
desenvolvidos para serem apresentados no ambiente virtual e no formato híbrido, com público presencial e tamEpPQRDPELHQWHYLUWXDOXWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV
Além disso, por conta da qualidade artística do grupo e de seus convidados, foi possível ter acesso a um grande
número de público, não comprometendo a qualidade da programação proposta.
-XVWL¿FDWLYDpara Público dos Concertos da ORTHESP: Na programação deste ano tivemos concertos realizados presencialmente, no ambiente virtual e no formato híbrido, com público presencial e também o virtual,
XWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQWDGD
qualidade artística do grupo e de seus convidados, foi possível ter acesso a um grande número de público, não
comprometendo, de forma alguma, a qualidade da programação proposta.
-XVWL¿FDWLYDSDUD1~PHURGH(QVDLRV$EHUWRVA meta anual de ensaios abertos foi superada em uma atividade. Tal ação antecedeu o início das atividades com público presencial no Theatro, e teve como foco apresentar ao
público o processo criativo do Concerto Cênico “O Telefone”, além de apresentar todas as medidas de segurança
contidas nos protocolos de distanciamento social.
-XVWL¿FDWLYD3~EOLFRGRV(QVDLRV$EHUWRV: Na programação de 2020 tivemos três ensaios abertos apresentaGRVSUHVHQFLDOPHQWHHXPRQOLQHXWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUH
outras. Além disso, por conta da qualidade artística do grupo e de seus convidados, foi possível ter acesso a um
grande número de público, não comprometendo, de forma alguma, a qualidade da programação proposta.
-XVWL¿FDWLYDSDUD3~EOLFRGH0~VLFDGH&kPDUDGR7KHDWUR6mR3HGURNa programação de 2020 foram apreVHQWDGDVDWLYLGDGHVSUHVHQFLDOPHQWHHQRDPELHQWHYLUWXDOXWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR
<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQWDGDTXDOLGDGHDUWtVWLFDGRJUXSRHGHVHXVFRQYLGDGRVIRL
possível ter acesso a um grande número de público, não comprometendo a qualidade da programação proposta.
Observação: Além das atividades já realizadas no 3 - Programa dos equipamentos culturais - Temporada Artística do Theatro São Pedro, informamos que ainda foram realizadas nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto,
VHWHPEURRXWXEURQRYHPEURHGH]HPEURPDLVDo}HVFDWHJRUL]DGDVFRPRPHWDQmRTXDQWL¿FDGDQR,QVWDJUDP)DFHERRNH<RXWXEHFRPYLVXDOL]Do}HVGHYtGHRV
3.2 Programa dos equipamentos culturais - Teatro Caetano de Campos
Atributo da
Meta
Nº
Ações pactuadas
Nº
Mensuração
Meta Anual
mensuração
Realizada
Disponibilizar o Teatro
Meta Anual
120
117,5
Caetano de Campos para
MetaNúmero de horas
33
os ensaios da Orquestra 33.1
ICM
100%
98%
resultado
por trimestre
-D]]6LQI{QLFDGR(VWDGR
de São Paulo
-XVWL¿FDWLYDConforme Ofício DRAFPA/OF024/2020, de 28/07/2020, da Direção da Fundação Padre Anchieta,
HQFDPLQKDGRSDUDD60&DWUDYpVGHR¿FLRGD6(&(&HPD)XQGDomR3DGUH$QFKLHWDVROLFLWRXD
LPHGLDWDWUDQVIHUrQFLDGRVLQVWUXPHQWRVPXVLFDLVXWLOL]DGRVSDUDRVHQVDLRV2UTXHVWUD-D]]6LQI{QLFDTXHVH
encontram armazenados no Teatro Caetano de Campos, para que seja possível retornar com suas atividades no
Teatro da TV Cultura Franco Zampari. Portanto, não será mais possível o cumprimento da ação de disponibilizar o
7HDWUR&DHWDQRGH&DPSRVSDUDRVHQVDLRVGD2UTXHVWUD-D]]6LQI{QLFDXPDYH]TXHSRUGHOLEHUDomRGDSUySULD
)XQGDomRDVDWLYLGDGHVSDVVDUmRDRFRUUHUQDVLQVWDODo}HVGDSUySULD79&XOWXUD
3.3 Programa dos equipamentos culturais - Concertos Didáticos
Atributo da
Meta
Nº
Ações pactuadas
Nº
Mensuração
Meta Anual
mensuração
Realizada
4
4
MetaNúmero de
Meta Anual
Realizar concertos
34.1
ICM
100%
100%
produto
concertos
34
didáticos no Theatro São
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
800
2.770
34.2
Pedro
ICM
100%
346%
resultado
de público
-XVWL¿FDWLYDA programação de Concertos didáticos foi desenvolvida para ser apresentada presencialmente e
QRDPELHQWHYLUWXDOXWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpP
disso, por conta da qualidade artística do grupo e de seus convidados, foi possível ter acesso a um grande número de público, não comprometendo a qualidade da programação proposta.
4 - Programa de Desenvolvimento Institucional
Atributo da
Meta ReNº
Ações pactuadas
Nº
Mensuração
Meta Anual
mensuração
alizada
Índice de satisfação
Mínimo
Meta Anual
95%
Metados alunos e pais
de 80%
35.1
produto
com o ensino ofereICM
100%
119%
cido pela EMESP
Índice de SatisfaMínimo
Meta Anual
100%
ção do público dos
de 80%
Pesquisa de Qualidade
Meta35
35.2
concertos dos
dos Serviços Prestados
produto
ICM
100%
125%
Grupos Artísticos
de Bolsistas
Índice de SatisfaMínimo
Meta Anual
99%
Metação do público dos
de 80%
35.3
produto
eventos do Theatro
ICM
100%
124%
São Pedro
Meta
4%
7,8%
MetaPercentual do
Anual
36
Captação de Recursos 36.1
(R$
produto
repasse anual
196%
1.274.051,40) ICM
Nº

Ações pactuadas
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Observação: A Pesquisa de Satisfação dos Alunos e Responsáveis da EMESP Tom Jobim foi realizada pelo
,QVWLWXWR'DWDIROKDHRFRUUHXQRSHUtRGRGHD1tYHOGHFRQ¿DQoD
Observação: A Pesquisa de Satisfação dos Eventos dos Grupos Artísticos de Bolsistas EMESP Tom Jobim foi
UHDOL]DGDSHOR,QVWLWXWR'DWDIROKDFRPUHVXOWDGRGHGHVDWLVIDomRVHQGRGHyWLPRHGHERP1LYHO
GHFRQ¿DQoD
Observação: Pesquisa de Satisfação dos Eventos doTheatro São Pedro foi realizada pelo Instituto Datafolha,
FRPUHVXOWDGRGHGHVDWLVIDomRVHQGRGHyWLPRHGHERP1LYHOGHFRQ¿DQoD
Observação: Além dos conteúdos culturais informamos que ainda foram realizadas no 4 - Programa de Desenvolvimento Institucional, nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro
Do}HVGHFRPXQLFDomRQR)DFHERRN,QVWDJUDP<RXWXEHH7ZLWWHUFRPYLVXDOL]Do}HVGHYtGHRV
Informamos que também foram realizadas, no mês de novembro, mais 57 ações de comunicação da Santa MarFHOLQD&XOWXUDQR,QVWDJUDPH<RXWXEHFRPYLVXDOL]Do}HVGHYtGHR
5 - Metas condicionadas
Atributo da
Meta
Nº
Ações pactuadas
Nº
Mensuração
Meta Anual
mensuração
Realizada
MetaMeta Anual
4
0
37.1
Número de eventos
ICM
100%
0%
produto
37
Espetáculos Musicais
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
80
0
37.2
ICM
100%
0%
resultado
de Público
MetaMeta Anual
4
0
38.1
Número de eventos
ICM
100%
0%
produto
MetaNúmero mínimo de Meta Anual
12
0
38
Promover master classes 38.2
ICM
100%
0%
resultado alunos participantes
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
20
0
38.3
ICM
100%
0%
resultado
de público
MetaMeta Anual
4
0
39.1
Número de eventos
ICM
100%
0%
produto
39
Promover ZRUNVKRSV
MetaNúmero mínimo de Meta Anual
24
0
39.2
ICM
100%
0%
resultado alunos participantes
MetaNúmero de
Meta Anual
24
0
40.1
Desenvolvimento de
ICM
100%
0%
produto
concertos
40
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
72
0
Carreira dos Alunos
40.2
ICM
100%
0%
resultado
de público
MetaMeta Anual
5
0
Oferecer a modalidade de
41.1
Número de meses
ICM
100%
0%
produto
bolsas de estudo para os
Meta Anual
4
0
alunos do Ateliê de Com41
MetaNúmero de
posição Lírica do Theatro
41.2
ICM
100%
0%
resultado
bolsistas
São Pedro R$ 900,00
(Contrato de Gestão)
24
0
Número de récitas Meta Anual
Meta42.1
realizadas pela
ICM
100%
0%
Realizar a temporada de
produto
42
Orthesp
DSUHVHQWDo}HVGHySHUD
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
9.120
0
42.2
ICM
100%
0%
resultado
de público
Meta Anual
4
2
Número de concertos realizados
MetaRealizar a temporada de 43.1
ICM
100%
50%
por orquestras
produto
43
concertos líricos
convidadas
HLQVWUXPHQWDLVVLQI{QLFRV
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
1.520
517
43.2
ICM
100%
34%
resultado
de público
MetaNúmero de
Meta Anual
1
0
44.1
ICM
100%
0%
produto
concertos
Ateliê de Composição
MetaNúmero mínimo de Meta Anual
4
0
44
Lírica do Theatro
44.2
100%
0%
ICM
produto
alunos participantes
São Pedro
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
50
0
44.3
ICM
100%
0%
resultado
de público
MetaNúmero de
Meta Anual
4
0
Concertos Itinerantes da 45.1
ICM
100%
0%
produto
concertos
45
Orthesp pelo Interior do
MetaNúmero mínimo
Meta Anual
1.000
0
45.2
Estado
ICM
100%
0%
resultado
de público
Meta Anual
30
0
MetaRealizar a circulação de
Número de récitas
46.1
ICM
100%
0%
produto
Ópera Itinerante na
46
Meta Anual
1.800
0
MetaNúmero mínimo
Grande São Paulo e no
46.2
ICM
100%
0%
resultado
de público
interior e litoral do Estado
Meta Anual
10
0
Mensurar as atividades
do Theatro São Pedro
Número de
para além do CG
apresentações,
Meta(eventos em cessões de 47.1
47
ICM
100%
0%
concertos
produto
uso, aluguel do teatro,
e/ou eventos
contrapartidas, eventos
corporativos, etc.)
