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Notar: O valor de RS 11.519,869 (ltem 4) está sendo reportado na linha "Utilizaçäo de Reservas Financeiras", pois conforme
orientaçåo da 5EÇ de acordo com o ofício L28/20I6 a Fundação OSESP deveria ut¡lizar suâs reservas para cobrir o déficit gerado
pelo corte no repasse do CG 01/2015. lrnportante esclarecer que de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs),

esse valor não pode ser reconhecido como receita uma vez que o mesmo já foi considerado como receita em exercícios
anteriores, de acordo com as mesmas NBCS.

Notat: A tÍtulo informativo o totel das Rccc¡tas Flnancelras do acumulado no ano relativo aos Contretos de Gestão 05/2005 e
O4L/20L0 é de R$ 10.561.980,37. Tal vâlor engloba os rendlmentos das disponibilidades, correções financeiras das provisöes da
COFINS e INCRA, depósitos judiciais e rendimento financelro do Fundo de Capital (Endowment).

O valor da receita do Contrato de Gestâo (ltem 1) é composto pelos repasses realizados pela SEC (RS 39.201.659) e pelas

receitas financeiras dos valores repassados e dos depósitos Judiciais do CG 01/2015 (RS 393.070).

Nota'¡-A receita excedente da Turnê lnternacional está contemplada no montante das rece¡tas operaciona¡s (ltem 2.1).

Nota¡: O valor total de Recursos Humanos demonstrado no presente relatórlo dlfere do constente no "Balancete Contábil
Consolidado", em decorrência da reallzação de remanejamentos gerencias, são eles:

- Serviços extras para as apresentações na Turnê Europa que foram pagos fþr meio da folha de pagamento, mas alocado
gerencialmente pãra o ¡tem tf,.z-" Difusão - apresentações fora do Estado - Turrê lntemec¡onal" - RS 472.91g,5L;

- Cursos e treinamentos contabilizados nas despesas de RH, entretanto foram realocados para o ltem 3.5 "Ações c
capacltação lnterna" - R$ 34.4O5,251

- Assistência médica e vale refeição dos academistas instrumentistas e coralistas, contabilizados nas despesas de RH, mas
realocados para o item 5.3.1 - "At¡v¡dedes de formaçåo artlstlca e capeciteção técnlca - Capltal - RS 276.769,83.

Notas: Do total das despesas com Recursos Humanos o montente de R$ 546.033,93 se refere aos custos com re¡cisões durante
2016, O valor é composto de multa do FGTS e aviso prévio indenizado.

&!!g: O valor apresentado de investimentos (ltem 10) não compöe o totalde despesas,
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Explicaçöes das Variações do Relatório Gerencial de Orçamento
Previsto x Realizado

Em virtude do ossinoturo do 7c Aditomento do CG 01/2015 as metos condicionodos se torndrdm obrigotóríos (com
exceçõo do Turnê Internocionøl). Com o objetivo de melhoror e facllitar a anólise entre os valores orçados e
realizados, forom remonejados os valores reolizados do 7e e 2s tr¡mestre dos metas condicionodas pdro obrigotórias.

tustificativas das variações entre o previsto e o reolizodo das receítas e despesos que ficaram 25% superior ou inferior
do execuçõo orçømentórío poctuo pora o período conforme POP (Procedimento Operocìonol Podronizddo)

_RPA_2013.

Desconsiderando os volores realizados dos provisões, correções e multos da COFINS e o depreciação do CG 041/2010,
que não estovam previstos originalmente no Orçomento, a Fundação OSESP apresentou uma economio nos despesos
totais, tendo demonstrqdo economicidade em divercos projetos. Mesmo diante do esþrço pord contenção dos
despesos e custos o resultodo reolízodo no eno ficou deficitório. Poro suprir o corte o Fundação OSESP fez uso de
recursos provenientes dos CG's 05/2005 e 047/2010, tendo em visto o corte de recursos dos repasses imposto peld
sEc.

Receltas

Item 3 - Os cálculos do orçamento enviado por ocasião da convocação pública, previam repasses e prazos diferentes
do contrato efetivamente assinado, e mesmo os prazos e valores acordados no contrato assinado não foram
mantidos. Tal situação gerou diferenças entre o orçado e o realizado, nos fluxos de caixa, com impacto determinante
nas receitas financeiras.

