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Interessado: A Diretora Geralda Fundaq5o Theatro Municipal

Assunto: Relat6rio da comiss3o instituida pda Portaria no 020/FTMSP/20lg, alterada pda Portaria

Ro 022/FTMSP/20z9.

FTMSP - Diretoria Gerd

Senhora Diretora Gerd,

A Comissio recursalinstituida pda Portaria NO 020/FTMSP/20zg v6m pelo presente apresentar suas

deliberaq6es sobre recurso apresentado pele Instituto Odeon por memo do Oficio no z77/Odeon/20zg;

Sobre as contestaq6es presentes nas ordens de serviqo oag/zoag/CGM-AUDI, 020/zozg/CGM-AUDI e

na Nota T6cnica oz5/zoz9/CGM-AUDI da Controladoria Gerd do Municipio; Bem como suas

deliberaq6es sobre os argumentos levantados no Oficio no z63/Odeon/20zg. que versa sobre a glosa

parcialde valores do ano de 20lg, todos relativos ao Termo de Colaboragio no oz/FTMSP/20a7.
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I - Introdugio

A Comiss3o recursal instituida pda Portaria NO 020/FTMSP/20zg v6m pelo presente

apresentar suas conclus6es sobre a an61ise do recurse apresentado pelo Instituto Odeon no oficio

nol77/Odeon/20lg, referente aos apontamentos do Relat6rio de Atividades Anual de 20a8 e ao

Extrato de Julgamento das Contas de 20i8.

Considerando que a Prestag3o de Contas de 2018 do Instituto Odeon foi rejeitada e que o

recurso apresentado peta Organizag5o da Sociedade Civil (OSC) visa iaprovag3o das contas de

20z8. a an61ise da comiss3o recursal pautou-se na intelecg5o da Lei Federal no z3.ozg de 3z de julho

de 20z4. do Decreto Municipal no 57.575 de 2g de Dezembro de 20z6, do Termo de Colaborag5o

oz/FTMSP/20i7. nos apontamentos constantes no oficio nol87/FTMSP/20lg, no extrato de

julgamento da prestag5o de contas de 20z8, nasjustificativas apresentadas pelo Instituto Odeon em

seu recurso, na leitura de in6meros oficios trocados entre as panes, nos relat6rios de auditoria

identificados como O.S ozg/20zg/CGM-AUDI, 020/zozg/CGM-AUDI e Nota T6cnica z5 da

Controladoria Gerd do Municipio (CGM). E tamb6m o escopo dessa comiss3o deliberar em

definitivo sobre a resposta apresentada peso Instituto Odeon por meio do oficio no z63/Odeon/20ig

que trata sabre a glosa parcialde 20zg.

z.x -- Da comissio

A exist6ncia desta comiss5o sejustifica em face da maneira an6mala como as contas de zoz7

e 20z8 foram julgadas pda Fundaqao at6 ent5o. O artigo 59 da LeiFederalno z3.ozg/zoz4 e o artigo

48 do Decreto Municipal no 57.575/20z6 determinam que a an61ise das prestag6es de contas

apresentadas dever6 ser submetida ao crivo da Comiss3o de Monitoramento e Avaliag3o, o que n3o

ocorreu nem com as informag6es contidas no oficio no z87/FTMSP/zozg e nem quanto ao extrato de

julgamento das contas prolatado pele grupo de trabalho instituldo pda Portaria n ' ozg/SMC

G/20z9.

Dense modo, o escopo dessa comiss3o foi definido por meio da Portaria no 02z/FTMSP/20zg

para englobar as atribuig6es da Comiss3o de Monitoramento e AvaliaS3o, considerando que o

recurse ora apresentado pele Instituto Odeon j5 6 o segundo recurso referente a rejeig3o completa

das contas de 20z8.

Ante as incertezas causadas pelos reiterados recursos e an61ises, o trabalho delta comiss3o

visa ser terminativo quanto a regularidade ou irregularidade das contas de 201-8.

Avenida Sio Joio, 281 - 1Q andar - Centro - Sgo Paulo - SP
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Ademais, as recomendag6es constantes na auditoria O.S. 020/20z9/CGM-AUDI versam

sabre as aus6ncias de manifestaq6es conclusivas da FTMSP quanto is prestag6es de contas e a

inexist6ncia de prazos e servidores designados para realizaq3o desta anilise

z.z - Da metodologia de anilise das contas

Delineados os pressupostos de exist6ncia e validade desta comiss3o, cumpre-nos,

preliminarmente. diante da an61ise das contrarraz6es apresentada pelo Instituto Odeon por meio do

oficio Ro z77/FTMSP/20zg, esclarecer alguns pontos relacionados b metodologia de an61ise dos

apontamentos e os diversos termos utilizados nesse parecer.

Inicialmente foi constatada a baixa tempestividade do processo de comunicag3o entre

FundaQao Theatro Municipalde S3o Paulo e o Instituto Odeon e a aus6ncia de definig6es quanto aos

modelos de presta$6es de contas a serem apresentados, datos que foram levados em considerag3o

nesta an61ise. Verificamos, tamb6m, em uma leitura atenta do oficio no i87/FTMSP/20zg e do

extrato de julgamento de contas prolatado peta comiss3o instituida pda Portaria n ' ozg/SMC-

G/zozg que a redaqao das justificativas dos apontamentos em ambos os documentos foram

sin6pticas e aqu6m do necessirio, considerando a complexidade da anilise das contas de zoz8.

A anilise da comiss3o recursal constatou que in6meros dos apontamentos realizados no

oficio no z87/FTMSP/20zg e peso Grupo de Trabalho instituido pda Portaria no ozg/SMC-G/zoz9

poderiam ter sido evitados se houvesse maior acuracidade na redaq3o do Terms de Colaborag3o no

oz/FTMSP/20z7. especialmente no que tange ao envio e aprovaqao pda FTMSP de alguns

documentos que orientariam a execuqao da parceria. Contudo, n3o se pode olvidar que esse

constatagao n3o constituide maneira alguma, justificativa para o n3o cumprimento das cliusulas do

Termo de Colaborag3o, haja vista a grande quantidade de oficios trocados entre as panes o que

comprova que o ente pt3blico n3o ficou inerte ante as controv6rsias surgidas no imbito da parceria.

embora tal constataq5o tenha sido sopesada na analise gerd dos argumentos apresentados. Ainda

cumpre relatar que embora a FTMSP tenha fido pouco tempestiva em relaq3o is lacunas do Termo

de Colaboraq3o, o Instituto Odeon tamb6m o foi.

Outdo ponto que merece destaque 6 a constataqio de que a escolha do Termo de

Colaboraq3o como instrumento da parceria regida pelo Marco Regulat6rio das Organiza$6es da

Sociedade Civil (MROSC) se mostrou inadequada para uma parceria que tem como objeto a gestao

de um equipamento cultural e deus corpos artisticos, considerando que o MROSC 6 uma lei

proficuamente finalistica em raz5o do objeto a ser cumprido. mas falha no que tange ao seu

io Paulo - SP. 5
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monitoramento e acompanhamento. Trata-se. ainda. de uma leivoltada iexecug3o de projetos por

entidades do terceiro setor. mas pouco atenta 5 gest3o de patrim6nio e acervo. Por outro giro,

constatamos que o pr6prio arcabouqo juridico que sustenta a FTMSP foi pensado levando-se em

conta a realiza$ao de parcerias via contrato de gest3o, vide o inciso 111 do artigo 5o da LeiMunicipal

Ro z5.380/20n, criadora da Fundag3o. Nesse sentido, o entendimento delta comiss3o coaduana

com o entendimento prolatado pda Controladoria Gerd do Municipio na nota t6cnica no

oz5/20zg/CGM-AUDlque adjetiva o Termo de Colabora$3o coma um instrumento fragile aqu6m do

necessario.

