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Interessado: FTMSP - Diretoria Gerd

Assunto: Relat6rio da coma-ss8o instituida pda Portaria D9

020/FTmSP/2019, alterada pda Portari.a H9 022/FTMSP/2019, em

resposta ao recurse apresentado belo Instituto Odeon nos autos do
Oficio Hg 178 /Odeon/2 019

E'THSP - Diretoria Gerd
Senhora Diretora Gerd ,

A Comiss8o recursal i.nstituida pda Portaria N9
020/FTMSP/2019, v6m belo presence, apresentar suas conclus6es sobre
a an61ise do recurso apresentado palo Instituto Odeon no oficio
n£178/odeon/2019, reference aos apontamentos do Relat6rio Anual de
Atividades de 2017 e ao Extrato de Julgamento das Costas de 2017

Considerando que a PrestaQao de Contas de
2017 do instituto Odeon recebeu aprovaQao com ressalvas e que o
recurso apresentado visa a aprovaQao integral das contas de 2017, ou
deja, sem qual(iter ressalva, a an61ise (ia comiss8o recursal pautou-
se na intelecQao da Lei Federal H9 13.019, de 31 de julio de 2014,
do Decreto H9 57.575, de 29 de Dezembro de 2016, do Termo de
ColaboraQao 01/FTMSP/2017, nos apontamentos constantes no ofici.o
n£225/FTMSP/2019, no extrato de julgamento da prestaQao de contas de
2017, nas justificativas apresentadas belo Instituto Odeon em seu
recurso e na lei.tuna de inx3meros oficios trocados entre as panes.
Pautou se, tamb6m, nas nuances do ano de 2017, ano de inicio da
gestao do Instituto Odeon, na baixa tempestividade do processo de
comunicaQao entre a Fundagao Theatro Munich-pal de S&o Paulo e o
Instituto Odeon e na aus6ncia de define(;6es quanto aos modelos de
prestaQao de costas a serem apresentados. Dianne disco apresenta
seguinte relat6rio :
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l Suin6rio do extrato de julgamentos das costas do ano de

2017

Em atendimento ao artigo 61 da Lei Federal Hs 13.019/2014 a

FundaQao Theatre munich.pal de S&o Paulo pull-icou no Di6rio Oficial
da Cidade na data de 05 de julio de 2019, p6gina 69 o extrato de
julgamento das costas de 2017 do instituto Odeon referente ao Termo

de Colaboragao n ' 01/FTMSP/2017, realizado pelo grupo de trabalho
constituido pda Portaria Dg 19/SMC-G/2019, alterada pdas Portari-as
40 e 55/SMC G/2019, que aprovou com ressalvas as prestaq:6es de
coDERs daquele ano .

O periodo de an61ise das prestaQ6es de contas do ano de 2017

correspondeu da data de inicio da parceria em 01 de setembro de 2017

at6 o fechamento daquele ano em 31 de dezembro. O valor previsto
para parceria nestes 04 (quatro) moses foi de R$ 43.432.000,15

(quarenta e tr6s milh6es e quatrocentos e trinta e alois mil real-s e
quinze centavos )

As ressalvas da FundaQao Theatro Municipal de S8o Paulo, em

apertada sfntese, s8o as seguintes:

a) O modelo de prestaQao de costas do relat6rio de captaQao de
bi.Iheteri.a 6 contabi.lizado e apresentado belo regime de
compet6nci.a e ndo por regime de caixa, coma deveri-a ser
apresentada nos relat6rios gerenciai.s mensais e nas prestaQ6es
de costas trimestrais e annals, de forma a Fermi.tir o
monitoramente financeiro. Os dados enviados pele Insti-auto
Odeon f orem considerados inconsistentes pda impossibilida(ie de

conciliaQao financeira, foi const(ierado tamb6m causa para etta
ressalva a alegaQao de omiss8o quanto a ocorr6ncia de furto na
bilheteria ;

Foi. considerando motivo para ressalva a n8o aprovaQao pda
Theatro Munich.pal de S8o Paulo do Plano de cargos e sa16rios e

b)
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do manual de Recursos Humanos apresentados pele tnsti.tuto
Odeon;

No que tange a area financed.ra foi justificada coma motivos

para ressalvas a i.nsufici6ncia de i.nformaQ6es, alteraQ6es
indiscrimi.ladas de centros de custo e euros de classificaQao no
relat6rio de despesa, impossibilitando convalidar os valores do
balancete e aferiQao do orQado e realm.za(io;

Em relaQao a manutenQao predial, a FundaQao Theatre Munich.pal
de S&o Paulo considerou os apontamentos enviados nos relat6rios
inconsistentes em face da aus6ncia de imagens conten(io o
descritivo do trabalho realizado e das dates de realizaQao das
obras ;

Por fim, na area operaci.opal foi. considerado coma juste.ficati.va
para ressalvas as inconsist8ncias nos c61culos dos fndi.ces das
metal, valor total de parcerias/permutas e descriQao da
classify.cacao do custo .

c)

d)

e)

