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1. SUMÁRIO EXECUTIVO
Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 065/2019/CGMAUDI, teve como objetivo analisar as parcerias/contratações celebradas entre a Secretaria
Municipal de Cultura (SMC), a Subprefeitura Penha e a Subprefeitura Ermelino Matarazzo e a
empresa Aioká Produção e Eventos Ltda. (CNPJ nº 24.111.302/0001-03), bem como as
parcerias/contratações celebradas entre a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e Associação
Beneficente Educacional Jovens do Brasil (CNPJ 04.257.105/0001-81).
Entre os anos de 2017 e 2018, foi repassado um montante de R$ 1.887.100,00 para as duas
entidades, dividido conforme quadro abaixo:
Entidade

SMC

SUB-EM

SUB-PE

Aioká Produção e Eventos Ltda.

R$ 294.100,00

R$ 380.000,00

R$ 30.000,00

Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil

R$ 1.183.000,00

n/a

n/a

TOTAL

R$ 1.477.100,00

R$ 380.000,00

R$ 30.000,00

Ressalta-se que a Ordem de Serviço nº 065/2019/CGM-AUDI foi subdivida em quatro trabalhos
distintos, a saber:
Ordem de Serviço nº
065/2019/CGM-AUDI

065-A

065-B
065-C
065-D

Unidade auditada

Secretaria Municipal de
Cultura

Subprefeitura Penha
Subprefeitura Ermelino
Matarazzo
Subprefeitura Ermelino
Matarazzo

Terceiros envolvidos
Associação Beneficente
Educacional Jovens do
Brasil
Aioká Produção e Eventos
Ltda.
Aioká Produção e Eventos
Ltda.
Aioká Produção e Eventos
Ltda.
NG Multimídia Produções
Ltda.

Valor Total
R$
294.100,00
R$
1.183.000,00
R$ 30.000,00
R$
380.000,00
R$
123.200,00

Informada sobre os achados de auditoria identificados, a Secretaria Municipal de Cultura
manifestou-se, por meio do Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0008770-9 (doc. SEI nº
022620621), na data de 31/10/2019 com os esclarecimentos às informações solicitadas. A
manifestação completa, a qual consiste de justificativa da Unidade, plano de providências e prazo
para a implementação do plano de providências, encontra-se transcrita neste documento, sob o
título de “Manifestação da Unidade”, após cada uma das Constatações. Em seguida, apresentase a “Análise da Equipe de Auditoria” e as “Recomendações de Auditoria”, quando couber.
A Secretaria Municipal de Cultura concordou majoritariamente com os apontamentos deste
Relatório de Auditoria e apresentou um plano de providências considerado insuficiente para
solucionar boa parte dos itens elencados nas constatações.
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Ressalta-se que foram identificadas diversas fragilidades, de alta gravidade e relevância, no
âmbito dos procedimentos internos realizados pela Pasta para a celebração de parcerias e
contratações de natureza artística, o que demanda a adoção, com urgência, de medidas concretas e
estruturadas pela Unidade, com vistas a sanar as irregularidades verificadas e mitigar sua repetição
em contratações futuras.
Do resultado dos trabalhos, destacamos as seguintes constatações, apresentadas de forma resumida
abaixo:
CONSTATAÇÃO 01 – Falha na fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de
Cultura: ausência de análise da contratação de fornecedores, pelas entidades privadas
parceiras, o que demonstra desrespeito aos princípios administrativos conforme orientação
do Tribunal de Contas da União.
Foi verificado que do total repassado à ONG Jovens do Brasil e à empresa Aioká Produção e
Eventos (R$ 1.477.100,00), um montante de R$ 702.660,00 (47%) foi utilizado para a contratação
de pessoas físicas e/ou jurídicas que possuem vinculação direta entre si, sem qualquer
demonstração de que os valores efetivamente pagos estão de acordo com os praticados em
mercado.
Principal Recomendação: Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura solicite o
ressarcimento ao erário público no valor de R$ 702.660,00 (setecentos e dois mil, seiscentos e
sessenta reais), referente às contratações com vinculação direta entre a empresa Aioká Produção e
Eventos e a ONG Jovens do Brasil, as quais estão em desconformidade em relação à
jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão 353/2055, Acórdão 3023/2019 e
Acórdão 889/2018), além de descumprimento do Artigo 40 § 1º do Decreto Municipal nº
57.575/2016.
CONSTATAÇÃO 02 – Duplicidade de pagamento para a realização de eventos diversos.
Verificou-se a ocorrência de sobreposição de valores entre repasses relativos a 03 eventos que
foram pagos com recursos de parcerias, através da Secretaria Municipal de Cultura, e que também
foram objeto de execução pela Casa Civil da Secretaria do Governo Municipal, totalizando
prejuízo ao erário no valor de, ao menos, R$ 88.300,00.
Principal Recomendação: Recomenda-se à Secretaria Municipal de Cultura a abertura de processo
administrativo, em que sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa, para a solicitação de
ressarcimento ao erário público do valor do prejuízo identificado de, aproximadamente, R$
88.300,00, frente à Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil (CNPJ
04.257.105/0001-81).
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CONSTATAÇÃO 03 – Celebração de parceria com empresa, por meio de Termo de
Colaboração, em desacordo à Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº
57.575/2016.
Foi apurado que houve a celebração de termo de colaboração, para a execução de eventos
pretendidos pela Administração, com a empresa Aioká (sociedade com fins lucrativos), o que
configura afronta à Lei Federal n° 13.019/2014, ao Decreto Municipal n° 57.575/2016 e,
especialmente, à Lei Federal n° 8.666/93.
Principal Recomendação: Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura abstenha-se de
celebrar parcerias com sociedades de fins lucrativos, de modo a obedecer ao disposto no artigo 2°,
inciso II, da Lei Federal n° 13.019/2014.
CONSTATAÇÃO 10 – Ausência das prestações de contas das parcerias celebradas, em
descumprimento ao Decreto Municipal nº 57.575/2016.
Foi verificada a falta de tempestividade tanto das entidades parceira, em relação à apresentação de
documentos para prestação de contas, bem como da Secretaria Municipal de Cultura, no que tange
à análise da prestação de contas apresentadas.
Principal Recomendação: Recomenda-se que, no caso de parcerias celebradas com organizações
da sociedade civil, a Secretaria Municipal de Cultura:
(i) exija a apresentação tempestiva das prestações de contas das entidades parceiras, nos termos do
artigo 58 do Decreto Municipal nº 57.575/2016, bem como aplique as penalidades cabíveis no
caso de inadimplemento; e
(ii) proceda com a análise tempestiva das prestações de contas apresentadas, observando-se o
prazo estabelecido no respectivo instrumento de parceria.
CONSTATAÇÃO 14 – Fragilidade na justificativa de valores concedidos às contratações de
natureza artística, em desacordo aos princípios administrativos e à jurisprudência do
Tribunal de Contas da União.
Foi averiguada a ausência ou inadequada justificativa quanto aos valores de cachês pagos nas
contratações de natureza artística.
Principal Recomendação: Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura mantenha
cadastro atualizado (complementar ao cadastro mencionado na Recomendação 20) em que se
inclua, no mínimo, os três últimos valores de cachês pagos aos artistas a serem contratados e
histórico das contratações realizadas pela Pasta; data das contratações anteriores; local do evento
(São Paulo ou outras cidades); tipo de evento (show único ou festival, por exemplo); e outras
informações que possam ser consideradas úteis (seguidores em redes sociais e aplicativos de
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músicas, por exemplo) para a averiguação de que o cachê a ser pago e/ou solicitado está de acordo
com o mercado.
Ainda, considerando as irregularidades na infração aos princípios administrativos
(Constatação 001), a duplicidade de pagamento para a realização de eventos diversos
(Constatação 002), a celebração de parceria com empresa (Constatação 003), a ausência de
prestações de contas de parcerias celebradas (Constatação 010), a aprovação irregular de
prestações de contas (Constatação 011), a ausência de análise do nexo de causalidade dos
valores pagos (Constatação 012), a ausência da análise de exclusividade para contratações
por inexigibilidade de licitação (Constatação 013), a ausência de justificativa para os valores
concedidos às contratações de natureza artística (Constatação 014), e a ausência de
documentos comprobatórios da execução das apresentações artísticas (Constatação 015),
recomendamos o encaminhamento deste relatório à Corregedoria Geral do Município para
averiguação quanto aos procedimentos de apuração de responsabilidades/prejuízos decorrentes da
atuação da empresa Aioká Produção e Eventos Ltda. (CNPJ: 24.111.302/0001-03), da Associação
Beneficente Educacional Jovens do Brasil (CNPJ 04.257.105/0001-81) e dos agentes públicos
envolvidos.
Por fim, recomendamos o encaminhamento deste relatório, em cumprimento à Constituição
Federal, ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo, bem como para o Ministério
Público do Estado de São Paulo e para a Câmara Municipal de São Paulo.
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2. METODOLOGIA
Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo:





Planejamento dos trabalhos;
Solicitação de processos, documentos e/ou informações à Secretaria Municipal de Cultura;
Consulta e análise dos Processos Administrativos relacionados às contratações objeto desta
auditoria;
Conferência e análise, por amostragem, de conformidade dos comprovantes e da
documentação relativa às contratações.
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A seguir, será apresentada uma “Manifestação Inicial da Secretaria Municipal de
Cultura”, contendo breve informação encaminhada pela Pasta.
Após, no próximo item, serão apresentadas as constatações, as quais correspondem aos
achados de auditoria identificados pela Equipe de Auditoria. Para cada constatação, serão
apresentados a manifestação da unidade, o plano de providências e o prazo de
implementação conforme respostas concedidas pela Pasta.
Ao final, será apresentada a análise da Equipe de Auditoria seguida das recomendações de
auditoria endereçadas à Secretaria Municipal de Cultura para fins de providências e
tomadas de decisões.
MANIFESTAÇÃO INICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
“Primeiramente, e em conformidade com o apontamento da Assessoria Jurídica, cumpre
esclarecer que, como o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil apenas começou
a vigorar em 2017, esta Pasta vem envidando esforços para, além de realizar sua devida
implementação, também realizar estudos acerca do tema, que tem várias particularidades em
diferentes departamentos desta Secretaria.
Ademais, cabe destacar que houve intensa modificação no quadro funcional, que apenas se
encontra relativamente estável há menos de um ano, sendo que uma das áreas responsáveis pelas
Parcerias está com sua formação atual há menos de dois meses e a Comissão de Monitoramento
e Avaliação, por sua vez, constituída para cumprir os requisitos do art. 35 e incisos da Lei
Federal nº 13.019/14, foi criada em 27 de fevereiro de 2019.
Assim, com o grande volume de contratações e parcerias que a Secretaria Municipal de Cultura
já realiza em sua Programação regular e o crescente volume de contratações e parcerias
oriundas de emendas parlamentares, a incorporação de todos os novos procedimentos advindos
da aplicação da Lei Federal nº 13.019 e seu decreto regulamentador não ocorreu de imediato,
apesar do compromisso desta Pasta para efetuar essa adequação na maior brevidade possível.
Muitos dos equívocos levantados já foram sanados e os demais também o serão com máximo zelo.
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Feitas estas considerações, passa-se aos pontos específicos levantados na auditoria da
Controladoria Geral do Município.”
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4. CONSTATAÇÕES
CONSTATAÇÃO 01 – Ausência de análise da contratação de fornecedores, pelas entidades
privadas parceiras, o que demonstra desrespeito aos princípios administrativos conforme
orientação do Tribunal de Contas da União.
O Estatuto Social da Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil, datado de 26/09/2017,
disponível no Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0012901-0 (2ª Moto Fest São Paulo), sob o
título de “Estatuto Social e ATA da última reunião (010867847)”, define a entidade como:
“(...) associação civil, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fins econômicos, com
prazo de duração indeterminado, de caráter filantrópico, assistencial, promocional,
cultural, recreativo e educacional, creche, eventos, sem cunho político ou partidário,
com a finalidade de atender a todos independente de classe social, nacionalidade, sexo,
raça, cor e crença religiosa”. (grifos nossos)

Em análise dos processos relacionados às contratações da Associação Beneficente Educacional
Jovens do Brasil e da empresa Aioká Produção e Eventos Ltda., foi verificada a existência de
vinculo direto entre as entidades.
A título de exemplificação, de acordo com documento “Projeto Descritivo Completo (5763600)”,
disponível no Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0014002-0 (1º Festival de Verão de Ermelino
Matarazzo), a Aioká é um projeto social da ONG Jovens do Brasil:
Aioká Produção e Eventos Ltda é uma empresa que possui produtores culturais atuantes
na área de evento há mais de 10 anos.
A empresa surgiu de um Projeto Social Cultural denominada Ong Jovem do Brasil
(atuante em vários eventos públicos de São Paulo) com objetivo de fonte de recursos e
subsídios estrutural das atividades culturais da mesma. (grifos nossos)

Desta forma, temos que a Aioká e a ONG Jovens do Brasil fazem parte de uma “mesma rede de
atuação”. Sendo assim, a contratação da empresa Aioká para prestar serviços à Associação (e
vice-versa), bem como a contratação de colaboradores vinculados às entidades – seja para a
prestação de serviços vinculados à organização de eventos, seja para a contratação de natureza
artística – pode configurar desrespeito aos princípios administrativos, em razão da inexistência de
pesquisa de mercado e/ou favorecimento direto.
Sobre tal situação, o Tribunal de Contas da União (TCU) possui inúmeras decisões, a respeito de
parcerias celebradas com entidades privadas, no que tange à obrigatoriedade de que sejam
respeitados os princípios administrativos. Em decisão proferida por meio do Acórdão 353/2055, a
Egrégia Corte assim se pronunciou:
Dessa forma, a interpretação que parece se integrar ao ordenamento jurídico de modo
mais harmônico é a de que as despesas decorrentes da aplicação de recursos repassados
mediante convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos estão sujeitas, no que
couber, às disposições da Lei 8.666/93, conforme estabelecido em seu art. 116.
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Primeiro, porque inteiramente de acordo com o comando constitucional, que impõe a
licitação como regra a ser adotada, sempre que houver o envolvimento de recursos
públicos; segundo, porque a par de fixar regras a serem seguidas - no que couber - pelos
convenentes na gestão de recursos públicos, os procedimentos são, em essência, os
mesmos impostos aos entes públicos, o que determina, guardadas as diferenças, uma
saudável padronização.
Não significa dizer que o particular, ao aplicar recursos públicos provenientes de
convênios celebrados com a administração federal, esteja sujeito ao regramento
estabelecido na Lei 8.666/93. No entanto, sendo a licitação imposição de índole
constitucional ela não representa apenas um conjunto de procedimentos como se estes
fossem um fim em si mesmos. Representa fundamentalmente um meio de tutelar o
interesse público maior que tem por meta garantir o cumprimento dos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que devem estar
presentes em qualquer operação que envolva recursos públicos. (grifos nossos)

Em decisão recente – proferida por meio do Acórdão 3023/2019-Primeira Câmara – relembrou a
Corte da necessidade de atendimento aos princípios administrativos ao enunciar que:
É irregular a contratação por entidade privada, com recursos de convênio ou
instrumento congênere, de empresa cujos sócios tenham relação de parentesco com os
seus dirigentes, pois, embora possa realizar procedimento mais simplificado de licitação,
a entidade privada está obrigada a preservar a impessoalidade e a moralidade
administrativa na seleção de suas propostas e nas respectivas contratações.

A seguir, apresentaremos os casos de contratações que foram de encontro aos preceitos aqui
elencados.


Contratação de natureza artística: Zé da Lua e Trio da Lua.

O Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0005637-3 trata da contratação de natureza artística, por
inexigibilidade, do Sr. Wagner Ufracker da Silva (CPF 164.XXX.XXX-XX) conhecido como “Zé
da Lua”, para a realização de performance programada para o dia 13/06/2018 na Vitrine da Dança
(Olido), conforme documento constante do processo em análise sob o título “Solicitação
SMC/CCULT/OLIDO 8473361”.
A contratação foi intermediada pela empresa Aioká Produções e Eventos Ltda. e, no currículo do
contratado, disponível no processo em análise, sob o título de “Documento do artista lider
(8473448)”, constava a seguinte afirmação:
Atualmente é diretor da Ong Jovens do Brasil, responsável pelas TV São Miguel e TV
Itaquera, Coordenador do Trio da Lua, SP Forró, Bloco do Baião, faz parte do conselho
do Instituto Federal de São Paulo, Campos São Miguel, local onde está o Studio de
gravação da TV SÃO MIGUEL. (grifo nosso)

Além disso, o Sr. Wagner Ufracker da Silva. aparece listado como Secretário da ONG Jovens do
Brasil (Figura 1), conforme Estatuto Social, datado de 26/09/2017, disponível no Processo
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Eletrônico SEI nº 6025.2018/0012901-0 (2ª Moto Fest São Paulo), sob o título de “Estatuto Social
e ATA da última reunião (010867847)”.
Figura 1 - Relação de membros da Diretoria e Conselho Fiscal

Fonte: Estatuto Social “Jovens do Brasil” (Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0012901-0)

A mesma situação pode ser observada quando da análise do Processo Eletrônico SEI nº
6025.2018/0004883-4, referente à contratação do “Trio da Lua”, para evento programado para o
dia 16/05/2018, cuja formação inclui o Sr. Wagner Ufracker da Silva (Zé da Lua), R. S.G. (CPF
344.XXX.XXX-XX) e J. H. P. C. J. , conhecido como “Zé Junior do Acordeon” (CPF
966.XXX.XX-XX).
Entre 2017 e 2018, a Secretaria desembolsou um montante no valor de R$ 10.000,00 para
pagamentos direcionados ao artista “Zé da Lua” e ao “Trio da Lua”, conforme Quadro 1.
Quadro 1 - Valores pagos ao artista “Zé da Lua” e Trio da Lua
Descrição

VALOR_BRUTO

Processo Eletrônico SEI nº

Contratante

Show - Trio da Lua

R$ 2.000,00

6025.2018/0004883-4

Aioká

Show - Zé da Lua

R$ 2.000,00

6025.2018/0005637-3

Aioká

Show - Trio da Lua

R$ 3.000,00

6025.2017/0007074-9

Jovens do Brasil

Show - Trio da Lua

R$ 3.000,00

6025.2017/0010355-8

Jovens do Brasil
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Total



R$ 10.000,00
Fonte: Quadro 1 – conforme especificado na coluna 3

Contratação de natureza artística: Vitrola SP.

O Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0003485-0 trata de parceria junto à ONG Jovens do
Brasil para a realização do evento “59ª Festa do 1º de Maio de Ermelino Matarazzo”, o qual,
entre outras despesas, indicou a contratação artística da banda “Vitrola SP” pelo valor de R$
3.000,00.
Não há no processo analisado qualquer informação adicional sobre a banda, porém, em consulta
ao Processo Eletrônico SEI nº 6036.2018/0001447-6, que trata da contratação de artistas diversos
pela Subprefeitura de Ermelino Matarazzo, foi verificado que esta Unidade também efetuou
repasses para despesas com a banda e ao processo foi anexado documento onde consta informação
sobre a formação da banda, sendo que, de acordo com a ficha técnica, o artista Sr. Thiago
Fernandes Gamarra (CPF 338.XXX.XXX-XX) era um dos membros (Figura 2).
Figura 2 - Ficha Técnica da banda Vitrola SP (doc. SEI nº 013339047)

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6036.2018/0001447-6

Ocorre que o Sr. Thiago Fernandes Gamarra, além de membro da banda contratada com recursos
da parceria, ainda é um dos sócios da empresa Aioká Produção e Eventos Ltda. (Figura 3),
vinculada diretamente à ONG Jovens do Brasil.
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Figura 3 - Parte de contrato social da empresa Aioká Produções e Eventos Ltda. ME

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0013944-7



Contratação da empresa Aioká Produção e Eventos Ltda. pela Associação
Beneficente Educacional Jovens do Brasil.

Como já mencionado, a empresa Aioká Produções e Eventos Ltda. é um “Projeto Social
Cultural” da ONG Jovens do Brasil. A Equipe de Auditoria analisou os processos relacionados às
17 contratações em favor da Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil e verificou
que, para fins de prestação de contas, a ONG encaminhou comprovantes de despesas em nome da
Aioká cujo montante totalizou R$ 303.200,00 (Quadro 2).
Quadro 2 - Notas fiscais emitidas pela ONG Jovens do Brasil para contratação da empresa Aioká

Descrição

1º Music Rock Show
de São Miguel Paulista

1º de Maio de
Ermelino Matarazzo

Valor do
repasse

R$ 60.000,00

R$ 315.000,00

Processo Eletrônico
SEI

6025.2018/0003399-3

6025.2018/0003485-0

Documento
Prestação de
Contas Notas
Fiscais
(011481716)
Prestação de
Contas Notas
Fiscais
(011481711)

4ª Arraia Ermelino
Matarazzo

R$ 200.000,00

6025.2018/0006267-5

Prestação de
Contas
(011481704)

2ª Edição do Festival
MPB (Ermelino

R$ 80.000,00

6025.2018/0013268-1

Nota Fiscal
(015995748)

Valor Global
(notas fiscais
em nome da
Aioká)
R$ 12.000,00
R$ 5.000,00

Nº da
Nota
21
22

R$ 20.000,00

20

R$ 26.000,00

24

R$ 6.000,00

25

R$ 20.000,00
R$ 13.000,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 34.200,00
R$ 28.000,00

27
28
29
30
55
56
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Matarazzo/Ponte Rasa)
Zapata Facção Black
Rock

R$ 15.000,00

6025.2018/0013272-0

2ª Moto Fest São Paulo

R$ 200.000,00

6025.2018/0012901-0

Festa dos Povos

R$ 200.000,00

6025.2018/0013183-9

October Pink Fest

1º Festival Infantil
Arco Iris



Nota Fiscal
(015995887)
Nota Fiscal
(015995653)
Nota Fiscal
Entidade
(013730000)

Nota Fiscal dos
Serviços e
R$ 30.000,00
6025.2018/0014671-2
Despesas do
Projeto
(014244787)
Nota Fiscal
R$ 20.000,00
6025.2018/0014976-2
(015995550)
TOTAL
Fonte: Quadro 2 – conforme coluna 03.

R$ 5.000,00
R$ 9.000,00
R$ 20.000,00
R$ 5.000,00
R$ 18.000,00
R$ 10.000,00
R$ 30.000,00
R$ 6.000,00

48
49
57
58
67
72
75
71

R$ 13.000,00

82

R$ 5.000,00

83

R$ 303.200,00

Contratação da Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil pela empresa
Aioká Produção e Eventos Ltda.

A empresa Aioká celebrou contrato com a Secretaria Municipal de Cultura para a realização de 03
eventos, sendo que, em 02 destes eventos, foram verificadas contratações em favor da ONG
Jovens do Brasil, a qual, conforme já mencionado, está vinculada diretamente à empresa
contratada.
Para fins de prestação de contas, a empresa apresentou notas fiscais no montante total de R$
35.000,00 em favor da ONG Jovens do Brasil (Quadro 3).
Quadro 3 - Notas fiscais emitidas pela empresa Aioká para a contratação da ONG Jovens do Brasil

Descrição

1ª Festa dos Estados de
Ermelino Matarazzo e
Ponte Rasa

1º Moto Rock Solidário
de Itaquera

Valor Bruto
(repasse)

R$ 60.000,00

Processo
Eletrônico SEI

Documento

6025.2017/0012667
-1

Documento Notas
Apresentadas
proponente pos
Notificação
(012375656)

Documento de Nota
6025.2017/0013944
R$ 30.000,00
Fiscal Prestação de
-7
Contas (011883779)
TOTAL
Fonte: Quadro 3 – conforme coluna 03.

Valor Global
(notas fiscais
em nome da
ONG Jovens
do Brasil)

Nº da
Nota

R$ 6.000,00

9

R$ 3.000,00

10

R$ 3.000,00

11

R$ 5.000,00

12

R$ 2.000,00

13

R$ 4.000,00

16

R$ 12.000,00

15

R$ 35.000,00
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Contratação da empresa Grupo Jovens do Brasil Comércio e Serviços Ltda – ME
pela empresa Aioká Produção e Eventos Ltda. e pela Associação Beneficente
Educacional Jovens do Brasil.

A empresa Grupo Jovens do Brasil Comércio e Serviços Ltda – ME (CNPJ 19.121.930/000121), possui em seu quadro societário, o Sr. F. S. (CPF 320.XXX.XXX-XX), o qual também atua
na ONG Jovens do Brasil na função de 1º Conselheiro Fiscal.
Tal informação pode ser comprovada por meio do Estatuto Social, datado de 26/09/2017,
disponível no Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0012901-0 (2ª Moto Fest São Paulo), sob o
título de “Estatuto Social e ATA da última reunião (010867847)” (Figura 4).
Figura 4 - Termo de Posse de Conselheiro Fiscal

Fonte: Estatuto Social “Jovens do Brasil”

A empresa Grupo Jovens do Brasil foi contratada pela ONG Jovens do Brasil e pela Aioká para a
prestação de serviços diversos.
A soma das notas fiscais, emitidas em favor do Grupo Jovens do Brasil, totalizou um montante de
R$ 328.760,00 (Quadro 4).
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Quadro 4 - Notas fiscais emitidas em nome da empresa Grupo Jovens do Brasil

Valor Bruto

Processo Eletrônico
SEI

R$ 60.000,00

6025.2018/00033993

1º de Maio de Ermelino
Matarazzo

R$ 315.000,00

6025.2018/00034850

4ª Arraia Ermelino
Matarazzo

R$ 200.000,00

6025.2018/00062675

R$ 80.000,00

6025.2018/00132681

Nota Fiscal
(015995748)

R$ 15.000,00

6025.2018/00132720

Nota Fiscal
(015995887)

R$ 200.000,00

6025.2018/00129010

Nota Fiscal
(015995653)

Descrição

1º Music Rock Show de
São Miguel Paulista

2ª Edição do Festival
MPB (Ermelino
Matarazzo/Ponte Rasa)
Projeto Zapata Facção
Black Rock
2º Moto Fest São Paulo

4ª Edição Festa dos Povos

October Pink Fest

1ª Festa dos Estados de
Ermelino Matarazzo e
Ponte Rasa
1º Festival de Verão de
Ermelino Matarazzo

1º Moto Rock Solidário de
Itaquera

R$ 200.000,00

6025.2018/00131839

Documento

Prestação de
Contas Notas
Fiscais
(011481716)
Prestação de
Contas Notas
Fiscais
(011481711)
Prestação de
Contas
(011481704)

Nota Fiscal
Entidade
(013730000)

Nota Fiscal
dos Serviços e
6025.2018/0014671R$ 30.000,00
Despesas do
2
Projeto
(014244787)
Documento
Nota Fiscal
6025.2017/0012667R$ 60.000,00
Solicitada em
1
Relatorio
(012375669)
Documento de
6025.2017/0014002R$ 150.000,00
Notas Fiscais
0
(012260888)
Documento de
Nota Fiscal
6025.2017/0013944R$ 30.000,00
Prestação de
7
Contas
(011883779)
Total
Fonte: Quadro 4 – conforme coluna 3.

Valor Global
(notas fiscais
em nome da
Grupo Jovens)

Nº da
Nota

R$ 10.000,00

5

R$ 96.800,00

6

R$ 20.000,00

7

R$ 15.000,00

8

R$ 13.550,00

10

R$ 960,00

17

R$ 16.000,00

16

R$ 1.000,00

18

R$ 10.000,00

26

R$ 15.000,00

22

R$ 4.500,00

29

R$ 10.000,00

36

R$ 20.000,00

35

R$ 12.000,00

37

R$ 45.000,00

38

R$ 16.050,00

2

R$ 21.900,00

3

R$ 1.000,00

4

R$ 328.760,00
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Notas fiscais emitidas pela empresa Aioká Produção e Eventos Ltda. em seu favor.

Além da contratação de empresas vinculadas, foi verificada que a empresa Aioká emitiu notas
fiscais para que ela mesma prestasse o serviço contratado. Os valores de notas fiscais emitidas
somaram R$ 22.700,00 (Quadro 5).
Quadro 5 - Notas fiscais com a empresa Aioká indicada como prestadora e tomadora dos serviços prestados

Descrição

Festa dos Estados de
Ermelino Matarazzo e Ponte
Rasa

1º Festival de Verão de
Ermelino Matarazzo

1º Moto Rock Solidário de
Itaquera

Valor Bruto
(repasse)

Processo Eletrônico
SEI

Documento

6025.2017/00126671

Documento
Notas
Apresentadas
proponente pos
Notificação
(012375656)

Valor Global
(notas fiscais
- contratação
direta)
R$ 4.000,00

Nº da
Nota
5

R$ 1.500,00

6

R$ 1.200,00

7

Documento de
Notas Fiscais
(012260888)

R$ 4.000,00

8

R$ 2.000,00

9

R$ 5.000,00

10

Documento de
Nota Fiscal
6025.2017/0013944R$ 30.000,00
Prestação de
7
Contas
(011883779)
TOTAL
Fonte: Quadro 5 – conforme coluna 3.

R$ 2.000,00

11

R$ 1.500,00

12

R$ 1.500,00

13

R$ 60.000,00

R$ 150.000,00

6025.2017/00140020

R$ 22.700,00

Desta forma, temos que, do total repassado à ONG Jovens do Brasil e à empresa Aioká Produção
e Eventos (R$ 1.477.100,00), um montante de R$ 702.660,00 (47%) foi utilizado para a
contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas que possuem vinculação direta entre si, sem qualquer
demonstração de que os valores efetivamente pagos estão de acordo com os praticados em
mercado.
Somam-se à gravidade deste cenário as diversas irregularidades que serão melhores detalhadas
neste documento:


Possibilidade de que integrantes distintos da administração pública tenham empregado
erário público para gastos idênticos;



Celebração de parceria por meio de instrumento jurídico inadequado à condição jurídica da
Contratada ou da proposta apresentada;



Ausência da prestação de contas;
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Ausência, quando da prestação de contas, da comprovação de que os de que os valores
solicitados foram devidamente utilizados nos produtos/serviços indicados no orçamento.



Ausência de análise do nexo de casualidade de valores pagos com recursos públicos.

Em resumo, as práticas identificadas vão de encontro aos princípios da economicidade,
impessoalidade, moralidade e transparência que norteiam as parcerias celebradas entre a
administração pública e aqueles que recebem recursos do erário público para a prestação de
serviço.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“A auditoria chama atenção para a existência de vinculo direto entre Associação
Beneficente Educacional Jovens do Brasil e a empresa Aioká Produção e Eventos Ltda,
afirmando poder configurar desrespeito aos princípios administrativos, em razão da inexistência
de pesquisa de mercado e/ou favorecimento direto.
Inicialmente, cabe destacar que a instrução dos processos se deu conforme a lei. A recusa
dos representantes dos artistas só pode ocorrer caso haja uma forte constatação de fraude, que
naquele momento não foi nítida. Há grande volume de processos, conduzidos por servidores
diferentes. Este fato pode contribuir para que não fosse evidente a contratação de tal empresa ou
mesmo a associação entre empresa e entidade contratada.
Outrossim, em relação ao vínculo entre a empresa, a entidade ou artista, ainda que este
setor possuísse qualquer influência a este respeito, o que não se aplica, o Art. 40 § 1º, do Decreto
Municipal nº 57575/2016, prevê, inclusive, pagamento aos dirigentes que exerçam ações previstas
no plano de trabalho, razão pela qual em caso de execução de ação prevista se faz necessário o
devido pagamento equivalente. No que concerne à nota fiscal emitida pela empresa Aioká
Produções e Eventos LTDA. em seu favor, este Setor enviou a notificação de irregularidade, da
qual a empresa se defendeu afirmando se tratar de pagamento efetuado ao sócio que exerceu
ação no projeto, fundamentada no referido art. 40.
Por fim, os projetos, plano de trabalho e valores praticados no mercado são analisados
pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.”
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Estruturação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, orientação quanto à análise
da contratação de fornecedores e criação das regras suplementares pontuadas no item 8.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
Imediato no que se refere à Comissão de Monitoramento e Avaliação; implementação das
regras suplementares previstas para 2020.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Em sua manifestação, a Unidade reconheceu que não identificou tempestivamente as
irregularidades apontadas quanto às infrações aos princípios administrativos da moralidade e
impessoalidade, por conta de um volume extenso de processos sendo coordenados por servidores
distintos.
Cabe mencionar que tal deficiência na condução de processos internos na Unidade não pode ser
acatada como justificativa das falhas na fiscalização e na verificação da transparência quanto à
seleção e contratação de fornecedores e prestadores de serviços, visto que houve por parte de
SMC omissão na edição de normativo referente às regras suplementares, prevista no Decreto
Municipal nº 57.575/2016, que pudesse auxiliar na fiscalização da prestação de contas.
Ademais, ao ter conhecimento sobre os problemas relacionados ao grande volume de processos e
a ausência de um número de servidores adequados, deve a Administração Pública estudar medidas
para o aperfeiçoamento dos controles internos e mitigação dos riscos que possam causar danos à
imagem da Prefeitura e/ou ao erário público municipal.
Adicionalmente, a Secretaria Municipal de Cultura citou que não existe previsão legal expressa
que proíba a empresa de contratar outras empresas ou pessoas a ela relacionadas.
Cumpre ressaltar que, apesar de não existir previsão legal expressa (como observado pela
Unidade), há, na jurisprudência, conforme indicado no conteúdo da constatação, o entendimento
consolidado de que casos como este configuram desrespeito aos princípios administrativos que
regem contratações realizadas com erário público.
Além do Acórdão 3023/2019 do Tribunal de Contas da União, mencionado na constatação, cita-se
o Acórdão 889/2018, que determina que:
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É irregular a contratação, por entidade convenente, de empresas cujos sócios ou
dirigentes sejam também gestores ou funcionários da convenente, por ofensa aos
princípios da moralidade e da impessoalidade.