Item 5 - O valor previsto no 1s aditamento referente ao Fundo de Capital foí destinado à realização de melhorias no
CCIP. Por se tratar de um prédio tombado pelo patrimônio histórico, há necessidade da elaboração de projetos
detalhados e posterior aprovação por órgãos competentes. Desta forma, os valores previstos serão utilizados em
20L7.

Despesas

Item 1.1.4.1 - O orçamento apresentado no 1s Aditamento previa um quadro com 2 aprendizes na área fim, quando
deveria ter previsto 3 aprendizes, dessa forma o ¡tem ultrapassou o valor previsto para o ano.

Itens 1.1.LL 1.1.5.2 e 3.5 - A previsão de despesas com treinamento por meio de bolsas de estudos e cursos foi feita
com base em valores históricos. Entretanto, diante da restriçäo orçamentária e de caixa, houve uma redução na
aprovação de novas solicitações de bolsas de estudo e treinamento.

Item 2.4 - Foi previsto no orçamento apresentado no 1e Aditamento consultoria com recrutamento e seleção,
entretanto por conta da restrição orçamentária esse item não foi realizado.

Item 2.6 - Previsto no primeiro aditamento o valor integral da audítoria independente em 2016. Entretanto,
conforme contrato com a PwC Brasil parte do serviço referente a auditoria do ano de2076, será quitado em 2077
após a realização do serviço prestado.
Orçada auditoria independente para os concessionários, entretanto em virtude de restrição orçamentár¡a fo¡
postergada a realização da auditoria.

Item 2.7 - Reconhecimento dos trabalhos voluntários prestados por conselheiros conforme determinação da
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Resolução 1409/72 e ITG 2002 ambas do CFC (Conselho Federal de Contab¡lidade), não prevístas no orçamento.

Desconsiderando os valores apropriados pelos serviços voluntários o realizado com consultorias ficou dentro do
previsto. Essas despesas não influenciam no resultado, pois de acordo com a Resolução 7409112 e ITG 2002 os

mesmos valores são reconhecidos como rece¡ta (R$ 959.153,20).

Item 2.9 - O orçamento apresentado no le Aditamento previa o pagamento do serviço referente a renoveção e
vendas de assinaturas pela lngresso Rápido. Como a prestação do serviço transcorreu entre os meses de
outubro/2016 a janeiro/2017 não houve apropriação do valor em 2016. Entretanto, o valor é devido e será realizado
em20]-7.

Item 3.4 - Contenção, por diretriz da administração, das despesas com hospedagens, passagens, transporte,
alimentação e diárias.

Item 3.8 - Algumas despesas legais e judiciais (atualização do valor de processos trabalhistas, pagamento de ações

trabalhistas e custas para ajuizamento de ação anufatória do ISS) ocorridas durante o ano não estavam previstas na
proposta orçamentária do le Aditamento.

Item 3.10.1 - A correção dos valores contratuais referente a renovação/contratação dos seguros dos instrumentos e
responsabilidade civil, ficou superior ao previsto inicialmente no orçamento.

Item 3.10.3 - Redução, por diretriz da administração, nas despesas com cesta de natal e confraternização de fìnal de

ano para os colaboradores. Houve contenção também em despesas diversas e manutenção de equipamentos de
pequeno valor.

Item 3.10.4 - O orçamento apresentado no 1e Aditamento prev¡a a depreciação somente dos investimentos
adquiridos com o CG Ot/z0.tí, porém houve a transferência de todo o imobilizado do CG 04712010 para o novo
Contrato e consequentemente a transferência da depreciação.

Itens 4.1.1,4.4 e 4.5 - Apesar da diminuição dos gastos com manutenção e benfeitorias do Complexo Júlio Prestes, a

Fundação OSESP continuou a investir em reformas e adequações no prédio, porém, diante da conjuntura econômica
atual e restriçöes de caixa, houve por bem postergar obras de natureza não-urgente, sem prejuízo de manter suas

rot¡nas de conservação e manutenção. Mesmo diante do atual quadro de restrição orçamentária a administração

empreendeu todos os esforços para conseguir cumprir as rotinas de manutenção e conservação predial.

Item 4.2 - A correção dos valores contratuais referente a renovação/contratação dos seguros de riscos nomeados e

operacionais, ficou superior ao previsto inicialmente no orçamento.