2 Sumfrio da an61ise do relat6rio anual de atividades de
2017

kinda sabre as contas de 2017, a Fundaq:ao Theatre Municipal
comunicou ao Insti.tuto Odeon em 24 de ju]-ho de 20].9, atrav6s do
offci.o n2225/FTMSP/2019 os resultados da an61ise do relat6rio anual
de ativi.dames de 2017, que apresentou as seguintes conclus6es:

a) Em relaQao is juste-ficativas para as melds que n8o foray
alcanQadas e a avaliaQao das metal superadas, o item foi-
considerado aprovado com ressalvas sob a alegaQao que em

relaQao a ocupaQao da gala e o percentual de ingressos
gratuitos cedidos para carla espet6culo, foi vert-ficado que
nos espet6culos de alguns corpos artisticos a porcentagem de
ingressos gratuitos corresponde a porcentagem de ocupaQao da
sale. Sends recomendadas melhorias no aumento da ocupaQao da

gala kinda que mantendo o percentual de p6blico gratuity;
b) No que compete as demonstraQ6es cont6beis e financeiras do

Instituto O(leon, a ressalva ocorreu no sentido de que as
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demonstraQ6es cont6beis apresentam valores consolidados
reference aos contratos sob gestao da OS: MAR e FTM. ou
se:ja, duds instituiQ6es juntas, sends necess6rio a
readequaQao dos relat6rios para a demonstraQao de forma
indivi(iuali z ada ;

Concernente ao plano de carlos, sa16rios e beneficios a
FundaQao fez remiss8o ao ofici.o H9 461/FTMSP/2018 que

recomendou que o tnsti.tuto Odeon mantivesse os estudos de
mercado em arquivos a disposiQao dos interessados e o envio
de material adia.opal, j6 os que forum enviados sobre o temp

foray considerados insuficientes. kinda sabre o plano de
carlos e sa16ri.os a FundaQao recomendou que novak

contrataQ6es e demiss6es deviam ser previamente comunicadas

a FundaQao sob o cisco de estouro orQament6rio durante o
periodo de transi(;ao contratual. A FundaQao afirmou que

houve a contratagao de novos colaboradores, criaQao de novos
cargos e novos departamentos sem pr6via comunicaQao;

Reference ao relat6rio de captaQao de recursos especificado
em detalhes todos os recursos arrecadados, fi.nanceiros ou
n8o financeiros, e o atendimento a meta de cai)taQao prevista
no Cerro de colaboragao as ressalvas forum no sentido de que
as justificativas dos valores de bilheteria foray
consideradas insuficientes, ai.nda que o Insti.tuto t:enha

alcanQado a meta de captaQao sobre o valor de repasse.

c)

d)

kinda sobre o tear do oficio H9 225/FTMSP/2019 os teens
referentes ao c61culo de valoraQao de media e ao relat6rio de acervo
amboy f Dram considerados aprovados, sendo fellas somente algumas

observaQ6es inerentes a estes itens.

3 Sumfrio do recurse apresentado Belo Instituto Odeon

Em observ6ncia ao artigo 5f, inciso LV da ConstituiQao

Federal que assegura o contradi.tariq e a ampla defesa aos litigantes
em processos judiciais e admi.nistrativos, o instituto Odeon foi



-- ~ .«.:,.ri mna.
instado a ser manifestar sobre as conclus6es apresentadas no extrato
de julgamento das contas de 2017 e dos apontamentos realizados no
Of£CiO He 225/FTMSP/2019 a respeito do relat6rio anual de 2017. A
resposta do instituto Odeon aos apontamentos contidos em amboy os
expedientes foi encaminhada a FundaQao no dia 19 de setembro de 2019

atrav6s do oficio nn 178/FTMSP/2019, em seu recurso, em resumo,

alegou o seguinte :
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I -- Prelimina=es

Em subs preliminares o Insti-auto Odeon alegou
incongru6ncia entre as conclus6es alcanQadas belo grupo de trabalho
instituido pda Portaria 019/SMC-G/2019 no extrato de julgamento de
costas de 2017 em relagao as conclus6es encaminhadas ao Instituto
atrav6s (io oficio H9 225/FTMSP/2019, aponta tamb6m aus6ncia de
padronizaQao das nomenclaturas : aprovado com ressalvas, aprovado com
observaQ6es e item em an61ise .

ltcun I . I Concerto de Ressalva

No item 1.1 de seu recurso o Instituto Odeon conceitua

seu entendimento do significado de ressalva no fmbito do terms de
colaboraQao e do Marco Regulat6rio das OrganizaQ6es da Sociedade

civil (MROSC). Para o Instituto o concerto de ressalva 6 aquele
contido na c16usula (iuarta teens 4.9 e 4.9.1 do Termo de Colaboragao

H9 01/FTMSP/2017 que s8o a reproduQao li-teral do ani-go 59, inciso
11 e $1g do Decreto Munich.pal Hg 57.575/2016 que regulamenta o MROSC

no municipio de S8o Paulo. Segundo o Instituto as ressalvas s8o a
extrapolaQao dos valores de carla despesa, respeitando o valor global
da parceria e a inadequaQao ou imperfeiQao a respeito de exig6ncia,
forma ou procedimento a ser adotado, (iesde que o ob:jetivo da
parceri.a deja alcanQado .

kinda sobre o item 1.1 o Instituto Odeon entende que

nenhum dos apontamentos realizados se enquadra nas hip6teses legais
de ressalva :ja, que segundo a parcel.ra, nenhum dos apontamentos se
delimitam em gastos superiores a despesa aprovada. E as ressalvas
que apontam inadequaQao ou imperfeiQao de f orma ou procedimento s8o
meramente desentendimentos institucionais sabre a apresentaQao de
centos itens .

