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SEGUNDA CÂMARA - SESSÃO: 15/08/2017 
 
 
 
08 TC-027367/026/10 
Órgão Público Concessor: Secretaria de Estado da Cultura. 
Organização Social: Catavento Cultural e Educacional. 
Responsável(is): João Sayad (Secretário de Estado de Cultura), Walter 
Feltran e Sebastião Alberto de Lima (Diretores Executivos). 
Assunto: Prestação de contas – repasses públicos ao terceiro setor. 
Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura(s) de prazo, pelo 
Conselheiro Renato Martins Costa e Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, 
publicada(s) no D.O.E. de 01-03-11 e 26-07-13. 
Exercício(s): 2009. 
Valor: R$4.128.549,75. 
Advogado(s): Floriano de Azevedo Marques Neto (OAB/SP nº 112.208), Fábio 
Barbalho Leite (OAB/SP nº 168.881), Fabrício Abdo Nakad (OAB/SP nº 
330.715), Pedro Henrique Biella Massola (OAB/SP nº 356.236) e outros. 
Procurador(es) da Fazenda: Cristina Freitas Cavezale e Evelyn Moraes de 
Oliveira. 
Fiscalizada por:    GDF-3  – DSF-I. 
Fiscalização atual: GDF-10 – DSF-II. 
 

1.RELATÓRIO 
 
1.1. Em exame, prestação de contas do valor de R$ 4.128.549,75 
(quatro milhões, cento e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e 
setenta e cinco centavos), decorrentes de repasses efetuados pela 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA à CATAVENTO CULTURAL E 
EDUCACIONAL, do exercício de 2009, com base no Contrato de Gestão 
firmado em 25/07/07, visando ao fomento e à operacionalização da gestão e 
execução das atividades e serviços na área cultural no Espaço Cultural e 
Educacional da Criança. 
 
1.2. A dispensa e o ajuste foram julgados regulares, com recomendação, 
no TC-29519/026/07, pela Segunda Câmara, na sessão de 21/09/10. Os 
Termos de Aditamento firmados em 22/2/08, 09/06/09 e 13/10/09, foram 
julgados regulares em 15/03/11, pela mesma Câmara. 

 
1.3. Mesmo após a juntada de justificativas pelas Partes, a 3ª Diretoria 
de Fiscalização (DF-3), às fls. 26/45, considerou que não foi observado o art. 7º 
do Decreto Estadual nº 43.493/98, parte das metas não foram totalmente 
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atingidas, enquanto outras metas foram subestimadas, demonstrando falta de 
planejamento adequado, houve inclusão da depreciação e amortização no 
demonstrativo integral das receitas e despesas, o relatório de atividades não 
obedeceu ao art. 40, inc. VIII das Instruções nº 01/08, a Entidade dependia 
totalmente dos recursos públicos, o parecer conclusivo não foi emitido 
conforme as Instruções deste Tribunal, os processos de despesas não foram 
adequadamente formalizados, houve contratação de serviço técnico sem 
pesquisa de preços, não houve fiel cumprimento de todas as cláusulas de 
determinado contrato, o princípio da economicidade não foi observado no 
contrato com a Cirúrgica São Paulo, o gasto com pessoal superou o limite 
estabelecido no contrato de gestão, houve gastos com multas e juros 
decorrentes de encargos pagos com atraso, os bens não foram registrados no 
Patrimônio pela Secretaria da Cultura, o índice de liquidez geral indicava 
situação de risco e não foi elaborado o balanço patrimonial por projetos. 
 
1.4. Notificadas as Partes, a Secretaria enviou justificativas e 
documentos, às fls. 350/383. 

 
1.5. A Assessoria Técnica, sua Chefia e a Procuradoria da Fazenda do 
Estado manifestaram-se pela regularidade da matéria (fls. 384/386). 
 
É o relatório. 
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2.VOTO 
 
2.1. Preliminarmente, anoto que a prestação de contas do exercício de 
2008 foi julgada regular, com ressalva e recomendações, nos autos do TC-
42337/026/09, pela Segunda Câmara, na sessão de 16/08/2011. 
 
2.2. Analisando todas as justificativas e documentos apresentados pelas 
Partes, a prestação de 2009 também não apresentou irregularidades que 
pudessem comprometê-la, sendo que a maior parte delas encontra-se incluída 
na mencionada decisão, exarada posteriormente às contas em exame, motivo 
pelo qual, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, reitero 
RECOMENDAÇÃO para que as Partes providenciem a prestação de contas 
nos termos das Instruções deste Tribunal. 

 
2.3. Acolho a defesa quanto à inclusão da depreciação e amortização no 
demonstrativo integral das receitas e despesas, a formalização dos processos 
de despesas e a contratação do serviço técnico. 

 
2.4. Além disso, restou demonstrado que as multas e juros decorrentes 
de atraso no pagamento dos encargos previdenciários não foram debitados dos 
recursos vinculados ao contrato de gestão. 

 
2.5. No mais, considero que houve cumprimento do objeto do Contrato 
de Gestão e foi comprovada a aplicação dos recursos concedidos à 
Organização Social em benefício do interesse público. 
 
2.1. Ante o exposto, nos termos do art. 33, inciso II da LC nº 709/93, 
VOTO pela REGULARIDADE da prestação de contas em exame, dando 
quitação aos responsáveis, sem prejuízo da recomendação explicitada acima. 
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