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RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI 

27ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, dia 29/08/2017 

 

ITEM 04 

 

TC-020668/026/16 

 

Órgão Público Concessor: Secretaria de Estado da Cultura.  

Entidade(s) Beneficiária(s): Catavento Cultural e 

Educacional.  

Responsável(is): Marcelo Mattos Araújo (Secretário de Estado 

da Cultura) e Sebastião Alberto de Lima (Diretor Executivo).  

Assunto: Prestação de contas – repasses públicos ao terceiro 

setor. Justificativas apresentadas em decorrência de 

assinatura(s) de prazo, pelo Conselheiro Antonio Roque 

Citadini, publicada(s) no D.O.E. de 15-02-17. 

Exercício: 2015. 

Valor: R$11.488.727,34 

Advogado(s): José Figueiredo de Souza Dantas Forbes (OAB/SP 

n° 221.659).   

Procurador(es) da Fazenda: Carim Jose Feres.  

Fiscalizada por:    GDF-10 – DSF-II.      

Fiscalização atual: GDF-10 - DSF-II.  

 

 

Em exame prestação de contas dos 

recursos repassados pela SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA para 

a OS CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL, durante o exercício de 

2015, no valor de R$ 11.488.727,34, para fomento e 

operacionalização da gestão e execução das atividades e 

serviços na área cultural no Espaço Cultural da Criança/Museu 

Catavento. 

 

A Fiscalização (fls. 49/65) 

constatou as seguintes ocorrências: A comissão de Avaliação 

concluiu que a análise da Prestação de Contas de 2015 da OS 

deve ser complementada pelos demais órgãos de Fiscalização do 
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Estado (Secretaria da Fazenda e Tribunal de Contas); a 

Comissão de Avaliação demonstrou que a Organização Social 

cumpriu as metas de 2015, porém, deixaram de ser implantadas 

as seguintes ações – recursos de acessibilidade expositiva / 

maquete tátil do Museu – realização de campanha de marketing 

e de publicidade institucional do museu em canais digitais, 

eletrônicos ou impressos, com prévia aprovação da proposta 

editorial e layout pela SEC; o Catavento justificou que essas 

ações não foram implantadas em função da grave crise 

econômica; o parecer conclusivo atestou a prestação de contas 

da OS com ressalvas; não constou do parecer conclusivo a 

apreciação da vantajosidade dos dispêndios realizados com o 

dinheiro público, descumprindo o inciso VIII do artigo 89 das 

Instruções nº 01/2016; não apresentação do Termo de Cessão de 

Bens Móveis, descumprindo o item 3 da Cláusula Terceira do 

Contrato de Gestão nº 07/2012 e o inciso VIII do artigo 17 

das Instruções 01/2016 deste Tribunal; não houve manifestação 

do controle interno do órgão repassador, infringindo o artigo 

74 da Constituição Federal; não foi atendido o inciso VIII do 

artigo 89 das Instruções 01/2016 por não ficar demonstrada a 

vantajosidade do ajuste; e o não cumprimento do item 3 da 

Cláusula Terceira do Contrato de Gestão 01/2011 e o inciso 

VIII do artigo 17 das Instruções 01/2016 desta Corte. 

 

Notificadas as partes, a entidade 

Catavento apresentou as justificativas de fls. 79/80 e a 

Secretaria da Cultura também se manifestou com 

esclarecimentos às fls. 84/86 e 87/88. 

 

Instada a se manifestar, a 

Assessoria Técnico-Jurídica proferiu o parecer de fls. 91/94, 
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considerando convincentes os argumentos trazidos pelas 

defesas, mesmo porque, no exercício houve a escorreita 

execução do objeto, sustentado pelos recursos repassados, não 

remanescendo óbices à regularidade da matéria em exame, uma 

vez que os responsáveis se comprometeram a adotar as medidas 

necessárias para sanar as lacunas observadas na instrução 

preliminar da matéria. 

 

A Procuradoria da Fazenda do Estado 

(fls. 96) também opinou pela regularidade da matéria. 

 

O Ministério Público de Contas (fls. 

96 vº) não selecionou o processo nos termos do artigo 1º, 

§5º, do Ato Normativo nº 006/14-PGC. 

 

É o relatório. 

Decido. 

 

Considerando que os recursos foram 

aplicados na finalidade a que se destinavam, que o objeto foi 

executado e que não há desvio de finalidade, acompanho as 

manifestações favoráveis dos órgãos técnicos e da PFE e VOTO 

pela APROVAÇÃO da Prestação de Contas, nos termos do artigo 

33, I da Lei Complementar Estadual nº 709/93. 

 

GC., 29 de agosto de 2017 

 

 

ANTONIO ROQUE CITADINI 

Conselheiro Relator 

RAM 


