REGULAMENTO PARA A CESSAO ONEROSA E GRATUITA DOS ESPAOS
cia São Paulo Escola de Dança e da São Paulo Companhia de Danca, sob gestão cia
Associação prO-Danca;
Exposiçao de Motivos
1.
A minuta referencial do Anexo VII do Contrato de Gestao 05/2021
Termo de
Perrnissão de Uso de Bens rnôveis prevê dentre as obrigaçoes da Permissionéria (APD)
“apresentar politica para cessão onerosa e gratuita dos espaços devidarnente aprovada pelo
Conselha de Adrninistraçao, contendo Os tipos de eventos que podern ou nao ser realizados,
bern coma o conjunto de regras pare a cessão dos espaços e tabela de custos pare cessão
onerosa em ate 3 (trés) meses após a assinatura do presente Termo. As alteraçOes nesse
documento deverão ser cornunicadas a PERMITENTE, sempre e quando houver’ (clãusula
2, XIV). Embora tal disposicao nao se aplique a cessão onerosa ou gratuita de espaços
ocupados pela APD na Oficina Cultural Oswald de Andrade no ambito do Contrato de Gestao
01/2019, convém estabelecer normas uniformes pare cessão de tais espaços, a bern cia
transparencia e demais principios adotados pela Associaçao PrO-Dança.
—

2.
0 Regulamento aborda temas prioritérios € contern diretrizes pare contribuir e ampliar
as interlocuçOes corn Grupos, Companhias, Escolas, Projetos Sociais, Produtoras, Artistas,
Professores, entre autros, corn foco na area cultural € educacianal, e corn instituiçOes €
ernpresas que busquem espaços para realizar apresentaçoes, seminários, palestras,
filmagens, prograrnas de radio e TV, conteréncias, palestras, entre outros.
1.

DISPOSIQOES GERAIS

1 1

Este Regularnento dispOe sabre procedirnentos inerentes aos processas de cessöes
de uso, nos regimes gratuito e oneraso, dos espacos da SÃO PAULO COMPANHIA
DE DANA (SP Cornpanhia de Dance) e cia SÃO PAULO ESCOLA DE DANA (SP
Escola de Dança), equiparnentos do Governo do Estada de São Paulo € atualmente
sob gestao Associação Pro Dança por rneio dos Contratos de Gestão 01/2019 e
05/2021, respectivamente.

1.2.

A cessao de uso de espaços QCessao”) observará os principios cia legalidade.
impessoalidade, rnoralidade, publicidade, economicidade e eficiencia, não fazendo
qualquer discriminação de clientela. race, sexo. genera, car, nacionalidade, credo
religioso, politico e condiçao social.

1.3.

A ocupação dos espaços cia SP Cornpanhia de Dança e cia SP Escola de Dance
visará o curnprirnento das metes obrigatórias € condicionadas dos respectivos
contratos de gestão, assirn coma a realização de atividades artisticas e educacionais
conexas a tais instrurnentos.

1.4.

A apresentaçáa de requerimenta de Cessão Gratuita ou proposta de Cessao Onerosa
irnplica a ciéncia e a aceitação, por parte do proponente, de todas as narmas
expressas neste Regularnento.

PSC?JJsP

I 3FR;6 fSFc

15.

A Cessao tern por finalidade fomentar atividades de interesse publico ou social e a
captaçâo de recursos para irnplemento das rnetas e atividades dos Contratos de
Gestao.

1.6

0 uso racional dos espaços será implementado a partir de uma anãlise estrategica
de rnelhor destinaçao, considerando vocação, a relevancia cultural, artIstica,
educacional e diferentes dirnensOes de valor do cada proposta.

1.7.

Este Regularnento não se aplica para a cessão onerosa de espacos internos de forma
nac-eventual. destinados a montagem de restaurantes, lanchonetes. quiosques,
lojas, estacionamentos, livrarias e assemelhados.

2.

DAS MODALIDADES DE CESSAO

2.1.

A cessäo do uso de espaços poderá ser realizada do forma gratuita (‘Cessao de Uso
Gratuita”) ou onerosa (“Cessao de Uso Onerosa”).

2.2.

A Cessão de Usa Gratuita será realizada a requerirnenta do pessoas fisicas ou
pessoas juridicas de direito privado sem fins lucrativos exclusivarnente para
atividades de natureza artistica, sempre do cornprovado interesse pUblico ou social,
notadamente:

a.
b.

Para grupos, escolas e cornpanhias do dança e outras artes;
Para açOes artIsticas que prornovam trocas de saberes e näo tenharn cunho
comercial;
Residências artisticas.

c.
2.3.

A Cessao do Uso Onerosa será realizada a requerimento de pessoas fisicas, pessoas
juridicas de direito privado, corn ou sern fins lucrativos, corn finalidade de atender as
atividades corn fins econOrnicos ou lucrativos, tais corno acOes de apoio ao
desenvolvirnento local, incluindo a educaçäo, cultura, comércio, indUstria, turismo,
infraestrutura, entre outros, e será fonte de recursos para a desenvolvirnento das
atividades da APO estabelecidas nos Contratos de Gestäo.

2.4.

A Cessao de Uso Onerosa será realizada preferencialmente:

a.

Para grupos, escolas e cornpanhias de dança e outras artes de acordo corn pedidos
quando houver disponibilidade corn oferta de uso cornpartilhado por tempo
determinado, ern atividades corn cobrança de ingressos, ou que visern beneficio
econOmico ou lucrativo.
Para filmagens, propagandas, entre outros;
Para espetáculos, serninàrios, entre outros;
Para festivais de dança, cursos de ferias. entre outros, corn cobrança de ingressos. e
taxas de inscricão.

€

b.
c.
d.

2.5.

A Cessão, gratuita ou onerosa, será sempre concedida de forma pessoal € nao
poderã ser objeto de sublocação, interrnediaçäo ou transferencia a qualquer titulo.

3.
3.1.