Meta Anual
9
0
Aumento do efetivo de
MetaNúmero de músicos
0~VLFRVSUR¿VVLRQDLV
48.1
ICM
100%
0%
produto
SUR¿VVLRQDLV
para compor a Orthesp
MetaNúmero de alunos Meta Anual
5
0
Prêmio Orquestra
49.1
49
ICM
100%
0%
Jovem do Estado
produto
EHQH¿FLDGRV
-XVWL¿FDWLYD &RQFHUWRV GH Orquestras Convidadas: $ PHWD GH &RQFHUWRV GH 2UTXHVWUDV &RQYLGDGDV ¿FRX
FRQGLFLRQDGDQHVWHSODQRGHWUDEDOKRDSyVRDMXVWHGHFRUUHQWHGDSDQGHPLDGH&RYLG$VDo}HVODQoDGDV
IRUDPH[HFXWDVHPMDQHLURGHDQWHVGDDOWHUDomR'HVWDIRUPDMXVWL¿FDVHRFXPSULPHQWRSDUFLDOGDVDo}HV
condicionadas.
-XVWL¿FDWLYD 3UrPLR 2UTXHVWUD -RYHP GR (VWDGR (P FHULP{QLD UHDOL]DGD QD 6DOD 6mR 3DXOR QR GLD
06/12/2020, durante concerto de encerramento da temporada 2020 da Orquestra Jovem do Estado, foram feitos
os anúncios dos vencedores do 9º Prêmio Ernani de Almeida Machado, integralmente patrocinado pela Machado
0H\HU$GYRJDGRV(PODQoDPRVDFDWHJRULD³0DULD9LVFKLQLD´FRPLQWXLWRGHUHDOL]DUXPDDomRD¿UPDWLYD
para alunas, considerando a importância de ampliar e criar representatividade feminina na música de concerto.
Os seis vencedores de 2020 receberão seus prêmios em 2021. Em 2020, foram pagos os prêmios dos vencedoUHVGH$FHULP{QLDGHHQWUHJDGRSUrPLRIRLUHDOL]DGDSUHVHQFLDOPHQWHVHJXLQGRWRGRVRVSURWRFRORVGH
VHJXUDQoDHPUHODomRDR&RYLGHWDPEpPWUDQVPLWLGDDRYLYRSHORFDQDOGH<RXWXEHGD(0(637RP-RELP
48

Relatório anual sobre a execução técnica e orçamentária do Contrato de Gestão 05/2017 - Escola de Música do Estado de São Paulo - EMESP Tom Jobim, Theatro São Pedro, Orquestra do Theatro São Pedro
- ORTHESP e Teatro Caetano de Campos, das atividades desenvolvidas no exercício de 2020, em atendimento à Instrução nº 01/2020, inciso IX do artigo 136, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
$SyVD$VVRFLDomRGH&XOWXUD(GXFDomRH$VVLVWrQFLD6RFLDO6DQWD0DUFHOLQDWHUSDUWLFLSDGRGDFRQYRFDomRS~- 3URYLVyULDV1GHGHPDUoRGHH1GH01/04/2020, assim como os efeitos do Decreto Establica através da Resolução SC nº 45/2017 de 21/10/2017, foi celebrado o Contrato de Gestão nº 05/2017, por meio dual Nº 64.936, de 13/04/2020, que dispõe sobre medidas de redução de despesas no contexto da pandemia da
do Processo SC/1380279/2017, com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São &29,' QR TXDO R $UWLJR  H VHXV UHVSHFWLYRV SDUiJUDIRV WUDWDP HVSHFL¿FDPHQWH GRV FRQWUDWRV GH JHVWmR
Paulo, tendo como objeto o fomento, a operacionalização da gestão e a execução, das atividades na área cultural, GH¿QLGRVSHOD/HL&RPSOHPHQWDU1GH04/06/1998. Na ocasião, também foram apresentados ao Conselho
da Escola de Música do Estado de São Paulo - EMESP Tom Jobim, Theatro São Pedro, Orquestra do Theatro São os termos do Ofício GS/SEC Nº 40/2020, que determinava que as Organizações Sociais deveriam ajustar os seus
Pedro - ORTHESP e Teatro Caetano de Campos, para o período de 01/01/2018 a 31/12/2022. EMESP Tom Jo- gastos para uma redução de 50% nos repasses previstos para os meses de maio, junho e julho, e, ainda, que cada
bim: Criada em 1989, a Escola de Música do Estado de São Paulo - Emesp Tom Jobim é referência no ensino de Organização Social deveria alcançar uma redução orçamentária de 14% sobre o valor total anual de repasses
P~VLFDQR%UDVLOHWHPHPVHXFRUSRGRFHQWHSUR¿VVLRQDLVFRPUHFRQKHFLPHQWRLQWHUQDFLRQDO'DP~VLFDFOiVVLFD feitos pela SECEC. Tal situação motivou a elaboração, por parte da Diretoria da SMC, de novos Planos de TrabajSRSXODUDQWLJDjFRQWHPSRUkQHDRSURMHWRDUWtVWLFRSHGDJyJLFRGDHVFRODYLVDXPDIRUPDomRULFDHDEUDQJHQWH lho e Propostas de Previsão Orçamentária para 2020. Foi, então, necessária a construção de um novo Plano de
oferecendo aos alunos e alunas uma experiência em que performance e aula são indissociáveis. Mais de 1.300 Trabalho e de uma nova proposta de Previsão Orçamentária para 2020, sendo exigida a realização de cortes drásalunos e alunas passam pela Emesp Tom Jobim todo ano, em Cursos Regulares (Formação e Especialização) e WLFRVQDVUXEULFDVRUoDPHQWiULDVGHFXVWHLRLQYHVWLPHQWRVHGHDWLYLGDGHV¿QDOtVWLFDVHPUHODomRDRVSODQRVGH
&XUVRV/LYUHV&RPIRFRQDSUR¿VVLRQDOL]DomRGHMRYHQVP~VLFRVD(PHVS7RP-RELPRIHUHFHWDPEpPEROVDVGH trabalho e propostas de previsão orçamentária aprovadas anteriormente pelo Conselho na reunião de 19/02/2020.
HVWXGRVHH[SHULrQFLDVGHDSULPRUDPHQWRDUWtVWLFRSHGDJyJLFRSDUDRVDOXQRVHDOXQDVTXHSDUWLFLSDPGRV*UX- 'HVVDIRUPD¿FRXGLVSRQtYHOFRPRUHSDVVHj60&SRUSDUWHGD6(&(&SDUDDUHDOL]DomRGDVDWLYLGDGHVGH
SRV$UWtVWLFRV2UTXHVWUD-RYHPGR(VWDGRGH6mR3DXOR2UTXHVWUD-RYHP7RP-RELP%DQGD6LQI{QLFD-RYHP do Contrato de Gestão 05/2017 - Escola de Música do Estado de São Paulo - EMESP TOM JOBIM, Theatro São
do Estado e Coral Jovem do Estado. Theatro São Pedro: Fundado em 1917, o Theatro São Pedro é uma das ca- Pedro, Orquestra do Theatro São Pedro - ORTHESP e Teatro Caetano de Campo, o valor de R$ 31.851.286,00.
VDVGHHVSHWiFXORPDLVDWLYDVGH6mR3DXOR5HLQDXJXUDGRHPDSyVH[WHQVDUHIRUPDGHVGHHQWmRSHUVHJXH 7DODMXVWH¿QDQFHLURHGHPHWDVIRLRREMHWRGR4XDUWR7HUPRGH$GLWDPHQWRTXHGRSRQWRGHYLVWDRUoDPHQWiULR
DYRFDomRGHWHDWURGHySHUDGDFDSLWDO(PFRPDFULDomRGD2UTXHVWUDGR7KHDWUR6mR3HGURFRQVROLGRX- VLJQL¿FRXXPFRUWHGHHPUHODomRDRUHSDVVHLQLFLDOPHQWHQHFHVViULRSDUDDUHDOL]DomRLQWHJUDOGHWRGDVDV
-se no cenário musical brasileiro como uma alternativa de qualidade - apostando na diversidade, a casa encontrou atividades previstas para o ano de 2020. Em relação à realização das Metas e Indicadores em 2020, apresentaseu lugar. Ao abrir as portas para a cidade, aproximou público e artistas e criou um espaço em que arte, música mos abaixo os principais resultados. 1. Programa da EMESP Tom Jobim: Eixo 1 - Formação Cultural - Cursos
HVRFLHGDGHHVWmRHPFRQVWDQWHGHEDWH$OpPGDWHPSRUDGDSUR¿VVLRQDOR7KHDWUR6mR3HGURLQYHVWHWDPEpP Regulares e Livres: Em 2020, o Curso de Formação de músicos da EMESP Tom Jobim teve 39 habilitações
QDIRUPDomRGHMRYHQVSUR¿VVLRQDLVGDySHUDHRIHUHFHEROVDVGHHVWXGRVHDSULPRUDPHQWRDUWtVWLFRSHGDJyJLFR oferecidas com 636 alunos matriculados. Desde o início da pandemia, as aulas coletivas do currículo passaram a
para os alunos e alunas que participam da Academia de Ópera e da Orquestra Jovem do Theatro São Pedro. Para acontecer virtualmente, por meio de plataformas de videoconferência. Até o terceiro trimestre, as aulas individuais
RIRPHQWRHH[HFXomRGRREMHWRGHVWHFRQWUDWRGHJHVWmRFRQIRUPHDWLYLGDGHVPHWDVHFRPSURPLVVRVHVSHFL¿- DFRQWHFHUDPH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGDVSODWDIRUPDV:KDWV$SS)DFHERRN=RRPH*RRJOH0HHW$SDUWLUGR
cados nos Anexos I, II, III e IV será repassado, no prazo e condições constantes no Anexo V - Cronograma de De- TXDUWRWULPHVWUHDOJXPDVDWLYLGDGHVSHGDJyJLFDVGDHVFRODIRUDPUHWRPDGDVGHPRGRSUHVHQFLDOFRPPXLWRFXLsembolso, previsto no Quarto Termo de Aditamento, a importância global de R$ 169.573.246,93, sendo que para dado e respeitando-se todos os protocolos sanitários vigentes. Para esta primeira fase da retomada presencial, foo exercício de 2020 foram repassados R$ 31.851.285,24, destinados à execução do Plano de Trabalho de 2020. ram escolhidos aqueles instrumentos musicais que podem ser tocados com máscara. O Curso de Especialização
Em reunião de 19/02/2020, o Conselho de Administração deliberou que os Planos de Trabalho e as Previsões teve 45 habilitações oferecidas com 164 alunos matriculados. O número de alunos do curso de especialização suOrçamentárias de 2020, elaborados pela Direção da Santa Marcelina Cultura, fossem apresentados à Secretaria perou a meta estabelecida no plano de trabalho devido à qualidade dos cursos oferecidos pela EMESP Tom Jobim
da Cultura e Economia Criativa, com o planejamento de todas as atividades e de melhorias previstas para o ano, e grande procura por parte dos alunos que já passaram pelos cursos de formação e desejam seguir se aperfeiçoJDUDQWLQGRWDPEpPTXHWRGDVDVDo}HV¿QDOtVWLFDVGRREMHWRGR&RQWUDWRGH*HVWmR- Escola de Música ando na Escola. Além disso, em alguns dos cursos oferecidos, como composição e regência coral, as aulas são
do Estado de São Paulo - EMESP TOM JOBIM, Theatro São Pedro, Orquestra do Theatro São Pedro - ORTHESP FROHWLYDVVHQGRSRVVtYHODFROKHUXPPDLRUQ~PHURGHDOXQRVVHPJHUDUGHVHTXLOtEULRHFRQ{PLFR¿QDQFHLURDR
e Teatro Caetano de Campos, realizadas em 2019, fossem mantidas para o ano de 2020. Para tanto, a previsão Contrato de Gestão. Assim como nos cursos de formação, houve um pequeno acréscimo no número de alunos
orçamentária necessária para o Programa da EMESP em 2020 era de R$ 44.940.629,00, sendo necessário um devido à convocação de suplentes. Reiteramos que o número de horas-aula e de docentes contratados se manterepasse de recursos em 2020, pela Secretaria, de R$ 40.755.942,00. Como o valor inicial ofertado pela Secretaria ve dentro do estabelecido no Contrato de Gestão. A retomada das atividades presenciais também aconteceu nos
foi de R$ IRLDSUHVHQWDGDQDUHXQLmRGR&RQVHOKRXPDSUHYLVmRRUoDPHQWiULDFRPXPGp¿FLWGH cursos de especialização a partir do quarto trimestre, seguindo-se todos os protocolos de distanciamento social.