Alega o Instituto que a FundaQao Theatre Municipal n8o
estipulou coma gostaria de receber os relat6rios e prestaQ6es de
conte e com ipso o tnsti.auto propos sous pr6prios modelos de
p[ani[has e re].at6rios, e que com o passat do tempo a medina que a
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FundaQao ia estabelecendo modelos, o Instituto os adequava as
exi.g6nci.as feitas .
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han ll Apontamentos do oficio 225/FTMSP/2019

2.1 Justificativas para as betas que n8o f pram alcangadas e
avaliagao sabre as betas superadas :

No item ll de seu recurse que trata dos apontamentos

indo.carlos no oficio 225/FTMSP/2019. em lela(;ao das justificativas
para as metal que n8o forum alcanQadas e avali-aQao sobre as metal
superadas. O Insti.tuto Odeon afirma que an61i.se do indicador de
ocupaQao e i.nteresse de p6blico i)or carla espetaculo e compo

artistico 6 um processo dinfmico e que trabalha para adequar carla

espet6culo e carla espaGO ao interesse demonstrado belo p6blico.
O tnsti.auto Odeon afi.rma que h6 espetaculos com taxa de

ocupaQao muito baixa, kinda que hajj grande esf oreo de comunicaQao

para a atraQao do p6blico. E que messes cason o gestor do
equipamento podera optar por um nximero major de gratuidades naquele

espet6culo para garantir uma taxa de ocupaQao razo6vel
O ano de 2017 por se tratar do in:ido da gestao (io

Instituto Odeon. ele herdou as regras da gestao anterior
concernentes a gratuidades e politicos internal e que centos

espet6culos e corpus artisticos, em raz8o de suds caracteristicas de
p6blico n8o estavam bem dimensionados nos espaQos do Theatro.

Em relagao as gratuidades o Instituto Odeon optou por
mantel as polfticas herdadas de seu antecessor com vi.stab a mantel
uma transiQao tranquila. Alega o Instituto Odeon que ao longs de sua
gestao analisou a pol:iti-ca de gratuidades e com base em datos de
monitoramento e acompanhamento compilados nos primeiros moses de

gestao propos nova pol:inca (ie gratuidades .

Segundo o Instituto Odeon em 20]-7 ngo havia fido acordado
entre as panes para o c61culo dos indices de gratuidade e de
ocupaQao. Somente em novembro de 2018 a FundaQao e o Insti.tuto
chegaram a um acordo em que o c61culo de ocupaQao deveria utilizar o
total de espetaculos e a ocupaQao total da said, descontados os
assentos com visibilidade preju(cicada, e que este nova metodologia
de c61culo foi aplicada retroativamente a 2018, permanecendo 2017

com a metodologia anti.ga .
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O Instituto O(leon afirma que alguns corpus artfsti.cos n8o

possuem caracteristicas compativeis com a sa].a de espet6culos e que
outros n8o possuem apelo junta ao pablico. O que os levou a adequar

a programaq:ao a essay nuances e que junta a FundaQao conclu:tram que
nem todos os corpos devem ter o mesmo tito de ilndi.ce (ie avaliaQao o
que foi. forman.zado atrav6s do 049 aditamento ao termo de
colaboraQao .

Por fim afirmam (iue o apontamento n8o constitui uma falha
fonnal, mas somente um desvio natural decorrente da gestao de um

equipamento complexo coho o Theatro Municipal

2.2 -- Danais danonstrag6es cont6beis e financeiras da OSC,
acompanhadas do balancete analiltico acumulado no exercicio:

Embora este item tenha fido aprovado, a FundaQao fez a
observaQao da necessidade de adequaQao quando a sua forma. Sobre o
ipso o Instituto Odeon afirma que a adequaQao quanto a forma foi
devidamente canada e que a demonstraQao financeira de 2017 poder6
ser vista neste formato .

2.3 -- Plano de cargos, sa16rios e beneficios, can a estipulagao
dos limited e crit6rios para a despesa chun remuneragao e
beneficios percebidos pelts dirigentes e anpregados:

O Instituto Odeon afirma que n8o foi possivel vert.vicar
correlaQao entre as dubs recomendag6es conti-das no oficio e o a
prestagao de contas de 2017. Afirma kinda que as recomendaQ6es da
FundaQao s8o aplic6veis a parter da sua data que se deu a
devolutiva. em novembro (ie 2018. N8o havendo qualquer alegaQao de
descumpri.menlo da obrigaQao ou fa]ha f orma] re]ativa ao ano de 20].7

No que Lange as dual recomendaQ6es fellas no oficio Hg

225/FTMSP/2019 ao Instituto Odeon, a saber: a disponibilizaQao a
possiveis interessados dos estudos de mercado e pr6via comunicagao a
FundaQao de contrataQ6es e demiss6es em cano de desmobi.li.zaqao.
Justify.ca o Instituto em relaQao a pri.meira recomen(iaQao que atendeu

to(ias as obrigaq:6es previstas no terms e que disponibi.lizou
imediatamente todd o material adicional solicitado. Por fim reitera
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que cumpriu tomas as obrigaQ6es previstas para o Termo no ano de
2017. Em relaQao a segunda recomendaQao afirma que n&o houve

desmobilizaq:6es no ano de 2017 e que houve um brave perl.odo de
desmobi.lizaQao entre o fim de 2018 e o infcio de 2019 que n8o tem
qua[quer re]aQao com o ano de 20].7