DEscRlçAo DOS ESPAOS
SP COMPANHIA DE DANçA. localizada na Oficina Cultural Oswald deAndrade, na
Rua Trés Rios, 363. 1° andar, bairro Born Retiro, São Paulo/SP.

3.1.1. Sala de ensalo I
Espaço propicio pars ensaios do grupos, coletivos e cornpanhias de
dança corn ate 40 pessoas, provido de piso flutuante, especial para
dança. Pelas suas caracteristicas arquitetonicas corn grandes
janelas e urn espaço interessante pars reslização de carnpanhas
fotograficas, filmagens, entre outras atividades.
DirnensOes: 14,65rn x 11,lOrn (162,62rn2)
3.1.2. Salade ensalo 2
Espaço propicio pars ensaios de grupos, coletivos e cornpanhias de
danca corn ate 25 pessoas, provido de piso flutuante, especial pars
dançs. Pelas suas caracteristicas arquitetonicas corn grandes
janelas e urn espaço interessante pars realizaçao de carnpanhss
fotogrãficas, filmagens, entre outras atividades.
Dimensoes: 17,50rn x 8,00rn (140m2)
3.1.3. Area para acolhida do pUblico
Espaços da recepção e corredores de ligação entre as salas que
apresentarn
perspectivas
interessantes
para
exposiçUes
fotograticas, entre outros.
DinensOes; 20 m2

3.1.4. Espaço de Apoio

—

Sala 3

Espaço para acolhimento das equipes necessárias
desenvolvirnento da atividade a ser realizada.

para

0

DirnensOes: 8,00rn x 8,50rn (68rn2)
3.2.

SP ESCOLA DE DANçA, localizada no Complexo Cultural Julio Prestes, na Rua
Mauth, n° 51, 3°andar, bairro Luz, São Paulo/SP.
3.2.1. Espaço de Uso MUltiplo e Performance
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Espaço propicio pare ensaios de grupos, coletivos e companhias de
dance, eventos culturais, apresentaçoes, cursos, conferencias,
palestras e pesquisas, corn infraestrutura eletrica, sonorização,
iluminaçao cênica e de dados. Corn capacidade para 70 lugares e
urna area de palco de 9m x 7 rn, provida de piso flutuante, propicio
especialmente para dance. Alérn disso, conternpla 2 (dois) camarins,
areas de coxias, bern corno cabine de controle de Iuz e sorn. A parte
superior da sale está apta a receber elernentos de cenografla e
equipamentos de iluminaçao cênica;
DirnensOes: 345 m2

3.2.2. Sala: Para Todas as Danças I
Espaço propicio para ensaios de grupos, coletivos e companhias de
dance, eventos culturais, apresentaçOes, cursos, conferencias,
palestras e pesquisas, corn infraestrutura eletrica, sonorizaçäo,
ilurninaçao cénica e dados. Provide de piso tiutuante, propicio
especialmente pare dance. Alem disso, contempla 1 camarim. A
parte superior da sale está apta a receber elementos de cenografia
e equiparnentos de iluminaçao cênica;
DirnensOes: 217 m2
3.2.3. Sala: Para Todas as Danças 2
Espaço propicio pare ensaios de grupos, coletivos e companhias de
dance, eventos culturais, apresentaçöes, cursos, conferencias,
palestras e pesquisas, corn infraestrutura elétrica, sonorizaçäo,
ilurninaçáo cénica e dados. Provide de piso flutuante, propicio
especialmente pare dance. Alérn disso, conternpla 1 camarim. A
parte superior da saa está apta a receber elementos de cenografia
e equiparnentos de iluminaçao cénica;
DirnensOes: 191 m2
3.2.4. Sala de Aula Dramaturgia! Multimidia
Espaço propicio para ensaios de grupos, coletivos e cornpanhias de
dance, cursos, conferencias, palestras. Provida de piso flutuante,
propicio especialmente para dança. Alem disso, na parte superior
uma grade apta pare receber elementos de cenografia e
equipamentos de ilurninaçao cOnica;
DimensOes: 101 rn2

3.25. Area para Exposiçoes Temporárias
Espaço preparado para receber diversas exposiçöes corn
caracteristicas. MUltiplas. Vale ressaltar quo a Escola como urn todo
pode acolher a exposiçOes, lançamentos de Iivros, entre outros,
criando carninhos que perrnitam experièncias sensoriais
sign ifi cativas.
DimensOes: 56 m2
3.2.6. Area para acolhida do pUblico
Espaços da recepção e corredores do ligaçao entre as salas quo
apresentam perspectivas interessantes.
Dimensoes: 50 m2
3.3.

4.
4.1

Outros espacos da SP Companhia de Dança ou da SP Escola de Dança que venham
a ser solicitados serão terna de negociação especifica, sernpre respeitando valores
de mercado e as caracteristicas das atividades.
VALORES DE REFERENCIA E CONTRAPARTIDA
A Cessao de Uso Onerosa observará Os seguintes valores referenciais.

Filrnagens, propagandas, espetaculos, eventos, entre outros:
SP COMPANHIA DE DANQA
Sala de ensaio 1
Sala de ensaio 2
Area para acoihida do pUblico
Espaço do Apoio Sala 3

Periodo (3h)
3.000
2.400
1.500
1.500

Periodo (6h)
5.000
4.000
2.500
2.500

Periodo j12h)
10.000
8.000
5.000
5.000

SP ESCOLA DE DANA
Espaço do Usa Mültiplo e
Performance
Sala: Para Todas as Danças 1
Sala: Para Todas as Danças 2
Sala de Aula Dramaturgia/
Multimidia
Area para Exposiçoes
Temporárias (anahsar a periodo expositivo)
Area para acolhida do pUblico;

Perlodo (3h)

Periodo (6 h)

PerIodo (12 h)

3.000
2.400
2.400

5.000
4.000
4.000

10.000
8.000
8.000

3.000

5.000

10.000

3.000
1.500

5.000
2.500

10.000
5.000

—

‘

[

V

Valores para grupos, escolas e cornpanhias de dança e outras artes de acordo corn
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edidds e quando houver disponibilidade corn oferta de uso compartilhado por
tempo determinado, em atividades corn cobrança de ingressos, ou que visem
beneficio econômico ou lucrativo.
SP COMPANHIA DE DANA
Sala de ensaio 1
Salade ensaio 2
Area para acoihida do publico
Espaço de Apoio Sala 3

Periodo (3h)
1.500
1,200
750
1.200

SP ESCOLA DE DANA
Espaço de Uso MUltiplo e
Performance
Sala: Para Todas as Danças 1
Sala: Para Todas as Danças 2
Sala de Aula Dramaturgia/
Multimidia
Area para Exposiçoes

Periodo (3 h)

—

,

Temporarias (analisar o periodo expositivo)

Area para acolhida do pUblico.

