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PRIMEIRA CÂMARA   –   SESSÃO DE 14/02/2017   –   ITEM 05 
 

 
TC-020863/026/16 

Órgão Público Concessor: Secretaria de Estado da Cultura – 
Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico. 

Entidade Beneficiária: Associação Museu de Arte Sacra de São 
Paulo – SAMAS. 

Responsáveis: Marcelo Mattos Araújo (Secretário de Estado da 

Cultura) e José Carlos Reis Marçal de Barros (Diretor Executivo). 
Assunto: Prestação de contas – repasses públicos ao terceiro setor.  

Exercício: 2015. 
Valor: R$8.264.516,28. 

Procurador da Fazenda: Vera Wolff Bava Moreira. 
Fiscalizada por:    GDF-10 - DSF-II.    

Fiscalização atual: GDF-10 - DSF-II. 
 

 
RELATÓRIO 

 
 

A Secretaria de Estado da Cultura, por sua 

Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, firmou o 

Contrato de Gestão nº 007/13, assinado em 27/12/13, com a 

organização social SAMAS - Associação Museu de Arte Sacra de São 

Paulo, tendo como finalidade o fomento e a operacionalização da 

gestão e execução das atividades e serviços, especificamente na área 

cultural, no âmbito do Museu de Arte Sacra de São Paulo. 

O instrumento de contrato, abrigado no processo 

TC-006736/026/14, sob minha relatoria, recebeu julgamento pela 

regularidade na sessão de 7/6/16 desta Primeira Câmara. Bem assim, 

na ausência de apontamentos de imperfeições, os 1º ao 4º Termos 
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Aditivos, celebrados, respectivamente, em 28/11/14, 12/5/15, 

28/12/15 e 27/4/16, contaram com despacho de diferimento 

expedido pelo eminente Auditor Samy Wurman em 21/12/16, 

publicado no “Diário Oficial” em 13/1/17. 

Nesta oportunidade examina-se a prestação de 

contas das verbas repassadas entre as partes no exercício de 2015, 

assim distribuídas:  

Saldo do exercício anterior R$     2.164.038,86 

Recursos transferidos R$  7.913.800,00 

Receitas com aplicações financeiras R$        350.716,28 

Outras receitas decorrentes  R$        464.682,90 

Soma das receitas R$   10.893.238,04 

Despesas realizadas no período  R$  8.898.532,06 

Valor não aplicado  R$     1.994.705,98 

 

A Fiscalização, em relatório de fls. 62/76, 

comentou que a Comissão de Avaliação recomendou ampliar o acesso 

do público ao Museu e, também, que a Equipe de Monitoramento 

propôs a feitura de análise das receitas com base em documentação 

probatória efetiva e não somente em relatórios gerenciais. 

Disse que o parecer conclusivo não atestou a 

vantajosidade da parceria; que faltou registro patrimonial dos bens 

adquiridos; que não foi providenciado termo de permissão de uso do 

imóvel; e que não foi implantando sistema de controle interno. 
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A Unidade Fiscalizadora expediu comunicação de 

praxe, conforme determinação contida na Resolução nº 01/2012, com 

vistas a notificar o órgão contratante do andamento processual e 

possibilitar a apresentação de justificativas (fls. 77/80). 

Representante da Secretaria acorreu aos autos 

com explicações (fls. 87/92), alegando que a descentralização de 

atividades via contrato de gestão visa a promover maior flexibilidade, 

transparência, qualidade, produtividade e eficiência na prestação de 

serviços, tendo como resultado cenário bastante distinto do 

funcionamento do Museu antes de 2005, quando começaram a ser 

implantadas as parcerias de gestão.  

Arguiu que, sem a intervenção da OS, o órgão 

gerenciado padecia com carência de recursos humanos, baixa 

produção de relatórios de controle, documentação deficiente dos 

resultados alcançados e ausência de servidores concursados 

especializados para funções específicas.  

Ponderou que, embora não se tenha processado a 

análise de custo-benefício clássica, resta evidente a evolução 

quantitativa e qualitativa nas áreas de atendimento ao público e 

preservação do patrimônio.  
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Sustentou que o registro patrimonial dos bens 

adquiridos é realizado pela UGE Departamento de Administração, 

conforme Decreto Estadual nº 50.941/06, sendo que a Unidade de 

Preservação de Museus promove a interlocução entre a organização 

social e a referida UGE para consecução do competente controle.  