R$ 5.626.531,00. Já em 20/05/2020, em nova reunião do Conselho de Administração, foram apresentadas aos Da mesma maneira, foram escolhidos, para a primeira fase da retomada presencial, aquelas habilitações e insConselheiros(as) as ações que foram tomadas pela Instituição desde o primeiro comunicado feito pela Secretaria trumentos que podem ser tocados com máscara. Tivemos também 84 Cursos Livres oferecidos com 854 alunos
de Cultura e Economia Criativa, através do Ofício Circular GS/SEC no. 31/2020, com Medidas de Prevenção e de matriculados. A meta para o número de alunos matriculados nos Cursos Livres foi superada no ano de 2020 por
Enfrentamento ao COVID-19, no qual determinava a todas as Organizações Sociais de Cultura vinculadas a pasta, conta da qualidade técnica dos cursos oferecidos e também pela grande quantidade de alunos que anualmente
que todas as instituições e espaços culturais do Estado fossem fechados por até 30 dias a partir do dia 17/03/2020. são aprovados nos processos seletivos da escola. Diante desta situação, a EMESP Tom Jobim procurou atender
Em seguida, foram apresentadas aos Conselheiros as medidas tomadas decorrentes da aplicação das Medidas RPDLRUQ~PHURSRVVtYHOGHDOXQRVVHPQRHQWDQWRFDXVDUTXDOTXHUWLSRGHSUHMXt]RSHGDJyJLFRSDUD
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a realização GDVDXODVRXPHVPRWUD]HUGHVHTXLOtEULRHFRQ{PLFR¿QDQFHLURSDUDR&RQWUDWRGH*HVtão. Na atual situação, ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, estes cursos têm sido oferecidos online. O
SHTXHQRDFUpVFLPRGHDOXQRVVHGHYHjFRQYRFDomRGHDOXQRVQRYRVSDUDRVFXUVRVOLYUHVLQWHUQRVRVTXDLVVyIRUDPUHWRPDGRVDSyVRWpUPLQRGRSHUtRGRGHUHGXomRGDMRUQDGDGHWUDEDOKRGRVGRFHQWHV1RTXDUWRWULPHVWUHWRdos os cursos livres foram ministrados de modo online. Informamos que foram realizadas no ano de 2020, 13 aulas
virtuais, relacionadas ao Eixo 1 - Formação Cultural -&XUVRV/LYUHVQR<RXWXEHFRPYLVXDOL]Do}HVGHYtGHRV
Eixo 2 - Ações complementares à Formação Cultural - Vivência Artística - Atividades: Em 2020 foi realizada
a 7ª edição da Revirada Musical que teve um total 125 apresentações musicais, as quais tiveram a participação
GHDOXQRVHYLVXDOL]Do}HVQR<RXWXEH'HYLGRjVLWXDomRGDSDQGHPLDGRQRYRFRURQDYtUXVQHVWH
ano a Revirada Musical foi realizada exclusivamente de modo virtual entre os dias 21 e 27/09/2020. Apesar de o
número de alunos participantes ter ultrapassado a meta estabelecida, informamos que não houve qualquer tipo
GHSUHMXt]RSHGDJyJLFR3HORFRQWUiULRIRLSRVVtYHOQRWDUJUDQGHHQJDMDPHQWRGRVDOXQRVHDOXQDVQDSUHSDUDomR
dos materiais audiovisuais que foram exibidos. Realizamos em 2020 27 espetáculos musicais com um público
de 47.660 pessoas. Os espetáculos musicais de 2020 foram realizados presencialmente e também no ambiente
YLUWXDOXWLOL]DQGRVHGHGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$SHVDUGHDPHWDGR
Q~PHURGHHYHQWRVWHUVLGRVXSHUDGDREVHUYDVHTXHQmRKRXYHSUHMXt]RSHGDJyJLFRQHPWDPSRXFRGHVHTXLOtEULR HFRQ{PLFR¿QDQFHLUR DR &RQWUDWR GH *HVWmR XPD YH] TXH D PDLRU SDUWH GHVWDV DSUHVHQWDo}HV PXVLFDLV
foi realizada de modo virtual. Além disso, por conta da qualidade artística dos grupos e de seus professores,
foi possível ter acesso a um grande número de público, não comprometendo, de forma alguma, a qualidade da
programação. Informamos que além das 27 ações realizadas, tivemos também nos meses de julho, novembro e
GH]HPEURPDLVDo}HVFDWHJRUL]DGDVFRPRPHWDQmRTXDQWL¿FDGDTXHIRUDPUHDOL]DGDVQR,QVWDJUDP<RXWXEH
H)DFHERRNTXHVRPDUDPXPWRWDOGHYLVXDOL]Do}HVGHYtGHRV Eixo 2 - Ações complementares à Formação Cultural - Vivência Artística - Grupos Artísticos de Alunos: Foram realizados em 2020 10 Concertos
dos Grupos Artísticos de Alunos com 326 alunos participantes e público de 7.296 pessoas. Apesar de a meta
GRQ~PHURGHFRQFHUWRVWHUVLGRVXSHUDGDQmRKRXYHTXDOTXHUGHVHTXLOtEULRHFRQ{PLFR¿QDQFHLURDR&RQWUDWR
de Gestão, uma vez que todas as atividades foram desenvolvidas para serem apresentados exclusivamente no
DPELHQWHYLUWXDOXWLOL]DQGRVHGHGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVR
foi possível a participação de um maior número de alunos e alunas, que gravaram suas partes individuais diretamente das suas residências. A superação da meta anual do número de alunos participantes não gerou qualquer
WLSRGHSUHMXt]RSHGDJyJLFRDRVGLVFHQWHVQHPWDPSRXFRFRPSURPHWHXDTXDOLGDGHDUWtVWLFDGRVFRQFHUWRV3RU
conta da qualidade artística dos grupos e de seus professores, foi possível ter acesso a um grande número de
público, não comprometendo, de forma alguma, a qualidade da programação proposta. Informamos que além das
10 ações realizadas no ano, tivemos também nos meses de abril, junho e dezembro mais 14 ações, categorizadas
FRPRPHWDQmRTXDQWL¿FDGDTXHIRUDPUHDOL]DGDVQR,QVWDJUDP)DFHERRNH<RXWXEHTXHVRPDUDPXPWRWDOGH
5.861 visualizações de vídeos. Eixo 3 - Desenvolvimento Social: )RUDPUHDOL]DGDVHP 2¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVFRPDOXQRVFRPSDUWLFLSDQWHV3DUDUHDOL]DomRGDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVFRPDOXQRV DV 
é necessário o agrupamento de pessoas. Considerando as recomendações da OMS e os protocolos estaduais
QHVWHPRPHQWRGHSDQGHPLDRVDVDVVLVWHQWHVVRFLDLVUHDOL]DUDPDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVGHIRUPDUHPRWD
produzindo vídeos e os disponibilizando nas redes sociais e site da EMESP Tom Jobim. Além disso, foram reali]DGDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVFRPHQFRQWURVYLUWXDLVFRPRVXVXiULRVGRVSRORVSRUPHLRGDSODWDIRUPD=RRP
2VYtGHRVHHVVHVHQFRQWURVYLUWXDLVWUDWDPVREUHDVWHPiWLFDVTXHVHULDPWUDEDOKDGDVSUHVHQFLDOPHQWHQDVR¿cinas socioeducativas. Essa nova modalidade e possibilidade de atendimento remoto está pautada no documento
base para o período de pandemia do Conselho Federal de Serviço Social, de 23/03/2020. “Nesse momento de
excepcionalidade, compreendemos que algumas atividades podem ser realizadas nas modalidades teletrabalho,
YLGHRFRQIHUrQFLDHRQOLQHSDUDTXHQRVVDVDWLYLGDGHVQmRVRIUDPGHVFRQWLQXLGDGH>@$VVLPUDWL¿FDPRVTXH
DXWLOL]DomRGDVWHFQRORJLDVSDUDDWHQGLPHQWRVRFLDOHVWiDXWRUL]DGDQHVVHPRPHQWRHVSHFt¿FR´ &)(66 
'LDQWHGHVVHFHQiULRGHLVRODPHQWRVRFLDODYDOLDPRVTXHIRLGHH[WUHPDLPSRUWkQFLDUHDOL]DUHVWDVR¿FLQDVVRcioeducativas de forma remota, para assim atender e contribuir com temas e conteúdos que amenizassem esse