O Decreto Municipal nº 57.575, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a aplicação, no
âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, da Lei nº 13.019, de 31 de julho de
2014, determina que:
Art. 40. Poderá ser paga com recursos da parceria a remuneração da equipe
dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da
sociedade civil, observados os requisitos do artigo 46 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§ 1º Para os fins deste decreto, considera-se equipe de trabalho o pessoal necessário à
execução do objeto da parceria, que poderá incluir pessoas pertencentes ao quadro da
organização da sociedade civil ou que vierem a ser contratadas, inclusive os dirigentes,
desde que exerçam ação prevista no plano de trabalho aprovado, nos termos da
legislação cível e trabalhista. (grifos nossos)

Perante a interpretação legal conjuntamente à jurisprudência é esperado que os recursos da
parcerias sejam utilizados para o pagamento de remuneração de pessoas físicas que pertencem ao
quadro da organização da sociedade civil, desde que devidamente dimensionado no plano de
trabalho.
Ou seja, a contratação de pessoas jurídicas, vinculadas à parceira recebedora de recursos públicos
da administração pública, vai de encontro à legislação e ao entendimento jurisprudencial.
Ainda, destaca-se que no tocante à manifestação da SMC quanto à irregularidade cometida pela
Aioká Produções e Eventos Ltda., na contratação de serviços prestados por ela mesma e na
emissão de notas fiscais em seu favor, resta claro que a argumentação desta entidade de que foram
feitos pagamentos aos sócios com funções especificadas nos planos de trabalho encontra-se
superada por ausência de elementos comprobatórios tendo em vista as inconsistências apuradas
em relação ao art. 40 § 1º, do Decreto Municipal nº 57.575/2016.
Embora haja a explicação, pela Aioká Produções e Eventos Ltda., de que os sócios exerciam ações
nos respectivos projetos descritivos, não há evidências de que os mesmos, de fato, cumpriram tais
funções, visto que as discriminações dos serviços nas notas fiscais contemplam apenas a prestação
realizada, sem detalhamento de quem a executou na realidade. Observa-se tal constatação no
Quadro 6 a seguir:
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Quadro 6 - Apresentação de serviços que possuem como Prestadora e Tomadora a mesma Empresa - Aioká
Produções e Eventos Ltda.

Evento

Festa dos
Estados de
Ermelino
Matarazzo e
Ponte Rasa

1º Festival de
Verão de
Ermelino
Matarazzo

1º Moto Rock
Solidário de
Itaquera

Processo Eletrônico
SEI

6025.2017/0012667-1

6025.2017/0014002-0

Valor Total
da Nota

Nº da Nota

R$ 4.000,00

5

R$ 1.500,00

6

R$ 1.200,00

7

R$ 4.000,00

8

R$ 2.000,00

9

R$ 5.000,00

10

R$ 2.000,00

11

R$ 1.500,00

12

R$ 1.500,00

13

6025.2017/0013944-7

Discriminação dos
Serviços (Notas
Fiscais)
Prestação de
Serviço de
Produtor
Prestador de
Serviço de Auxiliar
de Produção
Prestação de
Serviço de Buffet Camarim
Prestação de
Serviço de
Produtor
Prestador de
Serviço de 01
Auxiliar de
Produção
Prestação de
Serviço de Buffet Camarim
Serviço de
Produção
Executiva Administrativa
Serviço de
Produtor
Serviço de Buffet
para Camarim

Projeto
Descritivo
(Plano de
Trabalho)

SEI 5466655

SEI 5763600

SEI 5749310

Fonte: Quadro 6 – conforme coluna 2.

Por meio da análise referente aos planos de trabalho concernentes aos 03 eventos em voga, não foi
possível identificar a atuação dos sócios nos serviços relacionados no Quadro 6, conduzindo a
uma inconsistência perante a justificativa da empresa, que apresentou sua defesa embasada no art.
40 § 1º, do Decreto Municipal nº 57.575/2016.
Com isso, mantém-se, integralmente, o posicionamento apresentado no teor desta constatação.
Por fim, a Pasta não informou um plano de providências concreto e detalhado para garantir a
identificação e o saneamento de problemas similares.
RECOMENDAÇÃO 01
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura solicite o ressarcimento ao erário público no
valor de R$ 702.660,00 (setecentos e dois mil, seiscentos e sessenta reais), referente às

23

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

contratações com vinculação direta entre a empresa Aioká Produção e Eventos e a ONG Jovens do
Brasil, as quais estão em desconformidade à jurisprudência do Tribunal de Contas da União
(Acórdão 353/2055, Acórdão 3023/2019 e Acórdão 889/2018), além de descumprimento do
Artigo 40 § 1º do Decreto Municipal nº 57.575/2016.
RECOMENDAÇÃO 02
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura solicite junto às organizações parceiras auto
declaração onde reste consignado que a parceira não realizou a contratação de serviços em geral,
obras e compras com empresas cujo sócio seja integrante de seu quadro de pessoal ou que atue
como dirigente da entidade, sendo tal restrição aplicável a parentes de até quarto grau
consanguíneo ou afim. A autodeclaração deverá ser apresentada junto à prestação de contas a ser
encaminhada para a Unidade.
CONSTATAÇÃO 02 – Duplicidade de pagamento para a realização de eventos diversos.
Em análise a processos similares, foi verificado que há, pelo menos, 03 eventos que foram pagos
com recursos da parceria, através da Secretaria Municipal de Cultura, que também foram objeto
de execução pela Casa Civil da Secretaria do Governo Municipal.
O Contrato nº 008/2018-SGM/Casa Civil, junto à São Paulo Turismo S/A (SPTuris), trata da
“contratação de serviços de produção, execução e fiscalização de eventos, com o fornecimento de
infraestrutura constituída por equipamentos, serviços e produtos, contratação artística,
contratação de pessoal técnico e operacional e eventual locação de áreas”.


4ª Edição do Arraia de Ermelino Matarazzo.

O Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0006267-5 trata de parceria entre Cultura e a Associação
Beneficente Educacional Jovens do Brasil para a realização do 4º Arraiá de Ermelino Matarazzo,
ocorrido em 09 e 10 de junho de 2018 na Praça Benedito Ramos Rodrigues.
Entre as despesas de contratação de serviços e locação estrutural, a ONG Jovens do Brasil, por
meio de plano de trabalho (doc. SEI nº 8749283), apresentou o seguinte orçamento (Figura 5).
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Figura 5 - Orçamento parcial do 4º Arraiá de Ermelino Matarazzo

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0006267-5

No Processo Eletrônico SEI nº 6010.2018/0001665-5 consta que foi realizado pagamento à
SPTuris, em novembro de 2018, no valor de R$ 293.118,07 para a execução de organização de
eventos diversos, sendo que um dos eventos refere-se ao 4º Arraia de Ermelino Matarazzo (Figura
6).
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Figura 6 - Custo Final 4º Arraiá de Ermelino Matarazzo

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6010.2018/0001665-5

É possível verificar que serviços solicitados, via parceria (marcados em vermelho na Figura 5), à
Secretaria Municipal de Cultura, foram, de forma paralela, executados pela SPTuris, por meio de
orçamento próprio.
O mesmo fato foi verificado em relação à organização da 2º Motofest (Processo Eletrônico SEI nº
6025.2018/0012901-0 – SMC e Processo Eletrônico SEI nº 6010.2018/0001840-2 – Casa Civil) –
Figura 7 e Figura 8 e da 4ª Edição - Festa dos Povos Processo Eletrônico SEI nº
6025.2018/0013183-9 – SMC e Processo Eletrônico SEI nº 6010.2018/0001868-2 – Casa Civil) –
Figura 9 e Figura 10.


2º Edição do Motofest.

- Orçamento proposto, por meio de plano de trabalho apresentado à Secretaria Municipal de
Cultura, pela ONG Jovens do Brasil:
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Figura 7 - Orçamento parcial do 2º Motofest (doc. SEI nº 010867525)

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0012901-0
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- Custo final da organização do evento pela SPTuris:
Figura 8 - Custo Final 2º Motofest (doc. SEI nº 012201852)

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6010.2018/0001840-2



4ª Edição da Festa dos Povos.

- Orçamento proposto, por meio de plano de trabalho apresentado à Secretaria Municipal de
Cultura, pela ONG Jovens do Brasil:
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Figura 9 - Orçamento parcial da 4ª Edição da Festa dos Povos (doc. SEI nº 010907476)

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0013183-9

- Custo final da organização do evento pela SPTuris:
Figura 10 - Custo Final 4º Edição da Festa dos Povos (doc. SEI nº 012338901)

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6010.2018/0001868-2
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Da análise dos orçamentos e custos finais despendidos pela Secretaria Municipal de Cultura e pela
SPTuris foi possível identificar despesas idênticas ou similares, quanto ao tipo e/ou quantificação,
o que pode sugerir que a Secretaria possa ter realizado pagamentos à associação parceira que
causaram prejuízo ao erário, em virtude de eventual duplicidade de pagamento para um mesmo
produto/serviço.
Vale ressaltar que, conforme será mencionado neste documento, a maioria dos processos
analisados não contém documentos comprobatórios que permitam concluir que todos os produtos
ou serviços identificados como despesas para a organização dos eventos, foram devidamente
utilizados na consecução destes (vide Constatações 010, 011 e 015).
Desta forma, apenas dos serviços idênticos ou similares entre os orçamentos das duas pastas (em
vermelho na Figura 5, Figura 7 e Figura 9), foi possível observar a ocorrência de sobreposição de
valores com o prejuízo ao erário no valor de R$ 88.300,00.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o controle de emendas é feito pela Casa
Civil que, conforme Portaria CC nº 1, de 26 de fevereiro de 2019, fica responsável por receber e
processar as solicitações dos vereadores. Esta Pasta somente recebe as propostas direcionadas a
ela, não tendo como ter ciência de execução paralela por outra Pasta do mesmo evento. Apenas a
Casa Civil poderia deter tal informação previamente à celebração das parcerias pela SMC ou
SPTuris.
Com relação aos apontamentos acerca da documentação para prestação de contas “Vale
ressaltar que, conforme será mencionado neste documento, a maioria dos processos analisados
não contém documentos comprobatórios, além de notas fiscais, de que todos os produtos ou
serviços identificados como despesas para a organização dos eventos, foram devidamente
utilizados na consecução destes (vide Constatações 10, 11 e 15)”, enfatiza-se que o Setor de
Parcerias desta Pasta exige os documentos constantes na Lei 13.019/2014 e no Art. 54 do
Decreto 57.575/2016, bem como a vistoria “in loco” efetuada pelo Gestor da Parceria.”
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Comunicação à Casa Civil da necessidade de averiguação de possível duplicidade.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Imediato”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Com relação ao apontamento, a Pasta afirmou que “somente recebe as propostas direcionadas a
ela, não tendo como ter ciência de execução paralela por outra Pasta do mesmo evento”. Ainda,
adicionou que “apenas a Casa Civil poderia deter tal informação previamente à celebração das
parcerias pela SMC ou SPTuris”. Ou seja, a SMC defendeu que a competência para o controle e
apuração da duplicidade de pagamento recai sobre a Casa Civil, e não sobre a Unidade auditada.
A Unidade informou também que “o Setor de Parcerias desta Pasta exige os documentos
constantes na Lei 13.019/2014 e no Art. 54 do Decreto 57.575/2016, bem como a vistoria “in
loco” efetuada pelo Gestor da Parceria” para fins de avaliação e monitoramento da prestação de
contas.
Ressalta-se que em nenhum dos três processos analisados Processo Eletrônico SEI nº
6025.2018/0006267-5 (4º Arraiá), Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0013183-9 (4º Edição da
Festa dos Povos) e Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0012901-0 (2º Motofest São Paulo)
foram encontrados relatórios relacionados à visita in loco com dados, informações e/ou registros
fotográficos comprobatórios.
A título de exemplo, no que tange à instrução do processo do 2º Motofest São Paulo, este traz a
seguinte informação no documento sob o título de “Relatório SMC/CAF/SPAR (022509708)”:
Quanto à efetiva realização do projeto, coube ao gestor da parceria, o servidor C. A. C.,
RF 838.XXX.X, o acompanhamento e fiscalização das atividades propostas. Segue
inserido sob o protocolo SEI (011368208), documento de Ateste emitido pelo senhor
gestor em, 26 de setembro de 2018, informando que os serviços foram iniciados a
contento e de acordo com a Cláusula Oitava do Termo de Fomento em epígrafe.

O “protocolo SEI (011368208)” mencionado, por sua vez, trata-se da “Informação
SMC/CAF/SPE Nº 011368208” constante do Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0014145-1,
que dispõe:
Informamos que os serviços prestados pela empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
EDUCACIONAL JOVENS DO BRASIL, inscrita no CNPJ sob o nº 04.257.105/0001-81,
durante o evento "2ª MOTO FEST SÃO PAULO, realizado na área livre da Praça
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Fortunato da Silveira (Praça do Morumbizinho), bairro de Vila Jacuí, São Paulo, no dia
07 de setembro de 2018, com período total e de acordo com o Termo de Fomento nº
045/SPAR-SMC-G/2018,
( ) não foram realizados
(X) foram iniciados a contento de acordo com a cláusula terceira do Termo de Fomento
nº 045/SPAR-SMC-G/2018 (SEI 011367397)
(

) não foram realizados a contento, pelo seguinte motivo:

Observa-se que se trata de informação padrão onde há um ateste genérico do Gestor da Parceria,
sem elementos adicionais que indiquem a realização de visita in loco.
No que se refere à ausência de documentos comprobatórios, além de notas fiscais, de que todos os
produtos ou serviços identificados como despesas para a organização dos eventos foram
devidamente utilizados na consecução destes, este problema será devidamente abordado e
analisado nas Constatações 10, 11 e 15.
Todavia, salienta-se que a ausência ou a inadequada fiscalização e avaliação da prestação de
contas corrobora para a ocorrência da má gestão do erário público e/ou da má prestação do serviço
público.
Na impossibilidade de verificar, por meio de registros fotográficos, vídeos e/ou visitas in loco de
que os produtos ou serviços discriminados foram prestados conforme plano de trabalho proposto e
conforme prestadores de serviços discriminados nas notas fiscais, a Secretaria fica propensa à
ocorrência de pagamentos irregulares e/ou em duplicidade a organizações parceiras ou empresas
contratadas.
Ressalta-se ainda que a Lei Municipal nº 16.974, de 23 de agosto de 2018 criou a Secretaria
Municipal de Turismo (SMTUR), sendo que o Decreto Municipal nº 58.381/2018, dispôs que:
Art. 3º Para a consecução das suas finalidades, a Secretaria Municipal de Turismo –
SMTUR tem as seguintes atribuições:
[...]
VIII - promover e executar a realização de eventos públicos municipais, quando
solicitado, que tenham por objeto atração e/ou desenvolvimento do turismo na Cidade de
São Paulo; (grifo nosso)

Ou seja, considerando que a SMTUR também é provável executor de eventos públicos, é
importante que a SMC encontre formas de colaboração com Turismo para que seja mitigada ou
evitada a ocorrência de pagamentos em duplicidade para a execução de um mesmo evento com o
orçamento de duas pastas distintas.
Quanto à irregularidade ora apontada, a manifestação da Unidade não trouxe elementos que
justifiquem a duplicidade de pagamentos identificada.
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Pelo exposto, reitera-se a ocorrência de sobreposição de valores, com prejuízo ao erário no
valor de R$ 88.300,00 (considerando apenas os serviços idênticos ou similares entre os
orçamentos da SMC e da SPTuris, conforme o conteúdo da constatação em comento).
Por fim, destaca-se que compete à Secretaria Municipal de Cultura, como órgão responsável pela
celebração e gestão das parcerias em questão, tomar as medidas cabíveis para a apuração das
responsabilidades e o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente.
RECOMENDAÇÃO 03
Recomenda-se à Secretaria Municipal de Cultura a abertura de processo administrativo, em que
sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa, para a solicitação de ressarcimento ao erário
público do valor do prejuízo identificado de, aproximadamente, R$ 88.300,00, frente à Associação
Beneficente Educacional Jovens do Brasil (CNPJ 04.257.105/0001-81), em razão da sobreposição
de valores identificada.
RECOMENDAÇÃO 04
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura envide esforços junto à Secretaria Municipal
de Turismo para a elaboração de orientação normativa quanto à realização de eventos na
municipalidade de São Paulo, no intuito de esclarecer as atribuições e responsabilidades de cada
uma das Pastas, bem como evitar que sejam realizadas parcerias e/ou contratações em
multiplicidade para a realização de um mesmo evento por duas ou mais secretarias e/ou
subprefeituras.

CONSTATAÇÃO 03 – Celebração de parceria com empresa, por meio de Termo de
Colaboração, em descumprimento à Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº
57.575/2016.
A Secretaria Municipal de Cultura, mediante termo de colaboração, celebrou 03 parcerias com a
empresa Aioká Produção e Eventos Ltda. no ano de 2017 (Quadro 7).
Quadro 7 - Termos de Colaboração firmados entre a SMC e a empresa Aioká (Período: 2017)
Projeto
1ª Festa dos Estados de
Ermelino Matarazzo
1º Moto Rock Solidário
de Itaquera
1° Festival de Verão de
Ermelino Matarazzo

Processo Eletrônico SEI
6025.2017/0012667-1

Termo de Colaboração nº
016/SMC-G/2017

Valor
R$ 60.000,00

6025.2017/0013944-7

028/SMC-G/2017

R$ 30.000,00

6025.2017/0014002-0

029/SMC-G/2017

R$ 150.000,00

Total
Fonte: Quadro 7 – conforme coluna 2.

R$ 240.000,00

O Termo de Colaboração é um instrumento jurídico que decorre da aplicação da Lei Federal nº
13.019, de 31 de julho de 2014 (MROSC), que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias entre
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a administração pública e as organizações da sociedade civil. A lei estabelece as seguintes
características necessárias para o enquadramento como organização da sociedade civil:
Art. 2° Para os fins desta Lei, considera-se:
I - organização da sociedade civil:
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de
qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo
objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou
fundo de reserva;
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 10 de novembro de 1999; as
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e
renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou
capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para
execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social;

c)

as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse
público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.

Já o Termo de Colaboração é conceituado, na legislação supracitada, como se segue:
VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração
pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. (grifos nossos)

De acordo com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, disponível no site da Receita Federal 1, a
empresa Aioká é uma Sociedade Empresária Limitada cuja principal atividade econômica referese à prestação de “serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas”. Desta
forma, verifica-se que a empresa Aioká não se enquadra em nenhuma das três opções elencadas
no art. 2º da Lei Federal nº 13.019/2014 e, portanto, não poderia ter sido firmada parceria através
de termo de colaboração.
Vale ressaltar que o Decreto Municipal nº 57.575, de 29 de dezembro de 2016, que regula a
aplicação da Lei Federal nº 13.019/2014, possui as mesmas definições no que tange à aplicação do
termo supracitado: “o termo de colaboração é o instrumento pelo qual são formalizadas as
parcerias estabelecidas pela Administração Pública com organizações da sociedade civil”.

1

Receita Federal - Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral:
https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp - acesso em 28 de maio
de 2019.
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Em consulta aos processos vinculados às parcerias celebradas, esta Equipe de Auditoria verificou
que em nenhum dos pareceres jurídicos emitidos houve menção ao instrumento jurídico a ser
celebrado, conforme análises a seguir.


1ª Festa dos Estados de Ermelino Matarazzo.

A primeira parceria formalizada por meio do Termo de Colaboração n° 016/SMC-G/2017,
disponível no Processo Eletrônico SEI n° 6025.2017/0012667-1, sob o título de “Termo de
Colaboração Nº 016/SMC-G/2017 (5646756)”, previa o repasse de R$ 60.000,00 para a
concretização da “1ª Festa dos Estados de Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa”.
O Plano de Trabalho (doc. SEI nº 5466655) apresentou a seguinte descrição do objeto:
Trata-se da realização da 1º Edição da Festa dos Estados em Ermelino Matarazzo/ Ponte
Rasa, denominada 1º FESTA DOS ESTADOS ERMELINO MATARAZZO / PONTE
RASA, com apresentações artísticas, cortejos, show musical, artesanato, barracas de
gastronomia e brincadeiras típicas de cada estado escolhida pelas comissões.
No total serão 10 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará,
Pernambuco, Maranhão, Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul e Amazonas.
Na ocasião, além de homenagear os Estados em questão, a proponente entrará com
contrapartida na divulgação, confeccionando os panfletos e produzirá a edição
audiovisual dos melhores momentos dos evento , no qual reproduzirá 50 copias que
serão distribuídas em equipamentos públicos culturais da região.

O Parecer SMC/AJ Nº 5486113, assinado pelo então Assistente Jurídico, Sr. O. d. P. S. (RF nº
797.XXX-X), dispôs que:
Trata-se de proposta de parceria apresentada por AIOKA PRODUÇÃO E EVENTOS
LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.111.302/0001-03, para a celebração de
Fomento, no período de 17 a 19 de novembro de 2017, nos espaços: Praça Benedito
Ramos Rodrigues s/n Parque Boturussu.
As condições para o ajuste definidas na carta proposta (5466655), restando definidas as
contrapartidas, as justificativas do ajuste a ser firmado, com os critérios técnicos para a
definição do objeto e condições para a elaboração de propostas pela proponente.
Ressaltamos que a apreciação dos aspectos técnicos não cabe a esta Assessoria Jurídica,
cabendo a V. Sa. sobre eles deliberar.
No caso concreto, a pretensão a ser alcançada é a realização do Projeto ”1ª Festa dos
Estados de Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa”, cabendo a esta Secretaria, o aporte
financeiro, no valor total de R$ 60.000,00.
A parceria foi objeto de análise pela Assessoria Técnica desta Pasta (5401455), cuja
conclusão foi favorável, endossando e recomendando a formalização da parceria.
Observa-se, outrossim, que o processo foi instruído com documentos para comprovar a
regularidade jurídica e fiscal (5384354, 5384428, 5384486, 5401093, 5401245, 5401295,
5401355 e 5401438).
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Observa-se que não foi feita a reserva do presente processo, recomendando-se
previamente ao prosseguimento a realização da mesma.
Isto posto, encaminho o presente para Vossa Senhoria, para exame e final decisão.



1º Moto Rock Solidário de Itaquera.

Nos mesmos moldes, a segunda parceria, formalizada mediante Termo de Colaboração n°
028/SMC-G/2017 (SEI 6082795), disponível no Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/00139447, sob o título de “Termo de Colaboração 028/2017 (6082795)”, previa o repasse de R$
30.000,00 para a concretização do “1° Moto Rock de Itaquera”.
O respectivo Plano de Trabalho (doc. SEI nª 5749310) assim descreveu o objeto da segunda
parceria com a empresa Aioká:
O 1º Moto Rock Solidário Itaquera, visa estimular cultura do rock com a cultura dos
motos clube e interagir essas culturas com os moradores da região. O Evento contará
com apresentações das bandas: Eddy Luem, Cervamalte, Maverick, Black Hush, BR 116,
tendo como atração principal a banda Inocentes. Também será instalada uma área de
alimentação, área de artesanato e área kids com brinquedos infláveis para crianças.

O Parecer SMC/AJ Nº 5951577, assinado pelo então Assistente Jurídico, Sr. O. d. P. S. (RF nº
797.XXX-X), dispôs que:
Trata-se de proposta de parceria apresentada por AIOKA PRODUÇÃO E EVENTOS
LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.111.302/0001-03, para a celebração de
Fomento, na data de 16 de dezembro de 2017, nos espaços: na Faculdade USP Leste.
As condições para o ajuste definidas na carta proposta (5749267), restando definidas as
contrapartidas, as justificativas do ajuste a ser firmado, com os critérios técnicos para a
definição do objeto e condições para a elaboração de propostas pela proponente.
Ressaltamos que a apreciação dos aspectos técnicos não cabe a esta Assessoria Jurídica,
cabendo a V. Sa. sobre eles deliberar.
No caso concreto, a pretensão a ser alcançada é a realização do Projeto ”1ª Moto Rock
Solidário de Itaquera”, cabendo a esta Secretaria, o aporte financeiro, no valor total de
R$ 30.000,00.
A parceria foi objeto de análise pela Assessoria Técnica desta Pasta (5761927), cuja
conclusão foi favorável, endossando e recomendando a formalização da parceria.
Observa-se, outrossim, que o processo foi instruído com documentos para comprovar a
regularidade jurídica e fiscal (5750175, 5750248, 5750297, 5750326, 5750344, 5750382,
5750432, 5750648, 5750682, 5750718).
Isto posto, encaminho o presente para Vossa Senhoria, para exame e final decisão.



1° Festival de Verão de Ermelino Matarazzo.
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Já no tocante à terceira parceria firmada entre a SMC e a empresa Aioká, formalizada por meio do
Termo de Colaboração n° 029/SMC-G/2017, disponível no Processo Eletrônico SEI nº
6025.2017/0014002-0, sob o título de “Termo de Colaboração 029/2017 (6082190)”, previa o
repasse de R$ 150.000,00 para a realização do evento “1° Festival de Verão de Ermelino
Matarazzo”.
O Plano de Trabalho (doc. SEI nº 5763600) da parceria supracitada descreveu o projeto como se
segue:
Realização da 1ª Edição do Festival de Verão em Ermelino Matarazzo, com
apresentações musicais, homenagem às bandas locais participantes, ação social à
comunidade, espaço infantil e atividades esportivas.

O Parecer SMC/AJ Nº 5953009, assinado pela então Assessora Jurídica, Sra. O. L. d. B. G. (RF nº
749.XXX-X), dispôs que:
Trata-se de proposta de parceria apresentada por AIOKA PRODUÇÃO E EVENTOS
LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.111.302/0001-03, para a celebração de
Fomento, no dia 16 de dezembro de 2017, no Centro Esportivo Ermelino Matarazzo.
As condições para o ajuste definidas na carta proposta (5763530, 5763600), restando
definidas as contrapartidas, as justificativas do ajuste a ser firmado, com os critérios
técnicos para a definição do objeto e condições para a elaboração de propostas pela
proponente. Ressaltamos que a apreciação dos aspectos técnicos não cabe a esta
Assessoria Jurídica, cabendo a V. Sa. sobre eles deliberar.
No caso concreto, a pretensão a ser alcançada é a realização do Projeto ”1ª Festival de
Verão de Ermelino Matarazzo”, cabendo a esta Secretaria, o aporte financeiro, no valor
total de R$ 150.000,00.
A parceria foi objeto de análise pela Assessoria Técnica desta Pasta (5828176), cuja
conclusão foi favorável, endossando e recomendando a formalização da parceria.
Observa-se, outrossim, que o processo foi instruído com documentos para comprovar a
regularidade jurídica e fiscal, bem como as declarações exigidas pela legislação
aplicável.
Foi feita a Nota de Reserva nº 70.591/2017 (5948630), no valor de R$ 150.000,00 (cento
e
cinquenta
mil
reais)
onerando
a
dotação
orçamentária
25.10
613.392.3001.6354.33.90.39.00.00.
Isto posto, encaminho o presente para Vossa Senhoria, para exame e final decisão.

Constata-se, assim, que a assessoria jurídica da Pasta não apontou quaisquer impedimentos à
assinatura dos termos de colaboração. Em que pese a competência para análise dos aspectos
técnicos atinentes à contratação não recair sobre a assessoria jurídica, esta sequer fez menção, nos
pareceres, aos dispositivos legais que supostamente dariam respaldo às parcerias a serem
firmadas.

37

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Conforme a legislação ora exposta, não cabe a celebração de termo de colaboração – ou qualquer
outra forma de parceria nos moldes do MROSC – com entidades privadas com fins lucrativos.
Trata-se, portanto, de óbice legal não contemplada nas análises jurídicas e que macula de
ilegalidade as parcerias firmadas entre a SMC e a empresa Aioká.
Em exame dos processos eletrônicos referentes às parceiras em apreço, verifica-se, ainda, que
foram juntadas aos autos as justificativas para a realização dos projetos (doc. SEI nº 538418, doc.
SEI nº 5384183 e doc. SEI nº 5763785). Em todos os documentos, a própria SMC menciona o
MROSC e o Decreto Municipal nº 57.575/2016:
Importa destacar que com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.019/14,
regulamentada, no âmbito municipal, pelo Decreto Municipal nº 57.575/2016 passaram
a prever o chamamento público como procedimento prévio necessário para a celebração
de grande parte das parcerias entre o Estado e organizações da sociedade civil. (grifo
nosso)

Importante mencionar que os pareceres jurídicos constituem parte do processo para a autorização
da celebração das parcerias. Desta forma, os documentos emitidos foram utilizados como base
para a emissão dos despachos autorizatórios para a formalização das parcerias.
À época, as autorizações foram assinadas pela então Chefe de Gabinete, Sra. J. V. (RF nº
844.XXX-X), o que resultou na formalização dos Termos de Colaboração analisados.
Tendo em vista a natureza do objeto das parcerias firmadas – organização e execução de eventos,
abrangendo apresentações artísticas, estrutura, produção, divulgação, apoio, dentre outros serviços
– verifica-se que, à luz da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 93 (Lei Geral de Licitações),
bem como dos demais dispositivos correlatos, a realização de tais eventos deveria ocorrer
mediante a instauração do devido procedimento licitatório, possibilitando a ampla competição e o
tratamento isonômico a todos os potenciais fornecedores.
Como o escopo dos eventos em questão não estava limitado tão somente a apresentações de
artistas consagrados pela crítica ou pela opinião pública, a hipótese de inexigibilidade de licitação
prevista no artigo 25, inciso III da Lei Geral de Licitações tampouco poderia ser aplicada para as
contratações em apreço.
Diante de todo o exposto, a escolha direta da empresa Aioká para executar os eventos então
pretendidos pela administração, através de parcerias formalizadas com a assinatura dos três termos
de colaboração aqui analisados, configura afronta ao MROSC, ao Decreto Municipal n°
57.575/2016 e, especialmente, à Lei Federal n° 8.666/93.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“Neste período de adaptação, houve um entendimento do Gabinete à época de que se
aplicaria também, para os casos de parcerias advindas de emendas parlamentares, o Decreto
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Municipal nº 51.300/2010, que autoriza a Administração Municipal a celebrar ajustes com
empresas privadas. Tal interpretação não era utilizada por todos os que detém competência para
análise jurídica de tais processos. Atualmente, não é mais utilizada, sendo a orientação geral de
celebração de parcerias somente com Organizações da Sociedade Civil. No caso de empresas, só
podem ser celebradas contratações artísticas, que não incluem serviços de planejamento e
execução dos eventos.
Ademais, como já mencionado, as solicitações de execução de emendas já determinam o
projeto e seu executor, então, há de se reconhecer que houve falha quanto ao entendimento de
que empresas poderiam formalizar essa espécie de parceria. A SMC não participa da escolha da
empresa, que já é indicada pelo vereador respectivo.
Com relação aos pareceres jurídicos, estes foram adaptados para que façam menção aos
dispositivos legais que dão respaldo às parcerias.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Padronização do entendimento de que o Decreto Municipal nº 51.300/2010 não respalda
parcerias com empresas.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Imediato.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
De acordo com a manifestação da Unidade auditada, havia o entendimento que a assessoria
jurídica utilizava em sua análise a base normativa constante no Decreto Municipal nº 51.300, de
22 de fevereiro de 2010, que regulamenta a celebração de convênios e instrumentos congêneres e
as respectivas prestações de contas, no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura.
Apesar disso, importante dispositivo deste normativo municipal pode ser observado, conforme a
seguir:
Art. 1º A Secretaria Municipal de Cultura poderá firmar parcerias e outros instrumentos
congêneres, com ou sem transferência de recursos financeiros oriundos de dotações
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consignadas em seu orçamento, para a realização de programas, projetos, atividades,
ações, eventos e produtos que se relacionem com a área cultural, de interesse recíproco
entre seus órgãos e pessoas públicas ou privadas, físicas ou jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, mediante a reunião e cooperação de esforços ou de recursos na forma que for
estipulada.
§ 1º Desde que observadas as regras previstas no edital, poderão ser celebrados com
cooperativas de trabalho os ajustes destinados à consecução de projetos culturais
selecionados em conformidade com a Lei nº 14.071, de 18 de outubro de 2005 (Lei de
Fomento à Dança) e a Lei nº 13.279, de 8 de janeiro de 2002 (Lei de Fomento ao
Teatro), hipótese em que as cooperativas e seus cooperados assumirão, solidariamente,
na forma da lei, todas as obrigações do disposto na Lei federal nº 13.019, de 2014 e sua
regulamentação municipal
§ 2º Aplica-se integralmente às parcerias realizadas com organizações da sociedade
civil o disposto na Lei federal nº 13.019, de 2014 e sua regulamentação municipal.
§ 3º No caso de ajustes com entidades de outra natureza previstas no caput, aplica-se,
no que couber, a Lei federal nº 13.019, de 2014 e sua regulamentação municipal.
(Redação dada pelo Decreto nº 57.575/2016) (grifos nossos)

Ocorre que a Lei Federal n° 13.019/2014 (MROSC), a qual se aplica de forma integral ao caso em
questão, não abre exceções que possibilitem a celebração de parcerias junto a entidades
privadas com finalidade lucrativa.
Em seu Art. 2°, inciso I, o MROSC estabelece, de forma taxativa, a definição das organizações
abrangidas pelo regime jurídico das parcerias:
I - organização da sociedade civil: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de
qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o
exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo
objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou
fundo de reserva; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999 ; as
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e
renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou
capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para
execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social. (Incluído
pela Lei nº 13.204, de 2015)
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse
público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos;
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Desse modo, nota-se que empresas com finalidade lucrativa não se enquadram nos requisitos
estipulados na referida lei e, portanto, a celebração de parcerias entre a administração
pública e entidades com fins lucrativos configura afronta ao MROSC.
Em outras palavras, o disposto no Art. 1° do Decreto Municipal nº 51.300/2010 vai de encontro à
Lei Federal n° 13.019/2014 e, com isso, constata-se vício de legalidade no normativo adotado pela
SMC como justificativa para a celebração das parcerias em voga.
Assim, a Equipe de Auditoria considera irregular a escolha direta da empresa Aioká para executar
os eventos mediante a celebração dos três termos de colaboração em comento.
Ainda no tocante à justificativa apresentada, embora tenha sido reconhecido pela Unidade que
houve falha na compreensão de que empresas com fins lucrativos poderiam firmar ajustes sob a
égide da Lei Federal nº 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 57.575/2016, cumpre salientar o
seguinte trecho presente em sua manifestação: “A SMC não participa da escolha da empresa,
que já é indicada pelo vereador respectivo”.
Frisa-se que a propositura de emenda por vereador, em que seja indicada empresa para a
celebração de parceria, não afasta a aplicação dos dispositivos legais que regem as parcerias. Ou
seja, neste caso, cabe à Unidade, quando do encaminhamento da análise de viabilidade técnica a
ser encaminhada à Casa Civil2, para fins de liberação da emenda, recusar a celebração requisitada
com base na Lei Federal nº 13.019/2014.
Destaca-se que, neste caso, não há como se alegar, em justificativa da escolha pelo administrador
público, que, nas emendas parlamentares, a escolha da organização da sociedade civil parceira é
realizada anteriormente.
Apesar da escolha da organização ser prévia, as bases dessa escolha, ou seja, as condições básicas
devem ser objeto de justificativa, não apenas diante do aprimoramento do controle de resultados
da Lei Federal nº 13.019/2014, aplicável a estas parcerias, mas também em relação à observação
do princípio da motivação.
Outrossim, de acordo com item 55 do Parecer nº 00026/2018//DECOR/CGU/AGU, de 19 de abril
de 2018, pode ser observado o seguinte:
Ex positis, este Departamento de Coordenação e Orientação de Órgãos Jurídicos da
Consultoria-Geral da União, no regular exercício das competências que lhe são
conferidas pelo art. 14 do Anexo I do Decreto nº 7.392, de 2010, conclui que:
a. via de regra, a celebração de termos de fomento e de termos de colaboração, regidos
pela Lei nº 13.019, de 2014, devem ser precedidos de chamamento público, ressalvadas
as hipóteses legais de dispensa e inexigibilidade, bem como os casos em que a parceria
2

Regulamentação atual pela Portaria Secretaria Municipal da Casa Civil - CC nº 1/2020:
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-da-casa-civil-cc-1-de-7-de-fevereiro-de-2020.
Acesso em: 19/02/2020.
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será executada com recurso decorrente de emenda parlamentar à lei orçamentária
anual;
b. com respaldo no art. 64 da Lei nº 13.473, de 2018; no art. 29 da Lei nº 13.019, de
2014, com a redação conferida pela Lei nº 13.204, de 2015; bem como com arrimo no
art. 8º, § 3º, do Decreto nº 8.726, de 2016, não é obrigatória a realização de
chamamento público caso a emenda parlamentar à lei orçamentária de 2018 não
identifique nominalmente a organização da sociedade civil beneficiária dos recursos; e
c. a não obrigatoriedade de realização de chamamento, de que trata o art. 29 da lei nº
13.019, de 2014, combinado com art. 64 da LDO 2018, em nada compromete a
aplicação dos demais dispositivos que regulam os termos de colaboração e os termos de
fomento, na esteira do § 4º, do art. 32 do MROSC, inclusive no que toca às condições
para celebração, execução e fiscalização da parceria, de maneira que os óbices técnicos
porventura identificados para formalização da avença, verbi gratia, continuarão
oponíveis pela Administração Pública, na esteira, inclusive, do que dispõe o § 12 do art.
166 da Constituição Federal.