A situa$3o f6tica da execug3o da parceria em 20z8 tamb6m foi sopesada pda comiss3o com

vistas a garantir a razoabilidade da an61ise realizada. A Controladoria Geraldo Municipio apontou na

nota t6cnica no oz5/20zg/CGM-AUDI que o trabalho de monitoramento pode n3o ter ocorrido a

contento em face do ent3o ocupante do cargo de Secretirio Municipalde Cultura tamb6m acumular

a fung3o de Diretor Gerd da Fundaq5o Theatro Municipal, o que teria ocasionado ac6mulo de

atribuig6es e concentraSio da tomada de decis5o sob uma 6nica pessoa. H6 de se destacar.

tamb6m. as in6meras contendas pt3blicas entre a direqao do Instituto Odeon e agentes p6blicos,

Fazio pda qual esta comiss3o analisou objetivamente e de forma critica o trabalho realizado por

gest6es anteriores com vistas a afastar qualquer sombra de parcialidade que. em tele, pudesse ter

justificado os apontamentos.

Devemos consignar o nosso entendimento de que tanto o ocupante do cargo de Secret6rio

Municipal de Cultura quanto o ocupante do cargo de Diretor Gerd da Fundag3o s3o, a nosso ver.

agentes politicos. Portanto, tal restrig3o a cumulaqao destes cargos deve partir da alta

administraq3o municipal.

z.3 - Dos Pressupostos

Diante desse cen6rio a comiss3o recursal optou por realizar uma an61ise extensa das

tratativas feitas no ano de 2018. levando-se em conta o principio da verdade material. Ademais, foi

levada em conta a superveni6ncia do parecer emitido pda Controladoria Gerd do Municipio (CGM)

Ro O.S. ozg e 020/20lg, somente em pontos colineares aos apontamentos feitos pda FTMSP e pelo

Grupo de Trabalho instituido pda Portaria no ozg/SMC-G/20zg, que tamb6m engloba a definigao

quanto is glosas feitas no ano de 20z8. de que tratam o oficio no z76/FTMSP/20lg e

z63/Odeon/20zg.

Destarte. devemos consignar que este parecer tem como mote a pacificaqao do

entendimento da FTMSP sobre pontos at6 ent3o controversos

Avenida Sio .Joio 281 -- 1e andar - Centro - Sio Paulo - SP. ,
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Colaborag3o n ' oz/FTMSP/20z7, em especial aquelas omiss6es contratuais que ensejaram um

comportamento do parceiro que. embora n3o seja caracterizado juridicamente como violag3o

contratual, nem de longe constituem praticas aceit6veis ou econ6micas de gest3o de recursos

p6blicos.

z4 Dos termos e nomenclaturas utilizadas nesse parecer

Com vista a facilitar a leitura dente parecer relacionamos abaixo o entendimento desta

comiss5o sabre o significado de termos e nomenclaturas comumente aqui utilizados conquanto

estejam des fundamentados na lei. jurisprud6ncia ou doutrina constitucionale administrativista:

e Economicidade: Previsto no artigo 7o da Constituig3o Federal, utilizaremos a

definig3o do Professor Regis Oliveira em seu manual de direito financeiro que a

define como: "diz respeito se foi obtida a melhor proposta para a efetuag3o da

despesa publica. into 6, se o caminho perseguido foio melhor e mais amplo, para

chegar-se a despesa e se ela fez-se com modicidade, dentro da equag3o custo

beneficio"'. Diante disco, consideramos coma antieconomicidade as medidas e

justificativas tomadas em sentido contr6rio a essa definiq3o;

Dana ao er6rio: para a definig3o de dano ao er6rio nos utilizaremos das modalidades

contidas nos incisos do artigo 10 da Lei Federal no 8.42g/z992, Lei de Improbidade

Administrativa. os quads resumimos coma todos aqueles que ensejarem perda

patrimonial, desvio, apropriag3o, malbaratamento ou dilapidagao dos bens p6blicos;

Recomendaq5o: sio sugest6es, avisos ou indicag6es de melhorias ou pontos de

atenq3o constatados pda FTMSP e direcionados a parceira e que n3o se confundem

com ressalva;

Rejeig5o da prestag3o de contas: conforme o disposto no artigo 72, inciso 111 da Lei

Federal no z3.ozg/20z4 e artigo 59, S3o do Decreto Municipal no 57.575/20z6 s5o

causal para rejeig3o das contas: omiss3o no dever de prestar contas,

descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de

trabalho, dano ao er6rio decorrente de ato lesivo ou antiecon6mico, desfalque ou

desvio de dinheiro, bens ou valores p6blicos, quando n3o for executado o objeto da

e

e

©

OLIVEIRA, Regis Femandes de; HORVATH, Estevao; c TAM BASCO, Teresa Cristina Castrucci. Manual de Direito Financeiro, Sio
Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 1 990, p. 94
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parceria e quando os recursos forem aplicados em finalidades diversas das previstas

na parceria e dano ao er5rio por gest3o ilegltima;

Aprovag3o parcial da prestag3o de contas: Conforme determina o artigo 72, inciso ll

da Lei Federal no i3.ozg/20i4 e no artigo 59, Sl-o do Decreto Municipal no

57.575/20z6 que s3o causas para a aprovagao com ressalvas impropriedades ou

falhas formais que n5o resultem em dano ao er6rio, os casos em que o plano de

trabalho preveja que as despesas dever3o ocorrer conforme os valores definidos

para cada elemento de despesa. a extrapolag3o sem pr6via autorizagao dos valores

aprovados para cada despesa e a inadequag5o ou a imperfeig3o a respeito da

exig6ncia, forma ou procedimento a ser adotado desde que o objetivo ou o

resultado finalpretendido pda parceria seja alcangado;

Aprovag5o da prestag3o de contas: Quando, neste caso, a comissio recursal

considerar esclarecidos, justificados ou corrigidos os apontamentos realizados no

oficio no z87/FTMSP/zozg e no extrato de rejeig3o de contas de zoz8.

e

©

Feita essa breve introdug3o, passamos a an61ise do recurso apresentado pelo Instituto

Odeon. Salientamos que a an61ise ocorre em tr6s conjuntos: o primeiro conjunto trata dos

apontamentos irregulares, o segundo conjunto apresenta apontamentos com ressalvas, j6 o terceiro

conjunto trata dos apontamentos que foram considerados regulares. A parte. este a manifestagio

desta comiss5o a respeito dos pontos levantados pda Controladoria Geraldo Municipio na O.S. ozg.

A forma de apresentag3o dos apontamentos respeita a seguinte ordem: itens irregulares,

itens regulares com ressalvas e itens regulares.
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2 -- hens Irregulares:

z.z-- Do pagamento de custas para elaboragio e confecgio de livros de gestao.

Refer6ncia: ApontaD
Paqament
divulaacio.

Em relag5o

a esse apontamento o Instituto Odeon afirma que solicitou a FTMSP esclarecimentos em relag5o ao

montante de R$ 32g.697,6g(trezentos e vinte e nove milseiscentos e noventa e sete reais e sessenta

e nove centavos) relacionados ao livro de gest3o e que a FTMSP respondeu que esse valor

corresponde ao valor pago para impress3o, aos valores pagos em servi$os de consultoria e

realizag5o de planejamento estrat6gico e valores pagos, mas n3o reembolsados.