Item 4.3 - Para cumprir a nova lei municipal L6.37212O!5 que determina a obrigatoriedade de bombeiros civis em

diversos estabelecimentos, foram orçados (2) dois postos de 24 horas e (1) um posto feminino det2 horas. Contudo,
houve a possibilidade de se otimizar a contratação tendo (1) um posto de 24 horas e o posto ferninino somente no

período de realização de concertos e eventos no CCJP.

Item 5.1.3 - Apesar de não haver previsão orçamentaria e no plano de trabalho, a Fundação OSESP realizou um

concerto no Rio de Janeiro, que foi possível mediante captação de recursos específica para o projeto.

Item 5.3.2 - Houve mudança no escopo do projeto ltinerante com o objetivo de redução de custos, como maior
proximidade entre as cidades, otimizando despesas com hospedagens para o Coro, músicos extras, alimentação,

diárias e transportes. Cabe salientar que a meta pactuada no 1E aditamento foi cumprida demonstrando um grande

esforço de economicidade para o projeto.

ltem 5,4 - Os valores unitários das encomendas de obras orquestrais ficaram abaixo do previsto no orçamento. Dada

a dificuldade de prever o valor referente a encomenda de uma obra orquestral, orçamento apresentado no ls
Aditamento fìcou superestimado em relação aos valores efetivamente realizados.
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Item 5.6 - O valor prev¡sto do repasse e os custos relativos ao Festival de Campos do Jordão sofreram redução no 1e

Aditamento. Levando em consideração o histórico do projeto e sua importância para a música clássica, a Fundação
OSESP com o intuito de manter a excelência e qualidade, prezou por manter os investimentos para a realízação do
Festival. Os custos que ultrapassaram os valores previstos no le Aditamento foram cobertos devido a captação
especifica para o projeto através de Leis de lncentivo (PROAC e PRONAC).

Item 6.3 - Do montante realizado em 2016 o valor de RS 10.006.088 refere-se a patrocínios e mídias permutadas que
são reconhecidos também como Receites Operacionais, ou seja, o aumento desse item não impacta no Resultado
(Receitas (-) Despesas) apresentado e possibilita uma divulgação abrangente dos projetos mantidos pela Fundação
OSESP

Em relação aos valores cash, o valor realizado consumiu apenas 36,2Yo do previsto no ano. Com o aumento das
mídias permutadas diminuiu a necessidade de pagamento cash para divulgação e publicidade.

Item 6.5 - Do total realizado, o valor de RS 18.030 corresponde a patrocínio que não estava prev¡sto no Orçamento.
O realizado superou o previsto para o ano, tendo em vista a inclusão de novos itens de pesquisa.

Item 7 e 8 - O le Aditamento prevê que as provisões pâra contas de recursos de reservas e contingências, sejam
constituldas com recursos repassados pelo Estado através do CG 01/2015. Não foi efetuado o repasse integral das
receitas previstas em contrato, desta forma não foram const¡tuídas as reservas e contingênc¡as e os recursos foram
utilizados para o custeio das atividades.

Itens 10.1. 10.2 e 10.3 - As despesas com provisão, correção e multa da COFINS não foram lançadas no orçamento
apresentado à SEC. Para efeito de conciliação dos valores do balancete com o presente relatório, tais informações
foram apontadas nessas rubricas e refletem a incidência do tributo sobre as receitas em 2016.

Recursos odicíonaís

Itens 1.1 e 1.2 - No 1e Ad¡tamento havia expectativa de captação adicional para a Turnê Europa através de Recursos
lncentivados. Entretanto, os valores foram captados sem incentivo fiscal.

Metqs Condicíonadas

Item 11.2 - As cotações das moedas estrangeiras (Libra, USD e Euro), realizadas para o custeio da Turnê Europa,
ficaram abaixo das previstas na elaboraçäo do orçamento, gerando uma econornia em todos os custos atrelados ao
câmbio. Além do efeito cambial, foram realizadas diversas negociações com fornecedores possibilitando uma
redução nos custos com hospedagens, passagens da Orquestra, Jazz Sinfônica e equipe de produção para Europa,
translado interno da Orquestra e equipe e transporte dos instrumentos entre as cidades das apresentações.
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