
Retificação do D.O. de 19-10-2018, Resolução SC nº 98/2018, de 
16/10/2018, que torna pública a intenção da Secretaria da Cultura em celebrar 

contrato de gestão para gerenciamento das OFICINAS CULTURAIS e convida as 

Organizações Sociais de Cultura qualificadas pelo Estado de São Paulo para 

apresentarem suas propostas. 

 

ONDE SE LIA:  

5.3.  O percentual mínimo de captação para o primeiro ano de vigência 
contratual não deverá ser inferior a 1,7% sobre o valor do repasse do 
respectivo exercício. 

LEIA-SE: 

5.3.  O percentual mínimo de captação para o primeiro ano de vigência 
contratual não deverá ser inferior a 7% sobre o valor do repasse do 
respectivo exercício. 

 

ONDE SE LIA:  

 

EIXO 8 - METAS CONDICIONADAS. 

.... 
 
Entende-se por captação excedente de recursos aqueles que superarem a 
meta mínima estabelecida nesta convocação pública, ou seja, 1,7% para o 
primeiro exercício de vigência contratual, com progressão para os 
exercícios subsequentes em relação ao repasse do 1º ano, salvo 
deliberação em contrário justificada e acordada entre as Partes. As ações 
poderão ser realizadas, ainda, com recursos obtidos por meio de leis de 
incentivo para uma ação específica. 

 

LEIA-SE: 

EIXO 8 - METAS CONDICIONADAS. 

.... 
 
Entende-se por captação excedente de recursos aqueles que superarem a 
meta mínima estabelecida nesta convocação pública, ou seja, 7% para o 
primeiro exercício de vigência contratual, com progressão para os 
exercícios subsequentes em relação ao repasse do 1º ano, salvo 
deliberação em contrário justificada e acordada entre as Partes. As ações 
poderão ser realizadas, ainda, com recursos obtidos por meio de leis de 
incentivo para uma ação específica. 

  



ONDE SE LIA:  

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO INDICATIVO DAS 
PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTADAS 

.... 

b) proposta de percentual captação de recursos não inferior a 1,7% ao 
repasse do exercício e crescente ao longo do Contrato de Gestão e eventual 
diminuição proporcional do repasse público ao longo do Contrato de Gestão; 

 

LEIA-SE: 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO INDICATIVO DAS 
PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS ADOTADAS 

.... 

b) proposta de percentual captação de recursos não inferior a 7% ao repasse 
do exercício e crescente ao longo do Contrato de Gestão e eventual 
diminuição proporcional do repasse público ao longo do Contrato de Gestão; 

 

ONDE SE LIA:  

 
QUADRO RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2019 – OFICINAS 
CULTURAIS  

Metas - Resultado Total Previsto Anual 

1.  

2.   

3.   

4. Captação de X% do repasse anual de 2019 (não inferior 
a 1,7% ) 

R$........................ 

(...)  

  



 

LEIA-SE: 

 
QUADRO RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2019 – OFICINAS 
CULTURAIS  

Metas - Resultado Total Previsto Anual 

1.  

2.   

3.   

4. Captação de X% do repasse anual de 2019 (não inferior 
a 7% ) 

R$........................ 

(...)  

 

 

 

Republicado por conter incorreções 