Afirmam que foram impressos 8oo (oitocentas) unidades do livro distribuidos para

stakeholders relacionados ao Theatro e que recursos oriundos do Termo de Colaborag3o custearam

os 4oo(quatrocentos) volumes distribuidos em name do Theatro.

Dos R$ 3zg.697.6g(trezentos e vinte e nove milseiscentos e noventa e fete reals e sessenta

e nave centavos) questionados o relat6rio de gest5o representou apenas R$ 6.z35.o4(leis milcento

e trinta e cinco reais e quatro centavos) realdiferenga entre os R$ 7.4oo.oo(fete mile quatrocentos

reais) pagos e o valor considerado correto pda FTMSP correspondente is p6ginas destinadas ao

Theatre Municipalno livro no valor de R$ z,264,g6(milduzentos e sessenta e quatro reais e noventa

e seis centavos). O restante do montante que corresponde a maior parte do valor pago diz respeito

ao planejamento estrat6gico que. segundo o Instituto Odeon. n3o tem qualquer relag3o com o livro

de gest3o.(OFiCIO NO z77/ODEON/zoz9, P- 53-54)

DgflSggda Comissicc A irregularidade apontada no item 'Livro de Gest3o ', representada no oficio

noz87/FTMSP/20zg com o valor de R$32g.697f6g(trezentos e vinte e nove milseiscentos e noventa e

fete reais e sessenta e nove centavos), cuja composig3o foi detalhada na Tabela z, refere-se ao

seguinte apontamento: "Livro de gest3o: pagamento desproporcional e n5o aprovado pda

administrag3o anterior para confecgio e divulgag5o", como segue:

o Paulo -- SP
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Tabela z- Mem6ria de c51culo da suqestio de glosa do Livro de Gest5o

20z8zoz8Ano Paqamento
Livro De GestioLivro De GestioLivro De Gest5oItem Mencionado

Plan. Estrateqic 20z8Plan. Estrateqic 20z8Livro Gest50 20iAno
J.L Produc6esJ.LeivaContrato/Aditivo

Plan. Estrateqic zoz8Plan. Estrateqic zoa8Livro lluminarDescrigao
zoi8zoz82018Data Paqamento

R$ iq2.z :0R$ i3z.4n z5R$ i4.8oo,ooTotal Paqamento
R$ agz.z5z,5oR$ ZRZ.4zi,aR$lto IdentificadoTotal P .oo.oo
R$ zqz.aR$ z3z.4iz.z5 0A Devolver

.6Rs329.6Total A Devolver
Observacio
Fonte: FTMSP -- Mem6ria de cilculo da sugest5o de Glosa do Grupo de Trabalho Portaria n '

oz9/SMC-G/20z9.

Assim. o entendimento do Grupo de Trabalho Portaria no ozg/SMC-G/20zg foide que houve

disp6ndio indevido associado ao livro de gest5o denominado 'lluminar ' e a consultoria contratada

para elaboraq3o do livro de gest3o 'Planejamento Estrat6gico ', pois. conforme descrito, esses gastos

n3o foram aprovados pda direq3o da FTMSP

Os gastos associados aos relat6rios de gest5o do Instituto Odeon n5o s3o de

responsabilidade do Termo de Colaborag5o, pols sua confecg3o, publicag3o e distribuigao n3o s3o

demandas legais ou processuais discriminadas e exigidas no mesmo, sends assim. n5o h6 raz3o para

tats despesas serem custeadas pda FTMSP. Em complemento, o relat6rio de gest5o, denominado

"lluminar 6 Preciso", trata-se de uma publicag3o volunt6ria da instituig3o, a qual poderia ter sido

realizada exclusivamente no formats eletr6nico, de maneira econ6mica e acessivel. O simples fato

de terem apresentado o Theatro Municipalem seu escopo n3o gera a obrigaq3o de pagamento por

parte da FTMSP de corroborar nas custas dele. Entende-se que nenhuma custa associada b

publicidade da gest3o do Instituto deva ser custeada pda parceria sem a devida pr6via autorizag3o

da Diretoria da FTMSP. a qualdeve apresentar a devida motivag3o para tal.

Tabela 2 - Gaston com o Livro de Gest3g
Descrigio da DespesaData P

aditivo com a spk producoes q rtisticas nf ]4a com quitacaoRessarcimentol
z8>roducoes artisticas nf zzoReemb ref zo parcela 4o% do aditivo corn az4

rod artistReembzz/ol
r2018r correioref. envio do livro de relatorio de gesta0 2Reemb de

tdao6/o6
realizadas com o Livro Gest5o; alum nary Precise em 20z8Total de de

m realizados no exercrcio de 20z8

Valor

R$ 3.120/00

R$ 4.z6o,oo

R$ 3.220f oo

R$ a7. 20

R$ 7.4oo,oo

R$z7.837,zo

io Paulo - SP.
CEP: Of 097-010. TEL: 4571-0429
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Os gaston que envolveram a elaboraqao, impressao e divulgag3o do Livro de gest3o 'lluminar

6 Preciso ' est3o detalhados na tabela 2 e envolvem o pagamento da consultoria SPK Produg6es

Artisticas e Programag3o VisuaILtda. os gaston com impress3o e despesa loglstica.

Com relaq3o aos gaston com o Planejamento Estrat6gico, com a consultoria J.Leiva e a

consultoria J.L Produg6es foram considerados antiecon6micos e n3o autorizados pda direq5o da

FTMSP. Em complements, o Oficio no577/2018 - SMC-GAB ao Instituto Odeon, sob assunto 'An61ise

do planejamento estrat6gico proposto pelo Instituto Odeon ' teceu diversas criticas sobre a forma e

conte6do como o planejamento foielaborado, demonstrando de forma clara e objetiva o desacordo

com o planejamento apresentado.

Todavia. a n3o adequag5o do produto a expectativa da Secretaria Municipalde Cultura ou da

FTMSP n3o reflete o argumento central da irregularidade associada ao gasto. Destaca-se que a

apresentagio de um planejamento estrat6gico para o Theatro Municipal trata-se de meta a ser

realizada pelo Instituto Odeon. contudo, sua elaborag3o nio envolveria custom de planejamento

com empresas terceiras, pois talplanejamento poderia ser desenvolvido pelo pr6prio Instituto.

Afinal, n3o 6 plausivel inferir que a cada novo documento proposto ou atividade

administrativa demandada ou proposta pelo Instituto Odeon resulte em nova contratag3o de

empresas terceiras de forma a drenar recursos de investimentos e produgao, pois o corpo t6cnico

administrativo dessa instituiq3o, conforme apresentado no Plano de Cargos e Sa16rios, apresenta

excepcional qualidade e compet6ncias para realizaq5o de atividades tail coma elaboraqio de

planejamentos, formulag5o de relat6rios e pegas administrativas e processuais.