PRPHQWRWmRGHVD¿DGRUYLYHQFLDGRSRUWRGRV(VVDQRYDPRGDOLGDGHGHDWHQGLPHQWRJHURXWDPEpPXPPDLRU
número de participantes por meio das visualizações das postagens feitas nas redes sociais; 2¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVFRPIDPtOLDVFRPSDUWLFLSDQWHV3DUDUHDOL]DomRGDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVFRPDVIDPtOLDV
é necessário o agrupamento de pessoas. Considerando as recomendações da OMS e os protocolos estaduais
QHVWHPRPHQWRGHSDQGHPLDRVDVDVVLVWHQWHVVRFLDLVUHDOL]DUDPDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVGHIRUPDUHPRWD
produzindo vídeos e os disponibilizando nas redes sociais e site da EMESP Tom Jobim. Além disso, foram reali]DGDVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDVFRPHQFRQWURVYLUWXDLVFRPRVXVXiULRVGRVSRORVSRUPHLRGDSODWDIRUPD=RRP
2VYtGHRVHHVVHVHQFRQWURVYLUWXDLVWUDWDPVREUHDVWHPiWLFDVTXHVHULDPWUDEDOKDGDVSUHVHQFLDOPHQWHQDVR¿cinas socioeducativas. Essa nova modalidade e possibilidade de atendimento remoto está pautada no documento
base para o período de pandemia do Conselho Federal de Serviço Social, de 23/03/2020. “Nesse momento de
excepcionalidade, compreendemos que algumas atividades podem ser realizadas nas modalidades teletrabalho,
YLGHRFRQIHUrQFLDHRQOLQHSDUDTXHQRVVDVDWLYLGDGHVQmRVRIUDPGHVFRQWLQXLGDGH>@$VVLPUDWL¿FDPRVTXH
DXWLOL]DomRGDVWHFQRORJLDVSDUDDWHQGLPHQWRVRFLDOHVWiDXWRUL]DGDQHVVHPRPHQWRHVSHFt¿FR´ &)(66 
'LDQWHGHVVHFHQiULRGHLVRODPHQWRVRFLDODYDOLDPRVTXHIRLGHH[WUHPDLPSRUWkQFLDUHDOL]DUHVWDVR¿FLQDVVRcioeducativas de forma remota, para assim atender e contribuir com temas e conteúdos que amenizassem esse
PRPHQWRWmRGHVD¿DGRUYLYHQFLDGRSRUWRGRV(VVDQRYDPRGDOLGDGHGHDWHQGLPHQWRJHURXWDPEpPXPPDLRU
número de participantes por meio das visualizações das postagens feitas nas redes sociais; - 5 atividades culturais. Optamos por realizar todas as atividades culturais, sejam elas remotas ou presenciais, no último semestre
SDUDQmRDFXPXODUFRPRXWUDVDWLYLGDGHVFRPRDVR¿FLQDVGHLQWHJUDomRHQWUHJUXSRVR¿FLQDVVRFLRHGXFDWLYDV
com alunos e famílias. Isso não onerou a meta anual. Pelo contrário, a realização das atividades culturais no
último semestre possibilitou que nossos alunos e famílias incorporassem e aderissem na sua rotina essa ação,
conhecendo virtualmente espaços, equipamentos e exposições; 2¿FLQDVGH,QWHJUDomRHQWUH*UXSRV O número de alunos atendidos pelo Bolsa-Auxílio em 2020, por 4 meses, foi de 66 alunos. Contemplamos os (as) alunos
(as) com a bolsa auxílio transporte nos meses de fevereiro e março de 2020, porém, com o contexto mundial
da pandemia da Covid-19, as aulas presenciais foram interrompidas a partir da segunda quinzena de março de
2020. Dessa maneira, a bolsa não foi disponibilizada de abril a outubro, uma vez que todas as aulas da EMESP
Tom Jobim estavam sendo ministradas online, por meio de plataformas de videoconferência. Destacamos, ainda,
TXHVHULDUHDOL]DGDXPDQRYDFKDPDGDGHEHQH¿FLiULRVHPYLUWXGHGRDXPHQWRGDGHPDQGDHGDGH¿QLomRGR
orçamento, sendo previsto um pequeno aumento no número de bolsistas nos dois últimos trimestres de 2020
EHQH¿FLiULRV &RQWXGRFRPRDGYHQWRGDSDQGHPLDHVHXSURORQJDPHQWRQmRIRLSRVVtYHOGDUFRQWLQXLGDde à nova chamada de bolsistas. Quando as aulas presenciais foram retomadas, já no último trimestre, com a
retomada das aulas presenciais foi possível retomar a oferta da bolsa auxílio transporte, disponibilizando o benefício àqueles bolsistas já selecionados no primeiro trimestre e que optaram por fazer suas aulas presenciais nos
últimos meses do ano. O restante dos contemplados optaram por continuar com as aulas por meio remoto, não
havendo, portanto, a necessidade de disponibilizar a Bolsa Auxílio Transporte. Além das atividades já registradas
no Eixo 3 - Desenvolvimento Social do Guri, informamos que ainda foram realizadas nos meses de abril, junho e
GH]HPEURPDLVDo}HVFDWHJRUL]DGDVFRPRPHWDQmRTXDQWL¿FDGDQR,QVWDJUDP)DFHERRNH<RXWXEHTXH
somaram um total de 179 visualizações de vídeo, sendo que, algumas dessas ações foram notas informativas de
assuntos diversos. Informamos que também foram realizadas, nos meses de novembro e dezembro, mais 2 ações
dos Eixos de Desenvolvimento Social da Santa Marcelina Cultura no Instagram, com 196 visualizações de vídeo.
Eixo 4 - Ações complementares à Formação Cultural - Atividades Extraclasse: No ano de 2020 foram realizados 23 master classes com 98 alunos participantes e público de 961 pessoas. Devido à situação de pandemia,
a maioria das master classes foram realizadas de modo online. No último trimestre, a master class de regência
orquestral aconteceu presencialmente, respeitando-se todos os protocolos sanitários de distanciamento social.
Mesmo assim, houve a transmissão ao vivo da atividade, de modo a atender todos os alunos e alunas inscritos
para a atividade. A superação da meta foi possível porque muitas destas atividades foram realizadas por meio de
parcerias, o que não onerou o Contrato de Gestão. Além disso, o interesse dos alunos se deve à qualidade artístiFRSHGDJyJLFDGRVSURIHVVRUHVFRQYLGDGRV2JUDQGHQ~PHURGHDFHVVRVQmRJHURXTXDOTXHUWLSRGHSUHMXt]RDRV
participantes, que puderam ser atendidos a contento por meio das plataformas virtuais. Dessa maneira, não houve
TXDOTXHUWLSRGHGHVHTXLOtEULRHFRQ{PLFR¿QDQFHLURDRPHVPR 5HDOL]DPRVZRUNVKRSVFRPSDUWLFLSDQWHV'HYLGRjVLWXDomRGHSDQGHPLDDPDLRULDGRVZRUNVKRSVGHIRUDPUHDOL]DGRVGHPRGRRQOLQHDSHQDV
as atividades do 1º trimestre aconteceram presencialmente. A superação da meta foi possível porque muitas
destas atividades foram realizadas por meio de parcerias, o que não onerou o Contrato de Gestão. A realização de
atividades online favoreceu a participação de um número maior de alunos ativos e ouvintes. Cabe salientar que o
LQWHUHVVHGRVDOXQRVVHGHYHjTXDOLGDGHDUWtVWLFRSHGDJyJLFDGRVDUWLVWDVFRQYLGDGRVDOJXQVGHOHVUHVLGHQWHVH
atuantes no exterior. O grande número de acessos não gerou qualquer tipo de prejuízo aos participantes, que puderam ser atendidos de maneira adequada por meio das plataformas digitais. Dessa maneira, não houve qualquer
WLSRGHGHVHTXLOtEULRHFRQ{PLFR¿QDQFHLURDRPHVPR Foram realizadas 2 palestras com público de 307 pessoas.
Devido à situação da pandemia, as palestras foram realizadas de modo online, por meio das plataformas digitais.
