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TC-014438/026/14 

Órgão Público Concessor: Secretaria de Estado da Cultura. 
Organização Social: Associação dos Amigos do Paço das Artes 

Francisco Matarazzo Sobrinho. 
Responsáveis: Ângelo Andrea Matarazzo e Marcelo Mattos Araújo 

(Secretários de Estado da Cultura), Sérgio Tiezzi Junior (Secretário 

Adjunto), Luís Celso Vieira Sobral (Responsável pela Comissão de 
Avaliação) e André Luiz Pompéia Sturm (Diretor Executivo). 

Assunto: Prestação de contas – repasses públicos ao terceiro setor. 
Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura de prazo, 

pelo Conselheiro Renato Martins Costa, publicada no D.O.E. de 25-
02-16. 

Exercício: 2012. 
Valor: R$15.008.280,98. 

Advogados: Lucas Mastellaro Baruzzi (OAB/SP nº 275.501). 
Procuradores da Fazenda: Claudia Távora Machado V. Nicolau e 

Denis Dela Vedova Gomes. 
Fiscalizada por:    GDF-10 - DSF-II. 

Fiscalização atual: GDF-10 - DSF-II. 
 

 

RELATÓRIO 
 

 
A Secretaria de Estado da Cultura celebrou o 

Contrato de Gestão nº 39/09 com a Organização Social Associação 

dos Amigos do Paço das Artes “Francisco Matarazzo Sobrinho”, 

visando ao fomento e operacionalização da gestão e execução de 

atividades e serviços na área cultural do Museu da Imagem e do Som 

e do Paço das Artes.  
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O ajuste foi alvo de apreciação no TC-

6858/026/10, com julgamento pela regularidade no âmbito desta 

Primeira Câmara, em sessão de 13/5/14.  

Em exame, no presente processo, a prestação de 

contas relativa às verbas repassadas no exercício de 2012 a título de 

tal contrato de gestão. 

A Fiscalização apontou imperfeições nos seguintes 

setores: 

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA: o relatório conclusivo não 

analisou a economicidade dos gastos incorridos na contratação, bem 

como a adequação ao ajuste celebrado;  

ATENDIMENTO DAS INSTRUÇÕES: não individualização da 

contabilidade das entidades Paço das Artes e Museu da Imagem e do 

Som. 

Ao tomar vista dos autos, a d. PFE questionou a 

remuneração atribuída aos Diretores da Organização Social, a 

exemplo do Dirigente que recebera salário anual de R$ 260.889,05, o 

qual acrescido de benefícios resultaria o valor de R$ 427.087,53 

(fl.137). 

Instada a se manifestar, a Chefia de ATJ registrou 

que a soma da remuneração de 3 (três) Diretores atingira a quantia 
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de R$ 1.013.850,341, sendo que o salário do “Diretor Executivo de 

Instituição Cultural” equivaleria a R$ 21.740,752 mensais, enquanto o 

valor de mercado correspondente seria de R$ 13.106,00, consoante 

descrito no sítio eletrônico www.salarios.org.br. 

Os interessados foram devidamente notificados 

mediante despacho e pessoalmente, por intermédio de Ofício, tendo 

apresentado defesa a Secretaria da Cultura e os Ex-Dirigentes, 

Senhores Angelo Andrea Matarazzo (Secretário Estadual) e Sérgio 

Luís Celso Vieira Sobral (Membro da Comissão de Avaliação). 

Alegou a Secretaria da Cultura que o Contrato de 

Gestão em análise teria estipulado limite aos gastos com a 

remuneração da diretoria da entidade beneficiária, em patamar 

correspondente a 15 % (quinze por cento) do orçamento total da 

contratada, o qual fora devidamente atendido, posto que o valor 

orçado para o exercício de 2012 teria sido de R$ 14.692.000,00. 

No tocante à avaliação econômica, asseverou que 

levaria em consideração o cenário conjuntural em que os serviços 

seriam prestados, bem como suas especificidades, as quais variariam 

conforme a característica de cada museu e concernente temática. 

                                    
1 Diretor Executivo - R$ 427.087,53, Diretor Administrativo e Financeiro – R$ 

377.264,36 e Diretora Técnica R$ 209.498,45 (fls. 125, 126 e 128). 
2 R$ 260.889,05 ÷ 12 = R$ 21.740,75. 
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A esse respeito, ressaltou a dificuldade da 

indicação de parâmetros para que tal avaliação fosse realizada, 

diante dos aspectos subjetivos que envolveriam as questões 

culturais, além da ausência de histórico do custeio individualizado por 

equipamentos, que adviesse da época da gestão das atividades pela 

Administração Direta, de maneira que estaria promovendo esforços 

no sentido de estabelecer mencionados critérios de referência. 

Afiançou que o modelo de Organizações Sociais 

apontaria a existência de vantagem em relação à Administração 

Direta, no tocante ao público atendido e patrimônio edificado 

preservado, itens atinentes a representativos centros de custos 

constantes no orçamento anual dos museus. 

Registrou que, por intermédio do Decreto Estadual 

nº 59.046, de 5/4/13, fora criada a Unidade de Monitoramento dos 

Contratos de Gestão, a qual responderia pelo cumprimento de tal 

obrigatoriedade. 

Já o Dirigente qualificado como membro da 

comissão de avaliação aduziu que sua responsabilidade estaria 

circunscrita aos aspectos culturais de natureza técnica, cabendo ao 

Departamento de Finanças e Orçamento da Secretaria a respectiva 

análise econômico-financeira. 
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Por sua vez, o Ilustre Secretário Estadual de 

Cultura, à época, asseverou que somente fora responsável pela 

inclusão de indicadores e metas, bem como de condições de 

pagamento e programa de desembolso. 