Vale destacar que. conforme disposto no Regulamento de Compras e Contratag6es

formulado peso Instituto Odeon. "Compras. obras e servigos de valor m6dio: s3o compras. obras e

serviSos de valor superior a R$zo.ooo,oo (dez mil reais) e de at6 R$z20.000,00 (cento e vinte mil

reais), inclusive, que servo realizados mediante coleta de no minimo o3 (tr6s) propostas

orgament6rlas de diferentes fornecedores", e "compras e serviqos de valor acima de R$z20.000,00

(cento e vinte mil reals), que servo realizados mediante publicaQ5o de ato convocat6rio no website

da ODEON. com a participaq3o de no minimo o3 (tr6s) propostas orgament6rias de diferentes

fornecedores", ainda que fosse considerado um gasto legitimo, o processo de contrataqao n3o

apresentou orgamento ou comprovagio de at
Xl;;l;ida Sio .Joio, 28 -- 1 6 andar - Centro - Sgo Paulo - SP. . .
CEP: 01097-010. TEL: 4571 -0429 ''
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Sendo assim. a tabela 3 apresenta os disp6ndios com planejamentos estrat6gicos

considerados irregulares pele Grupo de Trabalho Portaria no ozg/SMC-G/20zg, ajustado com base

nas informag6es apresentadas no Oficio nol77/Odeon/20lg, como segue:

Fonte: FTMSP

Por fim. apresenta-se a tabela 4 que consolida a discuss5o a cerca do item Livro de Gest3o,

mantendo a nomenclatura do Grupo de Trabalho Portaria Ro ozg/SMC-G/zozg para fins de coer6ncia

e comparabilidade. dos valores custeados indevidamente pelo Termo de Colaborag3o

oi/FTMSP/20z9.

Tabela 4- Gastos Indevidos com o item Livro de Gest3o goz8
Descri da Despesa

to do Livro Relat6rio de Gest3o lluminar 20:Planeiamento, Impress3o e distribu
Plan. Estrateqic zoz8 - J.Leiva
Plan. Estrategic 20z8 - J.L Produg6es

realizadas com o item Livro de Gest3oTotal de

Data Pag

zoz8

zoz8

Rsz7.837,20

R$ 69.746.45

Rsz92.x5a/5o

Valor

Fonte: FTMSP

Em relag3o a esse item julgamos impertinentes os argumentos apresentados pelo Instituto

Odeon, raz3o pda qual a comiss5o considera esse item IRREGULAR. configurando dano ao er6rio

decorrente de ato de gest3o ilegitimo e antiecon6mico, conforme Art. 72 lllb da Leino z3.ozg/20z4.

a utilizag3o dos recursos em desacordo com o plano de trabalho, conforme Art. 63. S z'l do Decreto

NO 57.575/20z6, e utilizaqao de recursos repassados pda FTMSP em finalidade diversa da

estabelecida na atividade que se refere o Termo de Colaboragio, conforme c16usula 3.4 do Termo de

Colaborag3o.

o Paulo - SP.
CEP: Of 097-010. TEL: 4571-0429
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2.2 - Da conta de provisionamento de verbas rescis6rias

Refer6ncia: A

de

Justify Ap6s a

determinaq3o da FTMSP ao Instituto Odeon para o refazimento dos c61culos referentes a base de

rescis3o por funcion6rios da sucess3o e Odeon, diante dessa determina$5o, esclarece o Instituto

Odeon. que mensalmente ji encaminha planilha de desmobilizag3o dos funcion6rios migrados da

antiga gestora do Theatro para acompanhamento do faldo de verbal rescis6rias e que preparou o

seguinte materialcom data base de julho de 20zg: Folha pr6via TRCT: Rescis6es pr6vias de todos os

funcion6rios ativos do Instituto Odeon demonstrados de forma analftica. extraido diretamente do

sistema de folha de pagamento; Resumo Gerd das Rescis6es: Planilha em Excel com os totais de

proventos e descontos do relat6rio "Folha Pr6via TRCT" adicionado dos encargos INGS, PIS e FGTS,

obtendo assim o custo total da desmobilizaq3o gerd. Informam que as respostas acima foram

validadas por empresa de auditoria.(OFICIO NO z77/ODEON/20z9. P. 29)-

Anon ' Saldo remanescente a ser

resposto na conta BB 23.4z7'3 (99% do valor original foi transferido nas datas 2z/22/20z7 e

27/22/20a7 para contas 23 425'7)1 que deveria cobrir as verbas rescis6rias dos funcion6rios da

sucess3o trabalhista do IBGC para o Instituto Odeon em setembro/z7. Cilculo efetuado com as

informaq6es e rescis6es, at6 o momento, recebidas da Instituiqio.

Motivag3o para a glosa: gasto sem o devido rateio, gerando o faldo negativo e necessidade de

suplementagao por parte do Instituto. Contudo, se fizermos os c61culos das despesas com as verbal

rescis6rias que s3o relativas a sucess3o dos funciongrios do IBGC, mant6m-se talsaldo em conta.

Juste Apontam que a

llosa dos valores relatives a conta de provisionamento trabalhista diz respeito a uma diverg6ncia

sobre qual conta banc6ria deveria custear verbas rescis6rias, n3o havendo diverg6ncia quanto aos

valores em si. Afirma que o entendimento do Instituto Odeon diverge do entendimento da FTMSP.

SP.

CEP: Of 097-010. TEL: 4571-0429
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ji que o instituto acredita que tal conta banc6ria tamb6m serve para o pagamento de encargos

constituldos antes de oi/og/20z7.

Afirmam que apes a utiliza$5o do aporte inicial de R$ 3 432-000.z5 o Instituto Odeon

solicitou sua recomposi$3o. Afirmam que utilizaram recursos da conta de movimentaqao gerd para

custear as rescis6es trabalhistas ji que peta entendimento da FTMSP a utilizag3o da conta de

provisionamento n5o se aplica para os pagamentos de encargos(OFiCIO No163/ODEON/20lg. n.p)

Decisio da CQmiss6Q;

Conforme disposto no Termo de Colaboraq3o OI/FTMSP/20i71 cliusula 3.z0.2:

e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte reals e quarenta e fete centavos).

3.zo.z-z Tal levantamento decorre de estudo orgamentirio realizado
pelaPROPONENTE at6 31/08/20z7, . elaborado a parter dos reiatonos e
documentos apresentados peta entidade contratada anteriormente

O estudo realizado, mencionado na c16usula 3.1.0.z.z, apresenta como base de cilculo a

relaq3o de 4o3 funcionirios, cujas datas de admiss5o vio desde agosto de 20z3 at6 agosto de zoz7.

ou deja, trata-se de funcionirios relatives a sucess3o IBGC que foram absorvidos pelo Instituto

Odeon. e os valores devidos a cada funcionirio no cano dente ser demitido sem justa causa por

advento de um processo de desmobilizaqao dos funcion6rios do Theatro Municipal.

O valor devido aos funcionirios sucedidos 6 composto integralmente por verbas rescis6rias

e os encargos provenientes da rescis5o: saldo de sa16rios; horas extras nio pagas; f6rias vencidas

com adicional de z/3 constitucional; f6rias proporcionais com adicional de z/3 constitucional; z3'

sa16rio proporcional; aviso pr6vio indenizado; saldo de banco de horas n3o compensado(se houver);

FGTS da rescis3o; multa de 4o% (+ ao%) sobre o saldo do FGTS e etc., conforme tabela 5. O

montante totalapresentado pelo estudo 6 de R$ z7.464.520.48(dezessete milh6es, quatrocentos e

sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), conforme cliusula 3.zo-z.

2 FUNDAGAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO. Diretoria Gerd. merino de Colaboragao n ' 01/FTMSP/2017, clfusula

Sio Paulo - SP. 14
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e considera como parametro de c61culo o dia de desligamento como 3zde agosto de 2017, conforme

c16usula 3.z0.2 z, data da sucess3o entre IBGC e Instituto Odeon.