Dessa forma, conclui-se que a SMC, ainda que não participasse da seleção das organizações
sociais indicadas para execução da parceira neste caso em tela, deveria melhorar seus
procedimentos de revisão e de análise técnica e jurídica, a fim de que houvesse o aprimoramento
dos controles internos presentes na Unidade e da fiscalização das celebrações de acordos,
almejando o cumprimento das condições legais e regulamentares, evitando, assim, a ocorrência de
incongruências e ilegalidades nos ajustes firmados com entidades que não se enquadram nos
requisitos mínimos definidos na legislação vigente.
Ressalta-se que as contratações de empresas, para fornecimentos de materiais ou prestação de
serviços, devem seguir os preceitos da Lei Federal n° 8.666/93 (Lei Geral de Licitações) e demais
normas aplicáveis às contratações públicas.
RECOMENDAÇÃO 05
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura abstenha-se de celebrar parcerias com
sociedades de fins lucrativos, de modo a obedecer ao disposto no artigo 2°, inciso II, da Lei
Federal n° 13.019/2014.

CONSTATAÇÃO 04 – Irregularidade na escolha do instrumento jurídico para a celebração
da parceria, em desacordo à Lei Federal nº 13.019/2014 e ao Decreto Municipal nº
57.575/2016.
Para a celebração das parcerias que objetivaram a realização de eventos, a Secretaria Municipal de
Cultura utilizou os termos de parcerias constantes regidos pela Lei Federal nº 13.019/2014. Porém,
além da questão já mencionada na Constatação 003 deste documento – relacionada à
impossibilidade de celebração de parcerias, com base na lei supracitada, com empresas – foi
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verificado que, mesmo se houvesse tal possibilidade, o instrumento escolhido ainda estaria
incorreto, conforme explanações a seguir.
Em análises aos processos de contratações, observou-se que a Secretaria celebrou termos de
colaboração quando, na verdade, deveria ter celebrado termos de fomento (Quadro 8).
Quadro 8 - Termos de colaboração celebrados

Descrição

Processo
Eletrônico
Instrumento Jurídico
SEI nº
6025.2018/00
Termo de Colaboração nº
R$ 60.000,00
03399-3
005/SMC-G/2018
6025.2017/00
Termo de Colaboração nº
R$ 60.000,00
12667-1
016/SMC-G/2017
6025.2018/00
Termo de Colaboração nº
R$ 315.000,00
03485-0
007/ SMC - G/2018
6025.2017/00
Termo de Colaboração nº
R$ 150.000,00
14002-0
029/SMC-G/2017
6025.2017/00
Termo de Colaboração nº
R$ 30.000,00
13944-7
028/SMC-G/2017
Fonte: Quadro 8 – conforme coluna 3.
Valor Bruto

1º Music Rock Show de São
Miguel Paulista
1ª Festa dos Estados de Ermelino
Matarazzo e Ponte Rasa
59º Festa do 1º de Maio de
Ermelino Matarazzo
1º Festival de Verão de Ermelino
Matarazzo
1º Moto Rock Solidário de
Itaquera

Contratada
Jovens do
Brasil
Aioká
Jovens do
Brasil
Aioká
Aioká

A Lei Federal nº 13.019/2014 configura os termos de parceria da seguinte forma:
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
[...]
VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração
pública que envolvam a transferência de recursos financeiros; (Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)
VIII - termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações
da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros; (Redação dada
pela Lei nº 13.204, de 2015)

Da leitura do dispositivo é possível compreender que o termo de colaboração deve ser celebrado
quando a parceria envolver uma proposta sugerida pela Administração Pública e, de forma
contrária, quando a sugestão vier da organização da sociedade civil, deveria a Administração
Pública celebrar um termo de fomento.
Nos casos citados no Quadro 8, foi verificado que a proposta de parceria partiu da organização, ou
seja, o instrumento jurídico celebrado deveria ter sido um termo de fomento.
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A título de exemplo, o Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0003399-3 apresenta o Ofício nº
001/2018 (doc. SEI nº 7694213), encaminhado pela Associação Beneficente Educacional Jovens
do Brasil (Figura 11).
Figura 11 - Ofício de solicitação de parceria à Secretaria Municipal de Cultura

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0003399-3

O mesmo pode ser verificado no caso das parcerias celebradas irregularmente com a empresa
Aioká, caso do Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0012667-1, onde estão disponibilizados o
Ofício nº 31 FV nº 111/2017 (doc. SEI nº 5763427) – referente à solicitação de execução de
emenda parlamentar - e o Ofício nº 002/2017 (doc. SEI nº 5763530) - Figura 12 e Figura 13,
respectivamente.
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Figura 12 - Ofício de execução de emenda parlamentar à Secretaria Municipal de Cultura

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0012667-1
Figura 13 - Ofício de solicitação de parceria à Secretaria Municipal de Cultura

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0012667-1
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Os documentos deixam claros que se tratam de propostas sugeridas à Secretaria e, portanto, não
existentes previamente na programação da Pasta, sendo que, nestes casos, deveria ter sido
utilizado o termo de fomento para a celebração de parcerias com estas características.
Embora tratar-se de questão legal, a qual deveria ter sido objeto de análise da Assessoria Jurídica
da Pasta, não foi encontrada qualquer menção ou objeção ao instrumento jurídico nos pareceres
analisados (Quadro 9).
Quadro 9 - Pareceres jurídicos vinculados aos Termos de Fomento celebrados
Descrição
1º Music Rock Show
de São Miguel
Paulista" "
1ª Festa dos Estados
de Ermelino
Matarazzo e Ponte
Rasa
1º Moto Rock
Solidário de Itaquera
59º Festa do 1º de
Maio de Ermelino
Matarazzo
1º Festival de Verão
de Ermelino
Matarazzo

Valor Bruto

Processo
Eletrônico
SEI

Instrumento
Jurídico

Referência

Responsável

R$
60.000,00

6025.2018/
0003399-3

Termo de
Colaboração nº
005/SMC-G/2018

Parecer
SMC/AJ Nº
8076935

B. R. N. (RF
847.XXX-X)
Assessora Jurídica

R$
60.000,00

6025.2017/
0012667-1

Termo de
Colaboração nº
016/SMC-G/2017

Parecer
SMC/AJ Nº
5486113

Termo de
Parecer
Colaboração nº
SMC/AJ Nº
028/SMC-G/2017
5951577
Termo de
Parecer
R$
6025.2018/
Colaboração nº
SMC/AJ Nº
315.000,00
0003485-0
007/ SMC 8091541
G/2018
Termo de
Parecer
R$
6025.2017/
Colaboração nº
SMC/AJ Nº
150.000,00
0014002-0
029/SMC-G/2017
5953009
Fonte: Quadro 9 – conforme coluna 3.
R$
30.000,00

6025.2017/
0013944-7

O. d. P. S. (RF
797.XXX-X)
Assistente Jurídico

J. d. S. B. (RF
847.XXX-X)
Assessora Jurídica
O. L. d. B. G. (RF
749.XXX-X)
Assessor Técnico II,

Inclusive, no Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0003399-3, sob o título de “Parecer SMC/AJ
8076935”, consta no documento menção à análise da Minuta do Termo de Colaboração, sem
qualquer oposição ao prosseguimento do processo:
A minuta do Termo de Colaboração (8005782) encontra-se, do ponto de vista jurídicoformal, em conformidade com a legislação vigente. Prossiga-se com a formalização da
mesma.

Os atos administrativos tornam-se válidos quando estão em conformidade com a legislação que os
regem. Desta forma, a ausência de análise quanto ao instrumento jurídico adequado para a
celebração da parceria, sendo esta, realizada por meio de instrumento diverso, importa em
desrespeito, no caso em tela, à Lei Federal nº 13.019/2014 e ao Decreto Municipal nº
57.575/2016.
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“Antes da vigência da Lei Federal 13.019/14, os ajustes com características mais
próximas que eram celebrados pela Administração com particulares eram os convênios,
regulados pela antiga redação do Decreto Municipal nº 51.300/2010, o qual foi alterado pelo
Decreto Municipal nº 57.575/2016. Sob essa regulação eram chamados de Termos de
Colaboração ou de Co-patrocínio. Dessa forma, por um lapso, apenas se continuou utilizando tal
nomenclatura, mas isto foi logo ajustado para que fosse utilizado o termo correto, qual seja,
Termo de Fomento.
Apesar do equívoco na nomenclatura, não houve prejuízo à análise jurídica dos processos
em questão, de maneira que houve análise dos aspectos necessários à formalização do Termo de
Fomento.
O Setor de parcerias reforçou que já se adequou ao instrumento jurídico cabível, que nos
casos de parceria com metas e ações propostas pela organização em plano de trabalho é o Termo
de Fomento, conforme o Art. 12 do Decreto 57.575/2016.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“A adequação para o instrumento adequado, qual seja, o Termo de Fomento, foi
implementada.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Imediato.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Conforme verificado na manifestação da Unidade, a Secretaria Municipal de Cultura consentiu
com o apontamento realizado, admitindo o equívoco na escolha de instrumento de parceria
diverso do previsto em lei. Assim, ratifica-se a constatação de que houve desrespeito, no caso em
tela, à Lei Federal nº 13.019/2014 e ao Decreto Municipal nº 57.575/2016.
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Em justificativa, a Pasta defendeu que “apesar do equívoco na nomenclatura, não houve
prejuízo à análise jurídica dos processos em questão, de maneira que houve análise dos
aspectos necessários à formalização do Termo de Fomento”. Ocorre que as falhas identificadas
na análise jurídica dos processos de celebração de parcerias em questão evidenciam a necessidade
de aprimoramento dos controles internos existentes no âmbito da SMC, em especial no que se
refere à etapa de revisão jurídica do instrumento de parceria e de seus documentos preparatórios,
visando à conformidade com a legislação vigente.
Como medidas a serem adotadas, a Unidade mencionou que “a adequação para o instrumento
adequado, qual seja, o Termo de Fomento, foi implementada”. Ante a legislação aplicável,
considera-se insuficiente o plano de providências indicado, haja vista que a ocorrência das
inúmeras irregularidades relatadas neste documento demanda a adoção de medidas sistemáticas e
estruturadas pela Pasta, incluindo melhor capacitação dos agentes envolvidos, revisão dos
procedimentos internos e aprimoramento dos controles.
RECOMENDAÇÃO 06
Recomenda-se que, no caso de celebração de parcerias com organizações da sociedade civil, a
Secretaria Municipal de Cultura adote o instrumento de parceria adequado, em conformidade com
o artigo 2° da Lei Federal nº 13.019/2014 e os artigos 11 e 12 do Decreto Municipal nº
57.575/2016, os quais dispõem sobre as características do termo de colaboração e do termo de
fomento.

CONSTATAÇÃO 05 – Planos de trabalho aprovados em descumprimento à Lei Federal nº
13.019/2014 e ao Decreto Municipal nº 57.575/2016.
A Lei Federal nº 13.019/2014 estabelece as características essenciais para a elaboração dos planos
de trabalhos, como se segue:
Art. 22. Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de
colaboração ou de fomento: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo
entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; (Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
II-A - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades
ou dos projetos abrangidos pela parceria; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
III - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles
atreladas; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das
metas. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
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Todos os processos analisados (Quadro 10), solicitados em virtude de execução de emenda
parlamentar, possuem deficiências quanto à composição do plano de trabalho.
Quadro 10 - Processos vinculados à organização de eventos diversos
Descrição

Valor Bruto

Processo Eletrônico
SEI

Vereador(a)
Solicitante

1ª Festa dos Estados de Ermelino
Matarazzo e Ponte Rasa
4ª Edição da Festa dos Povos

R$ 60.000,00

6025.2017/0012667-1

João Jorge (PSDB)

R$ 200.000,00

6025.2018/0013183-9

October Pink Fest

R$ 30.000,00

6025.2018/0014671-2

Raízes Populares

R$ 30.000,00

6025.2018/0010275-8

João Jorge (PSDB)
Milton Ferreira
(Podemos)
Milton Ferreira
(Podemos)

R$ 150.000,00

6025.2017/0014002-0

João Jorge (PSDB)

R$ 200.000,00

6025.2018/0006267-5

R$ 15.000,00

6025.2018/0013272-0

R$ 30.000,00

6025.2017/0013944-7

R$ 80.000,00

6025.2018/0013268-1

João Jorge (PSDB)
Milton Ferreira
(Podemos)
Alessandro Guedes
(PT)
João Jorge (PSDB)

R$ 20.000,00

6025.2018/0014976-2

R$ 60.000,00

6025.2018/0003399-3

R$ 15.000,00

6025.2018/0003485-0

R$ 300.000,00

6025.2018/0003485-0

João Jorge (PSDB)

R$ 200.000,00

6025.2018/0012901-0

João Jorge (PSDB)

1º Festival de Verão de Ermelino
Matarazzo
4ª Arraia Ermelino Matarazzo
Zapata Facção Black Rock
1º Moto Rock Solidário de
Itaquera
2ª Edição do Festival MPB
1º Festival Infantil Arco Iris
1º Music Rock Show de São
Miguel Paulista
59º Festa do 1º de Maio de
Ermelino Matarazzo
59º Festa do 1º de Maio de
Ermelino Matarazzo
2ª Moto Fest São Paulo
Total

João Jorge (PSDB)
Milton Ferreira
(Podemos)
Adriana Ramalho
(PSDB)

R$ 1.390.000,00
Fonte: Quadro 10 – conforme coluna 3.

Conforme mencionado no item 4 deste documento, o instrumento jurídico a ser utilizado, quando
o plano de trabalho é proposto pela organização da sociedade civil, é o termo de fomento, o qual,
conforme o Decreto Municipal nº 57.575/2016, caracterizado como parceria que tem “o objetivo
de fomentar inovações por meio de projetos de interesse público por elas desenvolvidos, com
metas e ações propostas pela organização em plano de trabalho, observando-se os programas ou
o plano setorial da área correspondente, quando houver”.
Nenhum dos planos de trabalhos encaminhados possui metas ou ações definidas, as quais, por
conseguinte, seriam utilizadas pela administração pública para a análise da prestação de contas,
conforme Decreto supracitado:
Art. 52. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá
conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir
que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a adequada descrição das
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atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados,
até o período de que trata a prestação de contas. (grifo nosso)

Desta forma a característica essencial de uma parceria, por meio de termo de fomento, é a
realização de um projeto com metas e ações definidas.
Inclusive, ao analisar os planos de trabalhos e orçamentos vinculados a estes, foi verificado que,
em alguns casos, o objeto da parceria tinha como objetivo apenas a contratação de serviços
diversos (Quadro 11):
Quadro 11 - Processos vinculados à organização de eventos com despesas relacionadas à contratação de serviços

Evento

1º Festival Infantil Arco Iris

October Pink Fest

Raízes Populares

Zapata Facção Black Rock

Processo Eletrônico SEI

6025.2018/0014976-2

Serviço
Produtor executivo

R$ 5.000,00

Som tipo 02

R$ 4.700,00

Palco 8x6x1,50

R$ 10.000,00

Tarifa bancária

R$ 300,00

Subtotal

R$ 20.000,00

Produção Executiva

R$ 5.000,00

Auxiliares de produção

R$ 8.000,00

Som tipo 03

R$ 6.000,00

Iluminação

R$ 3.000,00

Gerador

R$ 3.000,00

Brinquedos infláveis

R$ 2.500,00

Buffet

R$ 2.000,00

Tarifa bancária

R$ 500,00

Subtotal

R$ 30.000,00

Produção Executiva

R$ 5.000,00

Som tipo 03

R$ 5.000,00

Grupo musical 1

R$ 10.000,00

Grupo musical 2

R$ 10.000,00

Subtotal

R$ 30.000,00

Produtor

R$ 5.000,00

Som tipo 03

R$ 6.000,00

Iluminação

R$ 3.000,00

Brinquedos infláveis

R$ 1.000,00

Subtotal

R$ 15.000,00

TOTAL

R$ 95.000,00

6025.2018/0014671-2

6025.2018/0010275-8

Valor

6025.2018/0013272-0

Fonte: Quadro 11 – conforme coluna 2.
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As despesas discriminadas no Quadro 11 possuem características de contratação de serviços, as
quais, neste sentido, deveriam ter sido analisadas e firmadas com base na Lei Federal nº
8.666/1993, visto que, mesmo que analisadas em caráter global não teriam como ter sua avaliação,
para fins de prestação de contas, baseada em metas e ações estipuladas pelo Decreto Municipal nº
57.575/2016.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“A Comissão que aprovou os planos de trabalho dos referidos processos ainda não estava
estruturada para a análise de tais projetos alinhados com o MROSC e seu decreto
regulamentador, o que acabou ensejando equívoco ao não se atentar para a definição de metas e
ações nos planos de trabalho. Em 27 de fevereiro de 2019, foi publicada a Portaria SMC nº 27
que constituiu uma Comissão de Monitoramento e Avaliação, nos termos do art. 2º, XI da Lei
Federal e art. 4º do respectivo Decreto Municipal, tendo sido atualizada pela Portaria SMC nº
199/2019, e esta passou a cumprir os requisitos do art. 35 e incisos da Lei Federal nº 13.019/14.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Foi constituída e estruturada Comissão de Monitoramento e Avaliação competente e
capacitada para avaliação dos planos de trabalho, de modo a garantir as exigências legais e os
princípios da Administração Pública.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Imediato.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Conforme verificado na manifestação da Unidade, a Secretaria Municipal de Cultura concordou
com o apontamento da auditoria, alegando que houve, de fato, falhas na verificação de
conformidade dos Planos de Trabalho em relação à legislação vigente, tendo em vista a ausência
de ações e metas a serem atingidas na composição destes projetos. Dessa forma, corrobora-se a
constatação, pois deixou de ser observado, nos eventos em tela, o disposto na Lei Federal nº
13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 57.575/2016.
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Cumpre ressaltar que a análise do plano de trabalho encaminhado pelas organizações da sociedade
civil é anterior à celebração do termo de fomento. Nesse sentido, prevê o Decreto Municipal nº
57.575/2016 que:
Art. 4º. Compete aos Secretários Municipais, ao Controlador Geral do Município, ao
Procurador Geral do Município, aos Subprefeitos e aos dirigentes de entes da
Administração Indireta municipal:
I - designar a comissão de seleção, a comissão de monitoramento e avaliação e o gestor
da parceria; (grifo nosso)

Desta forma, cabe à Comissão de Seleção realizar a análise dos planos de trabalhos quanto à
adequação para fins de celebração da parceria. Importante ainda que a Unidade atente-se que se
faz necessária a segregação de funções para as designações elencadas no inciso I do artigo 4º
supracitado, no intuito de evitar-se que um mesmo servidor seja responsável pela seleção, pelo
monitoramento e/ou gestão da parceria, o que poderia ensejar situação de conflito de interesses.
Isto posto, além da designação da Comissão de Monitoramento e Avaliação e Gestor da Parceria,
cabe à Unidade designar a Comissão de Seleção para a correta análise dos requisitos mínimos
necessários para a celebração de parcerias com base na Lei Federal nº 14.019/2014 e no Decreto
Municipal nº 57.575/2016.
RECOMENDAÇÃO 07
Recomenda-se que, previamente à celebração de parcerias com organizações da sociedade civil, a
Secretaria Municipal de Cultura designe a Comissão de Seleção para que esta realize análise dos
planos de trabalho propostos, em consonância com os requisitos estabelecidos na Lei Federal nº
14.019/2014 e no Decreto Municipal nº 57.575/2016.

CONSTATAÇÃO 06 – Justificativa equivocada para a celebração de parcerias para a
realização de eventos diversos, em desacordo ao Decreto Municipal nº 57.575/2016.
A Secretaria Municipal de Cultura celebrou diversas parcerias com a empresa Aioká
Eventos Ltda. e a Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil que visaram à
organização e produção de eventos diversos. O valor despendido para as festividades
1.390.000,00, sendo que todos os eventos foram executados em virtude de solicitação da
de emendas parlamentares, conforme

Quadro 12.
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Quadro 12 - Parcerias firmadas para a execução de eventos
Descrição
1ª Festa dos Estados de
Ermelino Matarazzo e
Ponte Rasa
4ª Edição da Festa dos
Povos

Valor Bruto

Processo
Eletrônico
SEI

R$ 60.000,00

6025.2017/0
012667-1

R$ 200.000,00

October Pink Fest

R$ 30.000,00

Raízes Populares

R$ 30.000,00

1º Festival de Verão de
Ermelino Matarazzo
4ª Arraia Ermelino
Matarazzo

R$ 150.000,00
R$ 200.000,00

Zapata Facção Black Rock

R$ 15.000,00

1º Moto Rock Solidário de
Itaquera

R$ 30.000,00

2ª Edição do Festival MPB

R$ 80.000,00

1º Festival Infantil Arco Iris

R$ 20.000,00

1º Music Rock Show de São
Miguel Paulista

R$ 60.000,00

59º Festa do 1º de Maio de
Ermelino Matarazzo

R$ 15.000,00

59º Festa do 1º de Maio de
Ermelino Matarazzo

R$ 300.000,00

2ª Moto Fest São Paulo

R$ 200.000,00

Total

6025.2018/0
013183-9
6025.2018/0
014671-2
6025.2018/0
010275-8
6025.2017/0
014002-0
6025.2018/0
006267-5
6025.2018/0
013272-0
6025.2017/0
013944-7
6025.2018/0
013268-1
6025.2018/0
014976-2
6025.2018/0
003399-3
6025.2018/0
003485-0
6025.2018/0
003485-0
6025.2018/0
012901-0

Hipótese Legal
Utilizada

Decreto
Municipal nº
57.575/2016
(art. 30)

Doc.
SEI

Vereador(a)
Solicitante

5384183

João Jorge
(PSDB)

1090756
6
1158762
1
1003635
6
5763785
8749286
1113651
0
5749579
1100781
0
1170413
9
7695287

Decreto
Municipal nº
57.575/2016
(art. 31)

8018482
8018482
8018482

João Jorge
(PSDB)
Milton Ferreira
(Podemos)
Milton Ferreira
(Podemos)
João Jorge
(PSDB)
João Jorge
(PSDB)
Milton Ferreira
(Podemos)
Alessandro
Guedes (PT)
João Jorge
(PSDB)
João Jorge
(PSDB)
Milton Ferreira
(Podemos)
Adriana
Ramalho
(PSDB)
João Jorge
(PSDB)
João Jorge
(PSDB)

R$ 1.705.000,00
Fonte: Quadro 12 – conforme coluna 3.

Em análise das justificativas para as contratações, foi verificado que houve, por parte da
Secretaria, equívocos em relação às informações prestadas e o embasamento jurídico utilizado nos
documentos.
O Decreto Municipal nº 57.575/2016 dispõe que, quando se tratar de execução de emendas
parlamentares, é dispensável o chamamento público:
Art. 30. A Administração Pública poderá dispensar a realização do chamamento público:
[...]
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Parágrafo único. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos
decorrentes de emendas parlamentares à lei orçamentária anual, bem como os acordos
de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos
acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de
bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o
respectivo chamamento observará o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 2014, e neste
decreto. (grifos nossos)

Desta forma, temos que todos os processos elencados no

deveriam ter como justificativa o art. 30 do Decreto supracitado, porém, em três eventos
a Secretaria utilizou-se do art. 31 que versa sobre a inexigibilidade de chamamento público:
Quadro 12

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade
de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular
do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade
específica, principalmente quando:
I - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso
internacional no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos;
II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil autorizada
em lei, na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando
se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º do artigo 12 da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, observado o disposto no artigo 26 da Lei Complementar Federal nº 101,
de 4 de maio de 2000. (grifo nosso)

A título de exemplo, citamos o Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0003485-0 – contratação da
ONG Jovens do Brasil para a realização do evento “59º Festa do 1º de Maio de Ermelino
Matarazzo” - que trouxe, entre outras informações, a seguinte afirmação (Informação
SMC/CAF/SPE Nº 8018482):
Importa destacar que com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.019/14,
regulamentada no âmbito municipal, pelo Decreto Municipal nº 57.575/2016 passaram a
prever o chamamento público como procedimento prévio necessário para a celebração
de grande parte das parcerias entre o Estado e organizações da sociedade civil.
Entretanto, o “caput”, do artigo 31 do referido Decreto prevê a possibilidade de
inexigência de edital, nos casos de singularidade do objeto, devendo esta ser tratada nos
moldes da noção de singularidade prevista na Lei Federal nº 8.666/93, qual seja, que o
objeto singular se caracteriza quando a sua identidade específica é relevante para a
Administração Pública, sendo impossível sua substituição por equivalentes.
Ressaltamos que o presente caso encaixa-se à hipótese de inviabilidade de competição,
pela singularidade do objeto, uma vez tratar-se de objeto que contém atributo incomum e
diferenciador, situação fática que se coaduna com o disposto no artigo 31, do Decreto
Municipal nº 57.575/2016, que configura a hipótese de inexigência de publicação de
Edital de Chamamento. (grifos nossos)
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Além do equívoco relacionado ao artigo correto a ser utilizado para justificar os processos
advindos de solicitação de execução de emenda parlamentar, foi verificado que, ao utilizar-se do
art. 31, que versa sobre a singularidade do objeto, a Secretaria respaldou o entendimento de que a
contratação de terceiros para o planejamento e execução de eventos possui atributos de
singularidade.
Não há que se falar em exclusividade para a organização de eventos, visto que tal atividade é
passível de ser realizada por diferentes prestadores de serviços em regime de concorrência. O
Tribunal de Contas da União já permite, inclusive, a utilização do Sistema de Registro de Preços,
conforme Acórdão 1175/2017-Plenário:
Admite-se a utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de
organização de eventos, porque passíveis de padronização, desde que adotadas medidas
voltadas a evitar a ocorrência de jogo de planilha e a utilização indevida por órgãos não
participantes, e que haja planejamento adequado, especialmente para definição realista
dos quantitativos estimados de serviços.

Por conseguinte, a contratação de serviços de organização de eventos deve passar por um
procedimento licitatório que almeje, entre outros princípios, a concorrência e a eficiência.
Considerando que as justificativas emitidas pela Pasta são utilizadas pelos demais departamentos,
como a Assessoria Jurídica, para a elaboração de pareceres jurídicos e despacho autorizatórios,
faz-se necessário o correto embasamento legal nos documentos para que se evitem atrasos nos
procedimentos ou mesmo a autorização da contratação com base em elementos legais irregulares.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“O setor responsável por analisar os projetos aprovados pela Comissão de
Monitoramento e Avaliação e elaborar justificativa para sua execução, por um lapso, utilizou o
termo jurídico equivocado “inexigibilidade de chamamento” no lugar de utilizar o correto
embasamento jurídico contido no art. 30 do Decreto Municipal, o que já foi implementado para
todas as áreas. O Setor de Parcerias substituiu o termo equivocado ‘inexigibilidade de
chamamento’ para ‘sem chamamento’.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Passa-se a utilizar o correto embasamento jurídico, alicerçado no art. 30 do Decreto
Municipal 57575/2016.”
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Imediato.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Em sua manifestação, a Unidade consentiu com o entendimento verificado, qual seja, de que o
embasamento legal utilizado para justificar a ausência de chamamento público nos três eventos
citados foi equivocado. Como relatado no teor da constatação, todos os processos elencados no

Quadro 12

deveriam ter como justificativa o art. 30 do Decreto Municipal nº 57.575/2016.

Uma vez mais, reforça-se que o referido equívoco, somado a todas as demais falhas elencadas no
presente documento, evidencia significativas fragilidades nos controles internos existentes na
Unidade, de modo que se faz necessário um plano de providências mais detalhado e sistemático
para mitigar a ocorrência de novas irregularidades.
RECOMENDAÇÃO 08
Recomenda-se que, no caso de celebração de parcerias sem chamamento público, a Secretaria
Municipal de Cultura adote o embasamento legal adequado de dispensa ou inexigibilidade do
chamamento, conforme os artigos 30 ou 31 do Decreto Municipal nº 57.575/2016.

CONSTATAÇÃO 07 – Ausência de requisitos e documentos obrigatórios para a celebração
de parcerias, em desacordo à Lei Federal nº 13.019/2014.
A legislação que rege as parcerias celebradas impõe a necessidade de apresentação de
determinados documentos e informações para fins de celebração da parceria. Esta Equipe de
Auditoria, ao analisar os processos relacionados à ONG Jovens do Brasil e à empresa Aioká
verificou outros pontos de atenção, além dos já identificados em pontos individuais neste
documento.
A título de exemplo, utilizaremos o Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0012901-0, que tratou
da celebração de parceria entre a Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil para a
consecução do evento “2º Moto Fest São Paulo”, realizado em 07 de setembro de 2018.
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Ausência de requisitos para a celebração de parcerias.

A Lei Federal nº 13.019/2014 impõe os seguintes requisitos às organizações da sociedade civil
que queiram celebrar parcerias com a administração pública:
Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade
civil deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam,
expressamente: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
[...]
III - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta
Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; (Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as
Normas Brasileiras de Contabilidade; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
(grifos nossos)

Não foi localizado no processo cópias de eventuais normas internas que dispusessem a respeito
das informações relacionadas à dissolução da entidade e à escrituração contábil.


Ausência de documentos necessários para a celebração de parcerias.

A Lei Federal nº 13.019/2014 solicita os seguintes documentos para fins de celebração de
parcerias entre a organização da sociedade civil e a administração pública:
Art. 34. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade
civil deverão apresentar:
[...]
VI - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;
VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela
declarado;

Não foi localizado no processo documentos para o atendimento integral do art. 34 da lei
supracitada no que tange à relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade e à comprovação
de endereço da entidade.


Falta de tempestividade na publicação no Diário Oficial do Município (DOC).

A Lei Federal nº 13.019/2014 estabelece a necessidade de transparência dos extratos dos termos
de parceria, como se segue:
Art. 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação somente
produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de
publicidade da administração pública.
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Foi observado que a publicação do extrato da contratação foi publicada apenas em 21 de
dezembro de 2018, mais de 03 meses após a assinatura da parceria. Neste mesmo dia, outras
parcerias, objeto desta auditoria também foram publicados, conforme Figura 14.
Figura 14 - Publicações de extratos de termos de parcerias em atraso (21/12/2018)

Fonte: Diário Oficial da Cidade (21/12/2018)



Tarifas bancárias inclusas em plano de trabalho.