Perlodo (6h)
2500
2.000
1.250
2.000

Periodo (12h)
5.000
4.000
2.500
4.000

Periodo (6 h)

Periodo (12 Ii)

1.200
300
300

2.400
600
600

4.800
1.200
1.200

1.200

2.400

4.800

1.200
750

2.400
1.500

4.800
3.000

4.2.

Os valores indicados no item 4.1 constituem referenciais, podendo ser objeto de
tratativas e ajustes pela Diretoria da APD, a depender da finalidade da Cessao de
Uso Onerosa, do perfil do cessionário, da disponibilidade e demanda de espaços,
dentre outros critérios.

4.3.

Os valores indicados no item 4.1 seräo objeto de atualizaçao anual pela variaçào
positiva do IGPM/FGV, a contar da data de aprovação deste Regularnento, em
tabelas a serem divulgadas pela Diretoria.

4.4.

A Cessao de Uso Onerosa poderâ ser realizada mediante contrapartidas näo
financeiras a serem oferecidas pelo proponente, mensurando-se economicamente,
sempre que possivel, o beneficio de tal contrapartida em relaçao aos valores
referencials previstos neste Regulamento. Citam-se, em rol exemplificativo. as
contrapartidas que podem ser oferecidas, sem prejuizo de outras a serem oferecidas
pelo proponente:

a.

ApresentaçOes gratuitas abertas ao püblico em geral e dentro do cronograrna adotado
e aprovado pela APD;
NUmero especifico de vagas para a APD, caso da realização de um evento,
seminários, e/ou palestras;
Workshops para alunos de dança e/ou para os bailarinos e/ou funcionarios da Gao
Paulo Companhia de Dança;
Outras contrapartidas que podern ser apresentadas pelos interessados e que serão
antecipadamente aprovadas & acordadas.

b.
c.
d.

4.5.

A Cessão de Uso Gratuita e a Cessão de Uso Oneroso deverao prever,

V

obrigatoriamente, o registro do apoio institucional do Governo do Estado de São
Paulo e da Associaçao Prô-Danca, por meio de medidas como:
a.
b.
c.
d.

5.

Mençao ao inicio e ao final dos eventos, caso estes não sejam gravados;
Em todos Os seus materiais de divulgação dos eventos ou atividades, sendo
Os mesmos aprovados pela APD;
Em obras gravadas nos espaços cedidos, sendo o registro do apoio previamente
aprovado pela APD;
Indicação do logo da APD e do equipamento cultural no site e/ou redes
sociais do cessionário.

lNscRlçAo E SELEçAQ

5.1.

As inscriçOes estarão abertas durante o ano todo e deverao ser enviadas ao e-mail
espacos(&prodanca.org.br,
acompanhadas das seguintes informaçOes e
documentos:

a.
b.
c.

Histórico do proponente (ate 10 linhas);
Objetivos especificos da ocupacäo do espaco (ate 10 linhas);
Justificativa da ocupação do espaco (ate 10 linhas)
exemplo: mencionar se a
pessoa juridica, companhia, artista está contemplada em algum prêmio ou edital nos
ambitos federal, estadual ou municipal e/ou se e favorecida com aportes financeiros
de terceiros;
Lista com todos Os integrantes do grupo e outros profissionais envolvidos no projeto
(iluminador, cenOgrafo, mUsico, produtor, técnicos, etc), corn as respectivas funçoes,
nomes e RG;
Curriculo dos principais artistas, professores efou profissionais integrantes do projeto;
Cronograma de desenvolvimento das atividades, incluindo o nUrnero de
apresentacOes previstas para o trabalho em andamento;
Criticas, material de imprensa, fotos, video, programas. cartazes, cartas e/ou
depoimento de artistas de reconhecido mérito e outros docurnentos qua informem
sobre as atividades do grupo ou companhia;
Em caso de proponente Pessoa Fisica: cOpia simples do RG e CPF do representante
do grupo;
Em caso de proponente Pessoa Juridica:
1. COpia do contrato ou estatuto social registrado;
2. Ata de eleiçao do diretor ou representante da pessoa juridica;
3. COpia simples do RG e CPF do diretor ou representante da pessoa juridica.

d.

e.
f.
g.

h.

—

5.2.

Serão desconsiderados ou rejeitados Os requerimentos de Cessao de Uso Gratuita e
as propostas de Cessao de Uso Onerosa qua:

a.

apresentem conteUdo sectãrio ou segregacionista atinente a raça, cor, orientaçäo
sexual, gènero e religião ou que promova qualquer outra torma de preconceito;
projetos de cunho religioso ou voltados a realização de cultos cu práticas religiosas;
para eventos que tenham 0 propOsito de promover, emitir, divulgar ou, de qualquer
outra forma, exprimir opiniöes de cunho politico e/ou eleitoral, incluindo mas não se
lirnitando a promoção de quaisquer candidaturas a cargos politicos, campanhas

b.
c.

iItfNOranp

d.