Em 3o de novembro de 20z7, a FTMSP creditou na conta corrente Do 23 427-3 do Banco do

Brasil (BB), denominada conta de Provisionamento ou Fundo IBGC, o valor de R$ 3 432 000.z5 (trds

milh6es, quatrocentos e trinta e dois mil e quinze centavos), conforme disposto na cliusula 3.ao.z

Ap6s o aporte de recurso, a primeira movimentaqio realizada deu-se em virtude de rescis6es que

ocorreram entre os memes de setembro de 20z7 e novembro de 20z7, portanto anteriores ao aporte

de recurso pda FTMSP. custas essay que foram desembolsadas por meio de outra conta vinculada

ao Termo de Colaborag5o.

Assim. por memo do Oficio no o37/Odeon/20z7 a ent3o Diretora Executiva. Tatiana Laryssa

Rubim Silva. informou a FTMSP que ocorreram rescis6es do corpo de funcionirios da sucessio IBGC

nas caracteristicas descritas acima. cujo pagamento foi efetivado pda conta corrente 234z5'7 BB.

cuja funqao refere-se imovfmentagdo sera/ de despesas do Instituto Odeon associada ao Termo de

Colaboragio. A seguir. transcrevemos o conte6do do Oficio 37/Odeon/zoz7:

HE8 :Zg LZHH lgHldZh81

: Sgo Paulo - SP.
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Movimentaqao Gerd. Em 2z/22/20a7, a cantu de MovimentaSao Gerd recebeu
transferenda da Conte de Provisionamento no montante de RS 213.727r38f como
forma de ressarcimento e regulariza$aa dada a natureza de coda conte e recurso,
conforms rela$ao anexd

A transcrig3o disposta acima e o estudo apresentado peta Instituto Odeon. proponente

referenciado na c16usula 3.a0.2 z, pacifica o entendimento de que o montante depositado na conta

corrente Ro 23.427-3 do Banco do Brasil de Provisionamento, no valor de R$ 3.432 000115 (tr6s

milh6es, quatrocentos e trinta e doin mil e quinze centavos), tem a fung3o de atender

exclusivamente o desembolso associado is verbas rescis6rias e encargos trabalhistas, em sua

completude. dos funcionirios sucedidos do IBGC ao Instituto Odeon.

A natureza da corlta de prob/s/onamerlto este associada a um passivo ou obrigagao de puzo

ou de valor incertos, conforme entendimento desta comiss5o e nos relatos dispostos anteriormente

Conforme estimado na c16usula 3.l0.2-z, o provisionamento considerou a possibilidade de que todos

os funcion6rios sucedidos do IBGC fossem demitidos na data de 3z/o8/20z7, portanto, a provis5o foi

constituida com base na prud6ncia e conservadorismo, de maneira a proteger os direitos dos

funcionirios e o plano de trabalho a ser desenvolvido no exercicio de 20z7 e exercicios posteriores,

pois n3o suportariam um possivel impacto de R$ z7.464 520.48 (dezessete milh6es, quatrocentos e

sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), fate que n5o ocorreu atd

a presente data.

Dente modo, o valor efetivamente desembolsado com as rescis6es seri sempre menor que

R$ Z7.464.5zo,48(dezessete milh6es, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais

e quarenta e oito centavos), ou deja, trata-se de um valor incerto com estimativa confi6vel. Elsa

provis3o se mant6m presente ao bongo dos anon enquanto houver funcion6rios sucedidos do IBGC,

pols a qualquer tempo. ou deja. em puzo incerto, essen funcion6rios podem ser demitidos, com ou

sem junta causa. Portanto, conclui-se que o montante estipulado para a conta de provisao tem uma

natureza e atribuig3o clara e precisa. nio havendo motivos que justifiquem sua utilizaq5o para

outros fins que n5o os de pagamento de rescis3o e encargos trabalhistas, posteriores a setembro de

zoz7, de funcion6rios da sucess3o IBGC.

3 BRASIL. Instituto Odeon. O
Centro - Sio Paulo - SP

CEP: Of 097-010. TEL: 4571-0429
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Com base no exposto, trataremos sobre a movimentag3o dos recursos da conta de

Provisionamento, tamb6m conhecida como Fundo IBGC. Ap6s o correto ressarcimento da conta

corrente de movimentaq5o gerd, explicitado no Oficio 37/Odeon/20z7. esperava-se que todo o

pagamento associado a demiss5o de funcion6rios da sucess5o IBGC fosse realizado por meio da

conta corrente no 23.427-3 do Banco do Brasilde Provisionamento.

Contudo, em 27/22/20z7, o montante de R$ 3.z86.ogz,z7(tr6s milh6es, cento e oitenta e seis

mil, noventa e um reais e dezessete centavos) foitransferido da conta corrente no 23.4z7-3 do Banco

do Brasil de Provisionamento para a conta corrente 23.4z5-7 de movimentag3o gerd. O montante

transferido entre contas representava 99% (noventa e nove por cents) do saldo remanescente no

Fundo IBGC.

Dessa forma. a FTMSP passou a enfrentar dificuldades em conciliar e monitorar a

composig3o e destinaq5o dos valores provislonados para rescis3o de funcion6rios da sucessio IBGC.

Ressaltamos que em momento algum a FTMSP concordou ou autorizou a asbo de zerar a conta

corrente no 23.427-3 do Banco do Brasil de Provisionamento. Assim, essa aqao dificulta. sen3o,

pode-se dizer que inviabiliza a FTMSP o cumprimento da c16usula 3.z0.2 2, pois a supressio do valor

da conta de provis3o pode se configurar como a 'ut///zagdo dos recursos da conte de prob/s/onamento

de modo que a FTMSP teria a obrigag5o de reporo faldo:

3.z0.2.2 Em cano de utilizagio dos recursos da conta de provisionamento de modo
que o faldo se tome inferior a R$ z.ooo ooo,oo (um milh3o de reals) a FTMSP
garantir6 o repasse iPROPONENTE dos recursos necessirios para composig3o do
faldo de R$ 3.432.000115 (tr6s milh6es quatrocentos e trinta e dais mil reais, e
quinze centavos). A diferenga apurada deveri seri inclulda nos pr6ximos repasses
pactuados conforme Cronograma de Desembolso is fls. SEI 39267501 fls. 82 do
documento '

Mesmo que a supress5o desse valor para a conta corrente de movimentag5o gerd n3o se

configure 'utilizag3o dos recursos da conta de provisionamento ', torna-se ineficaz o controle e

monitoramento do saldo transferido: R$ 3.z86.ogz,z7 (tr6s milh6es, cento e oitenta e sets mil,

noventa e um reais e dezessete centavos). Em adiqao, a conta de provisionamento, a qualn5o perde

4 FUNDACAO THEATRO MIJNICIPAL DE SAO PAULO. Diretoria Getal. Tempo de Colaboragao n ' 01/FTMSP/2017, cliusula 3.10.2.2
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sua natureza. tem sua atribuiq3o prejudicada. pris sua raz3o de ser n3o mais persiste e passou a ser

tratada como uma conta ponte.

Portanto, entende-se que o apontamento da FTMSP n3o se refere a uma mera diverg6ncia

sabre qual conta banc6ria deveria ser utilizada para custear as verbas rescis6rias dos funcion6rios,

pois a sua utilizag5o implica em obrigag6es da FTMSP para com o Instituto Odeon. conforme

c16usula 3.z0.2.2. A16m disco, deve-se destacar que o valor da conta de provisionamento n5o se

confunde com os valores para atividade do plano de trabalho ou atividades administrativas, e que

seu rendimento e saldos financeiros servo devolvidos iadministrag3o publica por ocasi5o da

conclus3o do Termo de Colaborag3o, como segue:

3.3. Os recursos recebidos em decorr6ncia da parceria servo depositados em conta
correnteespecifica. se obrigando a realizar a movimentag3o dos recursos
financeiros do Terms de Colaborag5o exclusivamente. por meir de ao menos o5
(cinco) contas banc5rias criadas especificamente para etta parceria, sends [...],
duas de contingenciamento, sendo uma especrfica para fins de provisionamento
de verbal rescis6rias traba]histas, e uma de Reserva.[...].
3.3.z. Os rendimentos de ativos financeiros servo aplicados no objeto da parceria,
estando sujeitos as mesmas condig6es de prestag3o de contas exigidas para os
recursos tra nsferidos .

