
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA

 

PRIMEIRA CÂMARA   –   SESSÃO DE 14/07/2015   –   ITEM 04 
 

 
TC-005712/026/12 

Contratante: Secretaria de Estado da Cultura. 
Contratada: Poiesis – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à 

Literatura. 
Autoridades que firmaram o Instrumento: Andrea Matarazzo 

(Secretário de Estado da Cultura) e Clóvis de Barros Carvalho 
(Diretor Executivo da OS). 

Objeto: Fomento e operacionalização da gestão e execução das 
atividades e serviços na área de iniciação, formação e difusão de 

atividades artístico-culturais desenvolvidas pelas Fábricas de Cultura. 
Em Julgamento: Dispensa de Licitação. Contrato celebrado em 20-

12-11. Valor – R$66.277.505,00. Justificativas apresentadas em 

decorrência de assinatura de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso 
XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pelo Conselheiro Renato 

Martins Costa, publicada(s) no D.O.E. de 17-04-14.  
Procuradores da Fazenda: Evelyn Moraes de Oliveira e Luiz 

Menezes Neto. 
Fiscalizada por:    GDF-4 - DSF-II.  

Fiscalização atual: GDF-4 - DSF-II. 
 

 
RELATÓRIO 

 
 

Trata-se do exame do Contrato de Gestão firmado 

em 20/12/11 pela Secretaria de Estado da Cultura com Poiesis - 

Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, tendo por 

finalidade o fomento e a operacionalização da gestão e execução das 

atividades e serviços na área de iniciação, formação e difusão de 

atividades artístico-culturais desenvolvidas pelas Fábricas de Cultura, 

localizadas no Jardim São Luis e Vila Nova Cachoeirinha, no valor de 

R$66.277.505,00. 
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O encerramento do contrato ficou estipulado para 

o dia 30/10/15, podendo ser renovado “depois de demonstrada a 

consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas”. 

Pelo Diário Oficial do Estado de 04/11/11, a 

Secretaria promoveu convocação pública para que as Organizações 

Sociais de Cultura manifestassem interesse acerca da celebração de 

contrato de gestão para o gerenciamento dessas duas unidades de 

Fábricas de Cultura (fls. 01/03), pois dispensada a licitação com 

fundamento no artigo 24, XXIV e artigo 26, caput, da Lei nº 8666/93 

c.c. o § 1º, do artigo 6º da Lei Complementar nº 846/98 (fl. 120). 

A única interessada a comparecer foi aquela 

posteriormente contratada (fl. 78). 

Houve publicidade da minuta do contrato e do 

documento final na imprensa oficial. 

A equipe de fiscalização elaborou minucioso 

relatório concluindo pela irregularidade da dispensa de licitação, do 

ato de qualificação e do contrato de gestão, porque descumprido o 

artigo 37, caput, da Constituição Federal; artigo 111 da Constituição 

do Estado de São Paulo e artigos 6º e 8º, I, da Lei Complementar nº 

846/98 (fls. 206/224). 
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Em síntese, foram apontadas as falhas que 

seguem: 

 Inexistência de contrato social constando a alteração da 

denominação da entidade e de seu estatuto, tampouco a ata do 

Conselho de Administração aprovando tais modificações; 

 Não apresentação dos “termos de entendimento” firmados 

entre o BID e o Estado de São Paulo para o projeto; 

 Ausência de especificação de todos os valores contratados (sem 

detalhamento contábil e financeiro das atividades a serem 

desenvolvidas), sendo os gastos com atividades administrativas 

superiores àqueles havidos com projetos culturais; 

 Indicação vaga no plano de trabalho sobre os investimentos a 

serem feitos, dificultando a fiscalização da execução dessa 

parcela do contrato; 

 Previsão de realização de obras no valor de R$2.185.000,00 

pela Administração, sem apresentação de projetos básico e 

executivo e sem licitação, fugindo do escopo do contrato de 

gestão e desatendendo a regra quanto ao dever de licitar; 

 Precariedade dos dados relativos ao pessoal; 

 Plano de trabalho genérico, sem detalhamento adequado das 

atividades; 

 Falta de previsão dos indicadores de qualidade para as 

atividades desenvolvidas (há apenas a definição de quantidades 

de atividades, quantidade de participantes, número de horas de 

oficinas e previsão da necessidade de identificação de índice de 

satisfação). 