Sendo assim, foi possível a participação de um número maior de pessoas, superando a meta estabelecida. SalienWDVHTXHWRGRVSDUWLFLSDUDPGHPRGRDGHTXDGRQmRKDYHQGRTXDOTXHUWLSRGHSUHMXt]RSHGDJyJLFR Realizamos
também o Intercâmbio com professores internacionais convidados com 319 participantes. Devido à situação da
pandemia, em 2020 o intercâmbio com professor internacional convidado foi realizado de modo online, por meio
das plataformas digitais. Sendo assim, foi possível a participação de um número maior de pessoas, superando a
meta estabelecida. Salienta-se que todos participaram de modo adequado, não havendo qualquer tipo de prejuízo
SHGDJyJLFR2LQWHUFkPELRGHVWHDQRTXHIRLUHDOL]DGRFRPR&RQVHUYDWyULRGH$PVWHUGmFRPRDSRLRGR&RQVXODGR*HUDOGRV3DtVHV%DL[RVWURX[HRSURIHVVRU%HQ+HNNHPDSDUDXPZHELQDUVREUH(GXFDomR0XVLFDO Além
das atividades já realizadas no Eixo 4 - Ações complementares à Formação Culturas - Atividades Extraclasse,
informamos que ainda foram realizadas nos meses de abril, maio, junho, julho e dezembro mais 162 ações cateJRUL]DGDVFRPRPHWDQmRTXDQWL¿FDGDQRLQVWDJUDP)DFHERRNH<RXWXEHFRPYLVXDOL]Do}HVGHYtGHRV
Eixo 6 - Núcleo de Desenvolvimento de Carreira dos alunos: Em 2020 foram realizados 24 concertos do Núcleo
de Desenvolvimento de Carreira dos alunos com 86 alunos participantes. Devido à situação da pandemia do novo
coronavírus e a necessidade de adaptações ao projeto planejado, a princípio, para ser realizado de modo presencial, todos os concertos do Núcleo de Desenvolvimento de Carreira foram realizados no 4º trimestre. Salienta-se
também que, apesar da meta de alunos (as) participantes ter sido superada, não houve qualquer tipo de prejuízo
DUWtVWLFRSHGDJyJLFRDRVSDUWLFLSDQWHVQHPWDPSRXFRGHVHTXLOtEULRHFRQ{PLFR¿QDQFHLURDR&RQWUDWRGH*HVWmR
XPDYH]TXHRQ~PHURGHSURIHVVRUHVUHVSRQViYHLVSHORJUXSR¿FRXGHQWURGRSODQHMDGRHRQ~PHURGHFRQFHUWRV
cumpriu exatamente a meta estabelecida. Eixo 7 - Difusão - Grupos Artísticos de Bolsistas: No ano de 2020
UHDOL]DPRV - 4 concertos da Orquestra Jovem Tom Jobim com público de 19.225 pessoas. Os concertos de 2020
foram desenvolvidos para serem apresentados no ambiente virtual e no formato híbrido, com público presencial e
WDPEpPYLUWXDOXWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVR
por conta da qualidade artística do grupo e de seus convidados, foi possível ter acesso a um grande número de
público, não comprometendo a qualidade da programação proposta; -11 concertos da Orquestra Jovem do Estado
com público de 13.523 pessoas. Os concertos de 2020 foram desenvolvidos para serem apresentados presencialmente, no ambiente virtual e no formato híbrido, com público presencial e também virtual, utilizando-se das
GLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQWDGDTXDOLGDGHDUWtVWLFD
do grupo e de seus convidados, foi possível ter acesso a um grande número de público, não comprometendo a
qualidade da programação proposta; FRQFHUWRVGD%DQGD6LQI{QLFD-RYHPGR(VWDGRFRPS~EOLFRGH
pessoas. Os concertos de 2020 foram desenvolvidos para serem apresentados no ambiente virtual e no formato
KtEULGRWHQGRS~EOLFRSUHVHQFLDOHWDPEpPRS~EOLFRYLUWXDOXWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR
<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQWDGDTXDOLGDGHDUWtVWLFDGRJUXSRHGHVHXVFRQYLGDGRVIRL
possível ter acesso a um grande número de público, não comprometendo a qualidade da programação proposta;
- 4 concertos do Coral Jovem do Estado com público de 8.316. Os concertos de 2020 foram desenvolvidos
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para serem apresentados no ambiente virtual e no formato híbrido, com público presencial e também virtual,
XWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQWDGD
qualidade artística do grupo e de seus convidados, foi possível ter acesso a um grande número de público, não
comprometendo a qualidade da programação proposta; - 2 concertos da Orquestra Jovem do Theatro São Pedro
com público de 9.265 pessoas. Os concertos foram desenvolvidos para serem apresentados no ambiente
virtual e no formato híbrido, com público presencial e também no ambiente virtual, utilizando-se das diferentes
SODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQWDGDTXDOLGDGHDUWtVWLFDGRJUXSRH
de seus convidados, foi possível ter acesso a um grande número de público, não comprometendo a qualidade da
programação proposta. Além das atividades realizadas no Eixo 7 - Difusão - Grupos Artísticos de Bolsistas, informamos que ainda foram realizadas nos meses de abril, maio, junho e julho mais 34 ações, categorizadas como
PHWDQmRTXDQWL¿FDGDQR,QVWDJUDP<RXWXEHH)DFHERRNFRPYLVXDOL]Do}HVGHYtGHRV 2 - Programa
de Bolsas de Estudo: (PWLYHPRV - 17 bolsistas na Orquestra Jovem Tom Jobim. No primeiro semestre
GHD2UTXHVWUD-RYHP7RP-RELPQmRWHYHWRGDVDVYDJDVSUHHQFKLGDVDSyVRSULPHLURSURFHVVRVHOHWLYR
ocorrido em dezembro de 2019. Por conta do isolamento social e da impossibilidade do desenvolvimento de atiYLGDGHVSHGDJyJLFDVSUHVHQFLDLVGHFRUUHQWHVGDSDQGHPLDGH&RYLGRSURFHVVRSDUDYDJDVUHPDQHVFHQWHV
que estava agendado para abril de 2020, teve que ser cancelado; - 47 bolsistas na Banda Jovem do Estado de
São Paulo; - 98 bolsistas na Orquestra Jovem do Estado de São Paulo; - 45 bolsistas no Coral Jovem do Estado
de São Paulo; - 32 bolsistas da Orquestra Jovem do Theatro São Pedro; - 17 bolsistas da Academia do Theatro
São Pedro. Ao longo do ano, alguns bolsistas dos Grupos se desligam do Programa e por conta disso, suplentes
são chamados para suas vagas, e /ou, eventualmente, novos processos seletivos são abertos. Dessa forma, os
Q~PHURVLQGLFDGRVGHEROVLVWDVGRVJUXSRV%DQGD-RYHPGR(VWDGR2UTXHVWUD-RYHPGR(VWDGR&RUDO-RYHP
do Estado, Orquestra Jovem do Theatro São Pedro e Academia do Theatro São Pedro, ultrapassam a meta
estipulada no ano, porém, nesses casos, o número de alunos ativos em cada um desses grupos permaneceu
dentro da meta. 3 - Programa dos Equipamentos Culturais: 3.1 - Temporada Artística do Theatro São Pedro:
5HDOL]DPRVHP - 2 récitas da temporada de apresentações da Academia de Ópera do Theatro São Pedro
com público de 9.265 pessoas. Os concertos foram desenvolvidos para serem apresentados no ambiente virtual
e no formato híbrido, com público presencial e também no ambiente virtual, utilizando-se das diferentes plataforPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQWDGDTXDOLGDGHDUWtVWLFDGRJUXSRHGHVHXV
convidados, foi possível ter acesso a um grande número de público, não comprometendo a qualidade da programação proposta; FRQFHUWRVGDWHPSRUDGDGHFRQFHUWRVOtULFRVHLQVWUXPHQWDLVVLQI{QLFRVFRPS~EOLFRGH
14.755 pessoas. Na programação deste ano tivemos concertos realizados presencialmente, no ambiente virtual e
QRIRUPDWRKtEULGRFRPS~EOLFRSUHVHQFLDOHWDPEpPRYLUWXDOXWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR
<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQWDGDTXDOLGDGHDUWtVWLFDGRJUXSRHGHVHXVFRQYLGDGRV
foi possível ter acesso a um grande número de público, não comprometendo, de forma alguma, a qualidade da
programação proposta; - 4 ensaios abertos com público de 1.914 pessoas. A meta anual de ensaios abertos foi
superada em uma atividade. Tal ação antecedeu o início das atividades com público presencial no Theatro, e teve
como foco apresentar ao público o processo criativo do Concerto Cênico “O Telefone”, além de apresentar todas
as medidas de segurança contidas nos protocolos de distanciamento social. Na programação de 2020 tivemos três
HQVDLRVDEHUWRVDSUHVHQWDGRVSUHVHQFLDOPHQWHHXPRQOLQHXWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR
<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQWDGDTXDOLGDGHDUWtVWLFDGRJUXSRHGHVHXVFRQYLGDGRV
foi possível ter acesso a um grande número de público, não comprometendo, de forma alguma, a qualidade da
programação proposta; - 20 concertos da temporada de música de câmara do Theatro São Pedro com público de
9.560 pessoas. Na programação de 2020 foram apresentadas atividades presencialmente e no ambiente virtual,
XWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQWDGD
qualidade artística do grupo e de seus convidados, foi possível ter acesso a um grande número de público, não
comprometendo a qualidade da programação proposta. Além das atividades já realizadas no 3 - Programa dos
equipamentos culturais - Temporada Artística do Theatro São Pedro, informamos que ainda foram realizadas nos
meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro mais 135 ações, categori]DGDVFRPRPHWDQmRTXDQWL¿FDGDQR,QVWDJUDP)DFHERRNH<RXWXEHFRPYLVXDOL]Do}HVGHYtGHRV
2Q~PHURGHSUR¿VVLRQDLVFRQWUDWDGRVGRFRUSRHVWiYHOGD2UTXHVWUDGR7KHDWUR6mR3HGURHPIRLGH
músicos. 3.2 - Teatro Caetano de Campos: Conforme Ofício DRAFPA/OF024/2020, de 28/07/2020, da Direção
GD)XQGDomR3DGUH$QFKLHWDHQFDPLQKDGRSDUDD60&DWUDYpVGHR¿FLRGD6(&(&HPD)XQGDomR
Padre Anchieta solicitou a imediata transferência dos instrumentos musicais utilizados para os ensaios Orquestra
-D]]6LQI{QLFDTXHVHHQFRQWUDPDUPD]HQDGRVQR7HDWUR&DHWDQRGH&DPSRVSDUDTXHVHMDSRVVtYHOUHWRUQDU
com suas atividades no Teatro da TV Cultura Franco Zampari. Portanto, não será mais possível o cumprimento
GDDomRGHGLVSRQLELOL]DUR7HDWUR&DHWDQRGH&DPSRVSDUDRVHQVDLRVGD2UTXHVWUD-D]]6LQI{QLFDXPDYH]
TXHSRUGHOLEHUDomRGDSUySULD)XQGDomRDVDWLYLGDGHVSDVVDUmRDRFRUUHUQDVLQVWDODo}HVGDSUySULD79&XOWXUD
3.3 Programa dos equipamentos culturais - Concertos Didáticos: Realizamos em 2020 4 concertos didáticos
no Theatro São Pedro com público de 2.770 pessoas. A programação de Concertos didáticos foi desenvolvida
SDUDVHUDSUHVHQWDGDSUHVHQFLDOPHQWHHQRDPELHQWHYLUWXDOXWLOL]DQGRVHGDVGLIHUHQWHVSODWDIRUPDVWDLVFRPR
<RXWXEH)DFHERRNHQWUHRXWUDV$OpPGLVVRSRUFRQWDGDTXDOLGDGHDUWtVWLFDGRJUXSRHGHVHXVFRQYLGDGRVIRL
possível ter acesso a um grande número de público, não comprometendo a qualidade da programação proposta.