5.3.

eleitorais ou a prornoção de pessoa que já ocupe funçao ou cargo pUblico;
para eventos que tenham a propOsito de promover apologia a crimes, drogas ou a
prãtica de atos antidemocraticos.
Caso haja interesse de mais de uma instituiçao/pessoa no mesmo dia a periodo, a
APD escolherá o cessionário segundo ponderação de critérios como a ordem de
inscrição, a disponibilidade do espaço a ser utilizado, o descritivo da acâo que
demonstre seu caráter de interesse educacional e/ou cultural, o valor proposto para
a Cessäo de Uso Onerosa.

5.4.

A seleção de interessados para Cessäo de Usa Gratuita deverá fundamentar de a
relevância social da interessada e/ou do respectivo projeto.

5.5.

A apresentacão de requerimento de Cessao de Uso Gratuita e de proposta de Cessao
de Uso Onerosa, par si sO, não gera direito de utiiizaçâo de tal espaço ao proponente,
estando condicionada, dentre outros pontos, a aprovacão da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa, nos termos das cláusulas 2a, 17, ‘b”, do Contrato de Gestao
01/20191 edo Contrato de Gestäo 05/20212.
5.5.1. Sem prejuizo da aprovação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a
Diretoria da Associação PrO-Dança podera submeter tais questOes ao
Conselho de Administraço, sempre qua entender conveniente, considerando
as circunstáncias de casas concretos.

6.

DA FORMALIZAçAO DA CESSAQ

6.1.

A Cessao de Uso Onerosa e da Cessáo de Uso Gratuita serão formalizadas mediante
a ceiebraçäo de Termo de Cessão de Uso. cuja minuta referencial integra o Anexo I
deste Regulamento.

6.2.

Em caso de cotetivos e pessoas fisicas, as termos serão assinadas par todos os
participantes, que responderao solidariamente por todas as obrigaçOes da Cessao,
inclusive par quais quaisquer prejuizos causados a APD ou aa patrimOnio.

1 CG 1/201 9, cI. 2 (Das atribuiçoes, responsabilidades e obrigaçOes da Contratada), 17. Submeter a
aprovação prévia da CONTRATANTE as pianos de agào de projetos culturais que impliquem: [...] b) a
cessão gratuita ou a iocaçao de espaço para realização de eventos de quaiquer natureza, bern como
atividades cuiturais não previstas nos Anexos deste CDNTRATODE GESTAO, indicando Os tipos e
caracteristicas dos eventos culturais previstos, os critérios e condiçOes para sua realização e as
cuidados que serão tomados relativos a: obtençao das autorizagôes legais quando for o caso,
preservaçào do patrimOnia e segurança:
2CG 5/2021, cI. 2 (Das atribuiçOes. respansabWidades e abrigaçOes da Contratada), 17. Submeter
a aprovação prévia da CONTRATANTE as pianos de ação de projetos culturais que imphquern: [...] b)
a cessão gratuita ou a iocaçao de espaça para reahzação de eventos de qualquer natureza, bern corno
atividades culturais nao previstas nos Anexos deste CONTRATODE GESTAO, indicando as tipos e
caracteristicas dos eventos cuiturais previstos, Os critérios e condiçOes para sua realizaçâo e as
cuidados que seräo tomados relativos a: obtenção das autorizaçOes legais quando for o caso,
preservaçäo do patrimOnio e segurança
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OISPOSIQOES FINAlS

7.

Compete ao Conseiho de Administraçao deliberar sobre casos omissos. dUvidas cii
discussOes sobre a aplicação deste Regulamento, cabendo a Diretoria submeter tais
questOes ao Conseiho sempre que entender conveniente. considerando as
circunstàncias de cases concretos.

7.1.
4:

/

Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovaçäo.
Aprovado pelo Conseiho de Administraçao da Associação PrO-Dança em reunião realizada
em 22/03/2020.

I
Tere Rachel Coser
Presidente do Conseiho de Administraçao

T.ABELIAO do NOTAS
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ANEXO I: MINUTA PADRAO DE TERMO DE CESSAO DE USO
Parte I: DISPOSIQOES GERAIS
ASSOCIAçAO PRÔ-OANcA, associação de direito privado sern fins lucrativos,
qualiticada como Organizaçao Social da Cultura de acordo corn a Lei Cornplementar
846/1998, inscrita no CNPJ sob n°. 11.035.916/0001-01, corn sede na Rua Trés Rios,
363, 1° andar, bairro Born Retiro, São Paulo/SP, CEP 01123-001, neste ato
representada por [...], doravante denominada CEDENTE;
0(s) CESSIONARIO(s) indicado a qualificado na Parte II: DisposiçOes Especiais deste
instrurnento;
Tern entre i justa e contratada a presente cessão de uso de espaço, a qual será
regida pelas seguintes clausulas:
Cláusula Ia. OBJETO
1.1. 0 presente instrumento tern por objeto a cessáo de espaço pela CEDENTE ao
CESSIONARIO, conforrne rnodalidade, especificacao, dias e horarios, condiçoes e
contrapartidas estabelecidas na Parte II: DisposiçOes Especiais, parte integrante deste
instrurnento.
Clausula 2. QBRIGAçOEs DAS PARTES
2.1.

0(s) CESSIONARID(s) obriga(rn) a:

a.

frequentar e ser responsével corn o(s) dia(s) e horário(s) disponibilizado(s) pela
APD.
assinar e/ou colher a assinatura de todos Os participantes das atividades
realizadas no espaço cedido (ex. artistas, professores, educadores, alunos) em
terrno de responsabilidade e cessào de uso de imagern, som e voz a APD para
tins institucionais, conforme rnodelo previsto no anexo deste Contrato.
realizar as contrapartidas propostas neste instrumento contorme acordado
previarnente.
deixar o espaço cedido e equipamentos em perfeitas condiçoes de uso,
contorme encontrado.
não depredar o espaço cedido, inclusive os hens Ia localizados;
ocupar e desocupar as salas rigorosamente dentro dos horários acordados neste
forrn u Ia rio.
respeitar os horérios de funcionamento da Oficina Cultural Oswald de
Andrade/do Complexo Cultural Julio Prestes e as normas estabelecidas pelos
gestores de tais espaços;
respeitar o silencio no acesso ao espaço cedido, principalmente porque
espetaculos, palestras e outros eventos são realizados concomitantemente, no
rnesmo edificio.
rnanter Os espaços cedidos limpos e Iivres de qualquer objeto ao término de cada
periodo de atividade.

