
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

PROCESSO SC/2064S/2011

CONTRATO DE GESTÃO N°02/2011

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO

DE GESTÃO NO 02/2011 QUE ENTRE SI CELEBRAM O

ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, E A SP

LEITURAS ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE

r=; BIBLIOTECAS E LEITURA, QUALIFICADA COMO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA, OBJETIVANDO

A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SÉTIMA E OITAVA,

BEM COMO DO ANEXO TÉCNICO I E ANEXO

TÉCNICO 11.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, com sede nesta cidade, na Rua Mauá,

51, neste ato representada pelo Titular da Pasta, Sr. ANDREA MATARAZZO,

brasileiro, portador da cédula de identidade R.G. nO 3.850.856-4 e do CPF/MF nO

007.524.538-82, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a SP

/ LEITURAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA, com

CNPJ/MF nO 12.480.948/0001-70, tendo endereço nesta Capital, na Rua da

Consolação, 1.681, Conjunto 93/94, CEP 01301-100 , neste ato representada por

seu Diretor Executivo, Sr. PIERRE ANDRÉ RUPRECHT, brasileiro, portador do

R.G. nO 3.481.955-1 e CPF/MF nO 668.783.308-15, doravante denominada

CONTRATADA, RESOLVEM ADITAR o CONTRATO DE GESTÃO N°02/2011,

mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Tendo em vista o presente Termo de Aditamento, as cláusulas sétima e oitava do

Contrato de Gestão nO02/2011 passam a viger com a seguinte redação:
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CLÁUSULASÉTIMA

DOS RECURSOSFINANCEIROS

Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, especificados no "Anexo Técnico

I - Plano de Trabalho", a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, nos prazos

e condições constantes neste instrumento, e no "Anexo Técnico 11 - Sistema de

Pagamento", a importância global de R$ 29.601.081,00 (vinte e nove milhões,

seiscentos e um mil e oitenta e um reais), para gestão dos programas de

leitura do Estado e da Biblioteca de São Paulo.

CLÁUSULAOITAVA

CONDICÕES DE PAGAMENTO

No primeiro ano de vigência do presente contrato, o somatório dos valores a

serem repassados fica estimado em R$ 6.633.000,00 (seis milhões e

seiscentos e trinta e três mil reais) sendo que a transferência à CONTRATADA

será efetivada mediante a liberação de 04 (quatro) parcelas, de acordo com o

"Anexo Técnico 11- Sistema de Pagamento".

Em 2012, 2013 e 2014, fica previsto para cada ano o total de R$7.656.027,00

(sete milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil e vinte e sete reais), sendo

que a transferência à CONTRATADA será efetivada mediante a liberação de 04

(quatro) parcelas, , de acordo com o "Anexo Técnico 11- Sistema de Pagamento".

PARÁGRAFOPRIMEIRO

As parcelas serão transferidas à CONTRATADA, através da conta mencionada no

parágrafo sétimo da cláusula sétima, supra.

PARÁGRAFOSEGUNDO

Os pagamentos à CONTRATADA dar-se-ão na seguinte conformidade:

• 2011

1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no caput desta cláusula,

correspondente a R$ 5.969.700,00 (cinco milhões, novecentos e sessenta e
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nove mil e setecentos reais), serão repassados através de 04 (quatro) parcelas,

3 (três) no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) e 1 (uma)

no valor de R$ 569.700,00 (quinhentos e sessenta e nove mil e setecentos reais).

2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no caput desta cláusula, correspondente

a R$ 663.300,00 (seiscentos e sessenta e três mil e trezentos reais) serão

repassados através de 04 (quatro) parcelas, 3 (três) no valor de R$ 200.000,00

(duzentos mil reais) e 1 (uma) no valor de R$63.300,00 (sessenta e três mil e

trezentos reais), cujos valores variáveis serão determinados em função da

avaliação trimestral dos indicadores, conforme previsto no Anexo Técnico I

- Plano de Trabalho;

3 - A avaliação da parte variável será realizada trimestralmente pela Unidade

Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a ser repassada

no trimestre subsequente, dependendo do percentual de alcance dos indicadores.

