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SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO VALDENIR ANTONIO POLIZELI 

  

Segunda Câmara 

Sessão: 21/10/2004 

 

23 TC-001019/006/12 

Órgão Público Concessor: Secretaria de Estado da Cultura – 

Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico. 

Entidade(s) Beneficiária(s): Associação Cultural de Apoio 

ao Museu Casa de Portinari (antiga Associação Cultural de 

Amigos do Museu Casa de Portinari).  

Responsável(is): Andrea Matarazzo(Secretária de Estado da 

Cultura) e Angélica Policeno Fabbri (Diretora Executiva). 

Assunto: Prestação de contas – repasses públicos ao 

terceiro setor.  

Exercício: 2011. 

Valor:R$4.514.809,23. 

Procurador(es) de Contas: Renata Constante Cestari. 

Procurador(es) da Fazenda: Evelyn Moraes de Oliveira.  

Fiscalizada por:    UR-6 - DSF-I. 

Fiscalização atual: GDF-1 - DSF-II. 

 

24 TC-000429/006/13 

Órgão Público Concessor: Secretaria de Estado da Cultura – 

Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico. 

Entidade(s) Beneficiária(s): Associação Cultural de Apoio 

ao Museu Casa de Portinari.  

Responsável(is): Ângelo Andrea Matarazzo e Marcelo Mattos 

Araujo(Secretários de Estado da Cultura)e Angélica Policeno 

Fabbri (Diretora Executiva). 

Assunto: Prestação de contas – repasses públicos ao 

terceiro setor. Justificativas apresentadas em decorrência 

da(s) assinatura(s) de prazo, pelo Conselheiro Robson 

Marinho, publicada(s) no D.O.E. de 11-09-13. 

Exercício: 2012. 

Valor: R$9.513.350,38. 

Advogado(s):Aline Akemi Freitas, Kátia Regina Camila 

Catalano e outros. 

Procurador(es) da Fazenda: Claudia Távora Machado Viviani 

Nicolau. 

Fiscalizada por:    UR-6 - DSF-I. 

Fiscalização atual: GDF-1 - DSF-II. 
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Relatório 

 Em exame, prestações de contas, nos valores de R$ 

4.514.809,23 (relatório da fiscalização fls. 35) e R$ 

9.513.350,38 (relatório fiscalização fls. 91), referentes aos 

exercícios de 2011 e 2012, decorrentes de contrato de 

gestão firmado pela Secretaria de Estado da Cultura com a 

Associação Cultural de Amigos do Museu Casa de Portinari, 

tendo por objeto o fomento e a operacionalização da gestão 

e execução das atividades e serviços na área de museologia 

no Museu Casa Portinari, Museu Índia Vanuíre e Museu 

Felícia Leirner e demais museus do interior, bem como ações 

de apoio ao SISEM – Sistema Estadual de Museus. 

 O contrato de gestão, tratado no TC-29583/026/2011, 

foi julgado regular pela e. Segunda Câmara, em sessão de 

01º/7/2014. 

 Com relação à prestação de contas do exercício de 

2011, tratado no TC-1019/006/2012, ressaltou a 

fiscalização, após a inspeção in loco e análise documental, 

que não foram encontradas irregularidades na prestação de 

contas, tendo sido constatado que os testes efetuados 

revelaram que a realização das despesas está de acordo com 

o previsto no contrato de gestão e no regulamento de 

compras da OS. 

 PFE manifestou-se pela regularidade da matéria. 

 MPC também pela regularidade, no entanto, com proposta 

de recomendação de revisão dos valores repassados, vez que 

demonstrado no parecer conclusivo que há saldo para 

aplicação no exercício seguinte. 