2.4 -- Relat6rio de captagao de recursos, especificando can
detalhes todos os recursos arrecadados, financeiros ou n8o
financeiros, e o atendimento a meta de captagao prevista no
Terms de Colaboragao, assam cano a destinagao do recurse:

Em relaQao a asta ressalva, em sua (iefesa, o Instituto
Odeon afirma que a FundaQao Theatre municipal n&o f orneceu manuals

ou mo(ielos de prestaQ6es de costas, inclusive de bilheteria. Afirma
ainda que ao longo dos memes o Instituto Odeon f oi aperfeiQoando os
relat6rios de moto a atender as solicitaQ6es da FundaQao abarcando o
m6ximo de informaQ6es poss:iveis. Reitera que atendeu today as
solicitaQ6es de adaptaq:6es nos relat6ri.os fellas pda FundaQao e que

n8o h6 fundamento para que o item sega considerado ressalva.

2.5 -- Canprovaqao do cumprimento das metal estabelecidas no
Plano de CanunicaQao:

Embora a FundaQao Theatro Municipal tenha inf ormado no
of£cio Dg 225/FTMSP/2019 que o referido item estava em an61ise, o
tnsti.auto Odeon em seu recurse afi.rma que o plano de comunicaQao foi
entregue centro do puzo de 75 (setenta e cinco) dias previsto no
Termo de ColaboraQao Dg 01/FTMSP/2017

2.6 C61culo de valoragao de media

N&o obstante o item acima tenha si(io aprovado com

observaQao pda FundaQao, em seu recurso o Instituto Odeon faz
constar (lue desde 2017 apresenta relat6rios de clippi.ng com o
c61culo (ie valoragao de midi-a e que o referido relat6rio tem fido
aprimorado conf orme solicitaQ6es da FundaQao.
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2.7 - Relat6rio de acervo, contends detalhes sabre os materials
arquivados, as medidas einpregadas para sua disponibilizagao ao
publica, as provid6ncias para conservagao, dentre outros :

Em relaQao ao item acima, que foi aprovado com observa(;ao

pda FundaQao, o Instituto Odeon arenas ressalta que permanece a
determinaQao da FundaQao de que sodas as aQ6es no acervo devem se
precede.das de autorizaQao.
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lll - Items indicados no extrato de julgamento das costas 2017
publicado no Di6rio Oficial

Em atenQao ao extrato de julgamento das costas de 2017

publicado no di-arlo oficial, as raz6es de recurse apresentado polo
Instituto Odeon f Dram as seguintes.

3.1 - Bilheteria: Hodelo de apuraQao da bilheteria, consta can
contabilizagao por compet6ncia e n8o por regime de caixa cano
deve ser as prestag6es de contas mensais, trimestrais e anuais
(por se tratar de executado/recebido). Os dados apresentados
pele Instituto Odeon f elam considerados inconsistente,
especialmente no tocante a inf onnagao de bilheteria e aniss8o
quanto a ocorr6ncia de furto:

Concernente aos apontamentos sobre o relat6rio de
bi.Iheteria publi.carlo no extrato de julgamento de contas, em sua
defesa, o ]nstituto Odeon a].ega que enviou nos memes de setembro a
dezembro de 2017 os valores vendidos na bilheteria por coma)et6ncia e
n8o os valores efetivamente recebidos. Alega que demorou para
receber a an61ise das prestaQ6es de contas mensais feitas pda
FundaQao, o que ocorreu somente em 2018.

A parter de 2018 quando chegaram os primeiros apontamentos

f ormulados pda FundaQao, as inf ormaQ6es de bilheteria passaram a
ser prestados polos regimes de caixa e polo regime de compet6nci.a.

No que Lange a omiss80 quanto ao furto ocorrido na bi.Iheteri.a
afirma que a empresa prestadora de serviQO operava na bilheteria do
Theatre Municipal desde 2014 e que ela se apropriou de recursos (ie
bilheteria de diversas cases de espet6culos blasi.leiras. Afirmam que
o Instituto contabilizou o valor furtado pda empresa coma costas a
receber e comunicou a ocorr6nci.a a autoridade poll.dal, tamb6m, de
imediato, encetou negociaQ6es com vistas a receber o valor em (i6bito
logrando 6xito em receber R$ 220.000,00 (duzentos e vinte e mil
real.s). Por fim afirma que demandou judici-almente a empress

devedora .

3.2 -- Manual de RH e Plano de Cargos e Sa16rios: N8o aprovado
pda gestao da FTH a 6poca:
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A respei.to do item acima o Instituto Odeon afi.rma que

enviou o plano de cargos e sa16rios no puzo de 75 (setenta e cinco)
dias previstos no Termo de ColaboraQao e que justificou suas

escolhas ou acatou as recomendaQ6es fellas pda FundaQao a medina

que estes elam suscitadas. Por fim afirma que a FundaQao Theatro
Municipal reconheceu que o plano de cargos e sa16ri.os estava em

conf ormidade atrav6s do ofici.o 461/FTMSP/2018.