b.

c.
d.
e.
t.
g.

h.
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ressarcir a CEDENTE por qualquer dano causado ao espaço, materials ou
equipamentos será de responsabilidade do proponente e pessoas indicadas no
instrumento;
Nào fumar no espaço cedido ou nas dependéncias da Associaçäo PrO-Dança;
Não corner ou beber nos espacos cedidos;
Não utilizar qualquer material que possa causar danos no piso ou estrutura fisica
(p. ex: liquidos que nao água);
nào realizar intervencOes, nem modificar as instalaçoes do espaço cedido, sem
o consentimento previo, expresso e por escrito da CEDENTE.
-

j.

k.
m.
n.

-‘

2.2.

C(s) CESSIONARIO(s) se declara(m) ciente(s) e concordam que:

a.

A CEDENTE näo disponibilizara outros espaços que não aqueles designados
para o uso conforme este instrumento.
Salvo previsäo em sentido contrário nas Disposiçöes Especiais, a CEDENTE não
disponibilizará Os seus equipamentos de som e video ao cessionàrio;
Qualquer entrada ou saida de material utilizado em ensaio deverá constar em
Relação de Equipamentos e ser informada corn antecedOncia a CEDENTE, para
Iiberaçáo de entrada na Recepçao;
Entradas e Saidas de material das salas so poderao ocorrer dentro dos horarios
de usc da sala pelo CESSIONARIO;
0 transporte e manuseio de materiais são de inteira responsabilidade do
C ES S ID NARIO;
Nao ha possibilidade de armazenamento de material cenografico nos espaços
cedidos;
Todos as objetos deixados nos espaços serão descartados ao final do dia, nao
cabendo ao proponente qualquer direito a reclamação ou indenizaçao;
A utilizaçao de todos e quaisquer equipamentos e materiais de decoração que
C(s) CESSIONARIO(s) pretenda(m) utilizar no espaço cedido estará sujeita a
prévia e expressa, autorização per escrito da CEDENTE.
o presente Contrato não inclui qualquer tipo de serviço a ser prestado pela
CEDENTE, nem a prestação de atividades por quaisquer de seus empregados
ou prestadores de serviços.

b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

2.3.

A CEDENTE se obriga a:

a.

Disponiblizar 0 espaço cedido, ivre e pessoas e coisas e em perfeito estado de
conservação e limpeza;
Fornecer as diretrizes para acesso as salas e espaços;
Orientar e aprovar os materiais de apoio institucional;
Comunicar ao CESSIONARID(S) qualquer falta ou deficiéncia verificada na
prestacão do serviço.

b.
c.
d.

Clausula V. coNsERvAcAo DO IMOVEL
3.1.

0(s) CESSIONARIO(S) reconhece(m) que o espaço cedido se encontra em
perfeito estado de uso e conservação, comprometendo-se a restitul-la em
condicOes idOnticas, bem como livre e desocupada, ao termino da cessão.
11
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3.2.

0(s) CESSIONARIO(S) obriga(m)-se a levar, irnediatamente, ao conbecimento
da CEDENTE, caso identifique o surgimento de qualquer dano ou defeito que
eventualmente possa causar prejuizos as instalaçoes ou a estrutura do espaço
cedido.

Clausula 4. RESPONSABILIDADE CIVIL
41. C(s) CESSIONARIO(S) deverà(âo) indenizar a CEDENTE por quaisquer prejuizos.
diretos ou indiretos, causados A CEDENTE ou a terceiros, durante a vigéncia
deste Contrato.
Clàusula

53•

DO CUMPRIMENTO DAS CONTRAPARTIDAS

5.1.

0(s) CESSIONARIO(S) se obriga(m) a efetuar as contrapartidas previstas na
Parte II: DisposiçOes Especiais.

5.2.

Em se tratando de Cessao de Espaço Onerosa. o valor total acordado deverA
ser pago de acordo corn o seguinte cronograma:

a.
b.

50% (cinquenta por cento) do valor total, por ocasiAo da celebraçAo deste Termo;
50% (cinquenta por cento) do valor total, em ate 1 (urn) dia Qtil antes do inicio do
periodo de cessAo do espaço.

5.3.

Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, a CEDENTE
poderá considerar este Termo rescindido de pleno direito, podendo reter a
pagamento da parcela indicada no item 5.2.a a titulo de multa.

Clausula 6. VIGENCIA E ExTlNçAo
6.1.

0 presente Termo é firmado por prazo determinado, considerando
cessäo especificado na Parte II CondiçOes Especificas.

0

periodo de

—

6.2.

0 presente contrato podera ser extinto por qualquer das partes, mediante aviso
por escrito. caso:

a.
b.
c.

Ocorra descumprimento de quaisquer das obrigaçoes previstas neste Contrato;
Por falencia, recuperaçäo judicial ou extrajudicial;
Por motivo de força maior e nos demais casos previstos em lei.

6.3.

A CEDENTE poderA, unilateralmente, resilir o contrato mediante notificaçao,
prévia e expressa, por escrito ao(s) CESSIONARIO(s), no prazo minima de 2
(dois) dias. caso em que o CESSIONARIO(s) não terA direito a qualquer
reparaçAo ou reclamação a qualquer titulo, corn exceção da restituicAo de
valores jA pagos em caso de Cessao de Espaço Onerosa.

Clãusula 7 olsPosIçOEs FINAlS
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7.1.

0 presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer titulo.