3.3.2. Eventuais saldos financeirof remanescentc£ dof !ec!!!sar olJblicos
transferidos. inclusiveos orovenientes das receitas obtidas das aolicac6e$
financeiras realizadas. servo devolvidos iadministrac5o o0blica Dor ocasi3o da

CQ!)cllzs8g, den6ncia, rescis5o ou exting3o da parceria. nos termos do art. 52 da Lei
no z3.Olg, de 20z4s. (grifo nosso).

Essa agro ilegitima de gest3o realizada peso Instituto Odeon inviabiliza o acompanhamento

do rendimento financeiro da conta que ir5 reverter b administragio publica em decorr6ncia do

encerramento do contrato, cujo objeto de custeio 6: rescis6es trabalhistas e encargos trabalhistas de

compet6ncia IBGC.

Sobre uais verbas odem ser debitadas da referida conta

Dentre as discuss6es associadas a conta corrente no 23.427-3 do Banco do Brasil de

Provisionamento encontra-se o desentendimento entre Instituto Odeon e FTMSP sabre quais

elementos de despesas podem ser debitados ou custeados com recursos provenientes delta conta.

Em setembro de 20zg, via Oficio nol63/20lg, o Instituto Odeon apresentou o seguinte

entendimento:

5 FUNDA(;AO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO. Diretoria Gerd. Tenno de Cnlabomgao n ' 01/FTMSP/201 7, cliusulas 3.3.

Avenida Sio Joio. 281 - 1 9 andar - Centro - Sio Paulo - SP
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Ta{ cantu serve para pagamento de verbas rescis6rias, sim. mas tamb6m de encargos, desde

que constitufdos antes de oz/og/20i7. Ejustamente por esse razdo que o mesmo item 3.z0.2. do Termo

de Colaboragao estabelece se tratar de "cantu especgica de provisionamento de verbas rescis6rias e

gnfg!:ggg dos empregados alcangados peta sucessdo traba]hista [.. .]". Nem poderia ser dijerente. Esse 6,

exatamente. o concerto de "passivo", naojazendo sentido ele [imitar-se ds verbas rescis6rias. A titu]o de

exemplo, supondo um .funciondrio que tenha side contratado em zo dejaneiro de 20z7. Ao suced6-to na

condiqao de empregador. o instituto "herds", no inrcio da sua gestao, 8/22 (alto doze avos) dos encargos

de j6rias e z3o saldrio de tal .funciondrio esses encargos servo devidos mesmo que esse .funciondrio ndo

tenha seu contrato rescindido. Ou sein. o Instituto .fez uso da cantu de provisionamento trabalhista para

custear esses encargos sends esse. precisamente. o motive do inconformismo da Fundagdo(OFfCIO

Noz63/ODEON/zoag, n.p).

A FTMSP entende que os encargos correntes posteriores a sucess3o IBGC devem ser

provisionados e pagos com recursos das transfer6ncias correntes, caso contr6rio a conta de

provisionamento composta com base na possibilidade de rescis3o e garantia dos direitos

trabalhistas se confundiria com a conta de sa16rios a pagar ou provis5o para f6rias e z3' sa15rio,

perdendo a natureza da mem6ria de c61culo apresentada na c16usula 3.z0.2.z, cujos dados est5o

dispostos como segue na Tabela g. Vale ressaltar que o orgamento para folha de pessoal j6

contempla as rubricas referidas pelo Instituto Odeon como encargos "passivo trabalhista corrente",

composto pele z3' sa13rio e f6rias, ou deja. faz parte da estimativa de gaston, pots ele n5o represents

uma provis5o de verbas rescis6rias e os encargos provenientes da rescis3o, mas de um passivo

liquido e certo.

Portanto, a comiss3o entende que a movimentag5o entre as contas 6 irregular e indevida

sabre o pagamento de z3' e f6rias do exercicio corrente apes setembr0 20a7. pois n3o pertence i

natureza da conta de provisionamento de rescis6es, conta corrente no 23.427-3f por isso h6

necessidade de recomposig3o do faldo da conta e utilizaqao com next de causalidade de forma

justificada e detalhada. Concordamos que os 8/22 (alto doze avon) dos encargos de f6rias e x3'

sa15rio de tats funcion6rios que trabalharam no perfodo de zoz7 e foram "herdados" peta rescis5o do

contrato com o IBGC 6 devida e foi devidamente paga. contudo, a origem de recurso para tal

pagamento deveria ter ocorrido por conta de provisionamento com demonstrag3o detalhada

nominaldos benefici6rios e mem6ria de c61culo do desembolso. Ressaltamos que essa prestag3o de

contas n5o foi apresentada.

Avenida Sio Joan, 281 - 1 9 andar - Centro - Sio Paulo - SP
CEP: Of 097-01 0. TEL: 4571 -0429 19



Jr
fiscais"

Como uma forma de referendar o entendimento sobre a maneira como as informag6es que

versam sobre rescis3o devem ser apresentadas, a FTMSP teceu questionamentos sabre os crit6rios e

formas de utilizaq3o do Fundo IBGC no exercicio de zoz8. conforme apresentado no Oficio

zz3/FTMSP/20a8. por exemplo. Na Figura z, parte da resposta do Instituto Odeon ao

questionamento da FTMSP. demonstra a composigio do pagamento da funcion6ria Ariel Laise De

Oliveira, admitida em oz/n/20z4. e o detalhamento do respons6vel pelo pagamento das verbal

rescis6rias rateadas entre IBGC e o Instituto Odeon.

Fiqura z: Aba da planilha de cilculo das rescis6es IBGC e ODEON

ARIEL LAPSE DE OLIVEIRA

soldo SBtirio Rose.
.c. Av.Pr&vto Ind.

Rosct&&o Fbrtas Prod
Resp. 1/3 F+rios Prop
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Fonte: OfTdo 93/ODEON/20i8, Resposta ao Oficio no 228/FTMSP20z8 e z97/FTMSP/zoz8

A raz3o pda qual se solicita a abertura entre custos de rescis3o entre o periodo de

compet6ncia Instituto Odeon e IBGC deve-se ao fato de que apenas os valores de rescis3o que

competem ao periodo anterior a 3z/o8/20z7 devem ser desembolsados por meio da conta corrente

Ro 23 427-3 do Banco do Brasilde Provisionamento. Contudo, o arquivo enviado como resposta aos

Oficios n ' 228/FTMSP/zoz8 e z97/FTMSP/zoz8 continham informaqao referente ao primeiro

trimestre de 20z8. com o c61culo da rescis3o de apenas quatorze funcion6rios. Todavia. a demanda

da FTMSP referia-se ao detalhamento de todos os funcion6rios desmobilizados no exercicio de

l

io Paulo - SP.
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Desta maneira, no relat6rio anual de atividades de 20z8. Oficio nol87/FTMSP/20lg, o

atendimento da alinea v.2 "Despesas referente a verbas rescis6rias, f6rias e demais obrigag6es

trabalhistas e previdenci6rias e fiscais" considerou a resposta do Instituto Odeon como uma

demanda atendida parcialmente. afinalfoi demandada a composigio da base de rescis3o e provis3o

trabalhistas rateada entre IBGC e Instituto Odeon por tempo de trabalho para todo o corps

desmobilizado em 2018.