3.3 -- Financeiro: Constatada insufici6ncia de inforinag6es -
alterag6es indiscriminadas e centro de custom e errol de
classificagao nos relat6rios de despesas - impossibilitando
convalidar os valores do balancete, ban cano ao aferimentc>
entre "orgado e realizado" :

No que tinge ao apontamento relaci.onado ao financeiro, em

sua defesa o instituto Odeon a].ega que o apontamento n8o detalha de
f alma precise quaid inf ormaQ6es serial insufi.cientes ou erradas e
que Instituto tem respondido a todos os questionamentos feitos pda
FundaQao .

Alega que o relat6rio de despesas 6 elaborado Belo
crit6rio de pagamento, ou se:ja, regime de caixa, e que o balancete e
o relat6rio de real x orQado s&o fei.tas pele regime de compet8ncia,
conf orme normas de contabilidade e instruQao normativa do Tri-burial
de Contas do Estado de S&o Paulo.

Afirmam kinda que o Instituto utiliza os centres de custo
em seu mellor navel, com o m6ximo de alocagao de despesa o que
demanda major tempo de an61i.se. Nesse sentido apontam que em 2017 a

FundaQao n8o estabeleceu coho gostaria de receber estes relat6rios e
que em (iecorr6ncia disco o Instituto propos suas pr6prias plant.leas
e relat6rios e que em 2018 e 2019 vem inserindo novak colunas nas
plant.Ihas enviados para que o relat6rio de despesa deja o espelho do
extrato banc6rio .

3.4 - Hanutengao Predial: Relat6=-io inconsistente acerca dos
apontamentos t6cnicos- aus6ncia de evid6ncias em imagers
contends um descritivo do trabalho realizado, ban coma das
datas das realizag6es das obras:
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No tocante aos relat6rios de manutenQao predi.al afirma que

em 2017 a FundaQao n&o estabeleceu a forma de recebimentos testes
relat6rios, inclusive o relat6rio de edificaQ6es. Em raz8o disco o
instituto Odeon propos o seu proprio modelo, cumprindo a exi.g6ncia

do Termo de ColaboraQao. Afirma que o termo (ie colaboraQao aduz que
o relat6rio de edi.ficaQ6es deve confer o descritivo das aQ6es

realizadas para conservaQao e manutengao do Theatro Munich.pal e da
Pragas das Arles e cumpri-mento das exig6ncias legais, inclusive
exig6ncias legais kinda pendentes. E que estes requisitos forum
atendidos .

Afirmam que as inconsist6ncias verificadas dizem respeito a
solicitaQ6es adicionai.s da FundaQao que v&o a16m das exig6ncias do
Termo de ColaboraQao e (iue foram avaliadas belo Departamento de
OperaQ6es do Instituto O(leon.

Adds as devolutivas da FundaQao f Dram instituidos modelos de
relat6rios com descritivos das aQ6es no perio(io, apresentaQao de
indicadores e enumeraQao das aQ6es executadas com legendas, dates e
outras informaQ6es .

O Instituto Odeon afirma que insti-tutu outros serve.q:os de
manutenQao coma o helpdesk e que em raz8o di.sso ha i-ndica(bores a
serum apresentados a FundaQao .

3.5 -- Operational: inconsist6ncias nos c61culos dos indices das
betas, valor total de parcerias/permutas e descriQao da
classificagao do Gusto :

O Insti.auto Odeon afirma que por sua brevidade o apontamento

n8o esclarece as raz6es de ressalva. Afirma que em 2017 houve uma

diverg6ncia com a FundaQao sobre a formula de c61culo de alguns
indices, em especial nos :indices (ie ocupaQao e gratuidade. afirmam

kinda que esse di.verg6ncia f oi cord-gila.
Lembra que a primeira vers8o do relat6rio anual de 2017

apresenta euro na formula de somat6ria dos valores da parceria o que
foi corrigido atrav6s do ofilcio n: 61/odeon/2019, afirmam que em

2017 os valores de parcerias e permutas nio Cram consolidados junto
com as receitas, por havel um entendimento de que n8o elam valores
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monet6rios mas somente esb.mativas das contrapartidas oferecidas
pele parceiro e que a pedido da FundaQao r)assaram a ser somados aos

valores de receitas .

f o relat6rio .

Fei.to este relat6rio a respeito das alegaQ6es da
municipals-dade atrav6s do Grupo de Trabalho constituido pda
Portaria D9 019/SMC-G/2019 e pda pr6pria FundaQao Theatro Municipal
de S8o Paulo, a comissio recursal massa a an61ise das raz6es de
recurso apresentada polo Instituto Odeon atrav6s do
of :icio17 8 /Odeon/2 019

4 - An61ise da Caniss8o Kecursal

ltcun 1 . 1 do recurso DO concerto de ressalva

A Cams.ss&o recursal coaduna com o entendimento do concerto

de ressalva apresentado polo tnsti.auto Odeon em seu recurso, que 6
aquele contido no artigo 59, inciso ll e $19 do Decreto Munich.pal D9