 

Às fls. 228/230 e 232/272 foram acrescidos 

documentos alheios aos atos em exame, eis que relativos à prestação 

de contas. 
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Assessoria Técnica opinou pela irregularidade da 

matéria às fls. 274/275, enquanto sua Chefia propôs a notificação dos 

interessados (fl. 276), com acolhimento às fls. 277 e 280. 

Não foram acostados documentos (fl. 285). 

Assessoria Técnica e sua Chefia emitiram parecer 

desfavorável (fls. 288/290). 

A d. PFE propôs a realização de notificação pessoal 

do responsável (fl. 291). 

Às fls. 293/325 foram encaminhados documentos 

apresentados pela OS à Secretaria de Cultura. 

Ali, a Organização defendeu a correção da 

alteração de sua denominação, anexando papeis nesse sentido (fls. 

304/319). 

Informou que o empréstimo junto ao BID foi 

realizado pela Secretaria de Cultura, não sendo para ela possível 

trazer aos autos informações sobre o tema. 

Assinalou que o plano de trabalho seguiu as regras 

fixadas na Resolução SC nº 84/11 (convocação pública), anotando 

que a grade de atividades seria feita de “maneira evolutiva, seguindo 

uma típica curva de aprendizado”, assim como o detalhamento “das 
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ações e atividades de cada projeto são fixadas anualmente, sempre 

em conjunto com a Secretaria de Estado da Cultura”. 

Afirmou não caber, “diante da natureza do 

contrato de gestão, tecer a minúcia o detalhamento dos 

investimentos necessários ao longo da vigência do ajuste.”. 

Alegou não haver detalhado “os quantitativos de 

cargos ou funções, pois não exigido por ocasião do chamamento 

público”. 

Assinalou que parte dos recursos foram destinados 

a “adaptações de instalações” e não a “obras”, estas, necessárias por 

serem “ações fundamentais para garantir o adequado emprego dos 

espaços às atividades e ações programadas”. 

Sobre os indicadores de qualidade, ponderou 

serem de responsabilidade da Secretaria de Cultura, nos termos do 

item 3.1, do anexo II da Resolução SC nº 84/11 (convocação 

pública). 

Já às fls. 328/400, veio documentação da 

Secretaria de Cultura, reafirmando que a denominação da OS estava 

regular. 

Ainda, destacou que o contrato de gestão seria 

custeado por recursos do tesouro do Estado, razão pela qual não 
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anexou os termos do empréstimo firmado com o BID. Entendeu ser 

de interesse registrar que ali se comprometeu a “manter registros, 

permitir inspeções e apresentar relatórios e demonstrações 

financeiras.”. 

Considerou que o plano de trabalho discriminou os 

valores de cada projeto, com apresentação de cronograma para 

implementação por parte da Organização.  

Asseverou serem os custos administrativos 

inerentes aos projetos, caracterizando-se como custos indiretos. 

Observou que, já na convocação pública, estavam 

expressos valores individuais para investimentos, com detalhamento 

periódico no curso da execução. 

Afastou ter realizado obras, alegando ter feito 

apenas adaptações, bem como informou que a OS apresentou 

organograma em relação ao pessoal alocado na contratação.  

A respeito dos indicadores de qualidade, registrou 

que “a primeira fase da pesquisa foi realizada no prazo estipulado e 

encontra-se em fase de tabulação de dados para relatório.”. 

ATJ, sua Chefia e PFE opinaram pela irregularidade 

dos atos em exame (fls. 403/409). 
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Realizada notificação complementar, a fim de 

resguardar o pleno exercício do contraditório (fl. 410), veio aos autos 

documento em que o ex- Secretário aduziu serem suficientes as 

informações já apresentadas (fl. 411). 