 Com relação à prestação de contas tratada no TC-

429/006/2013, a fiscalização constatou a existência de 

saldo não aplicado no importe de R$ 1.006.085,26; verificou 

que o parecer conclusivo deixou de atestar a correta 

contabilização das despesas e a regularidade dos 

recolhimentos dos encargos trabalhistas; e que a prática 

adotada pela OS de não se contabilizar depreciação e 

amortização contraria a Resolução CFC nº 877/2000 e sua 

Norma Técnica NBC T4, aplicáveis às entidades sem fins 

lucrativos. 
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 Em linhas gerais, a entidade informa que houve um 

equívoco quanto ao saldo não aplicado de 2011, de R$ 

1.656.577,98, porquanto que o valor de R$ 273.112,37 

refere-se ao Fundo de Reserva e o de R$ 45.421,52 ao Fundo 

de Contingência, sendo o verdadeiro saldo disponível de R$ 

1.338.044,09. 

 Acresceu, ainda, que “no ano de 2.011 foi preciso 

considerar neste saldo efetivo os desembolsos que foram 

previstos para os meses de janeiro e fevereiro de 2.012, 

estimados em torno de R$ 620.000,00 mensais, uma vez que a 

data de repasse da primeira parcela de 2.012 ocorreria 

apenas no final de fevereiro. Portanto, resta evidente que 

do total de repasses ocorrido em 2.011, apenas o valor de 

R$ 98.044,09 configura saldo disponível da peticionaria, 

denotando, por consequência, que não procede a observação 

feita pela auditoria no sentido de que haveria um saldo 

disponível de R$ 1.656.577,98 ao final do exercício de 

2011.”. 

 Sobre o saldo remanescente de 2012, informou que houve 

um saldo de apenas R$ 159.381,41, posto que o importe de R$ 

846.703,85 decorreu de serviços executados no final de 2012 

e pagos em 2013 (R$ 231.000,00), provisão de férias (R$ 

139.783,85), projetos oca e climatização, Tupã (R$ 

200.000,00), seguro predial “Portinari” (R$ 10.920,00), 

Fechamento “Portinari” – despesas com pessoal e projeto de 

acessibilidade (R$ 240.000,00 + R$ 25.000,00). 

 Com relação à depreciação e amortização dos bens 

adquiridos pela Associação, informou que os bens 

administrados são de propriedade do poder público, sendo 

certo que apenas o uso dos mesmos lhe é permitido. 

 Por seu turno, a Secretaria da Cultura apresentou 

justificativas e colacionou os documentos faltantes 

relacionados aos apontamentos da fiscalização. 

 Assessoria técnica, nos enfoques econômico-financeiros 

e jurídico, manifestou-se pela regularidade das prestações 

de contas, sem prejuízo da recomendação à origem para que 

evite situações como as reveladas, sendo acompanhada pela 

PFE. 
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 O Ministério Público de Contas teve vistas dos autos, 

que o exerceu nos termos art. 1º, § 5º, do ato normativo nº 

5/14-PGC. 

 É o relatório. 

ak 
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Voto 

TC-1019/006/2012 

TC-429/006/2013 

 

 Os recursos, segundo consta de toda a instrução 

processual, foram aplicados regularmente na consecução das 

atividades desenvolvidas pela OS, não havendo indícios de 

malversação. 

 Pontue-se, no entanto, que no exercício de 2011 houve 

um saldo não aplicado de R$ 1.338.044,09, e que foi 

utilizado no exercício de 2012, e, em 2012 houve um saldo 

não aplicado de R$ 159.381,41, a ser apreciado por ocasião 

do exame das contas do exercício de 2013. 

 Dessa forma, é necessário que haja uma readequação 

econômico-financeira do contrato de gestão, de modo que a 

estimativa de valores seja feita com base em um plano 

operativo mais sólido, de modo que os recursos a serem 

repassados sejam balizados em reais estimativas de custos 

da operação para gerenciamento dos Museus. 

 Pelo exposto, acompanhando a opinião dos órgãos 

opinativos, voto pela regularidade das prestações de contas 

dos exercícios de 2011 e 2012, ficando o saldo remanescente 

referente ao exercício de 2012, no importe de R$ 

159.381,41, a ser apreciado por ocasião do exame das contas 

do exercício de 2013, nos termos do artigo 33, inciso II, 

da Lei Complementar nº 709/93, e quito os responsáveis, sem 

prejuízo da recomendação constante do parágrafo anterior.  

 