A Lei Federal nº 13.019/2014 estabelece que:
Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta
corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública
determinada pela administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
(grifo nosso)

Porém, boa parte dos orçamentos constante dos planos de trabalho, que visaram à organização de
eventos, incluíram um valor de despesas com tarifas bancárias, consoante Quadro 13.
Quadro 13 - Valores contabilizados como tarifas bancárias

Descrição
1º Music Rock Show de São Miguel
Paulista
1ª Festa dos Estados de Ermelino
Matarazzo e Ponte Rasa
1º Festival de Verão de Ermelino
Matarazzo

Valor Bruto
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
R$ 150.000,00

Processo
Eletrônico SEI nº
6025.2018/000339
9-3
6025.2017/001266
7-1
6025.2017/001400
2-0

Valor Plano de
Trabalho

Valor
Prestação de
Contas

R$ 150,00

R$ 150,00

R$ 480,00

R$ 138,00

R$ 480,00

R$ 57,30
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59º Festa do 1º de Maio de Ermelino
Matarazzo

R$ 315.000,00

1º Moto Rock Solidário de Itaquera

R$ 30.000,00

4ª Arraia Ermelino Matarazzo

R$ 200.000,00

Raízes Populares

R$ 30.000,00

2ª Moto Fest São Paulo

R$ 200.000,00

4ª Edição da Festa dos Povos

R$ 200.000,00

October Pink Fest

R$ 30.000,00

2ª Edição do Festival MPB

R$ 80.000,00

Zapata Facção Black Rock

R$ 15.000,00

1º Festival Infantil Arco Iris

R$ 20.000,00

6025.2018/000348
5-0
6025.2017/001394
4-7
6025.2018/000626
7-5
6025.2018/001027
5-8
6025.2018/001290
1-0
6025.2018/001318
3-9
6025.2018/001467
1-2
6025.2018/001326
8-1
6025.2018/001327
2-0
6025.2018/001497
6-2

R$
TOTAL
1.390.000,00
Fonte: Quadro 13 – conforme coluna 3.

TOTAL

R$ 500,00

R$ 500,00

não indicado

não indicado

R$ 500,00

não localizado

não indicado

não indicado

R$ 500,00

R$ 500,00

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 500,00

R$ 500,00

não indicado

não indicado

não indicado

não indicado

R$ 300,00

R$ 300,00

R$ 3.510,00

R$ 2.245,30

Foi observado que, na maioria das vezes, a entidade informou como valor despendido, quando da
apresentação da prestação de contas, a mesma quantia prevista no plano de trabalho. Porém,
chamou a atenção desta Equipe de Auditoria o fato de que o valor final informado como prestação
de contas não foi o valor despendido quando da análise do extrato bancário encaminhado.
O extrato bancário encaminhado para a prestação de contas do evento 2º Motofest São Paulo,
disponível no Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0012901-0, sob o título de “Extrato da conta
(015995626)”, apresentou um montante gasto com tarifas de R$ 610,00 (Quadro 14).
Quadro 14 - Tarifas bancárias (2º Motofest São Paulo)
Tarifa Bancária

Valor da
Tarifa

Pagamento

TARIFA DOC/TED

R$ 8,90

15/10/2018

TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

R$ 122,00

15/10/2018

TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

R$ 128,00

15/10/2018

TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

R$ 128,00

15/10/2018

TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS

R$ 128,00

15/10/2018

TARIFA DOC/TED

R$ 10,15

19/10/2018

COBRANÇA PARCIAL TAR PENDENTE
REFERENTE A 26/06/2018
TAR PENDENTE REFERENTE A
10/07/2018
TAR PENDENTE REFERENTE A
10/08/2018
TAR PENDENTE REFERENTE A
10/09/2018
TAR PENDENTE REFERENTE A
10/10/2018
TAR REFERENTE A 19/10/2018

TARIFA DOC/TED

R$ 10,15

19/10/2018

TAR REFERENTE A 19/10/2018

Descrição da Tarifa
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TARIFA DOC/TED

R$ 10,15

19/10/2018

TAR REFERENTE A 19/10/2018

TARIFA DOC/TED

R$ 10,15

19/10/2018

TAR REFERENTE A 19/10/2018

TARIFA DOC/TED

R$ 10,15

19/10/2018

TAR REFERENTE A 19/10/2018

TARIFA DOC/TED

R$ 10,15

19/10/2018

TAR REFERENTE A 19/10/2018

TARIFA DOC/TED

R$ 10,15

22/10/2018

TAR REFERENTE A 22/10/2018

TARIFA DOC/TED

R$ 10,15

22/10/2018

TAR REFERENTE A 22/10/2018

TARIFA DOC/TED

R$ 10,15

22/10/2018

TAR REFERENTE A 22/10/2018

TARIFA DOC/TED

R$ 3,75

23/10/2018

TAR REFERENTE A 23/10/2018

TOTAL

R$ 610,00
Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0012901-0

Ocorre que, da relação contida no extrato bancário, foi possível observar tarifas cobradas
referentes a períodos anteriores a celebração da parceria em 06 de setembro de 2019 (indicado em
vermelho).
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“Aqui cumpre esclarecer que esta Pasta já adotou as medidas para que todos os requisitos
mencionados sejam atendidos. Não são mais aceitas parcerias com entidades que não prevejam
expressamente a transferência de seu patrimônio a outra entidade pessoa jurídica de mesma
natureza e com objeto social correspondente, além de alguma demonstração financeira para que
seja comprovado o alinhamento com os princípios fundamentais de contabilidade.
Outrossim, os documentos mencionados, como relação nominal dos dirigentes da entidade
e comprovação de endereço, também vem sendo exigidos e anexados aos processos
administrativos referentes.
Quanto à tempestividade na publicação dos extratos das parcerias no Diário Oficial da
Cidade, estamos criando mecanismos mais eficientes para que o intervalo entre a assinatura da
parceria e sua respectiva publicação seja razoável.
O Setor de Parcerias tem exigido a relação nominal atualizada dos dirigentes das
entidades, comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela
declarado, bem como Estatuto Social em conformidade com o Art. 33 da Lei 13.09/2014, uma vez
que as parcerias atuais têm sido firmadas apenas com OSC.
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No que concerne às tarifas bancárias, ocorre que muitas agências se recusam a abrir a
conta sem cobrança de tarifa, principalmente no início da aplicação do MROSC. Ainda hoje
enfrentamos esta questão. Todavia, o Setor de Parcerias empreendeu esforços para amparar as
entidades na abertura das contas isentas de cobrança de tarifa bancária.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Os documentos faltantes estão sendo solicitados, todos de acordo com a Lei Federal
13.019/2014 e o Decreto Municipal 57575/2016. Ademais, vem sendo garantida a publicação em
Diário Oficial em tempo razoável.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Imediato.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
De acordo com a manifestação alegada pela Unidade, pode-se afirmar o consentimento da mesma
em relação ao entendimento consignado na constatação, qual seja, de que não foram observados,
em especial, os artigos 33, 34, 38 e 52 da Lei Federal nº 13.019/2014.
Dessa forma, ficam corroboradas as referidas falhas, na verificação da apresentação de
documentação necessária das Organizações da Sociedade Civil, a fim de que fossem celebradas as
respectivas parcerias, além da ausência de tempestividade na publicação dos respectivos extratos
no meio oficial de publicidade da administração pública e da observação da rubrica referente a
tarifas bancárias nos planos de trabalho das parcerias firmadas, denotam consideráveis
fragilidades nos controles internos da Unidade, que podem ser minimizadas por meio de um plano
de providências consistente e detalhado, o qual seria de suma importância na condução dos
procedimentos internos de fiscalização de parcerias firmadas no âmbito da Unidade, com o
objetivo de reduzir a ocorrência de novas irregularidades e de descumprimento das legislações
vigentes.
RECOMENDAÇÃO 09
Recomenda-se que, previamente à celebração de parcerias com organizações da sociedade civil, a
Secretaria Municipal de Cultura certifique-se de que a entidade cumpre todos os requisitos
estipulados no art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e de que todos os documentos relacionados
no art. 34 da mesma lei sejam apresentados, anexando-os aos autos do processo respectivo.
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Sugere-se a elaboração de checklist para o auxílio daqueles responsáveis pela instauração e/ou da
análise do processo correspondente.
RECOMENDAÇÃO 10
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura publique, tempestivamente, no meio oficial
de publicidade da administração pública, os extratos dos instrumentos de parceria celebrados pela
Unidade, em obediência ao art. 38 da Lei Federal nº 13.019/2014.
RECOMENDAÇÃO 11
Recomenda-se que, nos casos de parcerias celebradas com organizações da sociedade civil, a
Secretaria Municipal de Cultura assegure que recursos repassados à entidade em decorrência da
parceria sejam depositados em conta corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição
financeira pública determinada pela administração pública, em observância ao art. 51 da Lei
Federal nº 13.019/2014, seja na correta orientação, bem como para a emissão de documento
específico para fins de abertura de conta pela parceira.

CONSTATAÇÃO 08 – Ausência de regras suplementares definidas pelo Decreto Municipal
nº 57.575/2016.
O Decreto Municipal nº 57.575/2016 estabelece a necessidade de regulamentação complementar,
como se segue:
Art. 55. Regras suplementares expedidas por cada òrgão ou ente da Administração
Pública definirão os seus setores ou servidores aos quais caberão as seguintes
atribuições, assim como os respectivos prazos:
I - análise de cada prestação de contas apresentada, para fins de avaliação do
cumprimento das metas do objeto vinculado às parcelas liberadas, no prazo definido no
plano de trabalho aprovado;
II - emissão do relatório técnico de monitoramento e avaliação, no mínimo a cada 12
(doze) meses, conforme dispuser o instrumento de parceria, nos termos do artigo 49 deste
decreto. (grifos nossos)

Em análise aos processos de parcerias celebrados para as organizações de evento, foi verificado
que não houve menção a normativo onde constem tais definições ou mesmo designação
individualizada, conforme solicitado no artigo supracitado.
Houve casos em que a designação foi justificada com base no art. 6º do Decreto nº 54.873/2014
(Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0003399-3 - Informação SMC/CAF/SPE Nº 7695287), em
outros, informou a unidade que a designação ocorria em cumprimento ao Decreto Municipal nº
57.575/2016 (Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0012667-1 - Informação SMC/AC Nº
5494777).
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Ocorre que o Decreto Municipal nº 57.575/2016, que regulamenta a Lei Federal nº 13.019/2014, a
qual estabelece o regime jurídico aplicável às parcerias entre a Administração Pública e as
organizações da sociedade civil, não possui menção às figuras do fiscal e gestores do contrato.
Os instrumentos jurídicos celebrados com base na Lei Federal nº 13.019/2014 são chamados de
termos de parcerias, sendo que estes podem ser categorizados em termos de colaboração, termos
de fomento ou acordos de cooperação.
Já os contratos celebrados possuem regulamentação própria como a Lei Federal nº 8.666/1993
(Lei Geral de Licitações) e a Lei nº 10.520/2002 (Lei Geral do Pregão), sendo regulamentados por
normativos diversos, como o Decreto nº 54.873/2014, que trata da figura do fiscal e do gestor do
contrato, utilizado erroneamente pela Pasta.
A utilização de normativo diverso e a ausência da designação requisitada no Decreto Municipal nº
57.575/2016 prejudicou o procedimento de análise e aprovação das contas.
A título de exemplo, o Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0003399-3 apresentou a seguinte
informação (doc. SEI nº 7695287):
Nos termos do art. 6º do decreto 54.873/2014, fica designado como fiscal do convênio a
servidora: C. C. M. S., RF: 778.XXX.X e, como substituto, M. d. S. S. F., RF: 627.XXX.X.

Em documento datado de 1º novembro de 2018 (assinado em 09/11/2018), a fiscal designada
assinou informação (doc. SEI nº 012276026) atestando que os serviços foram realizados a
contento (Figura 15).
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Figura 15 - Informação SMC/CAF/SPE Nº 012276026 – Ateste da prestação de serviço pela fiscal designada

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0003399-3

Já o documento “Informação SMC/CAF/SPE Nº 012276541”, datado e assinado em 01º de
novembro de 2018, apresentou informações resumidas do objeto da parceria, “Relatório Físico
Financeiro” e “Relatório Conclusivo”. Neste último foram encontradas as seguintes informações:
“(...)ressaltamos que a entidade não entregou registro fotográfico do evento em questão
como também não foram apresentados folders, release, panfletos de divulgação do
evento(...)”
“(...)destacamos que o fornecedor Aioka Produção e Eventos Nota Fiscal nº 00022, que
na discriminação dos serviços citou serviço de buffet, vimos pontuar que a empresa em
questão é cadastrada sob código 07161 ou seja, planejamento, organização e
adminstração de feiras, exposições, congressos e congêneres, portanto incompátivel com
o serviço prestado para a proponente(...)” (grifos nossos)

O documento foi assinado por uma comissão de servidores (elencados abaixo), cuja atribuição não
foi objeto de menção dentro do processo em análise.
- M. A. d. A. S. (RF 552.XXX-X);
- R. L. d. S. (RF 604.XXX-X);
- A. J. M. (RF 798.XXX-X).
Infere-se que, visto que não houve a designação do setor ou servidor responsável pela elaboração
da emissão do relatório técnico de monitoramento e avaliação, a comissão foi a responsável pela
elaboração e ateste dos relatórios emitidos, sendo que tal procedimento vai de encontro à
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legislação ora vigente, visto que tal colegiado, em relação às parcerias, possui a função de
homologar o relatório, conforme disposto no Decreto Municipal nº 57.575/2016:
Art. 49. A Administração Pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação
da parceria e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de
contas devida pela organização da sociedade civil.

Além deste equívoco, na sequência foi emitido um “PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE
ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS”, datado de 1º de novembro de 2018 (assinado em
09/11/2018).
O documento (Figura 16) foi assinado pela mesma servidora que assinou a “Informação
SMC/CAF/SPE Nº 012276026”, onde consta que o evento ocorreu a contento.
Figura 16 - Relatório SMC/CAF/SPAR (012412111) – Parecer técnico conclusivo de análise de prestação de
contas

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0003399-3

Chama a atenção o fato de que o parecer em análise não faz qualquer menção ao documento
elaborado pela comissão (doc. SEI nº 012276541), onde constava a ausência de comprovação da
prestação de serviços (fotos, vídeos, entre outros) e problema com nota fiscal emitida pela
contratada.
Ao final, outro grave problema é que o parecer técnico conclusivo foi encaminhado para que
fosse, posteriormente, analisado quanto à aprovação ou rejeição da prestação de contas.
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De acordo com o Decreto Municipal nº 57.575/2016:
Art. 55. Regras suplementares expedidas por cada òrgão ou ente da Administração
Pública definirão os seus setores ou servidores aos quais caberão as seguintes
atribuições, assim como os respectivos prazos:
[...]
§ 3º Cabe ao gestor da parceria emitir parecer técnico conclusivo de análise da
prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo das análises previstas
no inciso I (análise de cada prestação de contas apresentada) e dos relatórios previstos
no inciso II (relatório técnico de monitoramento e avaliação), ambos do “caput” deste
artigo. (grifo nosso)

Desta forma temos que o doc. SEI nº 012276026 (referente à conclusão de que o evento foi
realizado a contento) não poderia ter sido assinado pela mesma pessoa que assinou o doc. SEI nº
012412111 (parecer técnico conclusivo), pois o primeiro documento deveria ter as características
do art. 55 – inciso I (citado acima) e este seria utilizado para a elaboração do parecer técnico
conclusivo.
Adicionalmente, o relatório técnico de monitoramento e avaliação (homologado pela comissão)
deveria ter sido tomado em consideração para emissão do parecer técnico conclusivo, sendo que a
aprovação da prestação de contas constaria neste documento. Não sendo possível o seu
encaminhamento para outro setor/responsável.
Importante ressaltar que o Decreto Municipal nº 57.575/2016 dispõe que:
Art. 4º. Compete aos Secretários Municipais, ao Controlador Geral do Município, ao
Procurador Geral do Município, aos Subprefeitos e aos dirigentes de entes da
Administração Indireta municipal:
I - designar a comissão de seleção, a comissão de monitoramento e avaliação e o gestor
da parceria; (grifo nosso)

No caso dos eventos realizados em razão da solicitação de execução de emendas parlamentares,
embora não haja a seleção do objeto em si, cabe a análise da adequação do plano proposto face à
legislação, por meio da Comissão de Seleção. Adicionalmente há a necessidade da designação da
Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Gestor da Parceria em caráter obrigatório.
Em suma, não foram encontrados normativos legais que estabelecessem as designações em análise
em caráter geral, nem designação individual para os processos analisados.
Isto posto, temos que os procedimentos utilizados para a aprovação de contas das parcerias
celebradas estão em desacordo com a legislação.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
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“No processo de implementação da Lei Federal 13.019/2014 e do Decreto Municipal
57575/2016, é necessário mapear as demandas reais desta Pasta para que as regras
suplementares sejam elaboradas de modo a atender às peculiaridades das parcerias no âmbito da
Cultura. Sendo assim, há perspectivas para o pleno cumprimento do disposto no Decreto, no que
se refere às regras suplementares.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Esta Pasta está adotando providências para a elaboração de normas internas para
melhor regulamentar os procedimentos de ajustes oriundos de emendas parlamentares, para
atendimento do art. 55, I e II do Decreto Municipal nº 57.575/16. Por outro lado, como já
explanado, a questão das designações já foi sanada com a publicação da Portaria de designação
da Comissão de Monitoramento e Avaliação e a indicação expressa do gestor e seu suplente nos
Despachos Autorizatórios da celebração das parcerias.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“2020.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Quanto ao teor desta constatação, a Unidade não apresentou qualquer justificativa ou
posicionamento acerca dos apontamentos. Verifica-se, em análise da manifestação da Pasta, que a
SMC limitou-se a afirmar que “há perspectivas para o pleno cumprimento do disposto no
Decreto, no que se refere às regras suplementares”. Por conseguinte, corrobora-se o
entendimento de que os procedimentos utilizados para a aprovação de contas das parcerias
auditadas estão em desacordo com a legislação.
No tocante ao plano de providências, a Unidade informou que “está adotando providências para
a elaboração de normas internas para melhor regulamentar os procedimentos de ajustes
oriundos de emendas parlamentares”, bem como que “a questão das designações já foi sanada
com a publicação da Portaria de designação da Comissão de Monitoramento e Avaliação e a
indicação expressa do gestor e seu suplente nos Despachos Autorizatórios da celebração das
parcerias”.
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Cumpre ressaltar que as designações da Comissão de Seleção, da Comissão de Avaliação e
Monitoramento e do Gestor da Parceria devem ser mencionadas quando da instrução do processo
eletrônico para fins de conhecimento dos diversos interessados no acompanhamento da prestação
de contas.
Frisa-se que tais designações e eventuais alterações devem ser tempestivamente realizadas quando
da seleção e/ou análise do plano de trabalho proposto e do monitoramento da parceria celebrada.
No entanto, cumpre registrar que são necessárias melhorias nos procedimentos internos relativos à
seleção, ao monitoramento e à aprovação de contas das parcerias celebradas pela SMC, os quais
devem ser aperfeiçoados por meio das regras suplementares estipuladas pelo Decreto Municipal nº
57.575/2016.
RECOMENDAÇÃO 12
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura revise e retifique seus procedimentos
internos existentes para a celebração e monitoramento das parcerias celebradas pela Pasta, com
vistas à elaboração de normativo adicional que disponha sobre regras suplementares ao Decreto
Municipal nº 57.575/2016, com especial atenção ao preconizado no art. 55.

CONSTATAÇÃO 09 – Avocação pela Chefia de Gabinete de competência para a aprovação
da prestação de contas, em oposição à Lei Federal nº 13.019/2014 e ao Decreto Municipal nº
57.575/2016.
Conforme mencionado, o parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final não
apresentou, nos processos analisados, a aprovação de contas, tendo sido erroneamente
encaminhado para análise superior.
Foi verificado que, dos 13 processos relacionados às parcerias para organização de eventos, 03
possuíam, quando da análise da Equipe de Auditoria em 31/05/2019, aprovação da prestação de
contas (Quadro 15).
Quadro 15 - Processos de parceria com aprovação de contas

Descrição
1º Music Rock Show de São
Miguel Paulista
1ª Festa dos Estados de Ermelino
Matarazzo e Ponte Rasa
59º Festa do 1º de Maio de
Ermelino Matarazzo

Valor Bruto

Processo
Eletrônico SEI
Principal

Responsável pela
Aprovação das Contas

6025.2018/00033
J. V.
99-3
(RF nº 844.XXX-X)
6025.2017/00126
Chefe de Gabinete
R$ 60.000,00
67-1
6025.2018/00034
C. M. (RF 856.XXX-X)
R$ 315.000,00
85-0
Chefe de Gabinete
Fonte: Quadro 15 – conforme coluna 3.
R$ 60.000,00

Referência
SEI
12412123
13490368
14123466
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A aprovação de contas pela Chefia de Gabinete foi instruída com base na Portaria SMC nº
17/2018, o qual delega competências à Chefia de Gabinete no âmbito da Secretaria Municipal de
Cultura, como se segue:
Artigo 3º. Delegar à Chefia de Gabinete com relação às contratações desta Pasta, à
Diretoria do Departamento do Patrimônio Histórico, e à Diretoria da Biblioteca Mario
de Andrade, no âmbito da execução da unidade orçamentária e atividades a estas
delegadas, com a observância do limite previsto no parágrafo único do artigo 2º, as
competências para:
I - autorizar a abertura, adjudicar, homologar, anular e revogar licitações, bem como
declarar a licitação deserta ou prejudicada, podendo praticar, inclusive, os atos
previstos nos artigos 18, §2º, do Decreto nº 44.279/03, 3º do Decreto nº 46.662/05 e 5º-A
do Decreto nº 43.406/06;
II - autorizar a contratação direta prevista nos artigos 24 e 25 da Lei Federal nº
8.666/93, exceto a prevista no inciso IV do mencionado artigo 24;
III - autorizar a utilização das Atas de Registro de Preços, bem como a respectiva
emissão de empenho prévio, conforme a legislação vigente;
IV - autorizar a abertura, adjudicar, homologar, anular e revogar procedimento de
credenciamento de interessados prévio à contratação por inexigibilidade com base no
artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como declarar o procedimento deserto ou
prejudicado;
V – autorizar as contratações, as alterações e rescisões contratuais, podendo, inclusive,
realizar a renegociação dos contratos;
VI - autorizar liberação e substituição de garantias para licitar e contratar;
VII – aplicar penalidades de advertência e de multa aos participantes de licitações ou
contratados;
VIII – autorizar, no que tange ao exercício das competências previstas neste artigo, a
realização de despesas e as respectivas liquidações e pagamentos.

Da leitura do normativo, foi verificado que nenhum dos incisos faz menção à delegação de
competência para aprovação de contas de parcerias celebradas no âmbito da Lei Federal nº
13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 57.575/2016.
Desta forma, a aprovação das contas pela Chefia de Gabinete vai de encontro à Portaria nº
17/2018, bem como aos preceitos do MROSC que, como mencionado na Constatação 008 deste
documento, dispõe que a aprovação das contas deve ser realizada pelo gestor da parceria, o qual
deve ser designado pelo Secretário da pasta.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
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“Devido ao grande volume de processos e ao processo de adaptação ao novo regime de
parcerias, houve, por lapso, avocação de competência pela Chefia de Gabinete. Atualmente, a
aprovação da prestação de contas se dá pelo gestor da parceria.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Orientação quanto à competência do gestor da parceria para aprovação da prestação de
contas.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Imediato.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Quanto ao teor desta constatação, a Unidade, embora concordasse com entendimento exposto,
apenas se limitou em declarar que: “devido ao grande volume de processos e ao processo de
adaptação ao novo regime de parcerias, houve, por lapso, avocação de competência pela Chefia
de Gabinete. Atualmente, a aprovação da prestação de contas se dá pelo gestor da parceria”.
Ressalta-se que o Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0003485-0 possui aprovação de contas
assinada em 13 de fevereiro de 2019 (doc. SEI nº 014123466), ou seja, 2 anos após a
regulamentação do MROSC em âmbito municipal o que afasta a justificativa de lapso em razão de
adaptação ao novo regime de parcerias.
Isto posto, reforça-se que a responsabilidade designada para a aprovação ou não de contas das
parcerias auditadas encontrava-se em desacordo com a legislação vigente, tendo em vista na
análise apresentada na Constatação 008 deste relatório.
A manifestação quanto à aprovação das contas trata-se de um ato administrativo, ou seja, uma
“manifestação unilateral de vontade da Administração Pública”, conforme ensinou o jurista e
professor Hely Lopes Meirelles3.
O ato administrativo possui cinco requisitos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A
competência é definida como condição primeira de validade do ato administrativo, sendo que
“nenhum ato - discricionário ou vinculado - pode ser realizado validamente sem que o agente
disponha de poder legal para praticá-lo”.
3

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasil, 42ª edição. 2016.
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Temos, ainda, que a competência administrativa é:
“(...)poder atribuído ao agente da Administração para o desempenho específico de suas
funções. A competência resulta da lei e por ela é delimitada. Todo ato emanado de
agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida
de sua prática, é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja,
o poder jurídico para manifestar a vontade da Administração”. (grifo nosso)

Desta forma, temos que a aprovação de contas, pela Chefia de Gabinete, de parcerias celebradas
com base na Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 57.575/2016 não atende aos
requisitos do ato administrativo, em razão da ausência de competência, tornando os atos inválidos.
Isto posto, as aprovações das prestações de contas dos processos ora analisados 6025.2018/0003399-3 (1º Music Rock Show); 6025.2017/0012667-1 (1º Festa dos Estados) e
6025.2018/0003485-0 (59ª Festa do 1º de Maio) – são considerados atos inválidos e, portanto, não
produzem efeitos.
No tocante ao plano de providências, a Unidade informou que está ocorrendo a “orientação
quanto à competência do gestor da parceria para aprovação da prestação de contas”.
Reforça-se que a correta designação dos servidores envolvidos na seleção, na avaliação e
monitoramento e na gestão da parceria é de fundamental importância para a correta instrução dos
processos administrativos correspondentes, bem como para a adequação aos preceitos legais
constantes da Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016.
A Equipe de Auditoria mantém o posicionamento inicial quanto à avocação irregular de
competência, desta forma, faz-se necessário a convalidação dos atos inválidos, com base na Lei
Federal nº 9.784/199:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
[...]
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração. (grifos nossos)

RECOMENDAÇÃO 13
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura providencie a convalidação do ato
administrativo referente à prestação de contas dos processos analisados - 6025.2018/0003399-3
(1º Music Rock Show); 6025.2017/0012667-1 (1º Festa dos Estados) e 6025.2018/0003485-0 (59ª
Festa do 1º de Maio) – os quais foram considerados inválidos.
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CONSTATAÇÃO 10 – Ausência das prestações de contas das parcerias celebradas, em
descumprimento ao Decreto Municipal nº 57.575/2016.
O Decreto Municipal nº 57.575/2016 estabelece o prazo para apresentação da prestação de contas,
como se segue:
Art. 58. A prestação de contas será apresentada pela organização da sociedade civil:
I - para parcerias com prazo de vigência igual ou inferior a 1 (um) ano: no mínimo
uma vez e, em caráter final, em até 90 (noventa) dias contados do término da vigência;
[...]
§ 1º Os prazos para prestação de contas poderão ser prorrogados por até 30 (trinta)
dias, a critério do titular do órgão ou ente da Administração parceiro ou daquele a quem
tiver sido delegada a competência, desde que devidamente justificado. (grifos nossos)

Adicionalmente, os termos celebrados previram, o prazo de 15 dias para análise da prestação de
contas. A título de exemplo, apresentamos o item 4.4 presente no Termo de Fomento nº
60/SPAR/SMC-G (doc. SEI nº 012898836):
4.4 Cabe à Administração Pública analisar cada prestação de contas apresentada, para
fins de avaliação do cumprimento das metas do objeto vinculados às parcelas liberadas,
no prazo de 15 dias úteis. (grifos nossos)

Todas as parcerias para as organizações dos eventos possuem a característica do inciso I do art.
58, todavia, foi observado que os processos encontravam-se atrasados no que tange à apresentação
(Quadro 16) e análise das contas (Quadro 17).
Quadro 16 - Prazos para apresentação das prestações de contas

Descrição

1º Festival de Verão de Ermelino
Matarazzo
1º Moto Rock Solidário de Itaquera
4ª Arraia Ermelino Matarazzo
Raízes Populares
2ª Moto Fest São Paulo
4ª Edição da Festa dos Povos
October Pink Fest
2ª Edição do Festival MPB

Processo
Eletrônico
SEI
6025.2017/00
14002-0
6025.2017/00
13944-7
6025.2018/00
06267-5
6025.2018/00
10275-8
6025.2018/00
12901-0
6025.2018/00
13183-9
6025.2018/00
14671-2
6025.2018/00
13268-1

Término da
Vigência

Prazo
(Art. 58 inciso I)

Prazo final
para
apresentação da
prestação
de contas

Prorrogação
Justificada
(Art. 58 - §
1º)

Prazo
prorrogável
final para
apresentação das
contas

16/12/2017

90

16/03/2018

30

15/04/2018

16/12/2017

90

16/03/2018

30

15/04/2018

10/06/2018

90

08/09/2018

30

08/10/2018

11/08/2018

90

09/11/2018

30

09/12/2018

07/09/2018

90

06/12/2018

30

05/01/2019

16/09/2018

90

15/12/2018

30

14/01/2019

21/10/2018

90

19/01/2019

30

18/02/2019

21/10/2018

90

19/01/2019

30

18/02/2019
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Zapata Facção Black Rock
1º Festival Infantil Arco Iris

6025.2018/00
13272-0
6025.2018/00
14976-2

22/10/2018

90

20/01/2019

30

19/02/2019

04/11/2018

90

02/02/2019

30

04/03/2019

Fonte: Quadro 16 – conforme coluna 2.

Quadro 17 - Prazos para análise da prestação de contas
Prazo final
máximo para
análise da
prestação de
contas

Descrição

Processo Eletrônico
SEI Principal

Prazo para análise
(conforme termos
celebrados)

1º Festival de Verão de Ermelino Matarazzo

6025.2017/0014002-0

15

30/04/2018

1º Moto Rock Solidário de Itaquera

6025.2017/0013944-7

15

30/04/2018

4ª Arraia Ermelino Matarazzo

6025.2018/0006267-5

15

23/10/2018

Raízes Populares

6025.2018/0010275-8

15

24/12/2018

2ª Moto Fest São Paulo

6025.2018/0012901-0

15

20/01/2019

4ª Edição da Festa dos Povos

6025.2018/0013183-9

15

29/01/2019

October Pink Fest

6025.2018/0014671-2

15

05/03/2019

2ª Edição do Festival MPB

6025.2018/0013268-1

15

05/03/2019

Zapata Facção Black Rock

6025.2018/0013272-0

15

06/03/2019

15

19/03/2019

1º Festival Infantil Arco Iris

6025.2018/0014976-2
Fonte: Quadro 17 – conforme coluna 2.

Apenas três dos processos elencados no Quadro 16 apresentavam, de forma parcial, algum tipo de
prestação de contas encaminhada pela associação parceira, sendo necessária a devida
complementação para a correta apreciação das contas. Dos documentos encaminhados, já foram
verificados algumas falhas, conforme mencionado a seguir.


4ª Edição da Festa dos Povos (Valor Bruto R$ 200.000,00)

O relatório de execução do objeto disponível no Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0013183-9
(doc. SEI nº 013598147), embora apresente, de forma genérica, as atividades desenvolvidas, não
possui assinatura do representante legal da Associação e não apresentou o comparativo de metas
propostas com os resultados alcançados, conforme solicitado pelo Decreto Municipal nº
57.575/2016 em seu art. 54, inciso I.
As fotos, para fins de comprovação da ocorrência do evento, foram encaminhadas em formato pdf,
o que implica na impossibilidade da análise de data e localidade das fotos, presentes hoje nas
configurações dos arquivos de fotos, embora haja a comprovação parcial por meio de vídeos
postados em redes sociais.
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October Pink Fest (Valor Bruto R$ 30.000,00)

O relatório de execução do objeto, disponível no Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/00146712 (doc. SEI nº 014145408), não possui assinatura do representante legal da Associação e o
comparativo de metas propostas.