• 2012 a 2014

1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no caput desta cláusula,

correspondente a R$ 6.890.424,32 (seis milhões, oitocentos e noventa mil,

quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), serão

repassados através de 04 (quatro) parcelas, no valor de R$ 1.722.606,08 (um

milhão, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e seis reais e oito centavos).

2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no caput desta cláusula, correspondente

a R$ 765.602,68 (setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e dois reais

e sessenta e oito centavos) serão repassados através de 04 (quatro) parcelas,

no valor de R$ 191.400,67 (cento e noventa e um mil, quatrocentos reais e

sessenta e sete centavos), cujos valores variáveis serão determinados em

função da avaliação trimestral dos indicadores, conforme previsto no

Anexo Técnico I - Plano de Trabalho;

3 - A avaliação da parte variável será realizada trimestralmente pela Unidade

Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a ser repassada

no trimestre subsequente, dependendo do percentual de alcance dos indicadores.
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CLÁUSULA SEGUNDA

Em razão do presente Termo de Aditamento ficam alterados o Anexo Técnico I -

Programa de Trabalho, para inclusão de novas ações nos itens "1.2 Programa de

Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança", "2.2 Desenvolvimento

Profissional das Equipes"e "3.3 Publicações", alteração e inclusão de metas no item

"1.5 Promoção Cultural na BSP" e alteração das metas nos itens "3.1 Praler", parte

integrante deste instrumento, bem como o Anexo Técnico II - Sistema de

Pagamento, para alteração do Cronograma de Desembolso dos anos de 2011 e

2012, prevendo suplementação orçamentária para o exercício de 2011, parte

integrante deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalterados os demais termos do Contrato de Gestão.

São Paulo, 27 de dezembro de 2011.

ANDREA MATARAZZO ~'
Titular da Pasta '
SECRETARIA DE ESTADO D CUL RA

~1~
PIERREANDRÉ RUPRECHT
Diretor Executivo
SP LEITURAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA

Testemunhas:

1a 2a G<XJ~V1V\Ov Q,rScuçb~
Nome: ~, Nome: G1~V\V\.OV (Àlf'\Jolu,{} ~ÂvIo-.-
RG: \:~~ ~~ X RG: lta.Lf90. H~-2'-
CPF: OC)C) ~(U ~6~ -12> CPF: §45 .lw.~ ~~1~
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ANEXO TÉCNICO I

PLANO DE TRABALHO ANUAL

1. APRESENTAÇÃO

Uma das metas prioritárias da Secretaria de Estado da Cultura é o incentivo à

leitura entre os paulistas. Nesse sentido vários programas e ações estão em curso

visando divulgar o livro, a leitura e a literatura. O acesso ao livro, à leitura e

literatura ganhou nova dimensão com a criação da Unidade de Bibliotecas e Leitura

em 14 de junho de 2010 (Decreto no. 55.913).

O presente contrato com a SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

(APBL) se insere nessa prioridade, buscando assegurar maior flexibilidade e

agilidade na administração das ações.

Objetivos e metas desse contrato serão conquistados tanto pela atuação direta,

junto aos usuários da biblioteca, dos programas de leitura sob sua gestão, como

indiretamente, pelo apoio às bibliotecas públicas e comunitárias em todo o território

do Estado de São Paulo.

Ação Direta

Considera-se a leitura em suas múltiplas dimensões, como: entretenimento,

informação de vida prática, informação científica, comunicação à distância,

percepção e compreensão de mensagens em linguagens diversas - música, teatro,

cinema, artes visuais, entre outras.

Para isso, as bibliotecas devem contar com ambiente atraente, convidativo;

coleções relevantes e atualizadas; agenda de eventos diversificada e motivadora;

pessoal qualificado para aproximar-se da comunidade vizinha, identificar suas \

características e atender suas necessidades no âmbito das leituras. ',V

Como estratégia também se pode desenvolver uma rede de contatos com os

moradores dos bairros vizinhos da BSP; identificando suas demandas e

promovendo ações para atendê-Ias, sempre que possível, pela identificação do

órgão público responsável e encaminhamento de pedidos de solução.
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Em termos de frequência a este espaço público, serão incentivadas ações de

orientação para cursos de educação a distância que fortaleçam as possibilidades de

ascensão social dos usuários.