As Partes ndividualmente declaram e garantern que o objeto do
72.
Contrato e as obrigaçOes nele assurnidas pelas declararites não conflitam nern
em violacão de qualquer determinação, decisão, deliberaçao Cu despacho de
autoridade governarnental ou judiciaria ou de qualquer norma; Cu qualquer
acordo ou compromisso em que sejam partes Cu interenientes.

presente
resultam
qu&quer
contrato,

As alteraçOes do presente Contrato somente serão validas quando celebradas
7.3.
por escrito e de comum acordo entre as Partes.
Este Contrato representa o Unico e integral acordo entre as Partes no tocante ao
7.4.
negOcio que constitui seu objeto, substituindo e superando quaisquer documentos ou
ajustes anteriores, cartas de intenção Cu outros instrumentos, celebrados anteriormente
a esta data.
As Partes reconhecem que: (i) o não exercicio, por qualquer das Partes, Cu 0
7.5.
atraso no exercicio de qualquer direito que seja assegurado por este Contrato CU por
Iei, não constituirá novação ou renUncia de tal direito, nem prejudicarã o eventual
exercicio do mesmo; e (H) a nulidade ou invalidade de qualquer das cláusulas contratuais
não prejudicará a validade € eficacia das demais cláusulas € do prOprio Contrato,
devendo as Partes negociar, de imediato e com boa-fe, novas disposiçOes para eliminar
tal invalidez ou inexigibilidade a fim de restabelecer, corn a maior extensão possivel, ao
presente Contrato, o seu fim e efeitos originais.
Clausula 82. FORO
As Partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir qualquer
8.1.
controvErsia decorrente deste Contrato, renunciando a qualquer outros, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
Parte II: DISPOSIcOES ESPECIAIS
1.

[DADOS
DO(s)
CESSIONARIO(S);

PROPONENTE(s)],

doravante

denominado(s)

[Pessoa juridica]
Razão social:
Endereço
CNPJ/MF
Representante legal:
[Pessoa fisica]
Nome completo:
Nome ArtisiticofSocial:
Nacionalidade:
Estado civil:

H
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) onerosa

(

) gratuita

2.

Modalidade de Cessão:

3.

Lspeciflcacão do espaço cedido: [inserir descrição conforme Regulamento]

(

SP COMPANHIA DE DANA
Sala de ensaio 1
Sala de ensaio 2
Area para acoihida do pUblico
Espaço de Apoio Sala 3
—

SP ESCOLA DE DANA
Espaço de Uso MUltiple e
Performance
Sala: Para Todas as Danças 1
Sala: Para Todas as Danças 2
Sala de Aula Dramaturgia/
Multirnidia
Area para ExposiçOes
Tern porá na s
Area para acoihida do pUblico:
4.
Data

Dias e horãnios da cessão
Horario

Tempo/Peniodo

5.

CondiçOes da cessão: [indicar condiçoes acordadas corn o cessionãrio, incluindo
contrapartidas]

6.

0(s) CESSIONARIO(s) se obriga(m) a registrar o apoio institucional do Governo
do Estado de São Paulo e da Associacão PrO-Dança, por rneio das seguintes
medidas: [indicar condiçOes acordadas corn o cessionãrio, considerando o
disposto no itern 4.5 do Regularnento]

7.

0(s) CESSIONARIO(s) declara(rn) sua ciência e aceitação de todas as normas
expressas no Regulamento para a cessão onerosa e gratuita dos espaços da
São Paulo Escola de Dança e da São Paulo Cornpanhia de Dança, espaços sob
gestão da Associação PrO-Dança, bern como sua ciência e aceitação de todas
as cláusulas constantes da Parte I: DisposiçOes Gerais, deste instrumento.

E, por estarem assirn justas e contratadas, as Partes assinarn 0 presente instrurnento
em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das 2 (duas) testernunhas infra-assinadas.
14
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São Paulo, XX de XXXXXXX de 2022.

CEDENTE:
AssoclAcAo PRO-DANQA

CESSIONARIO(S):

[—1
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LL. OTFI

ANEXO
MINUTA REFERENCIAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE E
CESSAO DE USC DE IMAGEM, SOM E VOZ
civil],
[estado
[name
[nacionalidade],
completo],
Eu,
[formaçao/profissao], portador da cOdula de identidade RG no. [],
inscrito no CPF sob o n°. [-]. residente e domiciliado(a) na
[endereco completo]. pela presente AUTORIZO gratuitamente a
Associaçao Prô-Dança, associacão de direito privado sern fins
lucrativos, qualificada como Organizaçao Social da Cultura de acordo
corn a Lei Complernentar 846/1998, inscrita no CNPJ sob n°.
11.035916/0001-01, com sede na Rua Tres Rios, 363, 10 andar, bairro
Born Retiro, São PauloJSP, CEP 01123-001, a captar, fixar, reproduzir,
editar, reeditar, distribuir, divulgar, exibir, veicular, transmitir e
retransrnitir minha própria imagem (incluindo o som de sua voz,
depoirnento,
e/ou
interpretaçao,
aplicável),
quando
participaçao
em
minha
durante
colhidos/captados
atividade/evento/curso/apresentaçao realizada por [nome] no
espaço [indicar], localizado na Oficina Cultural Oswald de
Andrade/do Complexo Cultural Julio Prestes, no die [data], para
utilizaçao, com ou sem fins econâmicos, e pelo prazo maxima de
proteção legal dos direitos patrimoniais de autor, em todas e
quaisquer midias a disposiçao, no Brasil e no exterior, incluindo.
mas näo se limitando, as midias impressa, digital, eletrOnica,
inclusive via streaming, em conjunto ou não corn outras obras,
inclusive mediante reproduçaa parcial ou integral, ediçao,
adaptaçao, transformaçao a qualquer titulo, inclusao em produçao
audiovisual, sincronização, podendo utilizar seu nome, name em
artes, dados biográficos e atributos da personalidade, informaçOes,
dados pessoais e materiais fornecidos diretamente, por terceiros
e/ou adquiridos por rneio de pesquisa.
[Local e data]
[Assinatura]

