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ANEXO III  

ORÇAMENTO ESTIAMTIVO 
(Pesquisa de Salários – Tributos – Taxa de Administração) 

  
As informações a seguir copiladas, lastreiam-se em contratos com o poder público, pesquisas junto ao Sindicato dos Artistas 

e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de São Paulo (SATED);  e  pisos salariais praticados no Theatro 

Municipal de São Paulo (semelhante em categoria do Theatro Pedro II), comparadas com profissionais que desenvolvem 

atividades IDÊNTICAS ou ASSEMELHADAS encontradas no mesmo seguimento, e ou similar, levando-se em conta que a 

prestação de serviço almejada é natureza contínua e não esporádica ou eventual. 

  

 

1. SALÁRIOS 

 

Cargo: MECÂNICO CÊNICO / MAQUINISTA 
(02 – [dois] profissionais) 

SALÁRIO MENSAL - Piso Mínimo de R$ 2.488,47 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais, quarenta e sete 
centavos) -  JORNADA de 44 horas semanais -  Regime de escala de acordo com os interesses da Fundação e 
realização dos eventos. 
  

Cargo: ILUMINADOR CÊNICO/ OPERADOR DE LUZ 
(02 – [dois] profissionais) 

SALÁRIO MENSAL - Piso Mínimo de R$ 2.488,47 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais, quarenta e sete 
centavos) -  JORNADA de 44 horas semanais -  Regime de escala de acordo com os interesses da Fundação e 
realização dos eventos. 

  

Cargo: TÉCNICO DE SOM/SONOPLASTA 
(02 – [dois] profissionais) 

SALÁRIO MENSAL - Piso Mínimo de R$ 2.488,47 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais, quarenta e sete 
centavos) -  JORNADA de 44 horas semanais -  Regime de escala de acordo com os interesses da Fundação e 
realização dos eventos. 
  

Cargo: ENCARREGADO / CHEFE DE BILHETERIA 
(01 – [um] profissional) 

SALÁRIO MENSAL - Piso Mínimo de R$ 4.246,64 (quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e 
quatro centavos) -   JORNADA: 3ª a 6ªf das 10h às 19h ou até o final do espetáculo / SÁBADO: Das 14h até o 
final do Espetáculo / aos Domingos e Feriado: Das 14h até o final do espetáculo.  

  
Cargo: BILHETERIA 

(03 – [três] profissionais) 
SALÁRIO MENSAL - Piso Mínimo de R$ 1.938,00 (um mil novecentos e trinta e oito reais) - JORNADA: 3ª a 6ªf 
das 10h às 19h ou até o Início do espetáculo.  - Sábado: Das 14h até Início Espetáculo - * Qdo. não há 
Espetáculo das 10h às 14h - Domingos e Feriado: das 14h até o Início (se houver espetáculo) 

  
Cargo: CONTADOR 

(01 – [um] profissional) 

SALÁRIO MENSAL - Piso Mínimo de R$ 4.545,30 (quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta 
centavos) -  JORNADA de 44 horas semanais.   
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Cargo: ATENDENTE/TELEFONISTA/RECEPCIONISTA 
(03 – [dois] profissionais) 

SALÁRIO MENSAL – Piso Mínimo de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) – JORNADAS de 6 horas diárias de 

2ª feira a Sábado nos períodos das 0800h às 14h00, ou das 14h00 às 20h00.  

   
Cargo: ASSISTENTE ARTÍSTICO: 

(02 – [dois] profissionais) 

SALÁRIO MENSAL – Piso Mínimo de R$ 2.847,08 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oito centavos) 
– Jornada de 44h00 semanais – de 2ª a Sábado - Regime de escala de acordo com os interesses da Fundação 
e realização dos eventos. 

  
Cargo: SECRETÁRIA TEATRAL/SECRETÁRIA DA DIRETORIA 

(01 – [um] profissional) 

SALÁRIO MENSAL -R$ 2.847,08 (dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oito centavos) - JORNADA:  
JORNADA de 44 horas semanais - de 2ª a sábado.  

  
Cargos: COORDENADOR DE PROJETOS/ASSISTENTE DE DIRETORIA 

(01 – [um] profissional) 

SALÁRIO MENSAL – Piso Mínimo de R$ 3.520,00 (três mil e quinhentos e vinte reais) JORNADA 44h00 
semanais – de 2ª a sábado 

   
 

Cargos: ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS/RESTAURADOR 
(01 – [um] profissional) 

SALÁRIO MENSAL - Piso Mínimo de R$ 2.488,47 (dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais, quarenta e sete 
centavos) -  JORNADA de 44 horas semanais de 2ª a sábado. 
  

 

  

2. COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS. 

 

2.1. Para efeito da formulação das propostas e execução do contrato, o piso salarial de cada uma 

das funções elencadas, não poderá ser inferior ao valor do piso indicado neste anexo, devendo 

ser considerados todos os encargos incidentes sobre a folha de pagamento, inclusive os demais 

custos dos direitos do trabalhador (instituídos por lei, férias, 13º salário, etc.), e ainda os 

impostos incidentes sobre a nota fiscal mensal.  

 

 
Justificativa do Ordenador das Despesas 

 

  

1. As descrições das atividades, a nominação dos cargos e a jornadas, têm por fundamento a realidade local e a legislação em 

vigor, enumeradas por assessoria técnica a serviço desta Fundação. 

 

2. Os dados econômicos relativos aos salários dos paradigmas retratam com fidelidade as informações obtidas dos mesmos, e 

quando não idênticas, o são por semelhança, especialmente na descrição da atividade desenvolvida (vide Memorial 

Descritivo – Anexo II) 

 

3. Fica consignado o registro que a descrição de alguns dos serviços/cargos almejados no futuro contrato, se assemelham a 

serviços comuns prestados por “casas de espetáculo/show” de um modo geral, entretanto, os profissionais que aqui prestarão 

serviços, devem possuir experiência e características adicionais, tais como: 
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(a)  Regularidade da Prestação dos Serviços na mesma localidade:  - os profissionais almejados neste contrato, executarão 

seu mister de forma continuada, diferente daqueles que prestam serviços assemelhados em eventos esporádicos ou 

itinerantes, seja ao ar livre ou em casas de espetáculos de modo em geral espalhados por todo Brasil. A efetividade (pelo 

mesmo profissional) é uma característica fundamental da prestação do serviço. 

 

(b) Patrimônio Histórico e Cultural – Os profissionais almejados neste contrato, executarão o seu mister com a nítida 

compreensão que estão dentro de um prédio singular, tombado pelo patrimônio histórico e cultural, comparado apenas a 

outros três prédios em território brasileiro, a saber: “Theatro Municipal de São Paulo”, “Theatro Municipal do Rio de 

Janeiro” e “Theatro Amazonas” (Manaus/AM), obrigando-se a adotarem o comportamento conservacionistas, onde todas as 

interferência devam ser meticulosamente planejadas para não interferirem nas estruturas preservadas, restauradas, ou 

simplesmente agregadas ao valor histórico e cultural já existentes. 

    

  

 

  

Ribeirão Preto, 10 de novembro de 2015 

 

 

 

 

 

________________________ 

Dulce Maria das Neves 

Presidente  

Fundação D. Pedro II 

 

 