Zapata Facção Black Rock (Valor Bruto R$ 15.000,00)

O relatório de execução do objeto, disponível no Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/00132720 (doc. SEI nº 015995994), não possui assinatura do representante legal da Associação e o
comparativo de metas propostas.
Cumpre ressaltar, de forma geral, que, o envio de notas fiscais e fotos gerais, que demonstram a
ocorrência do evento, não são capazes de confirmar integralmente se houve efetivamente o
adequado uso do erário público, visto que há de se comprovar que os diversos produtos e/ou
serviços, indicados como dispêndios no plano de trabalho, foram realmente utilizados para o fim
proposto quando da realização do evento.
Considerando a análise da Equipe de Auditoria, realizada em 03 de junho de 2019, e os prazos
estabelecidos na legislação e nos termos celebrados, foi verificado que, mesmo que houvesse a
prorrogação justificada dos prazos para a apresentação da prestação de contas, já existiria ausência
de tempestividade na análise da prestação de contas por parte da Secretaria Municipal de Cultura.
Isto posto, foi observada falta de tempestividade tanto da parceira, em relação à apresentação de
documentos para prestação de contas, bem como da Secretaria, no que tange à análise da prestação
de contas.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“Conforme mencionado no item 2, o setor de Parcerias exige e analisa os documentos
conforme a Lei 13.019/2014 e o Art. 54 do Decreto 57.575/2016, bem como considera a vistoria
‘in loco’ efetuada pelo Gestor da Parceria para aferição do cumprimento das metas previstas em
plano de trabalho. Entretanto, admite que houve um lapso acerca da falta de assinatura do
representante legal e comparativo de metas no Relatório de execução do objeto.
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Com relação a tempestividade na análise da prestação de contas, diante da mora na
apresentação dos documentos, bem como dos muitos casos de documentação incompleta e/ou
equivocada, o setor envia notificações de irregularidades aguardando o prazo previsto no Art. 55,
§7º do Decreto 57.575/2016; e ainda, diante do reduzido número de pessoas alguns casos
ultrapassam o prazo estipulado no art. 71 da Lei 13.019/2014. Entretanto, conforme previsto no §
4º, I, do mesmo artigo, o transcurso do prazo ‘não significa impossibilidade de apreciação em
data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a
ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos’.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Orientação quanto ao rigor na análise da prestação de contas e notificação das
empresas.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Imediato.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A Secretaria Municipal de Cultura consentiu com as falhas apontadas, informando que “houve um
lapso acerca da falta de assinatura do representante legal e comparativo de metas no Relatório
de execução do objeto”.
Quanto à intempestividade da apresentação e da análise das prestações de contas, a Pasta alegou
que “envia notificações de irregularidades aguardando o prazo previsto no Art. 55, §7º do
Decreto 57.575/2016”, e inclusive admitiu que “diante do reduzido número de pessoas alguns
casos ultrapassam o prazo estipulado no art. 71 da Lei 13.019/2014”.
Pelo exposto, ratifica-se, integralmente, o teor desta constatação, destacando a ausência de
tempestividade, tanto das parceiras quanto da Secretaria Municipal de Cultura, para a
apresentação e análise das prestações de contas, o que configura (i) infração ao artigo 58 do
Decreto Municipal nº 57.575/2016 e (ii) desrespeito ao prazo de 15 (quinze) dias estabelecido nos
termos de parceria para análise das prestações de contas.
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Uma vez mais, ficam evidenciadas relevantes fragilidades nos procedimentos internos atualmente
adotados no âmbito da SMC. Considerando a gravidade das falhas identificadas, demonstra-se
insuficiente o plano de providências apresentado pela Unidade, uma vez que resta demonstrada a
necessidade de profunda revisão e reestruturação dos procedimentos e controles existentes.
RECOMENDAÇÃO 14
Recomenda-se que, no caso de parcerias celebradas com organizações da sociedade civil, a
Secretaria Municipal de Cultura:
(i) exija a apresentação tempestiva das prestações de contas das entidades parceiras, nos termos do
artigo 58 do Decreto Municipal nº 57.575/2016, bem como aplique as penalidades cabíveis no
caso de inadimplemento; e
(ii) proceda com a análise tempestiva das prestações de contas apresentadas, observando-se o
prazo estabelecido no respectivo instrumento de parceria.

CONSTATAÇÃO 11 – Ausência da análise dos documentos obrigatórios para fins de
prestação de contas, em oposição à Lei Federal nº 13.019/2014 e ao Decreto Municipal nº
57.575/2016.
De acordo com o Decreto Municipal nº 57.575/2016, os seguintes documentos são necessários
para fins de prestação de contas:
Art. 54. As organizações da sociedade civil deverão apresentar os seguintes documentos
para fins de prestações de contas parciais e final:
I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil,
assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o
cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados
alcançados, a partir do cronograma acordado;
II - na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de
trabalho, relatório de execução financeira, assinado pelo seu representante legal, com a
descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas, assim como notas e
comprovantes fiscais, incluindo recibos, emitidos em nome da organização da sociedade
civil;
III - extrato bancário da conta específica vinculada à execução da parceria, se
necessário acompanhado de relatório sintético de conciliação bancária com indicação
de despesas e receitas;
IV - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver,
no caso de prestação de contas final;
V - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros
suportes, quando couber;
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VI - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;
VII - lista de presença de treinados ou capacitados, quando for o caso;
VIII - a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso.

Até o dia 31/05/2019, quando da análise da Equipe de Auditoria, apenas três processos continham
a aprovação de contas por parte da Secretaria Municipal de Cultura. Apesar da aprovação, foram
encontrados erros - além do mencionado na Constatação 009 sobre a avocação de aprovação da
prestação de contas pela Chefia de Gabinete - na análise realizada para a finalização do processo,
conforme apontamentos a seguir.


1º Music Rock Show de São Miguel Paulista (Valor Bruto R$ 60.000,00)

Embora a prestação de contas tenha sido aprovada (Processo Eletrônico SEI nº
6025.2018/0003399-3 - doc. SEI nº 012412123) não foi possível localizar no processo o relatório
de execução do objeto e o material comprobatório do cumprimento do objeto.


1ª Festa dos Estados de Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa (Valor Bruto R$
60.000,00)

A Unidade chegou a solicitar o envio do relatório de execução do objeto (Processo Eletrônico SEI
nº 6025.2017/0012667-1 - doc. SEI nº 011923113), porém o documento anexado ao processo
“Relatório de Realização de Objeto Proponente (012375632)” não possui qualquer informação
quanto às “as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas
propostas com os resultados alcançados”, conforme solicitado na legislação.
O relatório apresentou 04 páginas com fotos para comprovação de cumprimento do objeto. Ocorre
que embora o Plano de Trabalho (doc. SEI nº 5466655) apresentado contenha deficiência quanto à
clareza das metas a serem atingidas, o documento apresentou alguns dados como número de
pessoas previstas para o evento em 2.000 pessoas nos dois dias programados para o evento (18 e
19/11/2017).
O evento foi programado para ocorrer entre 12hrs e 22hrs, sendo que nas fotos diurnas
encaminhadas não se evidencia um número grande de participantes, conforme Figura 17 e Figura
18.
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Figura 17 - Relatório de Realização de Objeto Proponente (doc. SEI nº 012375632) – pg. 05

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0012667-1
Figura 18 - Relatório de Realização de Objeto Proponente (doc. SEI nº 012375632) – pg. 05

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0012667-1

As fotos noturnas (Figura 19 e Figura 20) também não são capazes de comprovar que o objeto foi
cumprido de fato:
Figura 19 - Relatório de Realização de Objeto Proponente (doc. SEI nº 012375632) – pg. 05
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Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0012667-1
Figura 20 - Relatório de Realização de Objeto Proponente (doc. SEI nº 012375632) – pg. 05

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0012667-1

Importante ressaltar que, como as fotos foram encaminhadas em documento arquivo pdf, não foi
possível identificar se as datas correspondem às definidas para a ocorrência do evento.
A organização também encaminhou 08 endereços eletrônicos (pg. 08 do relatório), sendo que em
apenas 02 é possível ter uma noção de público:
Vídeo 01 (locutor) - https://www.facebook.com/watch/?v=794880167303130 – acesso em
31/05/2019: vídeo diurno onde é possível verificar a existência de barracas, tendas e espaço
infantil, porém com público quase zero.
Vídeo 02 (Trio Sabiá) - https://www.facebook.com/watch/?v=794927263965087 – acesso em
31/05/2019: vídeo diurno onde é possível ver a banda em palco sendo que à frente deste há cerca
de 10 pessoas.
O Plano de Trabalho encaminhado mencionava na justificativa do projeto que “observamos que
nas periferias da cidade de São Paulo, estão todos excluídos, cidades dormitórios com pouca
infra-estrutura e com poucos recursos por parte do Estado e Município na área da Cultura” e
que “pretende-se trazer à comunidade o resgate da cultura regional dos migrantes que compõem
o Bairro numa população total de aproximadamente de 250 mil pessoas”.
Considerando a justificativa e após análise das fotos e vídeos, questiona-se se a prestação de
contas poderia ter sido aprovada sem questionar ou realizar qualquer menção a um possível
descumprimento do objeto. Ainda que sem o intuito de punir a parceira, mas, ao menos, de
questionar eventuais erros cometidos na divulgação e planejamento do evento para o melhor
direcionamento das ações e dos recursos públicos.
Além do mais, para a realização deste evento em específico, a empresa contratada (Aioká
Produção e Eventos Ltda.) emitiu notas fiscais em seu favor (conforme já analisado no item 1
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deste documento), sendo que, quando do questionamento, informou a empresa à Secretaria que se
tratava de “pró-labore referente à prestação de serviço” dos sócios ao evento organizado (Quadro
18).
Quadro 18 - Serviços prestados pelos sócios da empresa Aioká
Prestador de Serviço

CPF

Serviço Prestado

Data

Valor

P. G.

312.XXX.XXX-XX

Produtor de evento

17 a 19/11/2017

R$ 4.000,00

P. G.

312.XXX.XXX-XX

Buffet para camarim

17 a 19/11/2017

R$ 1.200,00

T. F. G.

338.XXX.XXX-XX

Auxiliar de produção

17 a 19/11/2017

R$ 1.500,00

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0012667-1

O “Relatório Conclusivo de Análise de Prestação de Contas” (doc. SEI nº 013451079)
apresentou a seguinte informação:
Em acordo com o Art. 40. Do Decreto 57.575/2016, que regulamenta a parceria
proposta, poderá ser paga com recursos da parceria a remuneração da equipe
dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da
sociedade civil, observados os requisitos do artigo 46 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
O Contrato Social apresentado em SEI (013451074), atesta os contratados responsáveis
pelos serviços emitidos e questionados em Notas Fiscais emitidas em nome da própria
entidade, como membros pertencentes à entidade parceira no projeto , Aioká Produções
e eventos Ltda –ME, sendo a justificativa apresentada aos esclarecimentos, aceita.

Primeiro que, conforme já mencionado no item 3 deste documento, a Secretaria cometeu erro ao
firmar parceria com uma empresa que não se enquadra no conceito de organização da sociedade
civil de que trata a Lei Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº 57.575/2016.
Adicionalmente, o Plano de Trabalho apresentado sequer havia dimensionado uma equipe de
trabalho que estaria vinculada à parceria celebrada, mas tão somente, apresentou um valor
orçamentário para os diversos gastos que poderiam ocorrer quando da organização do evento.
Desta forma, a justificativa não poderia ter sido aceita para fins de aprovação das contas.


59º Festa do 1º de Maio de Ermelino Matarazzo (Valor Bruto R$ 315.000,00)

O relatório de execução do objeto, constante do Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0003485-0,
sob o título de “Relatório Conclusivo do Projeto (014037216)”, embora descreva em duas
páginas como foi realizado o evento, não possui as características solicitadas no Decreto
Municipal nº 57.575/2016, quais sejam: “as atividades desenvolvidas para o cumprimento do
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do
cronograma acordado”.
Tais características também não estão presentes no documento “Prestação de Contas Relatório
Final Proponente (011481710)” o qual apenas apresenta dados relacionados às despesas com o
evento.
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A proponente apresentou fotos (doc. SEI nº 014037315), mais uma vez em formato pdf (sem
possibilidade de verificar se as datas das fotos correspondem ao do evento em análise), porém
apresentou materiais de imprensa para corroborar com a análise do cumprimento do objeto.
De acordo com o documento “Planilha de Dados Retificada (013840379)”, a ONG Jovens do
Brasil obteve gastos com medalhas de participação (R$ 12.000,00) e kit lanche e água (R$
20.000,00) em virtude da corrida de rua “Circuito Caixa da Cidadania 2018”, o qual, em 1º de
maio de 2018, foi realizado no bairro de Ermelino Matarazzo.
Ocorre que, conforme endereço eletrônico relacionado ao evento4, este foi organizado pela
empresa Iguana Sports (CNPJ 08.370.818/0001-08) com patrocínio da Caixa Econômica Federal
(CEF).
Como foi possível verificar, em consulta em sites e redes sociais, toda a infraestrutura foi
preparada pelas empresas (Figura 21 e Figura 22), inclusive as medalhas, as quais possuíam logo
da Caixa (Figura 23).
Figura 21 - Infraestrutura Circuito Caixa da Cidadania 2018 – Ermelino Matarazzo

Fonte: Sítio Eletrônico Sua Corrida5

4
5

Circuito Caixa da Cidadania 2018: http://www.circuitodacidadaniaseme.com.br/. Acesso em 13 de junho de 2019.
Sua Corrida: http://suacorrida.com.br/canal/noticias/circuito-caixa-cidadania/. Acesso em 13 de junho de 2019.
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Figura 22 - Infraestrutura Circuito Caixa da Cidadania 2018 – Ermelino Matarazzo

Fonte: Sítio Eletrônico Sua Corrida6
Figura 23 - Foto postada em rede social com medalha disponibilizada para os participantes do Circuito Caixa
da Cidadania 2018 – Ermelino Matarazzo

Fonte: Rede Social Instagram7

Cumpre informar que o evento também contou com a realização da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer (SEME) que, em resposta a esta Equipe de Auditoria através da Informação

6

Sua Corrida: http://suacorrida.com.br/canal/noticias/circuito-caixa-cidadania/. Acesso em 13 de junho de 2019.
Instagram: https://www.instagram.com/. Acesso em 13 de junho de 2019. A foto foi obtida através de pesquisa da
hashtag #caixaesportesp na rede social, sendo que a foto refere-se à etapa de Ermelino Matarazzo. A Equipe de
Auditoria optou por preservar o nome do usuário, visto tratar-se de informação acessória à análise em questão.
7
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SEME/GAB/CG Nº 017999139 (Processo Eletrônico SEI nº 6067.2019/0012244-0), informou que
ofereceu “apenas apoio técnico e realizando interlocução junto aos órgãos públicos”.
Assim, caberia o questionamento das despesas relacionadas à corrida pela ONG Jovens do Brasil,
as quais se depreende que foram, de fato, realizadas pela organizadora e/ou pela patrocinadora.
Adicionalmente, em linhas gerais, além de fotos (ou outros suportes) que comprovem que o
evento ocorreu, seria prudente que os registros comprobatórios fossem individualizados e
devidamente identificados no que tange aos serviços de infraestrutura como palcos, banheiros
químicos, brinquedos infláveis, iluminação, serviço de buffet, etc., visto que as fotos do público
não são capazes de comprovar que os valores para os quais os recursos públicos foram
requisitados foram devidamente empregados.
Outro ponto refere-se aos diversos profissionais contratados para a realização do evento, como
bombeiros, seguranças, assistentes, auxiliares de produção e produtores executivos –
discriminados como gastos como prestadores de serviço – para os quais não há qualquer
comprovação de que houve efetivamente a prestação do serviço.
Desta forma, as aprovações das prestações de contas aqui analisadas não atenderam de forma
integral aos preceitos elencados na Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº
57.575/2016.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“Logo que elucidado no item anterior, houve um lapso na análise de alguns relatórios de
execução do objeto e ausência de comparativo de metas no Relatório de execução do objeto.
Cumpre, entretanto, afirmar que o número informado na justificativa do projeto SEI
5466655, qual seja 250 mil pessoas se trata da população total aproximada, e não do público ou
pessoas atingidas com projeto.
Com relação à menção das equipes de trabalho encontram-se nas contratações de
serviços prestados contendo os valores previstos nos planos de trabalho.
Em relação às medalhas mencionadas na figura XXVI, verifica-se que se trata de objeto
distinto ao apresentado pela entidade na prestação de contas SEI 014037315.
Por fim, em relação à equipe de segurança, bombeiros, assistentes, etc., em sendo as notas
fiscais, extrato da conta e fotos insuficientes cumpre lembrar acerca da fiscalização e vistoria da
visita ‘in loco’ do Gestor da Parceria.”
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Será anexado no processo de pagamento em conjunto ao ateste comprovações como foto
e orientações para os fiscais, com o intuito de reforçar a comprovação de execução do objeto.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Imediato.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Nota-se, em análise da manifestação da Unidade, que a Secretaria Municipal de Cultura admitiu as
falhas no tocante à ausência, no processo referente ao 1º Music Rock Show de São Miguel
Paulista, do relatório de execução do objeto e do material comprobatório do cumprimento do
objeto, bem como consentiu com o apontamento de que não há, no processo relativo à 1ª Festa dos
Estados de Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa, qualquer informação quanto às atividades
desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os
resultados alcançados.
Por outro lado, ainda com relação à 1ª Festa dos Estados de Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa, a
Unidade defendeu “que o número informado na justificativa do projeto SEI 5466655, qual seja
250 mil pessoas se trata da população total aproximada, e não do público ou pessoas atingidas
com projeto”.
Relativamente ao argumento supracitado, salienta-se que não foi destacado que o público seria de
250 mil pessoas, mas sim, que havia previsão de 2.000 pessoas para o evento, o qual seria
realizado em 02 dias.
A ponderação refere-se ao fato de que as fotos encaminhadas e constantes do processo não
evidenciam um número grande de participantes, sendo que o público mostrado nas fotos diurnas e
noturnas (Figura 17, Figura 18, Figura 19 e Figura 20) é claramente pequeno e insuficiente para
comprovar o alcance da meta estipulada.
Já no que tange ao argumento da Unidade de que “com relação à menção das equipes de
trabalho encontram-se nas contratações de serviços prestados contendo os valores previstos nos
planos de trabalho”, verifica-se que a Pasta admite que não houve discriminação das equipes de
trabalho nos respectivos planos de trabalho.
Outra alegação da Unidade diz respeito às medalhas apresentadas pela Equipe de Auditoria como
evidência para questionar as despesas relacionadas à corrida de rua “Circuito Caixa da Cidadania
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2018” (Figura 23), informadas pela ONG Jovens do Brasil como custos integrantes do evento
“59º Festa do 1º de Maio de Ermelino Matarazzo”, as quais se depreende que foram, na verdade,
realizadas pela empresa organizadora (Iguana Sports) e/ou pela patrocinadora (Caixa Econômica
Federal), e não pela ONG Jovens do Brasil.
Quanto ao apontamento supramencionado, a SMC afirmou que “em relação às medalhas
mencionadas na figura XXVI, verifica-se que se trata de objeto distinto ao apresentado pela
entidade na prestação de contas SEI 014037315”.
Em análise do documento citado pela Pasta, o qual contém registros fotográficos do evento “59º
Festa do 1º de Maio de Ermelino Matarazzo”, não foi possível identificar fotos que mostrem, com
a mínima aproximação e nitidez necessárias, as medalhas distribuídas na referida corrida de rua,
restando, assim, prejudicado o argumento da Unidade.
Por sua vez, quanto à afirmação da Secretaria Municipal de Cultura de que “em relação à equipe
de segurança, bombeiros, assistentes, etc., em sendo as notas fiscais, extrato da conta e fotos
insuficientes cumpre lembrar acerca da fiscalização e vistoria da visita ‘in loco’ do Gestor da
Parceria”, a Equipe de Auditoria destaca a inexistência, nos processos em questão, de evidências
ou documentos comprobatórios das fiscalizações in loco supostamente realizadas pelos gestores
das parcerias.
Por todo o exposto, mantém-se, de forma integral, todos os apontamentos relacionados na
constatação em apreço, uma vez que as prestações de contas correspondentes às 03 parcerias em
voga foram aprovadas pela Secretaria Municipal de Cultura de forma irregular, em desacordo aos
preceitos elencados na Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 57.575/2016.
Finalmente, no tocante ao plano de providências, a Equipe de Auditoria considera que a medida
indicada pela SMC (i) é superficial e insuficiente para mitigar o risco de repetição de todas as
falhas ora apontadas em processos futuros e (ii) não logra êxito em proporcionar o aprimoramento
necessário dos controles internos existentes no âmbito da Unidade, tendo em vista que foram
identificadas inúmeras fragilidades nos procedimentos realizados pela Pasta.
RECOMENDAÇÃO 15
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura realize nova análise da prestação de contas
dos processos ora analisados - 6025.2018/0003399-3 (1º Music Rock Show); 6025.2017/00126671 (1º Festa dos Estados) e 6025.2018/0003485-0 (59ª Festa do 1º de Maio) – no intuito de verificar
os pontos elencados na constatação concernente ao relatório de execução do objeto; ao material
comprobatório do cumprimento do objeto; ao material comprobatório do adequado uso dos
produtos e serviços contratados com recursos públicos; aos relatórios e materiais comprobatórios
da visita in loco do gestor da parceria anteriormente à convalidação recomendada na
Recomendação 13.
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RECOMENDAÇÃO 16
Recomenda-se que, para análise e aprovação das prestações de contas de parcerias firmadas com
organizações da sociedade civil, a Secretaria Municipal de Cultura exija todos os documentos
elencados no art. 54 do Decreto Municipal nº 57.575/2016, de modo a verificar e comprovar o
adequado cumprimento do objeto proposto, tomando-se, ainda, as medidas cabíveis no caso de
reprovação das prestações de contas.
RECOMENDAÇÃO 17
Recomenda-se à Secretaria Municipal de Cultura que, quando da realização de visitas in loco, o
Gestor da Parceria elabore e instrua no processo da parceria relatório acerca da fiscalização
realizada (data, horário de visita, produtos e/ou serviços analisados, dados e informações
observados e eventuais registros realizados (ex: fotos e/ou vídeos)).

CONSTATAÇÃO 12 – Ausência de análise do nexo de causalidade dos valores pagos com
recursos das parcerias em descumprimento ao Decreto Municipal nº 57.575/2016.
Foi observado nos processos de celebrações de parcerias para a organização de eventos que não
houve julgamento quanto aos valores individuais informados como orçamento para fins de repasse
à parceira, tendo sido feita análise do valor global da realização do evento.
A título de exemplo, no Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0003485-0, referente à realização
da 59º Festa do 1º de Maio de Ermelino Matarazzo, o parecer da comissão de atividades artísticas
e culturais (doc. SEI nº 8034383), realizou o seguinte julgamento:
Pelo exposto, pela seriedade da entidade proponente, assim como pelo inegável valor
artístico e cultural e singularidade do objeto, avaliamos que o valor de R$ 315.000,00
(Trezentos e Quinze Mil Reais), do projeto em questão é compatível valores praticados
no mercado e pagos por esta Secretaria para atuações da mesma categoria e teor
cultural. Conforme pode ser comprovado pelos processos SEI: 6025.2017/0013267-1,
6025.2017/0008174-0 e 6025.2017/0008238-0, em cumprimento ao Acórdão TCM
2.393/15-37.

O Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0008174-0, tratou da contratação de organização da
sociedade civil para a realização do evento “Vila Itororó Canteiro Aberto”, o qual ocorreu entre
07/09/2017 e 28/02/2018 pelo valor de R$ 320.000,00 e o Processo Eletrônico SEI nº
6025.2017/0013267-1 tratou da exposição "SP - A Capital Tropicalista”, realizado entre 07 de
março e 06 de abril de 2018 ao valor de R$ 297.000,00.
Não foi possível localizar informações sobre o Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0008238-0,
todavia, ao verificar os dois processos indicados para parâmetro de aferição de preços, foi
observado que os dois eventos se propagaram no tempo, com duração bem superior ao evento
objeto em análise que ocorreu em apenas um dia para a celebração do 1º de maio de 2018 em
Ermelino Matarazzo.
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Desta forma, já existiria uma incongruência ao utilizar eventos tão distintos entre si para a
comparação de uma média de valores. Todavia, chama a atenção que os produtos e/ou serviços
constantes do orçamento, bem como seus valores individuais, não foram objeto de ponderação
pela Pasta.
A ideal análise técnica deveria tomar em consideração o orçamento proposto pela parceira, a fim
de se verificar se a proposta está de acordo com o mercado e se há documentos comprobatórios
suficientes para a adequação dos valores.
O Decreto Municipal nº 57.575/2015 estabelece que:
Art. 44. As contratações de bens e serviços realizadas pelas organizações da sociedade
civil com o uso de recursos transferidos pela Administração Pública Municipal
observarão os parâmetros usualmente adotados pelas organizações privadas, assim
como os valores condizentes com o mercado local.

A administração pública adota como boa prática, quando da contratação de bens ou serviços, a
ampla pesquisa de mercado para análise da vantajosidade da contratação.
Além de valores condizentes com o de mercado, também deve ser analisada o nexo de causalidade
entre as despesas e o objeto proposto. Tal análise deve ser feita quando do envio da proposta pela
solicitante e após o recebimento da prestação de contas, sendo que para a verificação da adequada
utilização do erário público, os fornecedores devem estar devidamente habilitados para a prestação
do serviço, de acordo com as atividades que exercem.
Nesse sentido, em análise das notas fiscais emitidas, esta Equipe de Auditoria verificou algumas
incongruências, conforme descrições a seguir.


Serviços diversos: Prospect Jl Servicos e Comercio Ltda (CNPJ 04.869.556/0001-70).

A empresa Prospect Jl Servicos e Comercio Ltda (CNPJ 04.869.556/0001-70) foi a contratada pela ONG Jovens do Brasil e pela empresa Aioká - que mais recebeu dinheiro para a organização
dos diversos eventos, tendo sido remunerada em R$ 142.900,00, conforme Quadro 19. A empresa
possui como sócia a Sra. S. V. O. S. (CPF 127.XXX.XXX-XX).
Quadro 19 - Contratações relacionadas a serviços diversos (Prospect Jl Servicos e Comercio Ltda.)
Evento

CNPJ

Empresa

Valor

R$ 2.000,00

Observações
Seguranças, bombeiros e serviços
gerais.
Instalação elétrica

R$ 51.000,00

Sonorização

R$ 8.000,00

Instalação elétrica

R$ 3.000,00

Instalação elétrica

R$ 20.650,00
Festa dos
Povos
Festa do 1º de
Maio EM
4º Arraiá EM

04.869.556/
0001-70

Prospect Jl Servicos e
Comercio Ltda
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Motofest

R$ 8.700,00

Grades e banheiros

R$ 3.000,00

Instalação elétrica
Tendas, mesas, banheiros,
iluminação, gerador, grades,
brinquedos, etc.

R$ 46.550,00

TOTAL
R$ 142.900,00
Fonte: Processos Eletrônicos SEI nº 6025.2018/0013183-9 (Festa dos Povos), nº 6025.2018/0003485-0 (1º de Maio),
nº 6025.2018/0006267-5 (4º Arraiá) e nº 6025.2018/0012901-0 (Motofest)

Embora a atividade principal da empresa seja a de “Imunização e controle de pragas urbanas”, a
empresa forneceu diversos serviços relacionados à organização de eventos. A ausência de
correlação entre os serviços supostamente prestados pela empresa e sua atividade principal ficam
mais nítidos quando da consulta ao sítio eletrônico da empresa8, onde restou claro sua
especialização em serviços de limpeza e manutenção (Figura 24 e
Figura 25).
Figura 24 – Empresa Prospect JL – Quem somos

Fonte: Sítio eletrônico da empresa Prospect JL
Figura 25 - Empresa Prospect JL – Menu

Fonte: Sítio eletrônico da empresa Prospect JL



8

Serviços contábeis, serviços jurídicos e outros: Unicon-Uniao Contabil Nacional S/C
Ltda (CNPJ 59.836.064/0001-70) e Luciano Lopes da Costa (CNPJ 03.959.979/000118).

Prospect JL Portaria e Limpeza: http://prospectjl.com.br/quemsomos.html. Acesso em 17 de junho de 2019.
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A empresa Unicon-Uniao Contabil Nacional S/C Ltda (CNPJ 59.836.064/0001-70) recebeu um
total de R$ 21.420,00 pela prestação de serviços contábeis ou jurídicos e a empresa Luciano
Lopes da Costa (CNPJ 03.959.979/0001-18) recebeu outros R$ 8.000,00 para a prestação de
serviços jurídicos (Quadro 20).
Quadro 20 - Contratações relacionadas a serviços contábeis e jurídicos
Evento
1º Music Rock
Show de São
Miguel Paulista
59º Festa do 1º de
Maio de Ermelino
Matarazzo
4ª Edição - Festa
dos Povos
4ª Arraia
Ermelino
Matarazzo
1ª Festa dos
Estados de
Ermelino
Matarazzo e
Ponte Rasa
1º Festival de
Verão de
Ermelino
Matarazzo
1º Moto Rock
Solidário de
Itaquera
2ª Moto Fest São
Paulo

Empresa

Unicon União
Contábil Nacional
S/C/ Ltda (CNPJ
59.836.064/0001-70)

Valor

Empresa

R$ 2.000,00

R$ 2.0000,00

R$ 2.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 1.300,00
R$ 1.500,00

Luciano Lopes da
Costa (CNPJ
03.959.979/000118)

R$ 2.000,00
R$ 3.120,00
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00

TOTAL
R$ 21.420,00
R$ 8.000,00
Fonte: Processos Eletrônicos SEI nº 6025.2018/0003399-3 (1º Music Rock Show), nº 6025.2018/0003485-0 (1º de
Maio), nº 6025.2018/0013183-9 (Festa dos Povos), nº 6025.2018/0006267-5 (Arraiá), nº 6025.2017/0012667-1
(Festa dos Estados), nº 6025.2017/0014002-0 (Festival de Verão), nº 6025.2017/0013944-7 (1º Moto Rock) e nº
6025.2018/0012901-0 (2º Moto Fest)

Embora possuam CNPJ distintos, ao consultar o sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil 9 foi
possível verificar que se trata do mesmo estabelecimento: Unicon Contabilidade (Figura 26 e
Figura 27), que possui como sócio o Sr. L. L. d. C. (CPF 064.XXX.XXX-XX).

9

Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral:
https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp. Acesso em 27 de maio
de 2019.
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Figura 26 – Detalhes da empresa Unicon-Uniao Contabil Nacional S/C Ltda

Fonte: Consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil
Figura 27 – Detalhes da empresa Luciano Lopes da Costa

Fonte: Consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil

Ressalta-se que a atividade da empresa “Luciano Lopes da Costa”, conforme cadastro, refere-se a
atividades de cobranças e informações cadastrais, que não se relaciona com a prestação de
serviços jurídicos supostamente prestados.
Questionam-se quais foram os serviços realmente prestados, visto que, em conjunto, as empresas
faturaram, em média, R$ 2.777,50 por evento, sendo que a única “comprovação” da prestação do
serviço foi o encaminhamento de notas fiscais, emitidas em nome das empresas, anexadas ao
processo correspondente.
Ainda, foi verificado, que a empresa “Luciano Lopes da Costa”, contratada, a princípio, para
prestar serviços jurídicos, apareceu como prestadora de serviços de segurança patrimonial e
assistência de serviços gerais (Quadro 21).
Quadro 21 - Outros serviços prestados pela empresa Luciano Lopes da Costa
Descrição

Processo
Eletrônico
SEI

1º Festival de Verão de
Ermelino Matarazzo

6025.2017/00
14002-0

1º Moto Rock Solidário de
Itaquera

6025.2017/00
13944-7

Prestador do Serviço

Luciano Lopes da
Costa
(03.959.979/0001-8)

Serviço
Prestado
Segurança
Patrimonial
Assistente de
Serviço
Segurança
Patrimonial
Assistente de
Serviço
TOTAL

QTD

Valor

6

R$ 600,00

10
6
5

R$
1.000,00
R$
1.800,00
R$ 500,00
R$ 3.900,0
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Fonte: Quadro 21 – conforme coluna 2.



Contratações de natureza artística.

No item 14 deste documento será realizada ponderação a respeito da justificativa aos valores
pagos a título de remuneração dos artistas contratados. Todavia cumpre ressaltar a importância da
comprovação do nexo de causalidade das despesas pagas com recursos do erário público,
conforme extraído do Acórdão 275/2018 proferido pelo Tribunal de Contas da União.
No caso concreto, não houve a demonstração da realização dos shows nem do
recebimento dos pagamentos pelos artistas, por intermédio dos documentos
mencionados nas normas vigentes à época. Assim, restou não comprovado o nexo causal
entre os recursos recebidos e os pagamentos efetuados, o que afronta o disposto nos arts.
63 da Lei nº 4.320/1964, 93 do Decreto-Lei nº 200/1967 e 30 da Instrução Normativa
STN nº 1/1997”.
No que se refere à boa-fé, cabe esclarecer, nesta oportunidade, que o entendimento
sendimentado nesta Casa é no sentido de que, em se tratando de processos atinentes ao
exercício do controle financeiro da Administração Pública, tais como o que ora se
examina, a boa-fé não pode ser presumida, devendo ser objetivamente demonstrada e
comprovada, a partir dos elementos que integram os autos, para que venha a ser
reconhecida por esta Corte de Contas.

Quanto à realização dos shows, conforme já mencionado neste documento, no que concerne à
apreciação das contas, foi possível verificar que faltaram – aos processos já apreciados – ou faltam
– aos processos ainda sem julgamento – elementos que comprovem a realização de todos os shows
conforme programação.
Já, em relação aos cachês, foi verificado que do montante de R$ 359.000,00, pagos a título de
contratação artística, quase 27% (R$ 96.000,00) foram comprovados a partir de notas fiscais
emitidas pela intermediária ou entidade relacionada (Quadro 22).
Quadro 22 - Contratação de natureza artística por prestador de serviço
Descrição do evento

Intermediária
(Contratada)

Artista
Contratado

1º Music Rock Show de
São Miguel Paulista

ONG Jovens do
Brasil

Banda Plebe
Rude
Banda Peixe
Elétrico
Trio Sabiá

1ª Festa dos Estados de
Ermelino Matarazzo e
Ponte Rasa

4ª Edição - Festa dos
Povos

Aioká Produção
e Eventos

ONG Jovens do
Brasil

Valor
Unitário

Prestador de serviço
conforme Nota Fiscal

R$ 20.000,00

Aioká Produção e Eventos

R$ 6.000,00

ONG Jovens do Brasil

R$ 3.000,00

ONG Jovens do Brasil

Trio da Lua

R$ 3.000,00

ONG Jovens do Brasil

Cacá Lopes
Trio Beijo de
Moça

R$ 5.000,00

ONG Jovens do Brasil

R$ 2.000,00

ONG Jovens do Brasil

Art Popular

R$ 30.000,00

Aioká Produção e Eventos
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59º Festa do 1º de Maio de
Ermelino Matarazzo

Raízes Populares

1º Festival de Verão de
Ermelino Matarazzo

4ª Arraia Ermelino
Matarazzo

ONG Jovens do
Brasil

ONG Jovens do
Brasil

Aioká Produção
e Eventos

ONG Jovens do
Brasil

Art Popular

R$ 20.000,00

Sampa Crew

R$ 14.000,00

Vitrola SP

R$ 3.000,00

EJS Artpopular Eireli-ME
(CNPJ 19.69.160/0001-37)
EJS Artpopular Eireli-ME
(CNPJ 19.69.160/0001-37)
Aioká Produção e Eventos

Maloka Beat
Circuladô de
Fulo
Originais do
Samba

R$ 3.000,00

Aioká Produção e Eventos

R$ 10.000,00

não localizado no processo

R$ 10.000,00

não localizado no processo

Ao Cubo

R$ 30.000,00

Eliezer de Tarsis

R$ 8.000,00

DJ Alpiste

R$ 30.000,00

Banda do P.A.