57.575/2016 e consignado na alinea b da c16usula 4.9 e 4.9.1 do
Termo de ColaboraQao H9 01/FTMSP/2017. Contudo, pontuamos que carece

de subst6nci.a a alegaQao de que a FundaQao Theatro Muni.opal n&o
informou como gostaria de receber os relat6rios e as prestaq:6es de
contas. Embora n&o houvesse a sistematizaQao em documento Qnico da
forma como a FundaQao gostaria de receber os relat6rios e as
prestaQ6es de conta, foram enviados muitos oficios solicitando
correQ6es e sugerindo aprimoramentos nos relat6rios e prestaQ6es de
costas enviadas. Tal informaQao 6 corroborada pda leitura do
pr6pri.o recurso em Lela que menciona o melhoramento de relat6ri.os e
outros documentos vide as respostas aos itens 2.2, 2.4, 2.6 e 3.1

han 2.2 do recurse - Justificativas para as betas que n8o
f Gram alcangadas e avaliagao sabre as betas superadas:

As metal de ocupaQao da Bala s8o preenchidas quake que
exclusivamente por ingressos gratui.tos . Foi recomendado ao Instituto
o preenchimento da ocupaQao por piblico pagante. N8o h6 previsao no
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Termo de ColaboraQao de que as metal de ocupaQao devem ser
preenchidas obrigatoriamente por pablico pagante. Tamb6m n8o f oram

identificados requisites ou restri-Q6es a gratuidade nos marcos

legais que fundamental o Termo de ColaboraQao audis sejam: Lei-

Federal H9 13.019, de 31 de julio de 2014 (MROSC) e Decreto Dg

57.575, de 29 de dezembro de 20]-6.

Somente as melds relacionadas a ocupaQao belo Quarteto de

Cordes e belo Coral Paulistano n8o foray cumpridas. A questao de
captaQao de recursos por meld da bilheteria este conti.da centro da
meta gerd de captaQao, que foi cumprida com sucesso em 20]-7. Tamb6m

destacamos que n8o ha distinqao entry p6blico pagante e n&o pagante
no Terms de ColaboraQao 01/FTMSP/2017 ou na legg.slaQao mencionada

acima

N8o f oi disponibilizado em tempo o modelo de prestaQao de
costas para adequaQao do formato da informaQao prestada e n8o ha
registro da metodologi.a para o indicator de bilheteria e ocupaQao

nos documentos supracitados .

Em 2017 considerando o perfodo de transiQao de gestao do
Theatro Municipal 6 natural a exist6ncia de i-ndefiniQ6es quando a
polftica de gratuidades a ser mantida e quanto is determinaQ6es de
ocupaQao de gala, assentos vend6veis e c61culos a essen itens
pertinentes .

Sendo esse o entendimento, acatamos a defesa apresentada

belo Instituto Odeon e em relaQao a esse item const.deramos a
ressalva superada .

han 2.3 do recurse - Plano de cargos, sa16rios e beneficios,
ccun a estipulagao dos limites e crit6rios para a despesa can
remuneraQao e benefilcios percebidos pelts dirigentes e
einpregados :

O periodo temporal de que tratam as contas (ie 2017

compreende o inici.o da vig6ncia do terms em 01 de setembro ao
encerramento daque[e ano em 3]- de dezembro. A devolutiva definitive
da FundaQao a respeito do plano de cargos e sa16rios se deu somente

em 12 de novembro (ie 2018 atrav6s do ofiCj.O D9 461/FTMSP/2018 que em

seu thor, afirma que o Instituto Odeon promoveu as mudanQas
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sugeridas pda FundaQao em relaQao a minute inici.al do plano de
cargos apresentada em 2017. Indo a16m, a FundaQao consigna no ofici-o
o enter(pimento de que n8o 6 obrigaQao do ente pablico a aprovaQao do
plano (ie cargos e sa16rios, :j6 que o Termo de ColaboraQao n8o o
disp6e expressamente sabre esse anus. Portanto, houve a (ievolutiva
extemporanea da FundaQao causando sua inaplicabilidade do documento
ao exercicio de 2 017

No que Lange a disponi.bilizaQao e envio dos estudos de
mercados, n8o demos nada mats a se extender considerando o envio
delis quando solicitado .

Em relaQao a comunicaQao pr6via a Fundagao de contrataQao e
demiss6es, criaQao de moves cargos e departamentos, no contexts

apresentado no recurso, entendemos como uma exig6ncia, a principio,
incas:ivel considerando o disposto no item 3.10.1 da c16usula

terceira do Termo de ColaboraQao nn 01/FTMSP/2017

As relaQ6es entre estado e patti-cular devem se pautar pda boa
f6 objetiva e mats, o direi.to administrativo brasileiro admire a
vedaQao aos comportamentos contradit6rios da administraQao (vent.re
contra factum proprium) , ou deja, n8o porte a admins-straQao afirmar
que forum feitas as adequaQ6es sob.ci.tadas no plano de cargos e que
n8o cape a ela a sua aprovaQao e logo ap6s se utilizar de argumento

contr6rio para fazed ressalvas .