4 - Programa de Desenvolvimento Institucional: O índice de satisfação dos alunos e pais com o ensino oferecido pela EMESP em 2020 foi de 95%. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Datafolha e ocorreu no período de
D1tYHOGHFRQ¿DQoD O índice de Satisfação do público dos concertos dos Grupos
Artísticos de Bolsistas em 2020 foi de 100%. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Datafolha, com resultado
GHGHVDWLVIDomRVHQGRGHyWLPRHGHERP1tYHOGHFRQ¿DQoD O índice de Satisfação do
público dos eventos do Theatro São Pedro em 2020 foi de 99%. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Datafolha,
FRPUHVXOWDGRGHGHVDWLVIDomRVHQGRGHyWLPRHGHERP1tYHOGHFRQ¿DQoD O valor total
captado em 2020 foi R$ 2.374.404,73 o que representa 7,8% do repasse anual. Além dos conteúdos culturais
informamos que ainda foram realizadas no 4 - Programa de Desenvolvimento Institucional, nos meses de abril,
PDLRMXQKRMXOKRDJRVWRVHWHPEURRXWXEURQRYHPEURHGH]HPEURDo}HVGHFRPXQLFDomRQR)DFHERRN
,QVWDJUDP<RXWXEHH7ZLWWHUFRPYLVXDOL]Do}HVGHYtGHRV Informamos que também foram realizadas, no
PrVGHQRYHPEURPDLVDo}HVGHFRPXQLFDomRGD6DQWD0DUFHOLQD&XOWXUDQR,QVWDJUDPH<RXWXEHFRP
visualizações de vídeo. 5 - Metas condicionadas: Informamos que a meta de Concertos de Orquestras ConvidaGDV¿FRXFRQGLFLRQDGDQHVWHSODQRGHWUDEDOKRDSyVRDMXVWHGHFRUUHQWHGDSDQGHPLDGH&RYLG$VDo}HVODQoDGDVIRUDPH[HFXWDVHPMDQHLURGHDQWHVGDDOWHUDomR'HVWDIRUPDMXVWL¿FDVHRFXPSULPHQWRSDUFLDOGDV
ações condicionadas. ,QIRUPDPRVWDPEpPTXHHPFHULP{QLDUHDOL]DGDQD6DOD6mR3DXORQRGLDGHGH]HPEUR
de 2020, durante concerto de encerramento da temporada 2020 da Orquestra Jovem do Estado, foram feitos os
anúncios dos vencedores do 9º Prêmio Ernani de Almeida Machado, integralmente patrocinado pela Machado
0H\HU$GYRJDGRV(PODQoDPRVDFDWHJRULD³0DULD9LVFKLQLD´FRPLQWXLWRGHUHDOL]DUXPDDomRD¿UPDWLYD
para alunas, considerando a importância de ampliar e criar representatividade feminina na música de concerto. Os
seis vencedores de 2020 receberão seus prêmios em 2021. Em 2020, foram pagos os prêmios dos vencedores de
$FHULP{QLDGHHQWUHJDGRSUrPLRIRLUHDOL]DGDSUHVHQFLDOPHQWHVHJXLQGRWRGRVRVSURWRFRORVGHVHJXUDQoD
HPUHODomRDR&RYLGHWDPEpPWUDQVPLWLGDDRYLYRSHORFDQDOGH<RXWXEHGD(0(637RP-RELP 3RU¿PYDOH
UHVVDOWDUTXHGXUDQWHDSDQGHPLDDVDo}HVGHFRPXQLFDomRIRUDPLQWHQVL¿FDGDVWHQGRHPYLVWDTXHDVDWLYLGDGHV
SHGDJyJLFDVDUWtVWLFDVHVRFLDLVSDVVDUDPDDFRQWHFHUQRDPELHQWHYLUWXDO$6DQWD0DUFHOLQD&XOWXUDRSWRXSRU
utilizar prioritariamente as três plataformas mais utilizadas pelo público da EMESP Tom Jobim e do Theatro São
3HGUR<RX7XEH)DFHERRNH,QVWDJUDP2VSDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDDDIHULomRGRVGDGRVIRUDPD TXDQWLGDGH
de ações realizadas, aferida pelo número de postagens; b) quantidade de público, aferido pelo número de visualizações dos posts, sempre até o último dia do mês de postagem. 3DUDRUHODWyULRDQXDOGHUHVXOWDGRVGHS~EOLFR
realizamos a contabilização global e a atualização dos números de visualizações e alcance de todos os posts
realizados durante o ano de 2020, uma vez que os conteúdos permaneceram e permanecem disponíveis ao púEOLFRFRPREMHWLYRGHEHQH¿FLDUDLQGDPDLVSHVVRDV9DOHGHVWDFDUTXHRVUHVXOWDGRVGDFRQWDELOL]DomRJOREDOVmR
maiores do que o resultado da soma dos trimestres do ano, valor este que está apresentado nos quadros dos eixos
GH PHWDV H LQGLFDGRUHV GHVWH UHODWyULR $EDL[R DSUHVHQWDPRV RV GDGRV JOREDLV DIHULGRV EMESP Tom Jobim:
A EMESP terminou o ano com 67.973 seguidores em suas redes sociais. Ao longo do ano, foram realizadas 1.319
SXEOLFDo}HVQR)DFHERRN,QVWDJUDP7ZLWWHUHQR<RXWXWHGD(0(63GHVWDVIRUDPYtGHRVFRPDSUHVHQWDo}HVPXVLFDLVDXODVHQWUHYLVWDVHD¿QVTXHWRWDOL]DUDPYLVXDOL]Do}HVHXPDOFDQFHGHSHVsoas. 67.973 seguidores; 1.319 publicações; 3.861.381 pessoas alcançadas; 843 publicações de vídeos; 991.070
visualizações. Theatro São Pedro: O Theatro São Pedro terminou o ano com 58.971 seguidores em suas redes
VRFLDLV$RORQJRGRDQRIRUDPUHDOL]DGDVSXEOLFDo}HVQR)DFHERRN,QVWDJUDP7ZLWWHUHQR<RXWXWHGR
7KHDWUR GHVWDV  IRUDP YtGHRV FRP DSUHVHQWDo}HV PXVLFDLV ySHUDV H HQWUHYLVWDV TXH WRWDOL]DUDP 
visualizações e um alcance de 1.604.354 pessoas. 58.971 seguidores; 1.097 publicações; 1.604.354 pessoas
alcançadas; 308 publicações de vídeos; 352.647 visualizações. 1RWD$FRQWDELOL]DomRDSUHVHQWDGDQmRFRQWHPplou visualizações e/ou alcance de vídeos postados anteriormente ao ano de 2020, embora eles também tenham
tido visualizações durante o ano. Equilíbrio Econômico Financeiro: a. ËQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWH IRQWH
Balanço Patrimonial); b. 5HODomRUHFHLWDVWRWDLVGHVSHVDVWRWDLV IRQWH3UHVWDomRGH&RQWDV ; c. Despesas
FRPFRODERUDGRUHVGDiUHDPHLRGHVSHVDVFRPFRODERUDGRUHV iUHDPHLRiUHD¿P  IRQWH3UHVWDomR
de Contas); d. *DVWRVWRWDLVFRP5+2UoDPHQWR IRQWHUHODWyULRRUoDGR[UHDOL]DGR . Conforme a
Demonstração Contábil do Resultado do Exercício de 2020, para alcançar os resultados apresentados acima foi
despendido, em 2020, o montante de R$ 30.710.637,00, o que representou a aplicação de (-)14,0% do valor correspondente aos recursos aplicados em 2019. 2VtQGLFHV¿QDQFHLURVDSUHVHQWDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
HSUHVWDomRGHFRQWDVDR¿QDOGRH[HUFtFLRIRUDPFRPSDWtYHLVFRPDVPHWDVDQXDLVHVWDEHOHFLGDV2ËQGLFHGH
Liquidez Corrente, (Ativo Circulante / Passivo Circulante) foi de 0,99; Receitas totais / Despesas totais foi de 1,05;
'HVSHVDVFRPIXQFLRQiULRVGDiUHDPHLR'HVSHVDVFRPFRODERUDGRUHV iUHDPHLRiUHD¿P LJXDODHRV
Gastos totais com RH / Orçamento 2019 alcançou 61% do valor do orçamento total para 2020 acordado no quarto
WHUPRGHDGLWDPHQWRH¿FRXSRUWDQWRDEDL[RGRSHUFHQWXDOGH¿QLGRFRPROLPLWHPi[LPRGHSDUDGHVSHVDV
dessa natureza, conforme estabelecido pelo Contrato de Gestão. O saldo do Fundo de Reserva em 31/12/2020
é de R$ 2.140.905,60 e o saldo do Fundo de Contingência é de R$ 2.086.628,46. As receitas com aplicação
¿QDQFHLUDVLQFOXLQGRRVUHQGLPHQWRVGRV)XQGRVGH5HVHUYDH&RQWLQJrQFLDHGRV5HFXUVRVGLVSRQtYHLVSDUDDSOLcação no plano de trabalho somaram em 2020 o montante de R$ 102.356,00. As receitas com bilheteria, cachê,
cessão onerosa, etc. somaram em 2020 o valor de R$ 212.859,00. Conforme a Demonstração Contábil do Resultado do Exercício, as despesas com pessoal e encargos sociais em 2020 foram da ordem de R$ 21.763.046,00, o
que representou uma variação de (-)7,2% em relação a 2019. Quanto à Força de Trabalho, em 31/12/2020 havia
206 colaboradores na área FIM e 53 colaboradores na área MEIO, além de 5 colaboradores da área Fim rateio,
sendo que os gastos com esses últimos são rateados com o Contrato de Gestão 04/2017 - GURI, na proporção
de 43% pelo Contrato de Gestão 04/2017 - GURI e 57% pelo Contrato de Gestão 05/2017 - EMESP. A Associação cumpre a cota a que se refere o artigo 93 da Lei Federal nº 8.213/1991, que instituiu a inclusão das pessoas
FRPGH¿FLrQFLDQRPHUFDGRGHWUDEDOKREHPFRPRDFRWDGD/HLQUHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWR
/HLGR$SUHQGL]$$VVRFLDomRWDPEpPSRVVXLXPSUR¿VVLRQDOUHVSRQViYHOSDUDUHDOL]DUDPDQXWHQomRGDWDEHODGHWHPSRUDOLGDGHHGRSODQRGHFODVVL¿FDomRHPDWHQGLPHQWRDR'HFUHWRQGH/08/2004
e suas alterações no Decreto nº 51.286, de 21/11/2006. A Associação é parte (polo passivo) em ações judiciais
envolvendo questões trabalhistas. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos e
DQiOLVHGDVGHPDQGDVMXGLFLDLVSHQGHQWHVFRQVWLWXLXSURYLVmRHPPRQWDQWHFRQVLGHUDGRVX¿FLHQWHSDUDFREULUDV
prováveis perdas estimadas com as ações em curso cujo valor total em 31/12/2020 importava em R$ 183.968,00.