R$ 35.000,00

Rastapé

R$ 25.000,00

Bicho de Pé

R$ 25.000,00

Trio Beijo de
Moça
Trio da Lua

Ao Cubo03 Comércio
Fonográfico e Produções
Ltda. ME (CNPJ
07.743.916/0001-80)
Elizer de Tarsis Tomaz
(CNPJ 23.182.698/0001-09)
NG MULTIMIDIA
PRODUÇÕES LTDA. - ME
(CNPJ 18.380.354/0001-74)
AMPLITUDE A
PRODUÇÕES LTDA. ME
(CNPJ 04.558.091/0001-17)
Josemar L de Souza
Produções Artísticas e
Audiovisuais ME (CNPJ
22.190.200/0001-97)
Daniel Perroud Teixeira ME
(CNPJ 20.763.443/0001-60)

R$ 3.000,00

Aioká Produção e Eventos

R$ 3.000,00

Aioká Produção e Eventos

Trio Amizade

R$ 3.000,00

Aioká Produção e Eventos

1º Moto Rock Solidário de
Itaquera

Aioká Produção
e Eventos

Inocentes

R$ 12.000,00

ONG Jovens do Brasil

2ª Moto Fest São Paulo

ONG Jovens do
Brasil

Ultraje a Rigor

R$ 56.000,00

Bisulinha Participações e
Entretenimento Ltda. (CNPJ
10.935.395/0001-78)

Total
R$ 359.000,00
Fonte: Processos Eletrônicos SEI nº 6025.2018/0003399-3 (1º Music Rock Show), nº 6025.2017/0012667-1 (Festa
dos Estados), nº 6025.2018/0013183-9 (Festa dos Povos), nº 6025.2018/0003485-0 (1º de Maio), nº
6025.2018/0010275-8 (Raízes Populares), nº 6025.2017/0014002-0 (Festival de Verão), nº 6025.2018/0006267-5
(Arraiá), nº 6025.2017/0013944-7 (1º Moto Rock) e nº 6025.2018/0012901-0 (2º Moto Fest).

Outro ponto de atenção refere-se ao fato de que, se o prestador de serviço não for empresário
exclusivo do artista contratado, é possível inferir tratar-se de “quarteirização”, onde há a
possibilidade de valores superiores, em razão de eventual porcentagem incluída no preço,
referente à comissão de segunda empresa intermediadora de serviços, como é o caso dos artistas
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DJ Alpiste (intermediadora: NG MULTIMIDIA PRODUÇÕES LTDA. – ME) e da Banda do P.A.
(intermediadora: AMPLITUDE A PRODUÇÕES LTDA. ME).
O Acórdão 4299/2014 do Tribunal de Contas da União trouxe análise da necessidade de
comprovação da realização dos eventos e dos cachês pagos:
Independente da efetiva realização do evento que o defendente pretende demonstrar,
deixa ele de apresentar elementos outros que são essenciais para a comprovação da boa
e regular aplicação dos recursos repassados, tais como recibos dos cachês emitidos
pelas bandas contratadas, bem como cópia do contrato de exclusividade dos artistas com
o empresário contratado, registrado em cartório (não se confundindo o contrato de
exclusividade com a autorização que confere exclusividade apenas para os dias
correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do evento).
[...]
A evidência dos preços praticados por essas bandas (cotação de preços fornecidos pelas
bandas) não foi juntada ao processo de ‘inexigibilidade’, assim como não foram
apresentados recibos dos pagamentos de cachês pela empresa contratada às
bandas/artistas, que comprovariam o nexo entre os recursos do convênio e o evento
realizado (apresentação dos shows contratados). Os recibos da empresa produtora de
eventos, peça 1, p. 378-402, não são suficientes para estabelecer esse nexo, no contexto
ora apresentado. (grifos nossos)

Desta forma, a ausência de análise dos valores dos diversos serviços vinculados à organização dos
eventos, seja quando do recebimento da proposta via plano de trabalho, seja quando da prestação
de contas, pode ter causado dano ao erário público em virtude de preços acima do valor de
mercado e ausência de comprovação da prestação do serviço e nexo de causalidade.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“Cumpre mencionar que o Setor de Parcerias exige comprovação de valores praticados
no mercado, inclusive nos modelos de plano de trabalho com 03 orçamentos, ainda que a análise
do plano de trabalho seja competência da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O processo
de aprovação de prestação de contas pelo gestor possui perspectivas de aprimoramento no
sentido de garantir a compatibilidade com o aprovado no plano de trabalho pela referida
Comissão.”

PLANO DE PROVIDÊNCIAS
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“Orientação quanto à necessidade de comprovação dos valores praticados no mercado e
habilitação dos fornecedores para execução dos serviços no momento da aprovação das contas,
que deve coadunar com a aprovação do plano de trabalho pela Comissão.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Imediato”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Como justificativa para os apontamentos relatados pela Equipe de Auditoria, a Secretaria
Municipal de Cultura tão somente afirmou que “o Setor de Parcerias exige comprovação de
valores praticados no mercado, inclusive nos modelos de plano de trabalho com 03 orçamentos,
ainda que a análise do plano de trabalho seja competência da Comissão de Monitoramento e
Avaliação”.
Ocorre que, conforme disposto no teor da constatação, a SMC apenas realizou análise do valor
global do evento, sem efetuar a comparação de cada um dos preços individuais dos produtos e
serviços indicados como componentes do orçamento.
Ressalta que, ao contrário do que foi informado pela Unidade, não foram encontrados documentos
comprobatórios, nos processos analisados, de que houve a comparação dos preços com 03
orçamentos distintos. Desse modo, afasta-se a justificativa oferecida pela Secretaria Municipal de
Cultura quanto à análise individualizada dos preços frente aos valores praticados no mercado.
Ademais, consoante já descrito nesta constatação, foram identificadas inúmeras incongruências
relativamente às notas fiscais emitidas pelas entidades parceiras, as quais não foram abordadas
pela Unidade em sua manifestação. Além disso, destaca-se que a Pasta tampouco abordou ou
justificou a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os pagamentos efetuados e os
serviços efetivamente executados nos casos analisados.
Diante de todo o exposto, ratifica-se integralmente os apontamentos elencados na constatação em
apreço, a saber:
(i)

ausência de julgamento quanto aos valores individuais informados como orçamento
para fins de repasse às parceiras, tendo apenas sido feita análise genérica do valor
global da realização do evento, o que constitui afronta ao art. 44 do Decreto Municipal
nº 57.575/2015 e compromete a observância do princípio administrativo da
economicidade; e
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(ii)

ausência de análise adequada do nexo de causalidade entre as despesas e o objeto
proposto para os eventos em questão, em oposição ao entendimento consolidado pela
jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

Finalmente, destaca-se a insuficiência do plano de providências indicado pela Unidade, o qual se
mostra superficial face às sucessivas irregularidades e fragilidades verificadas no âmbito das
parcerias e contratações artísticas celebradas pela Secretaria Municipal de Cultura.
RECOMENDAÇÃO 18
Recomenda-se que, no caso de parcerias celebradas com organizações da sociedade civil, a
Secretaria Municipal de Cultura proceda, previamente à assinatura do instrumento de parceria,
com a verificação da adequação e razoabilidade dos preços individuais dos produtos e serviços
indicados como componentes do orçamento frente aos valores praticados usualmente no mercado,
em cumprimento ao disposto no art. 44 do Decreto Municipal nº 57.575/2015 e de modo a
comprovar a vantajosidade da contratação.
RECOMENDAÇÃO 19
Recomenda-se que, no caso de parcerias celebradas com organizações da sociedade civil e de
contratações de natureza artística, a Secretaria Municipal de Cultura realize análise adequada para
comprovação do nexo de causalidade entre os pagamentos e os serviços prestados, tomando como
base a proposta apresentada no plano de trabalho, documentos entregues como prestação de contas
pela parceira/contratada e informações prestadas após visitas in loco, quando couber.

CONSTATAÇÃO 013 – Ausência da análise de exclusividade para a contratação na
modalidade “inexigibilidade de licitação” disposta na Lei Federal nº 8.666/1993.
A Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, traz a seguinte diretriz no que tange à
inexigibilidade de licitação para a contratação de natureza artística:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:
[...]
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através
de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela
opinião pública.

A Secretaria Municipal de Cultura repassou, com base nos critérios de inexigibilidade, um total de
R$ 87.100,00 (Quadro 23) para a empresa Aioká Produção e Eventos Ltda. e para a Associação
Beneficente Educacional Jovens do Brasil. Todos os processos foram analisados e foi constatado
que nenhuma das contratações celebradas atendeu aos critérios exigidos pela legislação.
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Quadro 23 - Contratações com base na inexigibilidade de licitação

Descrição

1
2
3
4
5
6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Intervenção Artística Encontro de Arte Urbana
Feminina da Zona Leste
Espetáculo Musica/Show:
Trio Beijo de Moça
Espetáculo Musical/Show:
NoctVillans - Rock para
crianças
Espetáculo Musical/Show:
Trio da Lua
Espetáculo Musical/Show:
Trio Sabiá
Espetáculo Musical/Show:
Zé da Lua - Forró Zé da
Lua
Espetáculo Musical/Show:
Black Hush - Rock in
Paulista
Intervenção Artística:
índios Kariboka - SP
Indígena e convidados
Contação de Histórias Senta Que Lá Vem
História
Contação de histórias - A
Festa no Céu
Contação de histórias Sininho
Intervenção Artística:
JAM - Cafua Jam
Contação de histórias - Por
trás de um ponto sempre
haverá um conto...
Espetáculo Musica/Show:
Andre Paz Racial
Intervenção Artística: A
Mulher e a Dança
Espetáculo Musica/Show:
Rocinante - Autoral Rock
Tour
Contação de histórias - O
Segredo de Joaninha
Contação de histórias Senta Que Lá Vem
História

Valor Bruto

Processo
Eletrônico
SEI nº

Referênci
a SEI

Data de
assinatura
(Exclusivida
-de)

Data da
apresentação

R$ 2.500,00

6025.2018/0
002835-3

7453211

12/03/2018

31/03/2018

R$ 3.000,00

6025.2018/0
001898-6

6980310

26/02/2018

14/03/2018

R$ 2.500,00

6025.2018/0
003408-6

7699413

10/04/2018

28/04/2018

8284273

07/05/2018

16/05/2018

8580604

22/05/2018

06/06/2018

R$ 2.000,00
R$ 2.000,00

6025.2018/0
004883-4
6025.2018/0
005681-0

R$ 2.000,00

6025.2018/0
005637-3

8496422

18/05/2018

13/06/2018

R$ 2.400,00

6025.2018/0
009499-2

9865083

27/07/2018

05/08/2018

R$ 3.000,00

6025.2018/0
009808-4

9954359

27/07/2018

04/08/2018

R$ 800,00

6025.2018/0
011261-3

010318989

15/08/2018

22/08/2018

010753671

03/09/2018

15/09/2018

010732191

03/09/2018

14/09 e
10/10/2018

R$ 800,00
R$ 1.600,00

6025.2018/0
010946-9
6025.2018/0
010937-0

R$ 1.200,00

6025.2018/0
010950-7

010623591

24/08/2018

14/09/2018

R$ 5.000,00

6025.2018/0
009861-0

010704606

28/08/2018

13 e
14/09/2018

011184910

18/09/2018

22/09 e
26/10/2018

011030943

13/09/2018

22/09/2018

R$ 5.000,00
R$ 1.500,00

6025.2018/0
011527-2
6025.2018/0
010948-5

R$ 2.500,00

6025.2018/0
010514-5

011269724

19/09/2018

28/09/2018

R$ 1.600,00

6025.2018/0
010871-3

011113215

18/09/2018

27/09 e
04/10/2018

R$ 800,00

6025.2018/0
010938-8

011442181

28/09/2018

10/10/2018
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19

20
21
22

23

24

25

26

27
28
29
30
31
32
33

34

Contação de histórias Senta Que Lá Vem
História
Contação de histórias Senta Que Lá Vem
História
Intervenção Artística: A
arte de brincar
Espetáculo Musica/Show:
Autênticos MCs - Fique
Esperto
Contação de histórias Senta Que Lá Vem
História
Contação de histórias Senta Que Lá Vem
História
Espetáculo Musica/Show:
Semente SP - Novembro
Negro
Contação de histórias Senta Que Lá Vem
História
Contação de histórias Senta Que Lá Vem
História
Espetáculo Musical/Show:
Leonardo Cavalcante
Espetáculo Musical/Show:
Trio Beijo de Moça
Espetáculo Musical/Show:
Cacá Lopes
Espetáculo Musical/Show:
Trio da Lua
Espetáculo Musical/Show:
Trio Sabiá
Espetáculo Musical/Show:
Peixelétrico
Espetáculo Musica/Show:
Trio Sabia, Trio da Lua,
Trio Beijo de Moça, Sacha
Arca
TOTAL

R$ 800,00

6025.2018/0
010977-9

011682755

28/09/2018

13/10/2018

R$ 800,00

6025.2018/0
010972-8

011480766

02/10/2018

20/10/2018

R$ 1.600,00

6025.2018/0
010984-1

011741071

09/10/2018

18/10/2018

R$ 5.000,00

6025.2018/0
010641-9

011757803

02/10/2018

24/10/2018 11/11/2018

R$ 800,00

6025.2018/0
010944-2

011942564

13/10/2018

08/11/2018

R$ 800,00

6025.2018/0
010951-5

011799781

13/10/2018

07/11/2018

R$ 2.500,00

6025.2018/0
010985-0

011988124

14/10/2018

10/11/2018

R$ 800,00

6025.2018/0
011337-7

011998040

13/10/2018

22/11/2018

R$ 800,00

6025.2018/0
010905-1

010703081

28/08/2018

13/09/2019

3851341

21/07/2018

23/07/2018

3846013

12/07/2018

23/07/2018

3850176

20/07/2018

23/07/2018

3847170

20/07/2018

23/07/2018

3846152

19/07/2017

23/07/2017

3847345

12/07/2017

23/07/2017

4782593

incompleto

29/09/2017

R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 5.000,00

R$ 16.000,00

6025.2017/0
007093-5
6025.2017/0
007067-6
6025.2017/0
007079-0
6025.2017/0
007074-9
6025.2017/0
007066-8
6025.2017/0
007076-5
6025.2017/0
010355-8

R$ 87.100,00
Fonte: Quadro 23 – conforme coluna 4.

Considerando que todas as contratações de natureza artística tiveram um intermediário, empresa
Aioká ou Associação Jovens do Brasil, o critério para a inexigibilidade de licitação valeu-se da
segunda parte do inciso III do art. 25, qual seja, a contratação de profissional de qualquer setor
artístico através de empresário exclusivo.
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Acontece que a exclusividade exigida pela legislação deve ser legítima, baseada em uma relação
de trabalho já pré-existente e não somente uma relação exclusiva para um evento tão somente.
O Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 1435/2017-Plenário, tratou do caso com o
seguinte enunciado:
Na contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de profissional do setor artístico
por meio de empresário exclusivo, a apresentação de autorização/atesto/carta de
exclusividade restrita aos dias e à localidade do evento não atende aos pressupostos do
art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993. Para tanto, é necessária a apresentação do
contrato de representação exclusiva do artista consagrado com o empresário contratado,
registrado em cartório. (grifo nosso)

Em todos os processos, o documento utilizado para a comprovação da inexigibilidade foi uma
“Declaração de Exclusividade” simples firmada entre as partes e sem qualquer registro em
cartório.
Como é possível analisar no Quadro 23, o tempo decorrido entre a assinatura da “Declaração de
Exclusividade” e da realização do evento foi sempre bem exíguo, o que demonstra que a
exclusividade do artista perante o intermediário seria para apenas um evento.
Outro fato que corrobora para a análise da inexistência de exclusividade entre os artistas e os
intermediários é que, em determinadas declarações firmadas, a orientação de que se tratava de
exclusividade apenas para um evento estava discriminada no documento, conforme Figura 28
(Processo Eletrônico SEI 6025.2018/0002835-3 – doc. nº 7453211) e Figura 29 (Processo
Eletrônico SEI nº 6025.2017/0007076-5 – doc. nº 3847345).
Figura 28 - Cópia parcial de declaração de exclusividade

Fonte: Processo Eletrônico SEI 6025.2018/0002835-3
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Figura 29 - Cópia parcial de declaração de exclusividade

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0007076-5

Por meio do Acórdão nº 5069/2016-Primeira Câmara, a Egrégia Corte pronunciou-se no seguinte
sentido:
Na contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade de licitação,
comprovada a realização do objeto e não havendo evidências de sobrepreço,
caracterizam impropriedades formais a apresentação de cartas e declarações de
exclusividade firmadas entre o empresário do artista ou banda e a empresa contratada
pelo convenente, restritas aos dias e à localidade do evento (...) (grifo nosso)

Vale ressaltar, no entanto, que o dano ao erário só seria afastado se houvesse evidência da
realização do objeto e de preços de acordo com o valor de mercado. Tais fatores não estão
devidamente comprovados nos processos analisados.
Ainda, em relação à inexigibilidade, em decisão mais recente, através do Acórdão 4714/2018Segunda Câmara, confirmou que:
Na contratação de profissional do setor artístico por inexigibilidade de licitação, a
apresentação de atestado de exclusividade restrito aos dias e à localidade do evento, em
vez do contrato de exclusividade entre o artista e o empresário contratado, caracteriza
grave infração à norma legal e regulamentar, ensejando, ainda que não configurado
dano ao erário, condenação em multa e julgamento pela irregularidade das contas,
haja vista que o contrato de exclusividade é imprescindível para caracterizar a
inviabilidade de competição de que trata o art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993. (grifos
nossos)

Na mesma decisão solidificou o entendimento a respeito da diferença entre empresário exclusivo e
o intermediário:
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De ressaltar que o dispositivo legal de regência (inciso III do art. 25 da Lei 8.666/1993)
admite a contratação por inexigibilidade de licitação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente, ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela
crítica especializada ou pela opinião pública.
O contrato não firmado diretamente com o artista ou ajustado mediante empresário
não exclusivo desatende o dispositivo precitado, porquanto permite que intermediários
tornem a contratação mais onerosa ao erário.
De mais a mais, não se podem baralhar os conceitos de empresário exclusivo com o de
intermediário (hipótese tratada nos autos). Aquele é o profissional que administra os
negócios dos artistas de forma permanente, duradoura; este, o intermediário, agencia
eventos em datas aprazadas, específicas e casuais.
Nessa ordem de ideias, o contrato de exclusividade difere da autorização que dá
exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e é
restrita à localidade do evento, a qual não se presta para fundamentar a inexigibilidade
de disputa. (grifos nossos)

Isto posto, a Equipe de Auditoria entende que as declarações de exclusividade, constantes dos
processos de contratação por inexigibilidade de licitação, atentam contra a Lei Federal nº
8.666/1993.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“A Assessoria Jurídica tem altíssima demanda de processos administrativos, analisando
centenas de processos de contratação de serviços artísticos por semana. Assim, embora haja uma
orientação muito clara em relação a não aceitação de contratação com representantes que não
sejam exclusivos, em atenção ao art. 25, III, dois dos processos destacados passaram por
equívoco: 6025.2018/0 002835-3 e 6025.2018/0 003408-6. É importante ressaltar que a
orientação a respeito da instrução processual da AJ é unívoca e indubitável no sentido de que
não é possível a contratação de representante apenas para um único evento. O excesso de
demanda pode ocasionar equívocos, o que ressalta o alerta já dado da necessidade de ampliação
da equipe, especialmente para fazer frente às demandas oriundas de emendas parlamentares,
cujo fluxo processual para análise constantemente envia processos com prazo exiguíssimo para a
Assessoria Jurídica.
Entre as providências para evitar esse tipo de equívoco, foram redobradas as orientações
para a equipe atentar especificamente para o conteúdo das declarações de exclusividade
apresentadas.
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Entre as sugestões para ampliação do controle, está a ampliação da equipe e colaboração
de outras Pastas envolvidas nos trâmites das emendas e da própria Câmara dos Vereadores, para
que enviem processos com antecedência razoável suficiente para análise devida da assessoria
jurídica. E, caso, os processos sejam enviados em cima do prazo, cancelamento dos eventos para
que se adequem aos cronogramas e capacidade de recursos humanos da Secretaria Municipal de
Cultura.
Já quanto aos outros 32 processos destacados por suas respectivas declarações de
exclusividade, esta Assessoria segue a orientação já consolidada pela Procuradoria Geral do
Município na Informação nº 863/14 – PGM/AJC, conforme documento anexo (022620196) e
trecho que transcrevo abaixo:
‘Feitas essas considerações, questão outra que permeia a consulta feita
pela SMC diz respeito a forma de comprovação da exclusividade do
empresário, entendendo a Pasta de origem que a declaração do próprio
artista é documento apto para tanto.
Pudemos constatar que os Tribunais de Contas da União e do Estado de
Minas Gerais, assim como os considerandos da recomendação do MP,
afastam as autorizações como meio apto a comprovar a exclusividade,
visto que são específicas para dada circunstância (dia, show, evento) e,
por isso, não podem receber predicado de duradouras, como sustentam os
órgãos de controle.
No entanto, como ressalvamos acima, a Lei Federal 8.666/93 não
determinou a forma de demonstração da exclusividade do empresário, a
exemplo do que prescreveu no art. 25, 1, quando disciplinou que a prova
da

exclusividade

do

fornecimento

pelo

produtor,

empresa

ou

representante comercial exclusivo seria realizada por ‘atestado fornecido
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a
licitação ou a obra ou serviço, pelo Sindicato. Federação ou
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes’.
Dessa maneira, não havendo forma prescrita especificamente para fins de
realizar a contratação com inexigibilidade de licitação, deve ser
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privilegiada a livre vontade negocial das partes para estabelecer a
exclusividade.
A autonomia da vontade das partes para conferir a exclusividade ao
representante foi bem lembrada na doutrina, por Joel Menezes Niebuhr,
ao afirmar que, ‘na verdade, quem determina o âmbito da exclusividade
são os artistas, pois, sob a égide da autonomia da vontade, celebram
contratos com empresários, em razão do que lhes é facultado conferir
áreas de exclusividade àqueles que lhes convém. Se, por força contratual,
os serviços dum artista somente podem ser obtidos num dado lugar
mediante determinado empresário. por dedução, trata-se de empresário
exclusivo, ao menos para contar com os respectivos préstimos artísticos
naquele lugar’.
Aliás, o Código Civil, além de admitir a prova do negócio jurídico por
vários meios, quando não imposta forma especial, reconhece a força
probante, por exemplo, das declarações e das autorizações, ao teor dos
artigos 219 e 220.
Nesse sentido, as declarações aceitas pela SMC para fins de comprovação
da exclusividade são meios de prova juridicamente aptos a demonstrar a
relação negocial entre o artista e seu empresário.
Na verdade, importa salientar que no meio de prova utilizado para
atender a exigência legal conste expressamente que o empresário é
representante exclusivo do artista, não bastando a mera autorização para
representa-lo ou conferindo poderes para formalização de contratos com
o Poder Público.’”

PLANO DE PROVIDÊNCIAS
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“Redobrada a orientação de que não é possível a contratação de representante apenas
para um único evento.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Imediato.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A Secretaria Municipal de Cultura reconheceu a ocorrência de irregularidade em apenas 02 dos 34
processos indicados pela Equipe de Auditoria. Nas palavras da Pasta, “dois dos processos
destacados passaram por equívoco: 6025.2018/0 002835-3 e 6025.2018/0 003408-6”.
Quanto às demais contratações elencadas no Quadro 23, a Unidade afirmou que sua Assessoria
Jurídica “segue a orientação já consolidada pela Procuradoria Geral do Município na
Informação nº 863/14 – PGM/AJC”. Nos termos da referida Informação, “as declarações aceitas
pela SMC para fins de comprovação da exclusividade são meios de prova juridicamente aptos a
demonstrar a relação negocial entre o artista e seu empresário”.
Considerando que há entendimento da Procuradoria Geral do Município (PGM), no sentido de
aceitar tão somente as declarações de exclusividade, embora contrário à jurisprudência do
Tribunal de Contas da União, faz-se necessário maior atenção, por parte de SMC, no que tange à
justificativa das pessoas jurídicas intermediadoras contratadas, bem como dos valores dispendidos
para as contratações de natureza artística.
Outra vez, cabe registrar que o plano de providências apresentado pela Unidade mostra-se frágil e
insuficiente para sanar as irregularidades identificadas e mitigar o risco de reincidência nas
contratações futuras.
Por conseguinte, faz-se necessário que a Pasta mantenha uma base de dados com dados cadastrais
dos artistas contratados e seus representantes exclusivos para evitar que sejam contratados, via
inexigibilidade de licitação, intermediários que não possuem exclusividade com o artista de fato e
que, portanto, não podem ter sua contratação justificada por meio do art. 25, inciso III da lei
Federal nº 8.666/1993.
RECOMENDAÇÃO 20
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura mantenha cadastro referente às contratações
de natureza artística, objetivando a criação de um banco de dados que possa ser utilizado para
aperfeiçoar o processo de contratação com os seguintes dados: nome do artista a ser contratado;
categoria (espetáculo musical, intervenção artística, etc.); tipo (individual, dupla, trio, grupo);
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contratação (direta ou empresário exclusivo); nome do empresário e CNPJ do empresário; sem
prejuízo de outros dados que a Unidade entender serem fundamentais para o devido controle.

CONSTATAÇÃO 14 – Fragilidade na justificativa de valores concedidos às contratações de
natureza artística, em desacordo aos princípios administrativos e à jurisprudência do
Tribunal de Contas da União.
Quando da análise dos processos relacionados às contratações de natureza artística (listados no
Quadro 23 da Constatação 013 deste documento), mediante inexigibilidade de licitação, foi
verificado que, embora o parecer informasse que os valores estavam de acordo com o mercado,
sendo apresentados números de processos relacionados ou notas fiscais como base para tal
afirmação, alguns erros ainda foram percebidos, os quais podem ter fragilizado a análise dos
valores pagos aos diversos profissionais.
A título de exemplificação, citamos o Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0011261-3, referente
à contratação de evento “Contação de histórias - Senta Que Lá Vem História”, realizado em
20/08/2018 ao custo de R$ 800,00.
O Parecer SMC/APE Nº 010393514 informava que o “valor ora contratado apresenta-se
compatível com os preços de mercado e também com os pagos por esta Secretaria para esta
modalidade de serviço”. Para fins de confirmar o entendimento, foram utilizados os Processos
Eletrônicos relacionados no Quadro 24.

Quadro 24 - Processos utilizados para aferição de valor a ser pago para o evento do Processo Eletrônico SEI nº
6025.2018/0011261-3
Processo Eletrônico SEI
(pesquisa de mercado)
6025.2018/0007663-3

Categoria do evento

Valor

Contação de histórias

R$ 7.600,00

Quantidade de
Apresentações
8

6025.2018/0008383-4

Contação de histórias

R$ 5.000,00

5

R$ 1.000,00

6025.2016/0007787-3

Intervenção Artística

R$ 1.000,00

1

R$ 1.000,00

MÉDIA

R$ 983,33

Valor Unitário
R$ 950,00

Fonte: Parecer SMC/APE Nº 010393514

Desta forma, temos que um dos eventos (intervenção artística) que serviu de base para
confirmação do valor não tem relação com contação de histórias e no caso dos dois eventos
relacionados, embora similares em categoria, não são similares em quantidade o que pode
prejudicar eventual comparação.
O Parecer SMC/CCULT/OLIDO Nº 8284516, disponível no Processo Eletrônico SEI nº
6025.2018/0004883-4, referente à contratação do Trio da Lua (R$ 2.000,00), confirmou que “o
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cachê proposto é um valor simbólico, formalizado em uma parceria entre as artistas e o Centro
Cultural Municipal Olido”, sendo que balizou sua argumentação mediante notas fiscais anexadas
ao processo conforme Quadro 25.
Quadro 25 - Processos utilizados para aferição de valor a ser pago para o evento do Processo Eletrônico SEI nº
6025.2018/0004883-4
Documento
NF 8
NF 11
MP-77-83156

Prestador de serviços

Valor

Quantidade de
contratados

Associação Beneficente Educacional
Jovens do Brasil
Associação Beneficente Educacional
Jovens do Brasil

R$
6 contratados
16.000,00
R$
1 contratado
3.000,00
R$
Najara Cine Video e Eventos Ltda.
1 contratação
2.000,00
Fonte: Parecer SMC/CCULT/OLIDO Nº 8284516

Emissão/Assinatura
13/10/2017
28/12/2017
04/02/2014

Este processo teve a intermediação da empresa Aioká Produções e Eventos Ltda., que, conforme
mencionado na Constatação 01 deste documento, tem vinculo direto com a Associação Jovens do
Brasil. Sendo assim, seria prudente a utilização de outras contratações similares para a aferição do
valor a ser pago ao profissional.
Ainda, a primeira nota fiscal não individualizou os valores pagos a cada um dos artistas, mas
apresentou tão somente o valor global referente à contratação de 06 artistas distintos.
Adicionalmente, a terceira base de cálculo foi um contrato do ano de 2014 que, embora válido,
não é tempestivo.
O Parecer SMC/APE Nº 010704629, disponível no Processo Eletrônico SEI nº
6025.2018/0009861-0, referente à contratação de evento de “Contação de histórias” ao custo de
R$ 5.000,00, afirmou que “o valor ora contratado apresenta-se compatível com os preços de
mercado e também com os pagos por esta Secretaria” com base nos processos listados no Quadro
26.
Quadro 26 - Processos utilizados para aferição de valor a ser pago para o evento do Processo Eletrônico SEI nº
6025.2018/0009861-0
Processo Eletrônico SEI
(pesquisa de mercado)
6025.2018/0001951-6
6025.2018/0009823-8
6025.2018/0009840-8

Categoria do evento
Contação de histórias Grupo
Intervenção Artística
Contação de histórias Grupo

Valor

Quantidade de
Apresentações

Valor
Unitário

R$ 4.000,00

1

R$ 4.000,00

R$ 9.000,00

3

R$ 3.000,00

R$ 5.000,00

2

R$ 2.500,00

MÉDIA

R$ 3.166,67

Fonte: Parecer SMC/APE Nº 010704629

De acordo com o Despacho Autorizatório SMC/AJ (010800679), disponível no processo
supracitado, a artista contratada faria duas apresentações ao valor de R$ 2.500,00 cada. Observa-
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se que para fins de confirmação do valor a ser pago, a Secretaria apresentou dois valores baseados
em apresentação de Grupo e um evento do tipo intervenção artística.
Ao analisar as demais contratações para “Contação de histórias”, relacionadas no Quadro 23 (da
Constatação 013 deste documento), foi possível verificar que os valores pagos aos artistas desta
categoria de evento foi de R$ 800,00 para cada apresentação. Não foi possível identificar no
processo qualquer justificativa para o valor pago à artista, exceto a pesquisa baseada em grupo e
evento diverso.
Já o Parecer SMC/CCULT/OLIDO Nº 8473505, disponível no Processo Eletrônico SEI nº
6025.2018/0005637-3, referente à contratação do Forró Zé da Lua (R$ 2.000,00) não apresentou
justificativa quanto ao valor a ser despendido.
Além dos erros mencionados quanto à correta pesquisa de mercado, é importante ressaltar que a
irregular contratação por inexigibilidade através de intermediários não exclusivos pode acarretar
prejuízo ao erário, visto que não é possível conhecer o real valor pago aos artistas, conforme
extraído do Acórdão 2.730/2017-Plenário do Tribunal de Contas da União:
Não ignoro nem faço pouco caso da dificuldade de municípios de pequeno porte
contratarem artistas consagrados sem o auxílio de produtoras. Nem mesmo me oponho à
cobrança pelo serviço de intermediação. Todavia, ao optar por valer-se de
intermediário, impõe a legislação a estrita observância ao procedimento previsto na Lei
8.666/1993, ou seja, instaurar processo licitatório que assegure igualdade de condições
a todos os interessados em oferecer o serviço. Nesse caso, podem os intermediários
interessados em contratar com o convenente reduzir sua margem de lucro.
(...)
Entretanto, na maior parte das vezes, como no caso destes autos, a ausência de
documentos indicando o valor efetivamente auferido pelos artistas oculta a gravidade e
a materialidade da irregularidade. (grifo nosso)

Esta Equipe de Auditoria verificou os planos de trabalhos apresentados para as parcerias
celebradas para a organização de eventos, onde também houve a contratação de artistas diversos,
para a verificação de possíveis inconsistências entre os planos e as contratações diretas por
inexigibilidade.
A título de exemplo, o plano de trabalho da 4ª Edição da Festa dos Povos - setembro/2018
(Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0013183-9) apresentou despesas de contrapartida para a
contratação de artistas diversos (Figura 30).
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Figura 30 - Projeto e Plano de Trabalho (010907476) – Contrapartida da parceria pela Associação

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0013183-9

Porém, o plano de trabalho referente à 59º Festa do 1º de Maio de Ermelino Matarazzo
(Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0003485-0 - doc. SEI nº 8018455) apresentou despesas
com os artistas Vitrola SP e Maloka Beat no valor de R$ 3.000,00 cada.
A Festa dos Povos ocorreu pouco mais de 04 meses após a Festa do 1º de Maio e o valor do cachê
dos artistas decresceu em 200% quando os valores foram pagos diretamente pela parceira.
Ainda, a Figura 30 mostra uma contrapartida da parceira em R$ 1.000,00 para a contratação do
artista “Paz Racial”, o qual foi contratado, mediante inexigibilidade de licitação, para 02 shows
(agosto e dezembro de 2018), pelo valor de R$ 2.500,00 cada apresentação (Processo Eletrônico
SEI nº 6025.2018/0011527-2).
Adicionalmente, o artista “Art Popular” foi contratado tanto para a 59º Festa do 1º de Maio de
Ermelino Matarazzo (2018) quanto para a 4ª Edição da Festa dos Povos (15 e 16 de
setembro/2018). Os cachês relatados na prestação de contas foram de R$ 20.000,00 e R$
30.000,00, respectivamente.
Todavia, para fins de prestação de contas, a parceira apresentou notas fiscais distintas (Figura 31 e
Figura 32).
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Figura 31 - Captura parcial de nota fiscal apresentada para a contratação do artista Art Popular (valor R$
20.000,00)

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0003485-0
Figura 32 - Captura parcial de nota fiscal apresentada para a contratação do artista Art Popular (valor R$
30.000,00)

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0013183-9

A nota fiscal da Figura 31 apresenta valores pagos diretamente ao tomador de serviço que
representa o artista contratado, enquanto que a Figura 32 apresenta valores supostamente pagos ao
artista indiretamente, utilizando-se da intermediação entre a ONG Jovens do Brasil e a empresa
Aioká, cuja vinculação já foi objeto de discussão no item 1 deste documento.
Complementarmente, quando da realização do evento 1º Festival de Verão de Ermelino
Matarazzo (Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0014002-0) a empresa Aioká contratou 04
artistas com recursos da parceria: Eliezer de Tarsis (R$ 8.000,00), Ao Cubo (R$ 30.000,00), DJ
Alpiste (R$ 30.000,00) e Banda do P.A. (R$ 35.000,00).
No caso dos artistas Ao Cubo, DJ Alpiste e Banda do P.A. é possível verificar que os cachês
pagos estão iguais ou similares a artistas de maior renome como Art Popular e Sampa Crew,
remunerados em R$ 20.000,00 e R$ 14.000,00, respectivamente. Não foram encontradas
ponderações a respeito quando da aprovação da parceria.
Desta forma, a prática reiterada de contratação de natureza artística, por meio de intermediários
que não possuem exclusividade e não comprovam os valores de cachês efetivamente pagos aos
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artistas, pode vir a prejudicar o real aferimento do valor de mercado e, por conseguinte, a correta
pesquisa para fins de justificativa à contratação.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“Estamos em processo de aprimoramento para ficar de acordo com os princípios
administrativos e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União, através da exigência das
notas comprobatórias que permitam aferir os preços efetivamente praticados no mercado.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Exigência de notas fiscais e contratos que garantam melhor controle dos valores
praticados no mercado e documentos comprobatórios do nexo de causalidade entre os recursos e
o evento realizado.”
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Inicio em novembro de 2019 e total implementação 2020.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Verifica-se que a Secretaria Municipal de Cultura não ofereceu qualquer justificativa acerca dos
apontamentos da Equipe de Auditoria nesta constatação. A Unidade limitou-se a afirmar que irá
aprimorar seus procedimentos internos de modo a compatibilizá-los com os princípios
administrativos e a jurisprudência.
Assim, corrobora-se integralmente o disposto na constatação em apreço, destacando as diversas
fragilidades identificadas na justificativa dos valores concedidos às contratações de natureza
artística celebradas pela SMC. Vale lembrar que as falhas na justificativa do valor a ser pago à
contratada, verificadas nos processos em questão, comprometem a observância aos princípios
administrativos da economicidade e eficiência.
Destacamos abaixo algumas contratações que, em virtude da ausência da devida análise dos
valores a serem pagos, apresentaram sobrepreço:
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Quadro 27 – Contratação de natureza artística: Cacá Lopes
Nº
1
2

Evento

Processo Eletrônico SEI

Artista
Contratad
o

Custo
Unitário

Cacá
Lopes

R$
5.000,00
R$
2.000,00

1ª Festa dos Estados de Ermelino
6025.2017/0012667-1
Matarazzo e Ponte Rasa
Contratação de Natureza Artística
6025.2017/0007079-0
(Quadro 23)
Fonte: Quadro 27 – conforme coluna 3.