Dente modo, acatamos a defesa apresentada belo Instituto Odeon

em relaQao a esse item e consideramos a ressalva superada.

han 2.4 do recurse - Re].at6rio de captaQao de recursos,
especificando can detalhes todos os recursos arrecadados,
financeiros ou nio financeiros. e o atendimento & meta de
captag o prevista no Terms de Colaboragao. assam cano a
destinagao do recurse:

O detalhamento do relat6rio de captaQao de recursos ocorreu por
provocaQao da FundaQao Theatro Municipal a parter (ie 2018, portanto,
6 incabivel que deja exigi(io retroativamente a 2017, raz&o pda qual
acatamos a defesa apresentada belo Instituto Odeon e consideramos a

ressalva superada .
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No que tango aos items :
2.2 Demais demonstraQ6es cont6beis e financeiras da OSC

acompanhadas do balancete analitico acumulado no exercici-o;
2.5- ComprovaQao do cumprimento das metal estabelecidas no
Plano de ComunicaQao ;

2.6- C61culo de valoraQao de miata;
2.7 Relat6rio de acervo, contendo detalhes sobre os materials

arquivados, as medidas empregadas para sua disponibilizaQao ao

pablico, as provid6ncias para conservaQao, centre outros .

Informamos que n&o foram objeto de an61ise por etta comiss8o

por terem fido const.derados aprovados, tendo em vista que a palavra
ressalva n8o foi expressamente uti.lizada i)ara estes itens no oficio
Dn 225/FTMSP/2019, raz8o pda qual consideramos que tenham fido
aprovados anteriormente e, portanto, sem pretensao recursal a ser
exercida em relaQao a des .

Em relaQao is raz3es de recurso apresentadas belo instituto Odeon em

relaQao ao extrato de julgamento das contas de 2017 a comiss&o

recursa]. deli.bela o seguinte:

Ilan 3.1 do recurse: Bilheteria: Hodelo de apuragao da
bilheteria. consta can contabilizagao por canpet6ncia e n80 por
regime de caixa cano deve ser as prestag6es de costas mensais,
trimestrais e anuais (por se trataz ' de executado/recebido). Os
datos apresentados pele instituto Odeon foram considerados
inconsistente. especialmente no tocante a inf ormagao de
bilheteria e cuniss8o quando a ocorr6ncia de furto:

N8o havia previ-sao no Termo de ColaboraQao que estabelecesse a
forma como o modelo de apuraQao da bilheteria ida ocorrer, se polos
regimes de caixa ou compet6ncia. Dense modo no decorrer da
execuQao da parceria a FundaQao solicitou que o modelo de apuraQao

deja pele regime de caixa, condiQao que foi atendida pele Instituto
Odeon. raz&o pda qual n8o subsiste raz8o pda perman6ncia da
re s s alva .

No que tango as quest6es relacionadas a ocorr6nci-a de
apropriaQao i.nd6bita ocorrida na bilheteria, o Instituto Odeon
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constatou que a empress de bilheteria se apropriou de R$ 649.196,02

(seiscentos e quarenta e Dove mi.I e cento e noventa e sets reals e
doi.s centos) oriundos das vendas de ingressos, kinda em 2017 encetou

negoci.aQ6es com vistas ao recebimento dente valor sem que ningu6m da

FundaQao ti.verse conhecimento dessa ocorr6ncia .

O instituto Odeon deu conhecimento destes fates a autoridade
policial em 09/11/2017 atrav6s do Boleti-m de Ocorr6ncia H2 6035/2017

registrado no 03g Distro.to Policial - Campos Eliseos. Registre se
que o representante do instituto Odeon que levou a not:it:.ia erin:in:is
Eanlb6m se apresentou como representante da FundaQao Theatro
Muni.opal de $8o Paulo, conforme se depreende da lei.tuna do
documento .

Somente em 21 de mano de 2018, atrav6s do oficio Hg 071/2018

que a FundaQao teve ci6ncia dessa situaQao e somente em razdo do
descumprimento do acordo por parte da empresa de bilheteria.
Atualmente, o Instituto Odeon busch judicialmente reaves os recursos
recebidos, jf forum reavidos o montante de R$ 220.000,00 (duzentos e
vince mil reals). Todos os recursos geridos pda parceira t6m
natureza de verbal p6blicas conf orme determina a c16usula terceira,
item 3.12 do Termo de ColaboraQao incl-usive os recursos oriundos da
bilheteria .

N8o 6 razo6vel (blue a FundaQao Theatro Municipal tenha fido
deixada alhei.a a to(ios estes fates, ademais a pr6pria FundaQao

poderia ter move(to a maquina estatal da qual faz parte com vi.stab a
recuperaQao testes recursos. Dianne disco, ha um v:ido de forma
caracterizado belo mau procedimento adotado polo Instituto Odeon ao
demorar quake 06 (sets) moses para inf ormar a Fundagao do ocorrido.

Dense modo mantemos a ressalva em relaQao a esse item com

fundamento no i.nciso 11, $12 do artigo 59 do Decreto Muni.opal D9

57.575/2016 e c16usula quarta, item 4.9.1, alinea b.

han 3.2 do recurse: Hanual de RH e Plano de Cargos e Sa16rios
N8o aprovado pda gestao da FTM a 6poca:
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Rei.teramos o entendimento testa coma.ss8o consignado no item 2 .3

testa resposta ao recurse considerando que os apontamentos, as
raz6es de recurso e sua an61i.se s8o semelhantes.

lean 3.3 do recurse: - Financeiro: Constatada insufici6ncia de
inf onnaQ6es - alterag6es indiscriminadas e centro de custom e
euros de classificagao nos relat6rios de despesas '
impossibilitando convalidar os valores do balancete, bem cano
ao aferimento entre "orgado e realizado" :