Adoção inicial do CPC 06 R2/ IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil: De acordo com a nova deWHUPLQDomRGH¿QLGDQR,)56&3& 5 RVDUUHQGDWiULRVGHYHPUHFRQKHFHUHPVHXSDVVLYRRVSDJDPHQtos futuros e no seu ativo o direito de uso do bem arrendado para os contratos de arrendamento mercantil. Desta
IRUPD RV FRQWUDWRV GH DUUHQGDPHQWR ¿QDQFHLUR H RSHUDFLRQDO SDVVDP D WHU WUDWDPHQWR FRQWiELO VHPHOKDQWH
¿FDQGRIRUDGRHVFRSRGHVVDQRYDQRUPDGHWHUPLQDGRVFRQWUDWRVGHFXUWRSUD]RRXGHEDL[RYDORU
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HPQmRIRLQHFHVViULRDDSOLFDomRGDVQRYDVGHWHUPLQDo}HVGH¿QLGDVQR,)56&3& Os
UHODWyULRVGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVVREUHDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVRSLQDPTXHDVPHVPDVDSUHVHQWDP
DGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD$VVRFLDomRGH&XOWXUD
Educação e Assistência Social Santa Marcelina e do programa “Tom Jobim - Escola de Música do Estado de São
Paulo” (EMESP), Theatro São Pedro, ORTHESP e Teatro Caetano de Campo, em 31/12/2020, além de atestarem
TXHRGHVHPSHQKRGDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRHVWmRGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDV
contábeis adotadas no Brasil. &RQIRUPHRUHODWyULR*HUHQFLDOGH2UoDPHQWR3UHYLVWRYHUVXV5HDOL]DGRDSUHVHQWDdo por esta Organização Social à SEC nas prestação de contas trimestrais e anual de 2020, o resultado das rubriFDVGRVJUXSRVGHGHVSHVDVDSUHVHQWDPRVVHJXLQWHVUHVXOWDGRVDH[HFXomRGDUXEULFDGH5HFXUVRV+XPDQRV
teve o percentual de realização de 92% do valor previsto versus realizado; de Prestadores de Serviços 92%; de
&XVWRV$GPLQLVWUDWLYRVH,QVWLWXFLRQDLVH*RYHUQDQoD3URJUDPDGH(GL¿FDo}HV- Conservação, Manutenção
e Segurança 56%; Programas de Trabalho da Área Fim 83%; Programa de Desenvolvimento Institucional 86%;
,QYHVWLPHQWRV$H[HFXomRRUoDPHQWiULDJOREDOGDVGHVSHVDVFRQIRUPHRUHODWyULRJHUHQFLDOIRLGHGR
previsto inicialmente. 3RU¿PGHVWDFDPVHSRVLWLYDPHQWHDVUXEULFDVGH&DSWDomRGH5HFXUVRV2SHUDFLRQDLVHP
que foi realizado 197% do valor previsto, e de Captação Incentivada, com a realização de 185% da meta estabelecida. &RQIRUPHHVWDEHOHFHRWH[WRGR3ODQRGH7UDEDOKRGH ³1RGHFRUUHUGDH[HFXomRRUoDPHQWiULDD26
SRGHUiSURFHGHUDRVUHPDQHMDPHQWRVHPRYLPHQWDo}HVHQWUHDVUXEULFDVTXHIRUHPQHFHVViULRVHFRQYHQLHQWHV
SDUDDPDLVH¿FLHQWHJHVWmRGRVUHFXUVRVQRFXPSULPHQWRGR&RQWUDWRGH*HVWmRREVHUYDGRVRVGLVSRVLWLYRVSUHYLVWRVHPVHX(VWDWXWR6RFLDOUHVSHLWDGRVRVtQGLFHVFRQWUDWXDLV¿UPDGRVHDVVHJXUDGRRLQWHJUDOFXPSULPHQWR
GDVPHWDVSDFWXDGDV (VVDÀH[LELOLGDGHpLPSRUWDQWHSRLVGHDFRUGRFRPRPRGHORGHJHVWmRWtSLFRGDV2UJD-
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QL]Do}HV6RFLDLVRRUoDPHQWRDSURYDGRSHOD6HFUHWDULDGHYHVHJXLUFRPRUHIHUrQFLDSDUDDEXVFDHDIHULomRGD
HFRQRPLFLGDGHHH¿FLrQFLDSRUpPVHPGHVFRQVLGHUDUTXHRIRFRIXQGDPHQWDOpRFXPSULPHQWRGDVPHWDVDFRUGDGDV1mRVHSRGHULDSRUWDQWRSUHWHQGHUXPDYLQFXODomRUtJLGDSRUSDUWHGD26jSURSRVWDRUoDPHQWiULDSRUTXHD
H[HFXomRRUoDPHQWiULDpGLQkPLFDH-XPDYH]SUHVHUYDGRVRVLQGLFDGRUHVHFRQ{PLFRVHUHVSHLWDGRVRVUHJXODPHQWRVGHFRPSUDVHFRQWUDWDo}HVEHPFRPRDDXWRUL]DomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRVWHUPRVSUHYLVWRV
QR(VWDWXWR-FDEHj2UJDQL]DomR6RFLDOGH¿QLUDPHOKRUHVWUDWpJLDGHJHVWmRH]HODUSHORXVRUHVSRQViYHOGRVUHFXUVRVFRPDÀH[LELOLGDGHHWUDQVSDUrQFLDTXHOKHGHYHPVHUFDUDFWHUtVWLFDV'HVVDIRUPDWRUQDVHSRVVtYHOFRQWHPSODUHYHQWXDLVLQWHUFRUUrQFLDVEXVFDQGRDPHOKRUDSOLFDomRGRVUHFXUVRVSDUDDWLQJLUDRVREMHWLYRVHPHWDVGR
FRQWUDWR 3RUVXDYH]GRWDQGRDQHFHVViULDÀH[LELOLGDGHWDPEpPGDQHFHVViULDWUDQVSDUrQFLDQRUHODWyULRDQXDO
D26GHYHUiDSUHVHQWDUDVMXVWL¿FDWLYDVSDUDDVUXEULFDVTXHDSUHVHQWDUHPDOWHUDo}HVH[SUHVVLYDVFRPYDULDomR
VXSHULRUDGRHVWLPDGRLQLFLDOPHQWH´ Dessa maneira, como acima demonstrado, as rubricas dos Grupos de
Despesas que compõem a previsão orçamentária de 2020 do Contrato de Gestão 05/2017, não tiveram variação
superior a 25% nos valores previstos inicialmente. Sendo assim, conforme pactuado, são desnecessárias outras
MXVWL¿FDWLYDV Importante é também consignar nesta oportunidade que a SMC executou o planejamento orçamentário do ano de maneira a que fosse possível a realização das ações e metas propostas para 2020, mesmo diante
GHXPFHQiULRPDFURHFRQ{PLFRDGYHUVRGHXPDFULVH¿QDQFHLUDTXHDWLQJLXVHYHUDPHQWHRVUHSDVVHVS~EOLFRV
para a área da Cultura, e das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2
RX1RYR&RURQDYtUXVTXHYrPSURGX]LQGRUHSHUFXVV}HVQmRDSHQDVGHRUGHPELRPpGLFDHHSLGHPLROyJLFDHP
HVFDOD JOREDO PDV WDPEpP UHSHUFXVV}HV H LPSDFWRV VRFLDLV HFRQ{PLFRV SROtWLFRV FXOWXUDLV H KLVWyULFRV VHP
SUHFHGHQWHVQDKLVWyULDUHFHQWHGDVHSLGHPLDV São Paulo, 18/02/2021. Ir. Rosane Ghedin - Diretora-Presidente.