Os questionamentos e demandas do Grupo de monitoramento s5o claros e pertinentes q

necessidade de conciliag3o dos valores is contas financeiras, pois conforme cliusula 3.z0.2 2

Em caso de utili
saldo se t

2:QQQ,15 (tr6s milh6es quatrocentos e trinta edois mil reais, e quinze
centavos)'[...](grifo nosso).

Contudo, a16m de n3o oferecer informag3o completa, tamb6m se verifica que as respostas

apresentadas, por vezes, expuseram contelido nio pertinente a discuss3o em questao, como a

planilha de resposta Odeon (imagem apresentada na tr6plica do oficio) que demonstra a

programagao de eventos da FTMSP, conforme Oflci0 2z3/FTMSP/20z8:

uanto a

Figura 2 - OFICIO: NO za3/FTMSP/20z8 - ASSUNTO: Tr6plica parcial is respostas do oficia
zo8/FTMSP/zoz8.

Pre=aaa:s.

Ne quail.aaas ae DIRETORA GERRI. para que se cumpra com as Qbrigag5es

?ac:;aaas Bntre e Funda98o Thaatro lquni=ipal e Q Institute Oaea=. ;=nfotme Terms de
Colabora=#o Ro 0 1/FTMSP/2017,6rmzao ellen as panes rla cen ge OI/09/2017.+
?ara atenaer pre c para pa ]i agfc eiet2nlca a= re€ehoc Be]gli£ig...Gf:e£;]3Lgf
a p EB,e sequdnc:e seSuem apo=umen:oses=licdag6escar= a finalidaae ge ior
BRtBRfi-=e't= ;ela perle !e TMSC. e tambdn. -dos 5rgis Je 'no=itorane=tc e
=ontrolaacria:

2areF .esciarecer e 'nan.ter u:m hi$t6ficc ' das salieitag6es. 'esposta:s e no'res

dCI'H&R©&Sa Sera r.SPljCaJO O item' & ser c31'narita.ao:

Sell.lila I FTM item I.zlf ee'=':

Can B ]3.427-3 Panda de pmvb6o av&a&hm JNSTITUTa ODEON
m ll 6da d& cdJeui,a :das li''alo.ns Hull:amos da conte movlme.nto- pa paganwnta db valones de
vefbai nscb&fa:f au oubafh;btu inepenes a 8ucessdo. o'abalhJRa no perfodo antoder "

ReSPasta da JnRitt.ita ;iOdeon:
' \ants =e suanbraf17 nic = e m vuntuaGlo n u a crnr!:t llWm zoaac). nu
unoQn'.9s a re:scisia aul:ada atnv+$ Qa c©=u. 2].42S-7. {ANEXO IX)."

6 FUNDAGAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO. Diretoria Gems. Tenno de Colabomgao n ' 01/FTMSP/2017, cldusula 3. 10.2.2

ro Sio Paulo-SP. ,).
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Fonte: Ofici0 2i3/FTMSP/201-8

A solicitag3o do Oficio z87/FTMSP/20zg em sua allnea V.z demanda: Refazer os c61culos da

base de rescisio, detalhando por funcion6rios da sucess3o IBGC e do Instituto Odeon. O

atendimento a essa solicitag5o visa possibilitar a FTMSP conciliar a conta corrente de funds

rescis6rio dos funcion6rios sucess3o IBGC, monitorar o valor repassado e cumprir com suas

atribuiq6es contratuais. Trata-se de uma demanda discutida ao bongo do exercicio de 20z8 e cujo

objetivo era claramente a validag3o do saldo financeiro presente nos extratos banc6rios.(OF/'C/O

No187/FTMSP/20lg, n.p).

Avenida Sio Jiao, 281 - 1 9 andar - Centro - Sio Paulo - SP
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Decisio da ComlssiQ: Considerando a falta de documentag3o complementar apresentada no

recurso Oficio l77/Odeon/20zg e a falta de adequag3o e aperfeiSoamento de procedimentos

adotados para o exercicio de zozg, decidiu que o recurso apresentado 6 impertinente e.

consequentemente. julga o item IRREGULAR. devido iomiss3o no dever de prestar contas,

conforme disposig6es do Decreto Municipal no 57.575/zoz6, no artigo 72 111 c da Lei Federal no

z3.ozg/z4, na cliusula 4.zo.e 7z.d a do Termo de Colaborag3o e a falta de apresentag3o das

prestag6es de contas, conforme Art. 63. S 1011 do Decreto NO 57.575/20z6. Os valores associados a

esse item que foram glosados, por meio do oficio n'z76/FTMSP/20zg. devem ser repassados ao

Instituto Odeon. ap6s apresentaq5o de documentag5o complementar que ateste nominalmente os

beneficiirios do recurso. Este deve transferir o mesmo montante para a conta de provisionamento,

e posteriormente a prestaq3o de contas de sua composi$3o deve-se descontar as desmobilizag6es

entre a data da glosa e a data do repasse associadas a funcion6rios da sucess3o IBGC.

2.3 -- Do pagamento de diirias para o corps diretivo

Refer

Me!!vesi9..de..glQ$a: Pagamento efetuado no periodo de set/zoz7 a abr/zozg, referente a acordo

sindical para deslocamento de funcion6rios do RJ para SP. No holerite consta uma linha chamada

'Di6ria" talqualn3o existe a comprovaq3o de utilizag3o no valor acima. Em muitos casos, o registry

de viagens enviadas via relat6rio menial n3o atinge o montante incrementado nos sa16rios dos

d\retorts. (OF[CIO N'a76/FTMSP/20z9, P.o5).

Justify Afirmam que o

Instituto Odeon nio imp6s aos seus diretores a obrigagao de fazerem rigoroso controle de

jornada. em raz3o de estes cargos serem considerados cargos de confianga. Afirmam que o

pagamento atendeu tanto a legislaq5o trabalhista quanto as normal coletivas de trabalho. Por

fim. afirma que o artigo 4o, S4o do Decreto 57.575/zoz6 autoriza expressamente o pagamento das

diirias.(OFICIO No163/ODEON/20lg. n.p)

gp.

CEP: Of 097-010. TEL: 4571-0429
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Afirmam que o plano de trabalho para a parceria previa um gasto total com viagens e estadias no

montante de R$ 2.25o.ooo,oo e que os recursos previstos para viagens e estadias deveriam ser

utilizados no cumprimento do objeto da parceria e n3o para a realizag3o de reunites e/ou encontros

entre conselheiros e demais colaboradores do Instituto Odeon em suas diversas filiais. Afirmam que

houve extrapolaq3o da rubrica de viagens e estadias, entre outras conclus6es.