Vemos pertin6ncia nos argumentos apresentados belo instituto
Odeon. Reiteramos (lue nossa an61ise levou em conte as nuances
relativas ao inicio da gestao (io complexo Theatro Municipal belo
Instituto em 2017. Ademais, conforme os aprimoramentos nas
inf ormaQ6es financeiras enviadas iam ocorrendo mediante solicitaQao
da FundaQao, n8o ha raz8o pda manutenQao da ressalva. Dense modo

consideramos a ressalva superada .

han 3.4 do recurso: Hanutengao Predial: Relat6rio
inconsistente acerca dos apontamentos t6cnicos- aus6ncia de
evid6ncias an iinagens contends um descritivo do trabalho
realizado, ban cano das datas das realizag6es das obras:

O termo de colaboraQao 6 sint6tico na forma come o relat6rio de
edifi.caQ6es deve ser apresentado, o anexo IV ao Terms de ColaboraQao

H9 01/FTMSP/2017 afi.rma que o relat6rio de edificaQ6es, contendo
descritivo das aQ6es realizadas para conservaQao e manutenQao do
Theatre municipal e da Praia das Arles e cumpri.menlo das exig6ncias
legais, inclusive exig6ncias legal.s kinda pendentes. Em 2017 o
descritivo de informaQ6es necess6ri-as a instruQao do relat6rio de
edificag6es ainda n8o havia fido solid.dado ao instituto Odeon,

raz&o pda qual 6 desarrazoado exigir seu cumprimento retroati-vo.
Por fim os relat6rios de edificaQ6es est8o sendo continuamente

aprimorado, raz&o pda qual relevamos a ressalva.

Item 3.5 do recurso: - Operational: inconsist6ncias
c61culos dos indices das metal, valor total
parcerias/permutas e descrigao da classificaQao do Gusto:

nos
de

O Terms de ColaboraQao D9 01/FTMSP/2017 6 omisso quando is
formal de c61culos dos indices de metas, ademais somente em 2018 a
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FundaQao i.nformou ao Instituto Odeon as formal em que datos
operaci-onair indicados no apontamento deveriam ser apresenta(ios,

raz8o pda qual exigi-los em 2017 6 extemporaneo.
Dense modo relevamos a ressalva.

5 - Conclusio

Ante 0 exposto mantemos a decis&o que julgou Regular com

Ressalvas a prestaQao de contas de 2017 do instituto Odeon

relacionadas ao Termo de ColaboraQao H9 OI/ FTMSP/2 017 em face da

demora no cumpri.mento do fever de informal FundaQao Theatre

Municipal de S&o Paulo da ocorr6ncia de aproprl-agro ind6bita de

recursos oriundos da bilheteria pda empress de bi-lhetagem.

NO que tango aos itens ressalvados sintetizamos a seguinte
conclus80, corroborados pda an61ise supratranscrita :

ITCH CONCLUSAO

ativas para as betas que
nio farah alcanqadas e ava].iaqao sc>bre as metal
superadas :

lana de cargos, salaried e
beneficios, com a estipulaqao dos limited e crit6ri.os
para a despesa com remuneraqao e beneficios percebidos
pelc>s dirigentes e exnpregados:

elat6rio de captaqao de recursos.
especificando com detalhes Codes os recursos
arrecadados, financeiros ou n&o financeiros. e o
atendimento a meta de captaqao prevista no Terms de
Colaboraqao. assam

terra: Mode].o de apuraqao da
bilheteria, consta cc>m contabilizaqao por compet6ncia e
nio por regime de caixa coma deve ser as prestag6es de
costas mensais, trimest=-ais e anuais (por se tratar de
executado/recebido). Os datos apresentados Belo
Institutc> Odeon farah considerados inconsistente,
especialmente no tc>cante a informagac> de bilheteria e
omissio quando a ocor=6ncj:+ de furtoi

anual de RH e Plano de Carlos e
Salaries: Nio aprovado pda gestaa da FTH a epoch:
Item 3.3 do recurac>: - Financeiro: Constatada
insuficiancia de informag6es -- alteraq6es
indiscriminadas e centro de custos e errol de
classificagao nos relat6rios de despesas
impossibilitando convalidar os valorea do balancete
coma ao aferimento g

Ressalva superada

Ressalva superada

Ressalva superada

Ressalva mantida

Ressa].va iuperada

Ressalva superada

bem
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Relat6rioPredia].Manutengaodo3.4Item recurse :

inconsistente acerca dos apontamentos t6cnicos- ausgncia
dodescritivocontendsevid6ncias xmagensde ein

trabalho realizado, bem coma das datas das realizaQ6es
das obras

inconsist6ncias nos- OperationalItem 3 . 5 do recurse
total devalordas betas ,indicescglculos dos

doclassificaQaodadescriqaoparcerias/perinutas e
Gusto :

Ressalva superada

Ressalva superada

A Comiss8o Recursal recomenda, kinda:
a) O envio dente relat6rio para o instituto Odeon para

ci6ncia;
b) PublicaQao de extrato dente relat6rio no Di6ri.o Oficial

da Cidade ;

c) Encaminhamento de c6pia dente relat6rio a Secretary.a
Munich.pal de Cultura

d) Encerramento da i.nst6ncia recursal em 8mbito fundacional

Sdo Paulo, 18 de dezembro de2019
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