@1

São Paulo Companhia de Dança
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Rua Trés Rios, 363- 10 andar
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São Paulo Escola de Dança
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AssoclAcAo PRÔ-DANcA
DRGANIzAçAO SOCIAL DE CULTURA
CNPJ: 11035916/0001-01
ATA OE REUNIAC EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAçAO
Data, hora e local: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de marco de 2022, as 9 (nove) horas, através
da ferramenta Zoom) com acesso pelo link https://uso6web.zoom.us/j/85412934448’?
pwd=UGtUMW1YRHhvckYvWIhR\JnZVTS9pUTO9 (ID da reunião: 854 1293 4448). Presença:
Houve quOrum exigido pelo Estatuto Social da Associação PrO-Dança, em primeira convocaçao,
para debate e deliberação das matérias que integraram a ordem do dia. Presentes a Sra. Ines Vieira
Bogea, Diretora Executiva e Artistica, a Sra. Melinda Grienda Sliominas, Assessora de Direçao, e 0
Dr. Petrick Pontes, assessor juridico da Associação PrO-Dança. Convocaçao: A reunião foi
convocada, nos termos do artigo 27, § 1°, e 51 do Estatuto Social e artigo 70, § 2°, 3° e 4°, do
Regimento Interno, pela Presidente do Conselho de Administraçao, Sra. Tereza Rachel Coser.
conforme edital datado de 08 (oito) de marco de 2022. Mesa: A presente reunião fol presidida pelo
Sra. Tereza Rachel Coser, que convidou a mirn, Melinda Grienda Sliominas, para exercer as
funçOes de Secretária da reunião. Ordem do dia: Abertos Os trabaihos, a Sra. Presidente deu
ciência aos Conselheiros sobre as matérias constantes da ordem do dia desta Reuniao, a saber: (i)
Proposição de alteraçao do Estatuto Social da APD a ser submetida a Assembleia Geral, nos termos
do art. 29, VI, do Estatuto Social; (ii) Eleiçao de Diretor Administrativo-Financeiro da APD e fixaçao
da respectiva remuneração, nos termos do art. 29, III e IV, do Estatuto Social; (iii) Eleiçao de Diretor
Artistico e Educacional da APD, e fixaçao da respectiva remuneração, nos termos do art. 29, III e
IV, do Estatuto Social; (iv) Discussao e aprovação de Regulamento para cessão onerosa e gratuita
de uso dos espaços da São Paulo Escola de Dança e da São Paulo Companhia de Dança, em
atenção a clausula segunda, inciso XIV, da minuta referencial do Anexo VII (Termo de Permissâa
de Uso de Bens ImOveis) do Contrato de Gestao 05/2021; e (v) Dutros assuntos de nteresse da
Associação Pro-Dança. Debates e deliberacôes: (i) Proposiçao de alteracao do Estatuto Social
da APD a ser submetida a Assembleia Geral, nos termos do art. 29, VI, do Estatuto Social. A
Sra. Presidente apresentou a proposta de alteraçao do Estatuto Social da Associação PrO-Dança,
a qual foi discutida no ãmbito de comitê integrado por conselheiros e associados e acompanhado
pela Sra. Ines Bogéa, Diretora Executiva e Artistica, e pelo Dr. Petrick Pontes, assessor juridico da
Associação PrO-Dança, bern como previamente submetida a analise dos conselheiros. Em sintese,
a proposta de alteraçäo visou explicitar algumas das atividades educacionais da Associação; revisar
as atribuiçOes da diretoria visando melhorar a governança, a alocaçao das capacidades e
competéncias e considerando a gestão de dois equipamentos publicos (SPCD e SP Escola de
Dança); alterar as denominaçoes dos cargos da diretoria, passando a prever sua cornposiçao por
um diretor administrativo-tinanceiro e um diretor artistico e educacional; e regulamentar as formas
de reunião dos Orgãos da Associação PrO-Dança (presencial, virtual, hibrida e outros). ApOs
discussão, e computados votos recebidos por correio eletrOnico, Os conselheiros aprovaram. por
unanimidade, a proposta de alteraçáo do Estatuto Social a ser submetida a Assembleia Geral, nos
termos do art. 29, VI, do Estatuto Social. (ii) Eleicão de Diretor Administrativo-Financeiro da
APD e fixacao da respectiva remuneraçào, nos termos do art. 29, III e IV, do Estatuto Social.
Antes de iniciar a discussáo dos itens seguintes, a Sra. Inés Bogea, Diretora Executiva e Artistica,
solicitou licença para se retirar da reunião a tim de que Os conselheiros discutam Iivremente as
questoes afetas a contratação e remuneração da diretoria. Ato continuo, a Sra. Presidente relatou
Os trabalhos desenvolvidos por consultoria contratada pela Associação PrO-Dança para a seleção
de candidatos ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, bem como os trabalhos de comité
composto por conselheiros e associados para entrevista dos candidatos e discussao do tema.
Concluido tal relato, considerando a conclusão do processo seletivo e a recomendaçao do comite,
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a Sra. Presidente indicou ao cargo o Sr. Mario Allan Ferraz Mafia e apresentou seu curriculo
resumido. Apos discussao, Os conselbeiros aprovaram, por unanimidade, a contratação do Sr.
Mario Allan Ferraz Mafra, brasileiro, casado, contador, portador da cedula de identidade RG n°.
57.418.661-X SSP/SP, emitido em 19 de abnl de 2013, inscnto no CPF sob o n°. 707.051.517-00,
residente e domiciliado na Rua Olavo Bilac, 242, apto 224, bloco B, Vila Sofia, CEP 04671-050, São
Paulo/SP, para o cargode DiretorAdministrativo-Financeiro, com mandato de 4 (quatro) anos,
corn inicio em 4 (quatro) de abril de 2022 e término em 3 (trés) de abril de 2026, nos termos do art.
29, II, do Estatuto Social. Ato continuo, os conselheiros, por unanimidade, fixaram a contrataçao
do Diretor Administrativo-Financeiro pelo regime da CLT e o estabelecirnento de remuneração no
valor total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reals), o qual ja inclui a percepção de adicional de 40%