PFE reiterou posição desfavorável à fl. 414. 

Entendi ser relevante a avaliação de SDG sobre a 

matéria (fls. 415), o que ensejou o parecer pela irregularidade do 

ajuste (fls. 416/422). 

Mais uma vez a d. PFE reiterou seu entendimento 

desfavorável (fl. 423). 

É o relatório. 

RFL 
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VOTO 
 

 
Às fls. 305/306 foi anexada a Ata da Assembleia 

Geral Extraordinária da Associação dos Amigos da Casa das Rosas, da 

Língua e da Literatura – POIESIS, denominação constante do 

documento de qualificação como OS (fl. 106), em que foi apresentada 

a alteração de seu nome para aquele que constou no contrato de 

gestão (fl. 139 - POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à 

Literatura). Com isso, restou sanado tal apontamento. 

Também o questionamento sobre os termos do 

acordo com o BID pode ser afastado, já que as despesas do contrato 

em questão são suportadas pelo Tesouro Estadual. 

Remanescem, contudo, as demais anotações da 

Fiscalização, implicando a irregularidade do ajuste em si, como já 

delineado nos pareceres unânimes de ATJ, sua Chefia, SDG e PFE. 

Ao delegar a gestão de recursos públicos, com a 

correlata concessão de poderes para a prestação de serviços, deve o 

administrador cercar-se de cautelas que assegurem ser essa a 

escolha mais econômica, eficiente e eficaz para a Administração. 

É essencial a realização de estudo sobre o objeto 

que será desenvolvido pelo particular, com respectivo planejamento 
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de como isso pode ser feito, a fim de motivar a opção. 

Por mais que se reconheça a discricionariedade no 

exercício da atividade administrativa, assim como se respeite a 

atitude do gestor de inovar e buscar novos horizontes para a 

consecução do interesse público, o fato é que a transferência de 

expressivos recursos públicos para o terceiro setor deve estar 

sedimentada em regras claras e precisas, sob pena de não se 

justificar. 

Desta feita, a ausência de detalhamento suficiente 

acerca das atividades, dos valores, do pessoal alocado e dos 

investimentos envolvidos no acordo prejudicam o exercício do 

controle sobre a adequação de sua execução. 

Mais, a precariedade dos indicadores para 

avaliação das atividades desenvolvidas não permite a verificação da 

qualidade dessa delegação, já que, ao invés de se preocuparem com 

resultados efetivos, relacionam-se mais à mensuração de produtos. 

Ademais, não restaram esclarecidos o elevado 

custo com despesas indiretas e os apontamentos da fiscalização 

sobre a realização de obras, ainda que de adaptação de espaços, no 

valor de R$2.185.000,00, sem apresentação de projetos básico e 

executivo e sem realização de licitação, gastos esses que 
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transbordam do escopo do contrato de gestão. 

Por fim, recordo que o artigo 8º, I, da Lei 

Complementar nº 846/98 preceitua que deve haver especificação do 

programa de trabalho, estipulação de metas e prazos de execução e 

previsão de critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem 

utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade, nada 

disso tendo sido providenciado. 

Assim, acolho as unânimes manifestações de ATJ, 

sua Chefia, SDG e PFE e voto pela irregularidade da dispensa de 

licitação e do Contrato de Gestão nº 07/2011, de 20/12/11, 

firmado entre a Secretaria de Estado da Cultura e Poiesis - 

Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, aplicando-

se, em consequência, as disposições do artigo 2º, incisos XV e XXVII, 

da Lei Complementar nº 709/93. 

Consigno que a intelecção do inciso XXVII, acima 

referido, pede que o atual Gestor informe a esta Egrégia Corte as 

providências administrativas adotadas em função das imperfeições 

anotadas, comunicando, em especial, a eventual abertura de 

sindicância para apurar responsabilidades. 

 
 RENATO MARTINS COSTA 

              Conselheiro 
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