Avalizou que o prédio onde se instala o Museu de 

Arte Sacra pertence à Mitra Arquidiocesana de São Paulo, sendo a 

ocupação de parte do edifício resultado de parceria entre a 

Irmandade Religiosa e o Governo do Estado. Por tal motivo, não se 

mostra possível a emissão de termo de permissão de uso do imóvel.   

Salientou que o controle interno é exercido por 

órgão da Secretaria da Fazenda (Departamento de Controle e 

Avaliação), ao qual se dirigem periodicamente relatórios, ocorrências 

e dados sobre os resultados alcançados com o contrato de gestão. A 

prática está suportada no Decreto Estadual nº 60.812/14.  

Não obstante, ressaltou a existência de servidor 

responsável pelo acompanhamento técnico do contrato de gestão, 

além do trabalho efetivo e constante da Unidade de Monitoramento e 

da Comissão de Avaliação.  

A douta PFE destacou a ausência de falhas 

relacionadas à aplicação dos recursos ajustados, salientando o 
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caráter formal dos apontamentos da Fiscalização. Pugnou pelo 

relevamento dos deslizes e julgamento pela regularidade da 

prestação de contas (fls. 94/96). 

Nesse ínterim, Marcelo Mattos Araújo, autoridade 

responsável pela transferência de recursos, compareceu às fls. 

97/100, reiterando as alegações apostas pela Administração.  

O douto MPC declinou do ensejo de opinar, nos 

termos do Ato Normativo PGC nº 06/14 (fl. 102-verso). 

É o relatório. 
MSB
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VOTO 
 

 
Cuida-se da prestação de contas das verbas 

repassadas no exercício de 2015, entre a Secretaria de Estado da 

Cultura e a organização social SAMAS - Associação Museu de Arte 

Sacra de São Paulo, objetivando o gerenciamento e a 

operacionalização do Museu de Arte Sacra, com base no Contrato de 

Gestão nº 007/13, já aprovado na sessão de 7/6/16 desta Primeira 

Câmara (TC-006736/026/14). Os termos de aditamento que 

propiciaram a manutenção da avença foram objeto de diferimento, 

conforme despacho oportunamente levado a público. 

Vale lembrar que, nestes autos, cuida-se 

unicamente da prestação de contas da concessão financeira, 

oportunidade em que se verifica se os montantes destinados a 

cumprir o mister pactuado foram alocados na alíquota correta, bem 

como se as cotas programadas foram desempenhadas a contento. 

E, favoravelmente, é isso que atestou nossa 

Fiscalização ao definir que se pôde verificar o cumprimento do 

proposto no programa de trabalho para o exercício em exame (fl. 

71).  

Ademais, considero que as assertivas de defesa 

foram suficientes para esclarecer as ressalvas acostadas em relatório, 
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em especial quanto às providências em curso para o registro dos 

bens patrimoniais, à impossibilidade de emissão de termo de 

permissão de uso do imóvel e à operacionalidade do sistema de 

controle interno.  

Acolho os esclarecimentos acerca da vantajosidade 

franqueada pela parceria, sem prejuízo de recomendar, como já 

especificado pela Equipe de Monitoramento, que a origem amplie o 

rol de documentos analisados para confirmar a regularidade da 

escrituração de receitas e despesas.  

Nessa linha, alinhando-me com a manifestação da 

douta Procuradoria da Fazenda do Estado, ouvido o douto Ministério 

Público de Contas, nos termos do artigo 33, inciso I, da Lei 

Complementar nº 709/93, voto pela regularidade da prestação 

de contas das despesas realizadas no exercício de 2015, a 

título do Contrato de Gestão nº 07/2013, havido entre a 

Secretaria de Estado da Cultura - Unidade de Preservação do 

Patrimônio Museológico e a organização social SAMAS - 

Associação Museu de Arte Sacra de São Paulo, salientando, 

sem embargo, que as verbas remanescentes e/ou não 

aplicadas deverão ser objeto de apuração na prestação de 

contas do exercício seguinte.   
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Quito os responsáveis, Marcelo Mattos Araújo, 

Secretário de Cultura, e José Carlos Reis Marçal de Barros, Diretor 

Executivo da entidade SAMAS - Associação Museu de Arte Sacra de 

São Paulo, com fundamento no artigo 34 da referida lei, apenas em 

relação ao montante de despesas correspondentes ao exercício em 

exame (R$ 8.898.532,06).  

Excetuo os atos pendentes de julgamento por este 

Tribunal, especialmente aqueles relativos à prestação de contas do 

exercício de 2016, que inclui a parcela de R$ 1.994.705,98, 

resultante do saldo não aplicado de 2015.  

 
 

RENATO MARTINS COSTA 
Conselheiro 