Fonte dos
Recursos
SMC
SMC

Embora a contratação do artista Cacá Lopes (Quadro 27) tenha sido realizada no mesmo ano,
temos que, a contratação do artista para apresentação durante o evento “1º Festa dos Estados”
apresentou valor 150% acima da apresentação solo (#2).
Quadro 28 - Contratação de natureza artística: Vitrola SP
Nº
1
2

Processo
Artista
Eletrônico SEI
Contratado
6025.2018/0013183
4ª Edição - Festa dos Povos
-9
Vitrola SP
59º Festa do 1º de Maio de
6025.2018/0003485
Ermelino Matarazzo
-0
Fonte: Quadro 28 – conforme coluna 3.
Evento

Custo
Unitário
R$
1.000,00
R$
3.000,00

Fonte dos
Recursos
Contrapartida da
Contratada
SMC

Já quando da contratação do artista Vitrola SP (Quadro 28) - contrária aos princípios da
moralidade, conforme Constatação 1 - foi informado que para a “Festa dos Povos”, o cachê do
artista seria pago como contrapartida da contratada pelo valor de R$ 1.000,00. Todavia, quando da
contratação, mediante recursos públicos, o valor foi acrescido em 200%.
Quadro 29 - Contratação de natureza artística: Paz Racial
Nº
1
2

Processo
Artistas
Eletrônico SEI
Contratados
6025.2018/001318
4ª Edição - Festa dos Povos
3-9
Paz Racial
Contratação de Natureza
6025.2018/001152
Artística (Quadro 23)
7-2
Fonte: Quadro 29 – conforme coluna 3.
Evento

Custo
Unitário
R$
1.000,00
R$
5.000,00

Fonte dos Recursos
Contrapartida da
Contratada
SMC

O artista Paz Racial (Quadro 29) foi contratado para a “Festa dos Povos” mediante contrapartida
da contratada pelo valor de R$ 1.000,00. Quando da contratação com recursos públicos para 02
apresentações, o valor foi incrementado em 150% para cada uma das apresentações.
Quadro 30 - Contratação de natureza artística: DJ Alpiste
Nº

Evento

1

1º Festival de Verão de Ermelino

Processo
Eletrônico SEI
6025.2017/0014002

Artista
Contratado
DJ Alpiste

Custo
Unitário
R$

Fonte dos
Recursos
SMC
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Matarazzo

-0

6025.2017/0007023
-4
6025.2017/0007368
Contratação de Natureza Artística
-3
Fonte: Quadro 30 – conforme coluna 3.
Contratação de Natureza Artística

2
3

30.000,00
R$
15.000,00
R$
15.000,00

SMC
SMC

O artista DJ Alpiste foi contratado por R$ 30.000,00 para apresentação durante o “Festival de
Verão”, porém contratações anteriores foram realizadas por valor 50% menor.
Isto posto, considerando a constatação inicial e a atual análise pós-manifestação da Unidade, foi
possível verificar sobrepreço de aproximadamente R$ 37.400,00 nas seguintes contratações:







“Contação de histórias” do Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0009861-0 no valor de
R$ 3.400,00;
Artista Art Popular do Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0013183-9 no valor de R$
10.000,00;
Artista Cacá Lopes do Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0012667-1 no valor de R$
3.000,00;
Artista Vitrola SP do Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0003485-0 no valor de R$
2.000,00;
Artista Paz Racial do Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0011527-2 no valo de R$
4.000,00;
Artista DJ Alpiste do Processo Eletrônico SEI nº 6025.2017/0014002-0 no valor de R$
15.000,00.

Desta forma, fica demonstrado a importância da análise dos valores a serem pagos. Sugere-se que,
para fins de comprovação de valores praticados usualmente no mercado, seja solicitado ao
empresário exclusivo ou ao artista contratado o envio de notas fiscais de apresentações anteriores.
Ademais, cabe à Unidade verificar se o artista a ser contratado já celebrou contrato com a
Administração Pública Municipal para fins de comparação de valores pagos anteriormente, sendo
que tal condição pode ser verificada por meio de pesquisa no Diário Oficial da Cidade.
No tocante ao plano de providências indicado pela Unidade, são consideradas insuficientes as
medidas propostas, uma vez que carecem de maior detalhamento e estruturação para propiciar o
efetivo saneamento das vulnerabilidades existentes nos procedimentos internos da Pasta.
RECOMENDAÇÃO 21
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura verifique, previamente à efetivação de
contratações de natureza artística, a adequação e razoabilidade dos valores pagos aos artistas a
título de cachê, especialmente em comparação aos preços de mercado, bem como insira,
adequadamente, a justificativa fundamentada no processo de contratação, de forma a demonstrar a
sua vantajosidade.
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RECOMENDAÇÃO 22
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura mantenha cadastro atualizado
(complementar ao cadastro mencionado na Recomendação 20) em que se inclua, no mínimo, os
três últimos valores de cachês pagos aos artistas a serem contratados e histórico das contratações
realizadas pela Pasta; data das contratações anteriores; local do evento (São Paulo ou outras
cidades); tipo de evento (show único ou festival, por exemplo); e outras informações que possam
ser consideradas úteis (seguidores em redes sociais e aplicativos de músicas, por exemplo) para a
averiguação de que o cachê a ser pago e/ou solicitado está de acordo com o mercado.

CONSTATAÇÃO 15 – Ausência de documentos comprobatórios da execução das
apresentações artísticas, em oposição aos princípios administrativos e à Lei Federal nº
4.320/1964.
Em análise dos processos de contratações artísticas abaixo listados no Quadro 31, todos efetivados
mediante inexigibilidade de licitação, foi verificado que, nos respectivos processos de pagamento,
o aceite e a avaliação dos serviços prestados foram realizados mediante o preenchimento de um
simples formulário padrão, preenchido pelo fiscal do contrato designado (última coluna), com um
mero ‘X’ para fazer constar ao final da análise que “informamos que os serviços prestados foram
realizados a contento”.
Quadro 31 - Contratação de natureza artística: fiscalização

Descrição
Espetáculo Musical/Show: Andre
Paz Racial
Espetáculo Musical/Show: Andre
Paz Racial
Espetáculo Musical/Show:
NoctVillans
Contação de histórias: Senta Que
Lá Vem História
Espetáculo Musical/Show: Black
Hush
Intervenção Artística: Encontro de
Arte Urbana Feminina da Zona
Leste
Espetáculo Musical/Show:
Autênticos MCs
Espetáculo Musical/Show:
Autênticos MCs
Contação de histórias: Senta Que
Lá Vem História
Contação de histórias: Senta Que
Lá Vem História

Valor Bruto

R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 800,00
R$ 2.400,00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 800,00
R$ 800,00

Processo
Eletrônico
SEI
Principal
6025.2018/0
011527-2
6025.2018/0
011527-2
6025.2018/0
003408-6
6025.2018/0
011261-3
6025.2018/0
009499-2

Processo
Eletrônico
SEI
Pagamento
6025.2018/001
4830-8
6025.2018/001
6414-1
6025.2018/000
5140-1
6025.2018/001
3050-6
6025.2018/001
1645-7

6025.2018/0
002835-3

6025.2018/000
3280-6

FISCAL: C. P. S. (RF:
840.XXX-X)
SUPLENTE: F. M. Q. (RF:
778.XXX-X)

6025.2018/0
010641-9
6025.2018/0
010641-9
6025.2018/0
011337-7
6025.2018/0
010938-8

6025.2018/001
6558-0
6025.2018/001
7587-9
6025.2018/001
8093-7
6025.2018/001
5690-4

FISCAL: C. P. S. (RF:
840.XXX-X)
SUPLENTE: M. B. B.
(RF: 627.XXX-X)

Fiscal e Suplente
FISCAL: A. V. S. (RF:
840.XXX-X)
SUPLENTE: M. d. D. R. d.
N. (RF: 839.XXX-X)
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Contação de histórias: Senta Que
Lá Vem História
Intervenção Artística: A arte de
brincar
Contação de histórias: Senta Que
Lá Vem História
Contação de histórias: Senta Que
Lá Vem História
Contação de histórias: Senta Que
Lá Vem História - A Festa no Céu
Intervenção Artística: A Mulher e
a Dança
Contação de histórias: Senta Que
Lá Vem História - O Segredo de
Joaninha
Contação de histórias: Senta Que
Lá Vem História - O Segredo de
Joaninha
Contação de histórias: Senta Que
Lá Vem História - Sininho
Contação de histórias: Senta Que
Lá Vem História
Contação de histórias: Senta Que
Lá Vem História - Por trás de um
ponto sempre haverá um conto...
Contação de histórias: Senta Que
Lá Vem História
Contação de histórias: Senta Que
Lá Vem História
Espetáculo Musical/Show:
Semente SP
Intervenção Artística: JAM Cafua Jam
Espetáculo Musical/Show: Trio
Sabia, Trio da Lua, Trio Beijo de
Moça, Sacha Arca
Espetáculo Musical/Show:
Leonardo Cavalcante
Espetáculo Musical/Show: Trio
Sabiá
Espetáculo Musical/Show: Cacá
Lopes
Espetáculo Musical/Show:
Peixelétrico
Espetáculo Musical/Show: Trio
Beijo de Moça
Espetáculo Musical/Show: Trio da
Lua
Espetáculo Musical/Show:
Rocinante

6025.2018/0
010972-8
6025.2018/0
010984-1
6025.2018/0
010905-1
6025.2018/0
010937-0
6025.2018/0
010946-9
6025.2018/0
010948-5

6025.2018/001
6217-3
6025.2018/001
6229-7
6025.2018/001
3735-7
6025.2018/001
4109-5
6025.2018/001
4094-3
6025.2018/001
4820-0

R$ 800,00

6025.2018/0
010871-3

6025.2018/001
4849-9

R$ 800,00

6025.2018/0
010871-3

6025.2018/001
4856-1

6025.2018/0
010937-0
6025.2018/0
010977-9

6025.2018/001
5723-4
6025.2018/001
5693-9

6025.2018/0
009861-0

6025.2018/001
4147-8

6025.2018/0
010951-5
6025.2018/0
010944-2
6025.2018/0
010985-0
6025.2018/0
010950-7

6025.2018/001
7555-0
6025.2018/001
7622-0
6025.2018/001
7772-3
6025.2018/001
4148-6

6025.2017/0
010355-8

6025.2017/001
1434-7

6025.2017/0
007093-5
6025.2017/0
007066-8
6025.2017/0
007079-0
6025.2017/0
007076-5
6025.2017/0
007067-6
6025.2017/0
007074-9
6025.2018/0
010514-5

6025.2017/000
7815-4
6025.2017/000
7937-1
6025.2017/000
7813-8
6025.2017/000
7932-0
6025.2017/000
7808-1
6025.2017/000
7818-9
6025.2018/001
4843-0

R$ 800,00
R$ 1.600,00
R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 1.500,00

R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 5.000,00
R$ 800,00
R$ 800,00
R$ 2.500,00
R$ 1.200,00
R$
16.000,00
R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 5.000,00
R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 2.500,00

FISCAL: C. A. C. (RF:
838.XXX-X)
SUPLENTE: F. M. Q. (RF:
778.XXX-X)

FISCAL: C. A. C. (RF:
838.XXX-X)
SUPLENTE: P. M. L. (RF:
823.XXX-X)

FISCAL: P. M. L. (RF:
551.XXX-X)
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Espetáculo Musical/Show: Trio
Sabiá
Intervenção Artística: Índios
Kariboka

R$ 2.000,00
R$ 3.000,00

6025.2018/0
005681-0
6025.2018/0
009808-4

6025.2018/000
7200-0
6025.2018/001
2011-0

Espetáculo Musical/Show: Trio da
Lua

R$ 2.000,00

6025.2018/0
004883-4

6025.2018/000
6020-6

Espetáculo Musical/Show: Trio
Beijo de Moça

R$ 3.000,00

6025.2018/0
001898-6

6025.2018/000
3076-5

Espetáculo Musical/Show: Zé da
Lua

R$ 2.000,00

6025.2018/0
005637-3

6025.2018/000
8215-3

Total

SUPLENTE: C. P. d. S.
(RF: 826.XXX-X)
FISCAL: S. V. A. (RF:
697.XXX-X)
SUPLENTE: C. C. M.
(RF: 582.XXX-X)
FISCAL: S. V. A. (RF:
697.XXX-X)
SUPLENTE: J. G. B. (RF:
823.XXX-X)
FISCAL: S. V. A. (RF:
697.XXX-X)
SUPLENTE: M. R. L. (RF:
603.XXX-X)
FISCAL: S. V. A. (RF:
697.XXX-X)
SUPLENTE: R. C. V. M.
(RF: 590.XXX-X)

R$ 87.100,00
Fonte: Quadro 31 – conforme colunas 3 e 4.

Como exemplo do formulário supramencionado, apresentamos a Figura 33, referente ao Processo
Eletrônico SEI nº 6025.2018/0013050-6, sob o título de “Solicitação SMC/CAF/SCA/PG
(010855835)”. Neste documento, assim como em todos os demais relativos aos processos aqui
arrolados, não há uma descrição detalhada acerca da execução do evento ou da apresentação
artística objeto dos serviços contratados.
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Figura 33 – “Atestado de Confirmação de Serviços”

Fonte: Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0013050-6

Em exame dos processos de pagamento em questão, foi verificado que faltam, nos autos,
relatórios, fotos, vídeos, menções a reportagens, ou outros documentos comprobatórios da efetiva
realização das apresentações artísticas. Na verdade, não há, em todo o processo de pagamento, no
que se refere à avaliação dos serviços, nenhuma outra informação diversa do campo marcado com
o ‘X’ supracitado.
Uma vez que o único ateste presente nos processos corresponde ao simples aceite do fiscal dos
serviços, o qual é formalizado de modo genérico, superficial e insuficiente, torna-se impraticável
realizar uma análise mais consistente, detalhada e efetiva da prestação dos serviços.
Diante da ausência de documentos que comprovem a adequada prestação dos serviços e o
atendimento da necessidade ora pretendida com a respectiva contratação, resta prejudicada o
ateste da confirmação dos serviços prestados, bem como a transparência, aos órgãos de controle –
e, sobretudo, aos munícipes – no tocante à adequação e à licitude dos gastos públicos
correspondentes.
Ademais, a pobreza das informações disponibilizadas nos processos de pagamento a respeito da
execução dos eventos e apresentações prejudica sobremaneira a avaliação dos serviços – e dos
artistas contratados.
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Cumpre ressaltar que, de acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964, há a necessidade de
comprovação do objeto anterior à liquidação do pagamento:
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por
base:
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. (grifo
nosso)

Constata-se, com isso, que o procedimento atualmente adotado para o ateste e avaliação da
execução dos serviços está em desacordo com a legislação supracitada, bem como os fundamentos
da transparência e da prestação de contas, os quais devem ser norteadores da administração
pública municipal.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“Com a implementação da Comissão de Monitoramento e Avaliação e a capacitação dos
gestores de parcerias, esta Pasta busca se adequar às exigências de documentos comprobatórios
robustos que evidenciem o efetivo complemento dos recursos públicos. Estamos em processo de
aprimoramento para ficar de acordo com os princípios administrativos e à Lei Federal nº
4.320/1964.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Será anexado no processo de pagamento em conjunto ao ateste comprovações como foto
e orientações para os fiscais relativas a elaboração do relatório de execução, reforçando assim a
comprovação de realização dos eventos.”
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Início em novembro de 2019 e total implementação 2020.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Da manifestação supratranscrita, extrai-se que a Secretaria Municipal de Cultura consentiu com a
constatação em análise, afirmando, inclusive, que a Pasta está “em processo de aprimoramento
para ficar de acordo com os princípios administrativos e à Lei Federal nº 4.320/1964”.
Corrobora-se, assim, a constatação de que, em todos os processos de contratações artísticas
relacionados no Quadro 31, faltam documentos comprobatórios da execução das apresentações
artísticas em desrespeito à Lei Federal nº 4.320/1964.
A Unidade dispôs que “Com a implementação da Comissão de Monitoramento e Avaliação e a
capacitação dos gestores de parcerias, esta Pasta busca se adequar (...)”, todavia, é importante
mencionar que as contratações referentes ao Quadro 31, ora em análise, referem-se a contratações
de natureza artística com base em inexigibilidade de licitação, ou seja, a Unidade, para a
contratação, avaliação, monitoramento e pagamentos deve atentar-se à Lei Federal nº
8.666/1993, não sendo aplicável às figuras da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do
Gestor da Parceria que são vinculadas às parcerias celebradas com base no MROSC e no Decreto
nº 57.575/2016.
Relativamente ao plano de providências, considera-se que a medida indicada pela SMC é
pertinente para mitigar a reincidência das mesmas falhas nas contratações futuras, devendo ser
implementada em conjunto com a fiscalização in loco – e a juntada da respectiva evidência ao
processo – da execução dos serviços.
RECOMENDAÇÃO 23
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura elabore orientação normativa e/ou manual
para estabelecimento do fluxograma referente ao procedimento de contratação de natureza
artística, no intuito de identificar os responsáveis por cada uma das etapas (seleção, contratação,
fiscalização, pagamento).
Sugere-se elencar os prazos para cada uma das etapas, as atribuições legais dos responsáveis e
boas práticas administrativas e jurisprudenciais objetivando o auxílio ao setor de contratos.
RECOMENDAÇÃO 24
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura promova fiscalizações in loco, no intuito de
averiguar a prestação do serviço contratado. Após a realização da fiscalização in loco, o processo
deverá ser instruído com as anotações e observações do fiscal responsável, bem com sugestões de
providências, quando couber.
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Destaca-se que a fiscalização da Unidade não ensejará na dispensa de o contratado apresentar a
sua prestação de contas devidamente instruída. Espera-se que a fiscalização da Secretaria, de
forma concomitante à prestação do serviço, possa corroborar para a melhoria e controle do
serviço.
Sugere-se que, na impossibilidade de realização de fiscalização de todos os contratados de
natureza artística, seja realizada de forma amostral, com especial atenção aos artistas e/ou eventos
de médio e grande porte.

CONSTATAÇÃO 16 – Ausência de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da empresa
contratada, em desacordo à Portaria SF n° 92/2014.
Em consulta aos documentos arrolados nos processos relacionados no Quadro XXVIII, todos
referentes a contratações de artistas por intermédio da empresa Aioká Produção e Eventos Ltda.
ou da Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil, mediante inexigibilidade de
licitação, foi verificada a ausência, nos respectivos processos de pagamento, da Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT).
Quadro 32 - Processos sem identificação de envio da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Descrição
Espetáculo Musical/Show: Andre
Paz Racial
Espetáculo Musical/Show: Andre
Paz Racial
Espetáculo Musical/Show:
NoctVillans
Contação de histórias: Senta Que Lá
Vem História
Espetáculo Musical/Show: Black
Hush
Contação de histórias: Senta Que Lá
Vem História
Contação de histórias: Senta Que Lá
Vem História
Intervenção Artística: A arte de
brincar
Contação de histórias: Senta Que Lá
Vem História
Contação de histórias: Senta Que Lá
Vem História
Contação de histórias: Senta Que Lá
Vem História - A Festa no Céu
Intervenção Artística: A Mulher e a
Dança

Valor Bruto

Processo Eletrônico
SEI Pagamento

R$ 2.500,00

6025.2018/0014830-8

R$ 2.500,00

6025.2018/0016414-1

R$ 2.500,00

6025.2018/0005140-1

R$ 800,00

6025.2018/0013050-6

R$ 2.400,00

6025.2018/0011645-7

R$ 800,00

6025.2018/0015690-4

R$ 800,00

6025.2018/0016217-3

R$ 1.600,00

6025.2018/0016229-7

R$ 800,00

6025.2018/0013735-7

R$ 800,00

6025.2018/0014109-5

R$ 800,00

6025.2018/0014094-3

R$ 1.500,00

6025.2018/0014820-0

Fiscal e Suplente
FISCAL: A. V. S. (RF:
840.XXX-X)
SUPLENTE: M. d. D. R. d. N.
(RF: 839.XXX-X)
FISCAL: C. P. S. (RF:
840.XXX-X)
SUPLENTE: F. M. Q. (RF:
778.XXX-X)

FISCAL: C. P. S. (RF:
840.XXX-X)
SUPLENTE: M. B. B. (RF:
627.XXX-X)
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Contação de histórias: Senta Que Lá
Vem História - O Segredo de
Joaninha
Contação de histórias: Senta Que Lá
Vem História - O Segredo de
Joaninha
Contação de histórias: Senta Que Lá
Vem História - Sininho
Contação de histórias: Senta Que Lá
Vem História - Por trás de um ponto
sempre haverá um conto...
Contação de histórias: Senta Que Lá
Vem História
Contação de histórias: Senta Que Lá
Vem História
Intervenção Artística: JAM - Cafua
Jam

R$ 800,00

6025.2018/0014849-9

R$ 800,00

6025.2018/0014856-1

R$ 800,00

6025.2018/0015723-4

R$ 5.000,00

6025.2018/0014147-8

R$ 800,00

6025.2018/0017555-0

R$ 800,00

6025.2018/0017622-0

R$ 1.200,00

6025.2018/0014148-6

Espetáculo Musical/Show: Trio
Sabia, Trio da Lua, Trio Beijo de
Moça, Sacha Arca

R$ 16.000,00

6025.2017/0011434-7

Espetáculo Musical/Show:
Rocinante

R$ 2.500,00

6025.2018/0014843-0

R$ 2.000,00

6025.2018/0007200-0

R$ 3.000,00

6025.2018/0012011-0

Espetáculo Musical/Show: Trio
Sabiá
Intervenção Artística: Índios
Kariboka

FISCAL: C. A. C. (RF:
838.XXX-X)
SUPLENTE: F. M. Q. (RF:
778.XXX-X)
FISCAL: P. M. L. (RF:
551.XXX-X)
SUPLENTE: C. P. d. S. (RF:
826.XXX-X)
FISCAL: S. V. A. (RF:
697.XXX-X)
SUPLENTE: C. C. M. (RF:
582.XXX-X)

Fonte: Quadro 32 – conforme coluna 3.

No tocante à exigência da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), a Portaria SF n°
92/2014 estabelece que:
Art. 1º O processo de liquidação e pagamento das despesas provenientes de compras, de
prestação de serviços ou de execução de obras será formalizado pelo Fiscal do Contrato,
em expediente devidamente autuado, com a junção dos seguintes documentos, conforme o
caso:
[...]
IX- prova de regularidade com o FGTS e as contribuições previdenciárias, Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, além de outras certidões de regularidade fiscal
reputadas necessárias, conforme previsão no respectivo contrato ou documento que o
substitui, e (grifo nosso)

Importante ressaltar que no caso de não recebimento de todos os documentos obrigatórios, caberia
ao Fiscal do Contrato o encaminhamento de notificação para a regularização da situação,
conforme Portaria supracitada:
Art. 1º O processo de liquidação e pagamento das despesas provenientes de compras, de
prestação de serviços ou de execução de obras será formalizado pelo fiscal do contrato

119

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

em expediente devidamente autuado, com a junção dos seguintes documentos, em ordem
cronológica, conforme o caso: (Redação dada pela Portaria SF 159/2017)
[...]
§ 16. O fiscal de contrato deverá: (Incluído pela Portaria SF 159/2017)
[...]
III – no caso de erro nos demais documentos previstos no art. 1º, ou não recebimento
desses, notificar a contratada para que apresente toda a documentação regular no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das sanções contratualmente
previstas, inclusive com a possibilidade de rescisão do ajuste. (Incluído pela Portaria SF
159/2017) (grifos nossos)

Nos Anexos das Notas de Empenho emitidas, em substituição aos contratos, havia a previsão de
sanção em razão da não apresentação de toda a documentação. A título de exemplo, os “Dados
Complementares da Nota de Empenho” do Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0010905-1,
disponível sob o título de “Anexo da Nota de Empenho (010889243)”, apresentou a seguinte
observação:
Observações do Anexo / Local de Entrega e ou Execução de Serviço
[...]
8) Estou ciente que é necessário a apresentação de toda documentação solicitada e a
manutenção na regularidade das certidões fiscais, sob pena de não pagamento. (grifo
nosso)

Observa-se, portanto, especialmente em atenção ao inciso IX supratranscrito, que a apresentação e
juntada da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) da empresa contratada era
condição obrigatória para a liquidação e pagamento das despesas nos casos em comento.
Uma vez que, nas contratações supramencionadas, a referida CNDT vigente e válida não estava
presente nos processos relativos aos respectivos pagamentos, constata-se que os pagamentos
foram efetuados de forma irregular, em desconformidade com o art. 1° da Portaria SF n° 92/2014.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“O equívoco ocorreu, provavelmente, pelo alto número de processos realizados com
pouco tempo hábil. Os esforços no sentido de garantir toda a documentação de habilitação das
entidades são atualmente empreendidos.”
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
“Solicita-se a documentação completa ao proponente e a Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas da empresa é um documento obrigatório.”
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO
“Imediato.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
A Secretaria Municipal de Cultura concordou com o apontamento em questão, informando que “o
equívoco ocorreu, provavelmente, pelo alto número de processos realizados com pouco tempo
hábil”.
Assim, resta corroborada a constatação de que os pagamentos relativos aos processos constantes
do Quadro 32 foram efetuados de forma irregular, em desconformidade com o art. 1° da Portaria
SF n° 92/2014, uma vez que a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) vigente e válida
da Contratada não estava presente nos referidos processos.
Quanto ao plano de providências oferecido pela Unidade, considera-se adequada a medida
proposta como solução para evitar novas ocorrências da mesma irregularidade nos processos de
pagamento.
Não há recomendações adicionais.
RECOMENDAÇÕES GERAIS
RECOMENDAÇÃO 25
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura estabeleça um plano de providências
detalhado, incluindo as etapas e respectivos prazos de implementação, para sanar a falta de
informações existente nos setores administrativo e jurídico da Pasta acerca dos preceitos legais e
jurisprudenciais aplicáveis às parcerias com organizações de sociedade civil e às contratações via
inexigibilidade de licitação.
RECOMENDAÇÃO 26
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura mapeie, revise e retifique seu processo
interno para parcerias e contratações, de forma a incluir uma etapa obrigatória de controle e
revisão dos documentos e requisitos necessários previamente à efetivação de contratos e parcerias,
e contemplando, ainda, a devida segregação de funções entre as etapas críticas do processo, como:
seleção ou requisição do serviço, pesquisa de preços, elaboração do termo de parceria ou contrato,
revisão jurídica, despacho autorizatório, análise da prestação de contas e pagamento.
RECOMENDAÇÃO 27
Recomenda-se que, após o mapeamento (Recomendação 27), a Secretaria Municipal de Cultura
elabore material explicativo e/ou checklist que propicie a correta execução e instrução dos
processos de celebração de parcerias ou contratação e pagamentos pelos responsáveis.
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Ressalta-se que, além de outras determinações constantes da Lei Federal nº 13.019/2014 e do
Decreto Municipal nº 57.575/2016 e da Lei Federal nº 8.666/1993 e do Decreto Municipal nº
44.279/2003, solicita-se que o material apresente informações acerca dos principais pontos
descritos neste Relatório, bem como das recomendações ora emitidas.
RECOMENDAÇÃO 28
Recomenda-se o fomento a capacitação dos servidores envolvidos no processo de parceirização e
contratações de natureza artística, a promoção de cursos acerca dos aspectos legais e
procedimentais relativos à celebração de parcerias e contratos administrativos.
Ressalta-se a importância da atualização constante dos servidores envolvidos nas diversas etapas
que envolvem o procedimento de parceirização e contratação. Desta forma, recomenda-se o
incentivo da participação dos funcionários em cursos ou palestras oferecidos pela Escola
Municipal de Administração Pública de São Paulo (EMASP), pelo Centro de Estudos Jurídicos
(CEJUR), entre outras escolas/órgãos que disponibilizem tais serviços a servidores públicos.
RECOMENDAÇÃO 29
Considerando os trabalhos realizados na Subprefeitura Penha (Ordem de Serviço nº 065-B) e na
Subprefeitura Ermelino Matarazzo (Ordem de Serviço nº 065-C e nº 065-D) referente a
contratações para a realização de eventos e contratações de natureza artística junto às empresas
Aioká Produção e Eventos Ltda. (CNPJ nº 24.111.302/0001-03) e NG Multimídia Produções
Ltda. (CNPJ 18.380.354/0001-740):
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura estabeleça, em instrumento jurídico
aplicável, orientação às demais Unidades no que tange à centralização das contratações de
natureza artística junto à SMC ou a correta orientação aos demais órgãos e entidades da
municipalidade, no que tange à padronização de procedimentos relacionados à seleção,
contratação, fiscalização e pagamentos.

São Paulo, 18 de maio de 2020.
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ANEXO I – PLANO DE AÇÃO
Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 001 de 029

Texto*

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura solicite o ressarcimento ao erário
público no valor de R$ 702.660,00 (setecentos e dois mil, seiscentos e sessenta reais),
referente às contratações com vinculação direta entre a empresa Aioká Produção e
Eventos e a ONG Jovens do Brasil, as quais estão em desconformidade em relação à
jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão 353/2055, Acórdão
3023/2019 e Acórdão 889/2018), além de descumprimento do Artigo 40 § 1º do
Decreto Municipal nº 57.575/2016.