Ação Indireta

Há mais de vinte anos, a Secretaria de Estado da Cultura coordena o Sistema

Estadual de Bibliotecas Públicas, que congrega todas as bibliotecas municipais, hoje

presentes em 610 dos 64S municípios do Estado. Recentemente, o Decreto

nOSS.914, de 14 de junho de 2010, atualizou e revisou os objetivos desse sistema,

entre os quais se destacam:

~ Integração das bibliotecas existentes nos municípios:

~ Apoio ao desenvolvimento de coleções;

~ Desenvolvimento profissional das equipes;

~ Promoção da biblioteca junto à comunidade;

~ Orientações técnicas que visem ao aperfeiçoamento contínuo da gestão.

A proposta de elaborar e publicar, por meio impresso e eletrônico, manuais de

procedimentos rotineiros deverá reforçar as ações de aperfeiçoamento dos

profissionais que atuam nas bibliotecas públicas municipais, e são na verdade, os

interlocutores da Secretaria.

2. OBl ETIVOS

Assegurar eficiência e relevância à Biblioteca de São Paulo, por meio de uma

administração transparente e qualificada, em parceria com a Secretaria de Estado

da Cultura, pela Unidade de Bibliotecas e Leitura.

Apoiar e fortalecer o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado de São \_
"b.M-Paulo.

Realizar programas e ações que promovam e incentivem o gosto pela leitura entre

os cidadãos que vivem no Estado de São Paulo.
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3. VIABILIZAÇÃO FINANCEIRA

A viabilização financeira deste Plano de Trabalho ocorrerá por meio de:

~ Transferência de recursos da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo à
OS;

~ Geração de recursos pela OS por meio de captação advinda de projetos

aprovados em editais de fomento, de projetos incentivados pelas leis de isenção

fiscal e doações e contribuições não incentivadas.

Todos os recursos integrantes da viabilização do Plano de Trabalho serão

devidamente demonstrados na prestação de contas, com os documentos fiscais

correspondentes e que estarão disponíveis em qualquer tempo para fiscalização dos

órgãos públicos do Estado ou para auditorias independentes contratadas.

Os projetos formulados para captação de recursos financeiros deverão ser

submetidos à Unidade de Bibliotecas e Leitura para avaliação.

4. OPERACIONALIZAÇÃO

A operacionalização deste Plano de Trabalho se subdividirá em atividades-fim e

meio, cujos objetivos específicos, metas e indicadores serão apresentados a seguir,

para orientar o acompanhamento e avaliação por parte da Secretaria de Estado da

Cultura e demais órgãos fiscalizadores do Estado de São Paulo.

Ressalta-se que o Plano de Trabalho no ano de 2011 será de 9 (nove) meses.

Tendo em vista que os 3 (três) primeiros meses foram executados por outra

Organização Social de Cultura.

I. ATIVIDADES FIM

1. Gestão da BSP

A Biblioteca de São Paulo - BSP foi inaugurada em 08 de fevereiro de 2010 com o

objetivo de colocar a literatura ao lado de seus principais concorrentes, a música,

os filmes, os jogos eletrônicos, a internet. Possui infraestrutura sofisticada, acervo

atualizado e diversificado e oferece uma agenda de atividades para crianças,
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jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência. A programação cultural da

biblioteca deve ser dirigida para aproximar os usuários da leitura.

As atividades cotidianas da biblioteca são basicamente:

~ Atendimento ao público buscando sempre a melhoria da qualidade dos

serviços prestados;

~ Promoção de agenda com atividades culturais diversificadas;

~ Atualização e manutenção das coleções;

~ Manutenção do parque tecnológico;

~ Manutenção e atualização do parque tecnológico;

~ Conservação e preservação da edificação;

~ Tratamento técnico do acervo para sua imediata divulgação aos usuários.

A Biblioteca de São Paulo tem sido considerada uma referência nacional de

promoção e incentivo à leitura e tem recebido visitas de profissionais da área de

Biblioteconomia e Ciência da Informação, professores universitários, gestores da

área cultural, prefeitos municipais, secretários estaduais de cultura e educação de

diversos Estados da Federação que desejam conhecer o projeto e, de certa forma

adaptá-Io para suas realidades.