(quarenta por cento) pelo exercicio de cargo de contiança, devendo tal questão ser discriminada
em contrato de trabalho, tudo nos termos do art. 29, IV, do Estatuto Social. (iii) Eleicao de Diretor \o.. st
Artistico e Educacional da APO, e fixacao da respectiva rem uneração, nos termos do art. 29,
Ill e IV, do Estatuto Social. A Sra. Presidente esclareceu que a Sra. lnes Bogea atualmente cumula
as funçoes de Diretora Executiva e Artistica, tendo sido eleita pelo Conselho de Administraçao em
reunião do dia 17 de maio de 2021 para mandato de 4 (quatro) anos, corn iniclo em 24 de junho de
2021 e término em 23 de junho de 2025. Dada a alteração do Estatuto Social e o relevante
incremento de atividades na area educacional, especialmente no ambito da São Paulo Escola de
Dança, os conselheiros aprovaram que a Sra. Ines Bogéa passarã a se dedicar exclusivamente a
direçao artistica e educacional da Associação PrO-Dança, razão pela qual aprovaram, por
unanimidade, a indicaçao da Sra. lnês Vieira Bogéa, brasileira, divorciada, filOsota, portadora da
cedula de identidade RG n°. 38.998.607-0, emitida em 27 de outubro de 2016, inscrita no CPF sob
on0. 514.174.306-30, residente e domiciliada na Avenida HigienOpolis, 578— apto 118, HigienOpolis,
CEP 01238-000, São Paulo/SP, para o cargo de Diretora Artistica e Educacional, com mandato
de 4 (quatro) anos, corn iniclo em 4 (quatro) de abril de 2022 e término em 3 (tres) de abril de 2026,
nos termos do art. 29, III, do Estatuto Social. Ato continuo, considerando que as atribuiçoes e
atividades nas areas artistica e educacional cresceram significativamente, especialmente diante das
atividades previstas para a São Paulo Escola de Dança, os conselheiros, por unanimidade,
aprovaram a manutenção da remuneração da Sra. lnes Vieira Bogéa no valor total de R$ 38.598,52
(trinta e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), o qual ja inclul o
salário base (R$ 27.570,37) e a percepção de adicional de 40% (quarenta por cento) pelo exercicio
de cargo de contiança (R$ 11.028,15), devendo a alteracao de funcao ser discriminada em aditivo
a seu contrato de trabalho, tudo nos termos do art. 29, IV, do Estatuto Social. No mais, considerando
o disposto no art. 35, parégrafo Unico, da proposta de alteração do Estatuto Social, os conselheiros,
por unanimidade, aprovaram a indicação do Sr. Lucas Baldovino, brasileiro, solteiro, produtor
cultural, portador da cédula de identidade RO n°. 6.607.770-9, emitido em 01 de dezembro de 2016,
inscrito no CPF sob o n°. 012.526.758-44, residente e domiciliado na Rua João Pais, 80, casa 3,
Brooklin, CEP 04603-039, São Paulo/SP, corn mandato de4 (quatro) anos, corn inicio em 4(quatro)
de abril de 2022 e término em 3 (trés) de abril de 2026, para exercer excepcionalmente as
atribuiçOes da Diretora Artistica e Educacional, em caso de impedimento ocasional desta, dando-..V
se ciéncia ao Conselho de Administração do inicio e término desses lapsos de substituição, sempre
que estes ocorrerem. Em tempo, a Sra. Presidente esclareceu que as deliberaçoes constantes dos
itens (U) e (iii) da ordem do dia ficam condicionadas a aprovação, em Assembleia Geral, da proposta
de alteração do Estatuto Social aprovada no item (i) da ordem do dia, indicando haver convocado
Assembleia Geral Extraordinãria para esta mesma data, 22/03/2022, a se realizar apOs a reunião
do Conselho de Administraçao. A Sra. Presidente também esclareceu que, nos termos do art. 55
do Estatuto Social, a Sra. Inés Bogea continuarã a exercer funçoes executivas, inclusive de
representaçao ativa e passiva da Associação PrO-Dança, ate a posse do Diretor Administrativo
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Financeiro cuja contratação foi ora aprovada e cuja posse é prevista para 04 de abril de 2022, tendo
Os conseiheiros manifestado sua anuência SOS dois esclarecirnentos e encaminhamentos acirna
propostos. (iv) Discussão e aprovacão de Regulamento para cessão onerosa e gratuita de uso
dos espacos da São Paulo Escola de Danca e da São Paulo Companhia de Dança, em atençao
a ciáusula segunda, inciso XIV, da minuta referencial do Anexo VII (Termo de Permissao de
Uso de Bens lmoveis) do Contrato de Gestão 0512021. Admitida novarnente a sala a Sra. Ines
Bogea, Diretora Executiva e Artistica, a Sra. Presidente apresentou a proposta de Regulamento
para cessáo de uso de espaços, a qual foi discutida no ãmbito de comitê integrado por conseiheiros
associados e acompanhado pela Sra. Inés Bogea e pelo Dr. Pétrick Pontes, assessor juridico da
ssociação PrO-Dança, bern como previamente submetida a analise dos conselheiros. ApOs
MOVI3diScuSSa0 as conseiheiros aprovaram o Regulamento pars cessão onerosa e gratuita de usc dos
épaços da São Paulo Escola de Dança e da São Paulo Companhia de Dança. (v) Outros assuntos
‘de interesse da Associação PrO-Dança. Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi
encerrada. Alem dos votos recebidos por rneio de correio eletronico que seguem anexados a ata, a
fim de confirrnar a presença dos participanies da reunião e as deliberaçoes da ordem do dia, a
Presidente da reuniäo solicitou aos participantes que ratifiquern suas presenças e deliberaçOes por
rneio de envio de mensagern eletrOnica (e-mail) a secretària da reunião; isis mensagens substituirao
a circulação e assinatura de lists de presenca, em razão da pandemia e das medidas de segurança
pUblics adotadas pars contenção da contarninação do Coronavirus (Covid-19).
São Paulo, 22 de marco de 2022
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