Agroinvest Kayatani S.A. Administração, Empreendimentos e Participações
CNPJ/MF nº 53.092.193/0001-14
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. os documentos relativos às Demonstrações Financeiras, compreendendo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro
de 2020 e 2019, permanecendo à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Araçariguama, 24 de fevereiro de 2021.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Ativo
Passivo e patrimônio líquido
2020
2019
2020
2019 Circulante
2020
2019
2020
2019
Circulante
163.327
–
163.327
–
Caixa e equivalentes a caixa
2.783.611
3.896.851
2.790.524
3.927.462 Financiamentos
Obrigações trabalhistas e sociais
42.013
41.971
42.013
41.971
Créditos a receber
8.003.221
9.888.750
8.027.713
9.888.750 Obrigações tributárias
125.991
50.038
128.095
50.038
1.040
–
1.040
–
Estoques
–
–
21.113.401
23.256.086 Outras contas a pagar
332.371
92.009
334.475
92.009
Impostos a recuperar
4.743
4.743
4.743
4.743
Não circulante
Outras contas a receber
6.802
6.038
6.802
6.038 Financiamentos
27.221
353.874
27.221
353.874
7.531.786
8.204.497
8.867.917
15.292.220
Partes relacionadas
14.000
–
–
– Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
7.559.007
8.558.371
8.895.138
15.646.094
10.812.377
13.796.382
31.943.183
37.083.079 Patrimônio líquido
Capital social
10.818.250
10.818.250
10.818.250
10.818.250
Não circulante
Reserva legal
2.163.650
2.163.650
2.163.650
2.163.650
94.101.399
97.745.752
94.101.399
97.745.752
Créditos a receber
Ajuste de avaliação patrimonial
13.922.356
10.344.481
13.922.356
10.344.481
Investimentos
14.881.243
12.179.361
–
– Lucros acumulados
85.313.474
92.158.823
85.313.474
92.158.823
112.217.730 115.485.204 112.217.730 115.485.204
Imobilizado
314.089
414.089
314.089
414.089
–
–
4.911.328
4.019.613
Participação de não controladores
109.296.731 110.339.202
94.415.488
98.159.841
112.217.730 115.485.204 117.129.058 119.504.817
120.109.108 124.135.584 126.358.671 135.242.920
Total do ativo
120.109.108 124.135.584 126.358.671 135.242.920 Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em Reais)
Capital
Reserva
Reserva Ações em Ajuste de avaliação
Lucros
Resultado
Total atribuído aos
Participação dos
Total
social de capital
legal tesouraria
patrimonial acumulados do exercício acionistas controladores acionistas não controladores
10.818.250
282 2.163.650
(6.675)
10.980.430 102.772.829
–
126.728.766
– 126.728.766
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Lucro do exercício
–
–
–
–
–
–
112.563
112.563
505.877
618.440
Dividendos propostos
–
–
–
–
–
(9.266.463)
–
(9.266.463)
– (9.266.463)
Ajuste de avaliação patrimonial
–
–
–
–
(635.949)
(1.453.713)
–
(2.089.662)
3.513.736
1.424.074
Destinação do lucro
–
(282)
–
6.675
–
106.170
(112.563)
–
–
–
Retenção de lucros
10.818.250
– 2.163.650
–
10.344.481
92.158.823
–
115.485.204
4.019.613 119.504.817
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Prejuízo do exercício
–
–
–
–
–
–
(557.666)
(557.666)
62.670
(494.996)
Outros resultados abrangentes
–
–
–
–
–
194
–
194
–
194
Dividendos propostos
–
–
–
–
–
(6.300.000)
–
(6.300.000)
– (6.300.000)
Ajuste de avaliação patrimonial
–
–
–
–
3.577.875
12.123
–
3.589.998
829.045
4.419.043
Destinação do lucro
–
–
–
–
–
(557.666)
557.666
–
–
–
Retenção de lucros
10.818.250
– 2.163.650
–
13.922.356
85.313.474
–
112.217.730
4.911.328 117.129.058
Saldos em 31 de dezembro de 2020
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Receita líquida de vendas e serviços prestados
–
– 1.478.485 2.180.394
(-) Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
–
– (1.163.791) (485.780)
(=) Lucro bruto
–
–
314.694 1.694.614
(+/-) Receitas/despesas
Gerais e administrativas
(1.585.147) (2.469.687) (1.603.490) (2.579.719)
Resultado com equivalência patrimonial
189.889 1.532.801
–
–
– (172.143)
– (172.143)
Outras despesas líquidas
(=) Resultado antes do resultado financeiro
(1.395.258) (1.109.029) (1.288.796) (1.057.248)
Resultado financeiro
Receitas financeiras
343.869
399.566
345.908
411.011
(36.108)
(36.138)
(39.159)
(36.719)
Despesas financeiras
307.761
363.428
306.749
374.292
(=) Resultado financeiro líquido
(=) Resultado antes do Imposto de Renda e
Contribuição Social
(1.087.497) (745.601) (982.047) (682.956)
Imposto de Renda e Contribuição Social - Corrente
–
–
(42.780)
(62.645)
529.831
858.164
529.831
858.164
Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido
(557.666)
112.563 (494.996)
112.563
(=) (Prejuízo)/Lucro líquido do exercício
Resultado atribuível aos:
Acionistas controladores
(557.666)
112.563 (557.666) (393.314)
–
–
62.670
505.877
Acionistas não controladores
(557.666)
112.563 (494.996)
112.563
As notas explicativas da Administração são parte integrante das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
(557.666)
112.563 (494.996)
112.563
(=) (Prejuízo)/Lucro líquido do exercício
(557.666)
112.563 (494.996)
112.563
Total do resultado abrangente do exercício
Total do resultado abrangente atribuível a:
(557.666)
112.563 (557.666) (393.314)
Acionistas controladores
–
–
62.670
505.877
Acionistas não controladores
(557.666)
112.563 (494.996)
112.563
As notas explicativas da Administração são parte integrante das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais (controladora) e
consolidadas - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Reais)
1. Contexto operacional: A Agroinvest Kayatani S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com contrato
social de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35202748218, na sessão de
26 de dezembro de 1983. A sociedade tem sua sede e foro jurídico no município de Araçariguama, Estado de São
Paulo, à Rua Giuseppe Marchiori, 111, Bloco “C”, Três Lagos, CEP. 18.147-000. A sociedade tem por objeto:
a participação como sócia ou acionista de quaisquer sociedades; a realização de empreendimentos e participações
em negócios civis e comerciais; a administração de bens e operações imobiliárias de qualquer natureza, próprias
ou de terceiros; a representação comercial por conta própria ou de terceiros; a prestação de serviços especializados e outros de caráter geral. 1.1. Efeitos da Covid-19: A Administração da Companhia tem acompanhado de
perto os impactos do coronavírus (Covid-19) na economia global e, principalmente, no Brasil. Dessa forma, dentre
os diversos riscos e incertezas aos quais a Empresa está exposta, a Administração avaliou possíveis eventos econômicos que poderiam impactá-la, tais como os relacionados às estimativas contábeis e mensuração de seus ativos e passivos. Embora até o momento não seja possível mensurar todos os possíveis impactos da Covid-19 no
ambiente econômico, a Administração entende que não foram observados impactos que pudessem modificar a
mensuração de seus ativos e passivos apresentados nas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020.
Em conexão com as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020, a Companhia continua a cumprir todas
as diretrizes para prevenir a Covid-19 divulgadas pelos órgãos de saúde competentes e manter as medidas para
mitigar o risco de transmissão da Covid-19 nos locais de trabalho. 2. Companhia consolidada: As demonstrações
contábeis consolidadas incluem as demonstrações contábeis da Companhia e de sua controlada direta, apresentada abaixo e são elaboradas em conformidade com as práticas de consolidação e dispositivos legais aplicáveis.
O resultado da controlada adquirida durante o período está incluído nas demonstrações contábeis consolidadas do
resultado e do resultado abrangente a partir da data da efetiva aquisição. As práticas contábeis foram aplicadas de
maneira uniforme e consistente na Empresa consolidada. Essas demonstrações contábeis apresentam os saldos
das contas e transações da Companhia, Agroinvest Kayatani S.A. que é a holding controladora, e da controlada ,
AKMQ Participação Ltda. que tem como atividade o aluguel e comercialização de imóveis próprios. A participação
societária da Agroinvest Kayatani S.A. sobre sua controlada diretas encontra-se da seguinte forma:

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
(=) (Prejuízo)/Lucro líquido do exercício
(557.666)
112.563
(494.996)
2.151.241
Ajustes para reconciliar o resultado ao fluxo de caixa
das atividades operacionais
Outros resultados abrangentes
194
–
194
–
Depreciação e amortização
100.000
167.278
100.000
167.278
Resultado com equivalência patrimonial
(189.889)
(1.532.801)
–
–
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
(672.711)
(961.762) (6.424.303)
(6.125.961)
(1.320.072)
(2.214.722) (6.819.105)
(3.807.442)
(Aumento)/redução das contas de ativo
Créditos a receber curto prazo
1.885.529
(1.532.191)
1.861.037
(1.532.191)
Estoques
–
–
2.142.685
1.500.437
Impostos a recuperar
–
359.596
–
359.596
Outras contas a receber
(764)
216.164
(764)
216.164
Créditos a receber longo prazo
3.644.353
8.003.222
3.644.353
8.003.222
Aumento líquido/(redução) das contas de passivo
Obrigações trabalhistas e sociais
42
(105.732)
42
(105.732)
Obrigações tributárias
75.953 (10.751.317)
78.057
(5.777.721)
Outras contas a pagar
1.040
(2.302.642)
1.040
(2.302.642)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
4.286.081
(8.327.622)
907.345
(3.446.309)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Dividendos recebidos
1.078.005
1.548.724
–
–
Adições e baixas de investimento
–
–
4.712.921
(1.074.040)
Adições e baixas de ativo imobilizado
–
(459.421)
–
(459.421)
Aumento de capital social
–
–
70.000
(1.000)
Caixa líquido das atividades de investimentos
1.078.005
1.089.303
4.782.921
(1.534.461)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos
(6.300.000)
(9.266.463) (6.663.878) (11.398.821)
Financiamentos, líquido
(163.326)
–
(163.326)
(94.580)
Partes relacionadas
(14.000)
–
–
–
Caixa líquido das atividades de financiamentos
(6.477.326)
(9.266.463) (6.827.204) (11.493.401)
Redução de caixa e equivalentes de caixa
(1.113.240) (16.504.782) (1.136.938) (16.474.171)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
3.896.851
20.401.633
3.927.462
20.401.633
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
2.783.611
3.896.851
2.790.524
3.927.462
Redução de caixa e equivalentes de caixa
(1.113.240) (16.504.782) (1.136.938) (16.474.171)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Participação
31/12/2020 31/12/2019
AKMQ Participação Ltda.
75,186%
75,186%
3. Base de preparação - As demonstrações contábeis individuais (controladora) e consolidadas foram aprovadas
pela diretoria da Companhia em 24 de fevereiro de 2021, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta
data, que tiveram efeito sobre as divulgações das referidas demonstrações.
BDO RCS Auditores Independentes - CRC 2 SP 013846/O-1 Victor Henrique Fortunato Ferreira
Jairo da Rocha Soares - Contador CRC 1 SP 120458/O-6
Contador - CRC 1 SP 223326/O-3
Diretoria
Marina Kayano Nishiyama - Diretora Superintendente
Maki Hara - Diretor
Conselho de Administração
Edson Hitoshi Kayano - Presidente
Edna Megumi Kayano - Conselheira
Kunikazu Ninomiya - Vice-Presidente
Miriam Midori Kayano - Conselheira
Arata Hara - Conselheiro
João Augusto Malvestiti - Conselheiro
Contador - Anderson Mesquita Ianone - CRC 1SP258308/O-9
Demeure Brito - Diretor Presidente

Os demais itens das Notas Explicativas detalhadas e o Parecer dos Auditores Independentes
encontram-se no escritório da Agroinvest Kayatani S.A.