Assessoria Técnica rejeitou as razões ofertadas e 

opinou pela irregularidade da matéria. 

Considerou persistir a objeção atinente à pesquisa 

salarial realizada pela Chefia de ATJ, lastreada em pesquisa da FIPE, 

impugnação que deixara de ser afastada pelos interessados. 

Mencionou que referida pesquisa teria por base a 

Classificação Brasileira de Ocupações – CBO e calcularia o salário 

médio das admissões dos últimos 6 (seis) meses, com base nos 

dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, 

do Ministério do Trabalho. 

A douta PFE, por seu turno, se pronunciou pela 

aprovação dos comprovantes de prestação de contas. 

Sob seu ponto de vista, o valor despendido com a 

remuneração dos diretores se situaria no limite de 15% (quinze por 

cento) do orçamento da Organização Social, conforme estabelecido 

no Contrato de Gestão. 
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Ao tomar vista dos autos, o d. Ministério Público de 

Contas se manifestou pelo prosseguimento do feito, nos termos do 

art. 1º, §5º, do Ato Normativo nº 006/14 – PGC, publicado no D.O.E. 

de 8/2/14. 

É o relatório. 

 
DA 
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VOTO 
 

 
Examina-se nestes autos a prestação de contas de 

verbas repassadas no exercício de 2012, com suporte em contrato de 

gestão celebrado entre a Secretaria de Estado da Cultura e a 

Associação dos Amigos do Paço das Artes “Francisco Matarazzo 

Sobrinho”, tendo como objeto a administração do Museu da Imagem 

e do Som e do Paço das Artes. A avença foi alvo de aprovação 

perante esta E. Câmara na Sessão de 13/5/14.  

Registro que em 2012 foram repassados R$ 

15.008.280,98, os quais, somados às aplicações financeiras e outras 

receitas, totalizaram R$ 15.212.158,09. As despesas, que alcançaram 

R$ 13.489.729,90, deixaram saldo de R$ 1.722.428,19, depositado 

em conta vinculada. 

Observo, por oportuno, que as restrições dos 

órgãos instrutivos recaíram sobre eventual excesso nos pagamentos 

aos Diretores da Organização Social, os quais se situariam acima 

daqueles habitualmente verificados no respectivo segmento de 

atividade. 
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A esse respeito, destaco que a Lei Federal nº 

9.790/99, por seu art. 4º, VI3, estabelece a obrigatoriedade da 

observância aos limites estatuídos pelo mercado. 

Ocorre que a legislação supracitada se dirige à 

formação de outra modalidade de ajuste, qual seja o termo de 

parceria, ao passo que no presente caso o instrumento em análise 

consiste no contrato de gestão, de molde que o mencionado 

dispositivo não se mostra aplicável. 

Ainda vejo dispor sobre o assunto a Lei Federal nº 

12.101, de 27/11/09, a qual, em seu art. 29, I4, também remete a 

                                    
3Art. 4º Atendido o disposto no art. 3º, exige-se ainda, para qualificarem-se como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas jurídicas 

interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham 

sobre: 

(...) 

VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que 

atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços 

específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, 

na região correspondente a sua área de atuação; 
4 Art. 29.  A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à 

isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes 

requisitos: 

(...) 

I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores 

remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma 

ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam 

atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações 

assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser 

remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados 

como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região 

correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de 

deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao 

Ministério Público, no caso das fundações; 
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limitação de tais vencimentos à compatibilidade com aqueles 

habitualmente pagos. 

Todavia, assinalo que tal imposição, além de 

referir-se exclusivamente às entidades beneficentes de assistência 

social, saúde e educação, fora inserida em sobredita norma legal 

somente por intermédio da Lei Federal nº 13.151, de 28/7/15, ou 

seja, após o advento da prestação de contas em exame. 

Desse modo, reputo pertinente o direcionamento 

proposto pela douta PFE, no sentido de que os gastos totais com 

remuneração de Diretores se situaram nos parâmetros previamente 

estabelecidos no ajuste original que recebera beneplácito desta E. 

Corte, cabendo, portanto, nesta oportunidade, recomendação para 

que a Origem promova as devidas adequações nos contratos dessa 

natureza. 

Quanto às demais objeções, ressalto ter a 

Secretaria certificado que a Comissão de Avaliação de Contratos está 

acatando as orientações do Tribunal de Contas, no sentido da 

segregação dos demonstrativos contábeis e da estipulação de 

critérios visando à devida análise econômica da contratação.  

Por todo o exposto, acolhendo a manifestação 

favorável da d. PFE e sem objeção do Digníssimo MPC, voto pela 
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regularidade da prestação de contas das verbas repassadas no 

exercício de 2012 entre a Secretaria de Estado da Cultura e a 

Associação dos Amigos do Paço das Artes “Francisco Matarazzo 

Sobrinho”, em função do Contrato de Gestão nº 39/09, para gestão 

do Museu da Imagem e do Som e do Paço das Artes. Quito o 

responsável pelo recebimento dos recursos, André Luiz Pompéia 

Sturm. Excetuo os atos pendentes de julgamento por este Tribunal. 

À margem do Voto, recomendo à Origem que 

promova estudos a fim de eventualmente adequar a remuneração 

dos dirigentes envolvidos na gestão das Organizações Sociais 

contratadas, aos parâmetros estabelecidos na Lei Federal nº 13.151, 

de 28/7/2015. 

 
 

RENATO MARTINS COSTA 
Conselheiro 