Categoria*

Reposição de bens e valores

Fundamentos*

CONSTATAÇÃO 01: Contratação de fornecedores vinculados às entidades privadas
parceiras, o que demonstra desrespeito aos princípios administrativos em
desconformidade à jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão 353/2055,
Acórdão 3023/2019 e Acórdão 889/2018), além de descumprimento do Artigo 40 § 1º
do Decreto Municipal nº 57.575/2016.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Este setor de Supervisão de Prestação de Contas e Parcerias Estratégicas aceita e
concorda com a recomendação desta respeitável CGM e adotará as medidas
administrativas necessárias para o devido ressarcimento ao erário, entretanto, solicita
que o início dos prazos seja após o retorno das atividades presenciais, uma vez que o
teletrabalho prejudica e/ou impossibilita o acesso à todos os documentos desta época,
estando esta orientação atrelada a reanálise da prestação de contas.

Responsável
**
Prazo ***

Supervisão de Prestação de Contas e Parcerias Estratégicas (SMC/CAF/SPAR) A/C
Keren
40 dias, com início após o retorno das atividades presenciais

Evidências****

Existência de processo administrativo com vistas ao ressarcimento ao erário.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 002 de 029

Texto*

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura solicite junto às organizações
parceiras auto declaração onde reste consignado que a parceira não realizou a
contratação de serviços em geral, obras e compras com empresas cujo sócio seja
integrante de seu quadro de pessoal ou que atue como dirigente da entidade, sendo tal
restrição aplicável a parentes de até quarto grau consanguíneo ou afim. A
autodeclaração deverá ser apresentada junto à prestação de contas a ser encaminhada
para a Unidade.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

CONSTATAÇÃO 01: Contratação de fornecedores vinculados às entidades privadas
parceiras, o que demonstra desrespeito aos princípios administrativos em
desconformidade à jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão 353/2055,
Acórdão 3023/2019 e Acórdão 889/2018), além de descumprimento do Artigo 40 § 1º
do Decreto Municipal nº 57.575/2016.

Tipo **

Proposta de alteração da recomendação.

Ação**

Esta Pasta entende que este documentos pode ser exigido na apresentação dos
documentos inicias, para evitarmos alegação de desconhecimento na prestação de
contas. Por ser um documento geral, entendemos que deve ser uma resposta única e um
modelo que poderia ser feito pelo jurídico para todos os setores que firmam parcerias
enviar para as entidades. Iremos notificar as Parcerias em andamento que essa conduta
está vedada, afim de ser cobrado na prestação de contas este documento e para Parcerias
futuras será informado inicialmente.

Responsável
**
Prazo ***

Evidências****

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Verificação, através de amostragem, da existência da declaração assinada e juntada aos
novos processos de contratações artísticas.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 003 de 029

Texto*

Recomenda-se à Secretaria Municipal de Cultura a abertura de processo administrativo,
em que sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa, para a solicitação de
ressarcimento ao erário público do valor do prejuízo identificado de, aproximadamente,
R$ 88.300,00, frente à Associação Beneficente Educacional Jovens do Brasil (CNPJ
04.257.105/0001-81), em razão da sobreposição de valores identificada.

Categoria*

Reposição de bens e valores

Fundamentos*

CONSTATAÇÃO 02: Duplicidade de pagamento para a realização de eventos
diversos: serviços similares ou idênticos foram pagos com recursos da SMC e da
SPTuris: 4º Arraiá - SMC Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0006267-5 e SPTuris
Processo Eletrônico SEI nº 6010.2018/0001665-5; 2º Motofest - SMC
6025.2018/0012901-0 e SPTuris Processo Eletrônico SEI nº 6010.2018/0001840-2 e 4º
Festa dos Povos - SMC Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0013183-9 e SPTuris
Processo Eletrônico SEI nº 6010.2018/0001868-2..

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Este setor de Supervisão de Prestação de Contas e Parcerias Estratégicas aceita e
concorda com a recomendação desta respeitável CGM e adotará as medidas
administrativas necessárias para o devido ressarcimento ao erário, entretanto, solicita
que o início dos prazos seja após o retorno das atividades presenciais, uma vez que o
teletrabalho prejudica e/ou impossibilita o acesso à todos os documentos desta época,
estando esta orientação atrelada a reanálise da prestação de contas.

Responsável
**
Prazo ***

Supervisão de Prestação de Contas e Parcerias Estratégicas (SMC/CAF/SPAR) A/C
Keren
40 dias, com início após o retorno das atividades presenciais

Evidências****

Existência de processo administrativo com vistas ao ressarcimento ao erário.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 004 de 029

Texto*

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura envide esforços junto à Secretaria
Municipal de Turismo para a elaboração de orientação normativa quanto à realização
de eventos na municipalidade de São Paulo, no intuito de esclarecer as atribuições e
responsabilidades de cada uma das Pastas, bem como evitar que sejam realizadas
parcerias e/ou contratações em multiplicidade para a realização de um mesmo evento
por duas ou mais secretarias e/ou subprefeituras.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

CONSTATAÇÃO 02: Duplicidade de pagamento para a realização de eventos
diversos: serviços similares ou idênticos foram pagos com recursos da SMC e da
SPTuris: 4º Arraiá - SMC Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0006267-5 e SPTuris
Processo Eletrônico SEI nº 6010.2018/0001665-5; 2º Motofest - SMC
6025.2018/0012901-0 e SPTuris Processo Eletrônico SEI nº 6010.2018/0001840-2 e 4º
Festa dos Povos - SMC Processo Eletrônico SEI nº 6025.2018/0013183-9 e SPTuris
Processo Eletrônico SEI nº 6010.2018/0001868-2..

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta segue orientações do DECRETO Nº 59.210 DE 6 DE FEVEREIRO DE
2020, publicado pela Casa Civil responsável por encaminhar os recursos e fiscalização
dos projetos encaminhados paras as Pastas.

Responsável
**
Prazo ***

Evidências****

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Recomendação não-monitorável.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Texto*

Categoria*
Fundamentos*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 005 de 029

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura abstenha-se de celebrar
parcerias com sociedades de fins lucrativos, de modo a obedecer ao disposto no artigo
2°, inciso II, da Lei Federal n° 13.019/2014.

Aperfeiçoamento de Governança
CONSTATAÇÃO 03: Celebração de parceria com empresa, por meio de Termo de
Colaboração, em desacordo à Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº
57.575/2016.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta já tem atendido as recomendações desta respeitável CGM, dada a vigência
do Decreto Municipal n. º 51.300/10. Em nenhuma hipótese, entretanto, são mais
realizadas parcerias com entidades com finalidade lucrativa através de emendas ou
qualquer outro expediente que dispense chamamento ou licitação.

Responsável
**
Prazo ***

Evidências****

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Comprovação, através de análise amostral, de que a Unidade não firmou novas
parcerias com sociedades de fins lucrativos para apresentações artísticas.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Texto*

Categoria*
Fundamentos*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 006 de 029

Recomenda-se que, no caso de celebração de parcerias com organizações da sociedade
civil, a Secretaria Municipal de Cultura adote o instrumento de parceria adequado, em
conformidade com o artigo 2° da Lei Federal nº 13.019/2014 e os artigos 11 e 12 do
Decreto Municipal nº 57.575/2016, os quais dispõem sobre as características do termo
de colaboração e do termo de fomento.

Aperfeiçoamento de Governança
CONSTATAÇÃO 04: Irregularidade na escolha do instrumento jurídico (Termo de
Colaboração x Termo de Fomento) para a celebração da parceria, em descumprimento à
Lei Federal nº 13.019/2014 e ao Decreto Municipal nº 57.575/2016.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta já tem atendido as recomendações feitas por está respeitável CGM

Responsável
**
Prazo ***

Evidências****

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Verificação, através de análise amostral, de que eventuais novas parcerias celebradas
pela Unidade foram firmadas mediante o instrumento jurídico adequado (Termo de
Colaboração x Termo de Fomento).
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 007 de 029

Texto*

Recomenda-se que, previamente à celebração de parcerias com organizações da
sociedade civil, a Secretaria Municipal de Cultura designe a Comissão de Seleção para
que esta realize análise dos planos de trabalho propostos, em consonância com os
requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 14.019/2014 e no Decreto Municipal nº
57.575/2016.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

CONSTATAÇÃO 05: Planos de trabalho aprovados em descumprimento à Lei Federal
nº 13.019/2014 e ao Decreto Municipal nº 57.575/2016.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta já tem atendido as recomendações feitas por está respeitável CGM devido
parecer da comissão designada na portaria SMC/G 133/2019.

Responsável
**
Prazo ***

Evidências****

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Verificação, através de análise amostral, de que, no caso de novas parcerias firmadas
com OSCs, esteja devidamente designada a Comissão de Seleção, para que esta realize
análise dos planos de trabalho propostos.

129

Coordenadoria de Auditoria Geral
Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907

Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 008 de 029

Texto*

Recomenda-se que, no caso de celebração de parcerias sem chamamento público, a
Secretaria Municipal de Cultura adote o embasamento legal adequado de dispensa ou
inexigibilidade do chamamento, conforme os artigos 30 ou 31 do Decreto Municipal nº
57.575/2016.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

CONSTATAÇÃO 06: Justificativa equivocada para a celebração de parcerias para a
realização de eventos diversos, em desacordo ao Decreto Municipal nº 57.575/2016.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta já tem atendido as recomendações feitas por está respeitável CGM

Responsável
**
Prazo ***

Evidências****

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Verificação, através de análise amostral, da adequação do embasamento legal utilizado
para a celebração de novas parcerias sem chamamento público.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Texto*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 009 de 029

Recomenda-se que, previamente à celebração de parcerias com organizações da
sociedade civil, a Secretaria Municipal de Cultura certifique-se de que a entidade
cumpre todos os requisitos estipulados no art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e de
que todos os documentos relacionados no art. 34 da mesma lei sejam apresentados,
anexando-os aos autos do processo respectivo.
Sugere-se a elaboração de checklist para o auxílio daqueles responsáveis pela
instauração e/ou da análise do processo correspondente.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

CONSTATAÇÃO 07: Ausência de requisitos e documentos obrigatórios para a
celebração de parcerias, em desacordo à Lei Federal nº 13.019/2014.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta já tem atendido as recomendações feitas por está respeitável CGM

Responsável
**
Prazo ***

Evidências****

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato
Verificação, através de análise amostral de novas parcerias celebradas com
organizações da sociedade civil, de que a entidade parceira cumpre todos os requisitos
estipulados no art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e de que todos os documentos
relacionados no art. 34 da mesma lei estejam anexados ao processo.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 010 de 029

Texto*

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura publique, tempestivamente, no
meio oficial de publicidade da administração pública, os extratos dos instrumentos de
parceria celebrados pela Unidade, em obediência ao art. 38 da Lei Federal nº
13.019/2014.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

CONSTATAÇÃO 07: Ausência de requisitos e documentos obrigatórios para a
celebração de parcerias, em desacordo à Lei Federal nº 13.019/2014.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta já tem atendido as recomendações feitas por está respeitável CGM

Responsável **

Secretaria Municipal da Cultura

Prazo ***

Imediato

Evidências****

Verificação, através de amostragem, da publicação tempestiva, no Diário Oficial da
Cidade, dos extratos dos novos instrumentos de parceria celebrados pela Unidade.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 011 de 029

Texto*

Recomenda-se que, nos casos de parcerias celebradas com organizações da sociedade
civil, a Secretaria Municipal de Cultura assegure que recursos repassados à entidade
em decorrência da parceria sejam depositados em conta corrente específica isenta de
tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração
pública, em observância ao art. 51 da Lei Federal nº 13.019/2014, seja na correta
orientação, bem como para a emissão de documento específico para fins de abertura
de conta pela parceira.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

CONSTATAÇÃO 07: Ausência de requisitos e documentos obrigatórios para a
celebração de parcerias, em desacordo à Lei Federal nº 13.019/2014.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta já tem atendido as recomendações feitas por está respeitável CGM

Responsável **

Secretaria Municipal da Cultura

Prazo ***

Imediato

Evidências****

Verificação, através de amostragem para os casos de parcerias celebradas com
organizações da sociedade civil, de que os recursos repassados pela SMC à entidade
em decorrência da parceria sejam depositados em conta corrente específica isenta de
tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração
pública, em observância ao art. 51 da Lei Federal nº 13.019/2014.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 012 de 029

Texto*

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura revise e retifique seus
procedimentos internos existentes para a celebração e monitoramento das parcerias
celebradas pela Pasta, com vistas à elaboração de normativo adicional que disponha
sobre regras suplementares ao Decreto Municipal nº 57.575/2016, com especial
atenção ao preconizado no art. 55.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

CONSTATAÇÃO 08: Ausência de regras suplementares definidas pelo Decreto
Municipal nº 57.575/2016.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta já tem atendido as recomendações, com
implantação de comissão avaliativa e de monitoramento das Parcerias celebradas,
bem como, a readequação e capacitação da equipe.

Responsável **

Secretaria Municipal da Cultura

Prazo ***

Imediato

Evidências****

Verificação da existência de normativo adicional que disponha sobre regras
suplementares ao Decreto Municipal nº 57.575/2016, com especial atenção ao
preconizado no art. 55.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Texto*

Categoria*
Fundamentos*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 013 de 029

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura providencie a convalidação do
ato administrativo referente à prestação de contas dos processos analisados 6025.2018/0003399-3 (1º Music Rock Show); 6025.2017/0012667-1 (1º Festa dos
Estados) e 6025.2018/0003485-0 (59ª Festa do 1º de Maio) – os quais foram
considerados inválidos.

Aperfeiçoamento de Governança
CONSTATAÇÃO 09: Avocação pela Chefia de Gabinete de competência para a
aprovação da prestação de contas, em oposição à Lei Federal nº 13.019/2014 e ao
Decreto Municipal nº 57.575/2016.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

O setor de Supervisão de Prestação de Contas e Parcerias Estratégicas está tomando
as providências recomendadas

Responsável **
Prazo ***

Evidências****

Supervisão de Prestação de Contas e Parcerias Estratégicas (SMC/CAF/SPAR) A/C
Keren
Imediato
Verificação da convalidação do ato administrativo referente à prestação de contas dos
processos analisados - 6025.2018/0003399-3 (1º Music Rock Show);
6025.2017/0012667-1 (1º Festa dos Estados) e 6025.2018/0003485-0 (59ª Festa do 1º
de Maio).
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 014 de 029

Recomenda-se que, no caso de parcerias celebradas com organizações da sociedade
civil, a Secretaria Municipal de Cultura:

Texto*

(i) exija a apresentação tempestiva das prestações de contas das entidades parceiras,
nos termos do artigo 58 do Decreto Municipal nº 57.575/2016, bem como aplique as
penalidades cabíveis no caso de inadimplemento; e
(ii) proceda com a análise tempestiva das prestações de contas apresentadas,
observando-se o prazo estabelecido no respectivo instrumento de parceria.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

CONSTATAÇÃO 10: Ausência das prestações de contas das parcerias celebradas, em
descumprimento ao Decreto Municipal nº 57.575/2016.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

(i) Esta Pasta aceita e concorda com a recomendação desta respeitável CGM.
(ii) Esta Pasta se compromete a fazer todo o esforço possível para anteder a orientação
desta CGM, entretanto, reafirma que possui recursos humanos limitados e
insuficientes.

Responsável **

Secretaria Municipal da Cultura

Prazo ***

Imediato

Evidências****

Verificação amostral, no caso de novas parcerias celebradas com organizações da
sociedade civil, do cumprimento dos prazos para apresentação e análise das prestações
de contas das entidades parceiras.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Texto*

Categoria*
Fundamentos*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 015 de 029

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura realize nova análise da
prestação de contas dos processos ora analisados - 6025.2018/0003399-3 (1º Music
Rock Show); 6025.2017/0012667-1 (1º Festa dos Estados) e 6025.2018/0003485-0
(59ª Festa do 1º de Maio) – no intuito de verificar os pontos elencados na constatação
concernente ao relatório de execução do objeto; ao material comprobatório do
cumprimento do objeto; ao material comprobatório do adequado uso dos produtos e
serviços contratados com recursos públicos; aos relatórios e materiais comprobatórios
da visita in loco do gestor da parceria anteriormente à convalidação recomendada na
Recomendação 13..

Aperfeiçoamento de Governança
CONSTATAÇÃO 11: Ausência da análise dos documentos obrigatórios para fins de
prestação de contas, em oposição à Lei Federal nº 13.019/2014 e ao Decreto
Municipal nº 57.575/2016.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta aceita e concorda com as recomendações desta respeitável CGM, e atráves
do setor de Supervisão de Prestação de Contas e Parcerias Estratégicas aceita adotará
as medidas administrativas necessárias para reanálise das prestações de contas,
entretanto, solicita que o início dos prazos seja após o retorno das atividades
presenciais, uma vez que o teletrabalho prejudica e/ou impossibilita a reanálise de
todos os documentos desta época.

Responsável **
Prazo ***

Evidências****

Supervisão de Prestação de Contas e Parcerias Estratégicas (SMC/CAF/SPAR) A/C
Keren
40 dias, com início após o retorno das atividades presenciais

Verificação da realização de nova análise das prestações de contas dos seguintes
processos: 6025.2018/0003399-3 (1º Music Rock Show); 6025.2017/0012667-1 (1º
Festa dos Estados) e 6025.2018/0003485-0 (59ª Festa do 1º de Maio).
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Texto*

Categoria*
Fundamentos*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 016 de 029

Recomenda-se que, para análise e aprovação das prestações de contas de parcerias
firmadas com organizações da sociedade civil, a Secretaria Municipal de Cultura
exija todos os documentos elencados no art. 54 do Decreto Municipal nº 57.575/2016,
de modo a verificar e comprovar o adequado cumprimento do objeto proposto,
tomando-se, ainda, as medidas cabíveis no caso de reprovação das prestações de
contas.

Aperfeiçoamento de Governança
CONSTATAÇÃO 11: Ausência da análise dos documentos obrigatórios para fins de
prestação de contas, em oposição à Lei Federal nº 13.019/2014 e ao Decreto
Municipal nº 57.575/2016.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta já tem atendido as recomendações feitas por está respeitável CGM

Responsável **
Prazo ***

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Evidências****

Verificação amostral, no caso de novas parcerias celebradas com organizações da
sociedade civil, da existência, nos respectivos processos de prestações de contas, de
todos os documentos elencados no art. 54 do Decreto Municipal nº 57.575/2016.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Texto*

Categoria*
Fundamentos*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 017 de 029

Recomenda-se à Secretaria Municipal de Cultura que, quando da realização de visitas
in loco, o Gestor da Parceria elabore e instrua no processo da parceria relatório acerca
da fiscalização realizada (data, horário de visita, produtos e/ou serviços analisados,
dados e informações observados e eventuais registros realizados (ex: fotos e/ou
vídeos)).

Aperfeiçoamento de Governança
CONSTATAÇÃO 11: Ausência da análise dos documentos obrigatórios para fins de
prestação de contas, em oposição à Lei Federal nº 13.019/2014 e ao Decreto
Municipal nº 57.575/2016.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta indica um gestor que acompanha todo o evento realizado por Parcerias
com a Sociedade Civil e o mesmo anexa um relatório ao final do processo com fotos
do local e evento.

Responsável **
Prazo ***

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Evidências****

Verificação amostral, no caso de novas parcerias celebradas com organizações da
sociedade civil, da existência, nos respectivos processos de prestações de contas, do
relatório da fiscalização in locorealizada pelo Gestor da Parceria.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Texto*

Categoria*
Fundamentos*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 018 de 029

Recomenda-se que, no caso de parcerias celebradas com organizações da sociedade
civil, a Secretaria Municipal de Cultura proceda, previamente à assinatura do
instrumento de parceria, com a verificação da adequação e razoabilidade dos preços
individuais dos produtos e serviços indicados como componentes do orçamento
frente aos valores praticados usualmente no mercado, em cumprimento ao disposto
no art. 44 do Decreto Municipal nº 57.575/2015 e de modo a comprovar a
vantajosidade da contratação.

Aperfeiçoamento de Governança
CONSTATAÇÃO 12: Ausência de análise do nexo de causalidade dos valores pagos
com recursos das parcerias em descumprimento ao Decreto Municipal nº
57.575/2016.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta informa que a comissão designada na portaria SMC/G 133/2019 tem
analisado os planos de trabalho, bem como os valores praticados no mercado,
atendendo as recomendações desta respeitável CGM

Responsável **
Prazo ***

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Evidências****

Verificação amostral, no caso de novas parcerias celebradas com organizações da
sociedade civil, da existência, no respectivo processo, de documento com a
análise/ateste acerca da adequação e razoabilidade dos preços individuais dos
produtos e serviços indicados como componentes do orçamento frente aos valores
praticados usualmente no mercado, de modo a comprovar a vantajosidade da
contratação.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Texto*

Categoria*
Fundamentos*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 019 de 029

Recomenda-se que, no caso de parcerias celebradas com organizações da sociedade
civil e de contratações de natureza artística, a Secretaria Municipal de Cultura realize
análise adequada para comprovação do nexo de causalidade entre os pagamentos e os
serviços prestados, tomando como base a proposta apresentada no plano de trabalho,
documentos entregues como prestação de contas pela parceira/contratada e
informações prestadas após visitas in loco, quando couber.

Aperfeiçoamento de Governança
CONSTATAÇÃO 12: Ausência de análise do nexo de causalidade dos valores pagos
com recursos das parcerias em descumprimento ao Decreto Municipal nº
57.575/2016.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta já tem tomado as providências com relação a análise do nexo de
causalidade dos valores pagos com recursos das parcerias.

Responsável **
Prazo ***

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Evidências****

Recomendação não-monitorável.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 020 de 029

Texto*

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura mantenha cadastro referente às
contratações de natureza artística, objetivando a criação de um banco de dados que
possa ser utilizado para aperfeiçoar o processo de contratação com os seguintes
dados: nome do artista a ser contratado; categoria (espetáculo musical, intervenção
artística, etc.); tipo (individual, dupla, trio, grupo); contratação (direta ou empresário
exclusivo); nome do empresário e CNPJ do empresário; sem prejuízo de outros dados
que a Unidade entender serem fundamentais para o devido controle.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

CONSTATAÇÃO 13: Ausência da análise de exclusividade para a contratação na
modalidade “inexigibilidade de licitação” disposta na Lei Federal nº 8.666/1993.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta já tem atendido as recomendações desta respeitável CGM.

Responsável **
Prazo ***

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Evidências****

Verificação da existência de um banco de dados com os registros consolidados acerca
das contratações de natureza artística realizadas pela SMC, contendo, no mínimo, os
dados elencados nesta recomendação.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Texto*

Categoria*
Fundamentos*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 021 de 029

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura verifique, previamente à
efetivação de contratações de natureza artística, a adequação e razoabilidade dos
valores pagos aos artistas a título de cachê, especialmente em comparação aos preços
de mercado, bem como insira, adequadamente, a justificativa fundamentada no
processo de contratação, de forma a demonstrar a sua vantajosidade.

Aperfeiçoamento de Governança
CONSTATAÇÃO 14: Fragilidade na justificativa de valores concedidos às
contratações de natureza artística, em desacordo aos princípios administrativos e à
jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta já tem atendido as recomendações desta respeitável CGM, solicitando que
o artista a ser contrado encaminhe 3 Notas Fiscais e Clipping de eventos do mesmo
teor cultural afim de, comprovar seu cachê.

Responsável **
Prazo ***

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Evidências****

Verificação amostral, no caso de novas contratações de natureza artística, da
existência, no respectivo processo, de documento com a justificativa fundamentada
acerca da adequação e razoabilidade dos valores pagos aos artistas a título de cachê
frente aos valores praticados usualmente no mercado, de modo a comprovar a sua
vantajosidade.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Texto*

Categoria*
Fundamentos*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 022 de 029

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura mantenha cadastro atualizado
(complementar ao cadastro mencionado na Recomendação 20) em que se inclua, no
mínimo, os três últimos valores de cachês pagos aos artistas a serem contratados e
histórico das contratações realizadas pela Pasta; data das contratações anteriores; local
do evento (São Paulo ou outras cidades); tipo de evento (show único ou festival, por
exemplo); e outras informações que possam ser consideradas úteis (seguidores em
redes sociais e aplicativos de músicas, por exemplo) para a averiguação de que o
cachê a ser pago e/ou solicitado está de acordo com o mercado.

Aperfeiçoamento de Governança
CONSTATAÇÃO 14: Fragilidade na justificativa de valores concedidos às
contratações de natureza artística, em desacordo aos princípios administrativos e à
jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta já tem atendido as recomendações desta respeitável CGM, além das 3 Notas
Fiscais é solicitado que o artista encaminhe material de imprensa e clipping afim de
comprovar seu cachê e reconhecimento pela sociedade civil.

Responsável **
Prazo ***

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Evidências****

Verificação da existência, no âmbito da SMC, de cadastro atualizado com dados sobre
os cachês pagos aos artistas, na forma do modelo proposto nesta recomendação.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Texto*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 023 de 029

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura elabore orientação normativa
e/ou manual para estabelecimento do fluxograma referente ao procedimento de
contratação de natureza artística, no intuito de identificar os responsáveis por cada
uma das etapas (seleção, contratação, fiscalização, pagamento).
Sugere-se elencar os prazos para cada uma das etapas, as atribuições legais dos
responsáveis e boas práticas administrativas e jurisprudenciais objetivando o auxílio
ao setor de contratos.

Categoria*
Fundamentos*

Aperfeiçoamento de Governança
CONSTATAÇÃO 15: Ausência de documentos comprobatórios da execução das
apresentações artísticas, em oposição aos princípios administrativos e à Lei Federal nº
4.320/1964.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta já tem atendido as recomendações desta respeitável CGM.

Responsável **
Prazo ***

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Evidências****

Verificação da existência de registros documentados que comprovem o
encaminhamento da orientação normativa e/ou manual elaborado(a) pela SMC a
todos os servidores envolvidos no processo das contratações de natureza artística, na
forma detalhada no teor da presente recomendação.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 024 de 029
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura promova fiscalizações in loco,
no intuito de averiguar a prestação do serviço contratado. Após a realização da
fiscalização in loco, o processo deverá ser instruído com as anotações e observações
do fiscal responsável, bem com sugestões de providências, quando couber.

Texto*

Destaca-se que a fiscalização da Unidade não ensejará na dispensa de o contratado
apresentar a sua prestação de contas devidamente instruída. Espera-se que a
fiscalização da Secretaria, de forma concomitante à prestação do serviço, possa
corroborar para a melhoria e controle do serviço.
Sugere-se que, na impossibilidade de realização de fiscalização de todos os
contratados de natureza artística, seja realizada de forma amostral, com especial
atenção aos artistas e/ou eventos de médio e grande porte.

Categoria*
Fundamentos*

Aperfeiçoamento de Governança
CONSTATAÇÃO 15: Ausência de documentos comprobatórios da execução das
apresentações artísticas, em oposição aos princípios administrativos e à Lei Federal nº
4.320/1964.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta já tem atendido as recomendações desta respeitável CGM, e informamos
que iremos complementar solicitando que o fiscal do evento insira no processo seu
relatório final, com fotos e declarações do evento.

Responsável **
Prazo ***

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Evidências****

Verificação amostral, no caso de novas contratações de natureza artística, da
existência, nos respectivos processos de prestações de contas, do relatório da
fiscalização in loco realizada pelo fiscal responsável.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 025 de 029

Texto*

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura estabeleça um plano de
providências detalhado, incluindo as etapas e respectivos prazos de implementação,
para sanar a falta de informações existente nos setores administrativo e jurídico da
Pasta acerca dos preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis às parcerias com
organizações de sociedade civil e às contratações via inexigibilidade de licitação.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Governança

Fundamentos*

RECOMENDAÇÕES GERAIS: Ausência de detalhamento do plano de providências
quantos aos achados de auditoria elencados no relatório de auditoria.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta informa que existe alguns resumos quanto as competencias administrativas
em analise, que será encaminhada ao setor Jurídico afim de formalizar para todos os
departamentos com linguagem clara e coerente para todos.

Responsável **
Prazo ***

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Evidências****

Verificação da existência de registros documentados que comprovem o
encaminhamento dos "resumos das competências administrativas" a todos os
servidores envolvidos no processo das contratações de natureza artística, na forma
detalhada no teor da presente recomendação.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 026 de 029

Texto*

Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura mapeie, revise e retifique seu
processo interno para parcerias e contratações, de forma a incluir uma etapa
obrigatória de controle e revisão dos documentos e requisitos necessários
previamente à efetivação de contratos e parcerias, e contemplando, ainda, a devida
segregação de funções entre as etapas críticas do processo, como: seleção ou
requisição do serviço, pesquisa de preços, elaboração do termo de parceria ou
contrato, revisão jurídica, despacho autorizatório, análise da prestação de contas e
pagamento.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Controles Internos

Fundamentos*

RECOMENDAÇÕES GERAIS: Ausência de mapeamento dos processos e
rsponsáveis pelas etapas de parceirização e contratação.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta Pasta informa que existe alguns resumos quanto as competências
administrativas e fluxo dos processos de parcerias e contratações artísticas em
analise, que será encaminhada ao setor Jurídico afim de formalizar para todos os
departamentos com linguagem clara e coerente.

Responsável **
Prazo ***

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Evidências****

Recomendação não-monitorável.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 027 de 029
Recomenda-se que, após o mapeamento (Recomendação 27), a Secretaria Municipal
de Cultura elabore material explicativo e/ou checklist que propicie a correta execução
e instrução dos processos de celebração de parcerias ou contratação e pagamentos
pelos responsáveis.

Texto*

Categoria*
Fundamentos*

Ressalta-se que, além de outras determinações constantes da Lei Federal nº
13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 57.575/2016 e da Lei Federal nº 8.666/1993 e
do Decreto Municipal nº 44.279/2003, solicita-se que o material apresente
informações acerca dos principais pontos descritos neste Relatório, bem como das
recomendações ora emitidas.
Aperfeiçoamento de Controles Internos
RECOMENDAÇÕES GERAIS: Ausência da correta instrução dos processos de
parceirização e contratação, os quais impede a ideal análise da prestação de contas e
devido controle pelos interessados.

Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

Esta pasta aceita as recomendações desta respeitável CGM, e informa que existe um
manual e checklist com orientações quanto as parcerias e contratações artísticas.

Responsável **
Prazo ***

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Evidências****

Verificação da existência do checklist contendo as informações elencadas nesta
recomendação.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 028 de 029
Recomenda-se o fomento a capacitação dos servidores envolvidos no processo de
parceirização e contratações de natureza artística, a promoção de cursos acerca dos
aspectos legais e procedimentais relativos à celebração de parcerias e contratos
administrativos.

Texto*

Ressalta-se a importância da atualização constante dos servidores envolvidos nas
diversas etapas que envolvem o procedimento de parceirização e contratação. Desta
forma, recomenda-se o incentivo da participação dos funcionários em cursos ou
palestras oferecidos pela Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo
(EMASP), pelo Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR), entre outras escolas/órgãos
que disponibilizem tais serviços a servidores públicos.

Categoria*

Aperfeiçoamento de Governança
RECOMENDAÇÕES GERAIS: Ausência e/ou fragilidades na
contratação/parceirização e prestação de contas sob responsabilidade da Secretaria
Municipal de Cultura.

Fundamentos*
Tipo **

Concordância com recomendação.

Ação**

A Chefe de Gabinete desta Pasta orienta regularmente que seus servidores realizem
cursos oferecidos pela EMASP entre outros afim de que, possam estarem melhores
capacitados, alguns servidores já realizam os cursos oferecidos.

Responsável **
Prazo ***

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Evidências****

Verificação de registros da participação de servidores da SMC envolvidos no
processo das contratações de natureza artística em cursos/capacitações acerca dos
aspectos legais e procedimentais relativos à celebração de parcerias e contratos
administrativos.
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Nº Processo SEI*
Unidade Auditada*
OS/ Nº Recomendação*

Texto*

Categoria*
Fundamentos*
Tipo **

FICHA DE RECOMENDAÇÃO
6067.2019/0008770-9
Secretaria Municipal da Cultura
065-A/2019 - Recomendação 029 de 029
Considerando os trabalhos realizados na Subprefeitura Penha (Ordem de Serviço nº
065-B) e na Subprefeitura Ermelino Matarazzo (Ordem de Serviço nº 065-C e nº
065-D) referente a contratações para a realização de eventos e contratações de
natureza artística junto às empresas Aioká Produção e Eventos Ltda. (CNPJ nº
24.111.302/0001-03) e NG Multimídia Produções Ltda. (CNPJ 18.380.354/0001740:
Recomenda-se que a Secretaria Municipal de Cultura estabeleça, em instrumento
jurídico aplicável, orientação às demais Unidades no que tange à centralização das
contratações de natureza artística junto à SMC ou a correta orientação aos demais
órgãos e entidades da municipalidade, no que tange à padronização de
procedimentos relacionados à seleção, contratação, fiscalização e pagamentos.
Aperfeiçoamento de Governança
RECOMENDAÇÕES GERAIS: Ausência de normatização e/ou centralização das
contratações de natureza artística.
Concordância com recomendação.

Ação**

O Setor de emendas já tem atendido esta recomendação, mas iremos encaminhar
para as SubPrefeituras o Manual de parceerias e contratações artísticas afim de,
deixar claro os procedimentos realizados por esta Pasta, entretanto, cumpre
mencionar que esta resposta é exclusiva deste setor, não abrangendo todos os setores
que fazem contratações nesta Pasta.

Responsável **
Prazo ***

Secretaria Municipal da Cultura
Imediato

Evidências****

Comprovação da elaboração e encaminhamento do "Manual de Parcerias e
Contratações Artísticas" aos demais órgãos e entidades da municipalidade, no que
tange à padronização de procedimentos relacionados à seleção, contratação,
fiscalização e pagamentos.
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