1.1 Atendimento ao público

o horário de atendimento da Biblioteca será de terças as sextas-feiras, das 9 às 21

horas; sábados, domingos e feriados das 9 às 19 horas. As segundas-feiras é

reservado para os serviços internos. O acesso à biblioteca e aos seus serviços é

gratuito. Os serviços prestados aos usuários são basicamente:

~ Consulta local a todos os itens do acervo;

~ Empréstimo domiciliar somente para os livros;

~ Referência especializada,

~ Acesso aos catálogos;

~ Acesso à internet;

~ Apresentação de alternativas de cursos pela internet na área de interesse do

usuário, com vistas à inserção ou promoção no mundo do trabalho;

~ Possibilidade de realizar o auto-atendimento.
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Objetivos

~ Estimular a freqüência da população às Bibliotecas.

~ Incentivar o gosto pela leitura e pela literatura.

~ Proporcionar uma atmosfera acolhedora que estimule a permanência dos

usuários nas bibliotecas.

~ Manter canais de comunicação para que os usuários manifestem suas

opiniões sobre a qualidade dos serviços prestados.

Quadro de Metas - 2011

Ac;ões Indicadores de Resultados Período Meta
10 Trim. 67.500
20 Trim. 67.500

Receber os usuários da biblioteca Frequência de usuários
30 Trim. 67.500

ANUAL 202.500

1° Trim. -
Implantar sistema para avaliação da 20 Trim. -
qualidade dos serviços prestados - Sistema implantado

30 Trim. 1percepção dos usuários
ANUAL 1

1.2 Programa de edificações: conservação, manutenção e segurança

Objetivos

~ Manter as instalações das bibliotecas em pleno funcionamento.

~ Desenvolver plano de manutenção prolongando a vida útil dos equipamentos

e evitando a deterioração das instalações, em consonância com a UBL.

~ Adequar as instalações da BSP às condições de utilização, garantindo

segurança e conforto aos usuários.

Quadro de Metas - 2011

Acões Indicadores de Resultados Período Meta
10 Trim. -

Elaborar Plano de Manutenção e
Conservação Preventiva das 20 Trim. -
Edificações, Instalações e Plano apresentado e entregue

Infraestrutura Predial
30 Trim. 1

ANUAL 1
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Acões Indicadores de Resultados Período Meta
10 Trim. -

Elaborar projeto de bombeiros para 20 Trim. 1
Plano elaborado e entreguerecebimento do AVCS 30 Trim. -

ANUAL 1

Implantar Manual de Normas e 10 Trim. -
Procedimentos de Segurança e Manual e Plano
Plano de Salvaguarda / implementados: relatório 20 Trim. -
Contingência, realizando anual das ações e 30 Trim. 1
capacitações periódicas de capacitações realizadas
segurança ANUAL 1

Edital para contratação de
Manutenção e reforma dos empresa especializada em 30 Trim. 1equipamentos de ar condicionado equipamentos de ar

condicionado aprovado

Lavagem das poltronas do auditório Poltronas limpas e móveis 30 Trim. 1e higienização dos demais móveis higienizados

Edital para contratação de
Manutenção da lona tensionada empresa para manutenção da 30 Trim. 1

lona aprovado
Aquisição e instalação de Umidificadores adquiridos e 30 Trim. 6umidificadores instalados

Edital para contratação de
Manutenção e reforma dos empresa especializada em 30 Trim. 1equipamentos de ar condicionado equipamentos de ar

condicionado aprovado

1.3 Atualização e manutenção das coleções

o desenvolvimento de coleções é uma atividade complexa. O crescimento

exponencial da informação em diversos suportes, o custo das publicações, os

diversos interesses dos usuários, a evidência de múltiplas publicações de baixa

qualidade, os recursos para manutenção dos acervos. É imperativo que haja política

clara e explicitada sobre o desenvolvimento de sua coleção que deve refletir a

missão da biblioteca. Também se faz necessário o estabelecimento de canais para \.

que os usuários possam manifestar seus interesses particulares pela leitura ou por ~~~

acesso de outros tipos de materiais (cd, dvd, jogos eletrônicos) que devem ser

atendidos em consonância com a política estabelecida.

É necessária a realização de compras semanais de acervo mantendo a BSP sempre

atualizada com os lançamentos do mercado editorial. Esse é um dos compromissos

assumidos que a diferencia das demais bibliotecas do país.
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