No mesmo documento 6 apresentada a justificativa dada pelo Instituto Odeon a CGM por

memo do oficio 124/20lg de o5 de julho de 20z8 e que integra o relat6rio de auditoria no O.S

oz9/zoz9/CGM-AUDI: Afirmam que os procedimentos adotados peso Instituto n3o incidem em

qualquer tipo de irregularidades, afirmam que o Instituto Odeon optou pelo compartilhamento de

profissionais entre os equipamentos culturais que gerem ao inv6s de estabelecer um n6cleo diretivo

pr6prio e que taldecis3o visava o imperativo de economicidade

A CGM conclui essay ocorr6ncias com a apresentag3o da RECOMENDAQAO on:

Recomenda-se que a Fundaq3o Theatro Municipal de S3o Paulo solicite o ressarcimento ao er6rio,

ao Instituto Odeon. no valor de R$ 247.377,57 referente ao pagamento de di6rias de viagens para o

corpo diretivo, entre set/2017 a abr/20zg. objeto de rateio injustificado e n3o previamente

planejado. Atentamos que a dlferenga entre os valores glosados pda FTMSP e a recomendaq3o da

CGM. disposta anteriormente. apresentada a menor no relat6rio da CGM, deve-se a incompletude

de informaq6es de gastos, tanto de documentos n3o localizados quanto percentuais de rateio

adotados, conforme apontado na tabela 3 da O.S- oz9/CGM:"+As porcentagens atribuldas para os

memes de outubro e novembro/zoz8 relacionam-se aos valores costumeiramente utilizados, ji que

n5o foi possivel localizar nos processos de prestaq3o de contas correspondentes o oficio da

organizag3o onde h6 a meng3o do rateio do m6s"

Assim sends, segundo a CGM. temos que o valor de R$ 247.377 57 foi irregularmente pago

com valores da parceria. em Fazio da aus6ncia de previsio do compartilhamento dos funcion6rios

quando da apresentaq3o do Plano de Trabalho a ser executado mediante Termo de Colaboraq3o n '

oz/FTMSP/20z7, bem como da aus6ncia da mem6ria de c61culo dos valores de di6rias e rateio na

Politica de Gest3o de Cargos e Sa16rios do Instituto Odeon. (CGM-CONTROLADORIA GERAL DO

MUNICIPIO. O.S oz9/20z9/CGM-AUDI. Relat6rio de Auditoria. p z3-zg- S5o Paulo, 2019)

SP.

CEP: Of 097-010. TEL: 4571-0429
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Decisio da Comissicn Dentre as exig6ncias do Edital de Chamamento oz/FTMSP/20z8. para a

gest5o compartilhada dos equipamentos que comp6e a FTMSP, encontra-se a necessidade de o

proponente comprovar sede na cidade de S8o Paulo. Essa exig6ncia n5o tem por objetivo diminuir a

concorr6ncia ou a isonomia. mas, sim. garantir a selegio da proposta mats vantajosa para a

administrag5o publica municipals medida que as organizag6es sociais lotadas no municipio de S3o

Paulo fariam uma gest5o concomitante, atenta e detalhada do contrato, visando ipromoq5o do

desenvolvimento sustent6veldo Termo de Colabora$ao.

A gest3o compartilhada entre funcion6rlos associados a dais ou maid instrumentos

contratuais n5o era esperada pda FTMSP. mesmo n3o se configurando ato ilegal, conforme Art. 4o

do Decreto Municipal N ' 57.575/zoi6 e Lei do MROSC. Contudo, a n3o ilegalidade do ato n3o

constituiuma concordincia com a inteng5o expressa no Terms de Colaboraq5o da necessidade de

cede na cidade de S5o Paulo e infere-se. portanto, que os colaboradores tamb6m tenham sede no

municipio, e. nos cason em contr6rio, que essen colaboradores que optaram por n3o residir no

municipio que custeassem seu pr6prio deslocamento.

A economicidade alegada peso Instituto Odeon ao optar pelo modelo de gest5o

compartilhada n5o se sustenta imedida que a16m das custas de sa15rios, mesmo que rateados, a

FTMSP arca com despesas de di6rias e passagens a6reas para que os dirigentes exergam suas

fung6es e perde. mesmo que parcialmente. a capacidade analitica e tempestiva de tomada de

decis3o desses dirigentes, imedida que os mesmos t6m a necessidade de dividir sua ateng5o com o

equipamento carioca Museu de Arte do Rio MAR.

Corroborando com as constatag6es expostas pda Ordem Serviqo n ' ozg/20zg/CGM-AUDI e

pelos apontamentos presentes no Offcio i76/FTMSP/20zg, fortalecemos a posig5o da FTMSP

contr6ria aos gastos com viagens nos valores estipulados, pois o Instituto Odeon n3o apresentou

acordos coletivos Sindicais lavrados no Estado de Sio Paulo que justifiquem a rubrica de valores

reembolsados, n5o atendendo, assim. ao principio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, ll,

da Constituig3o Federalde zg88. A unicidade sindica16 o principio pele quala norma somente imp6e

um sindicato por categoria. empresa ou delimitag3o territorial, e neste diapas3o. o acordo coletivo

feito com o SENALBA e SECRASO do Rio de Janeiro n3o t6m validade para o nosso cano em baila.

n3o podendo este acordo ser estendido a outras localidades em decorr6ncia da Incompet6ncia

Territorial.

Avenida Sio Joio, 281 - 1 9 andar - Centro - Sio Paulo - SP
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Desta forma. dada a jurisprud6ncia ' sobre o quesito 'Enquadramento Sindical - Prestaqio

De Serviqos Em Localidade Diversa Da Sede Da Empresa ' Principio Da Territorialidade ', para

balizarmos o assunto e que nos d5o o amparo e fundamento necess6rios para concretizar nosso

entendimento, pois este a ferir um principio constitucional. Sendo assim. verificando a localidade

dos referidos Sindicatos, o Senalba8 tem sede em SP, e. portanto, se o Instituto Odeon fosse

associado ou sindicalizado a esse sindicato nos apresentaria a documentaq3o comprobat6ria e o

acordo coletivo dense 6rg3o, representando, portanto, a categoria no Estado de S3o Paulo. J6 o

Secraso, n3o tem filial no Estado de S3o Paulo, dessa forma. incorre na incompet6ncia territorial

para aplicagao do acordo coletivo do Estado do Rio de Janeiro aqui no Estado de S3o Paulo, pois se

limita a sua base territorial.

Em adig5o ao exposto anteriormente. destacamos a falta de ferramentas no processo de

controle sobre a quantidade de viagens do alto esca13o da diretoria e consequentemente gaston

com passagens do mesmo, pols se concentra na mesma pessoa a estipulag3o da quantidade de

viagens e a aprovag5o do seu plano de trabalho, sem qualquer discuss5o sobre sua relevincia ou

nexo de causalidade com as demandas que envolvem o Termo de Colaborag5o.

Elsa pr6tica se configura ainda maid impr6pria quando analisada de forma combinada com o

plano de Cargos e Sa16rios e de forma hist6rica, conforme apontado pda CGM: "Ghana a atenfdo o

cato de que o valor constante da Poiitica para o cargo de Diretor Presidente 6 idfntico aos valores

atcanqados polo titular do cargo, quando da some do valor de saldrio mensat com as didrias de viagens.

Tat fate configure indicia de buda ao tete definido na tegislaqao, por meir de incremento salariat,

atrav6s do pagamento de d/dr/as" (noolg/20lg/CGM-AUDI). Ademais, no m6s de dezembro de 20a8

em que o Diretor Presidente do Instituto Odeon bra f6rias e consequentemente o valor de suas

diirias caipara R$ 4.82g,83(quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e tr6s centavos), ou

deja. metade do valor praticado nos memes anteriores, conforme gr6fico, no m6s de janeiro de 20zg.

m6s subsequente. os acr6scimos na quantidade de di6rias compensam a quantidade n3o recebida

no m6s de dezembro em quantidade e valor.

de-revista-rr-g8745zozz5o4ooz4?ref=serp>
8 <http://www:
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Bem. n3o 6 sensato inferir que devido ao periodo de f6rias o Diretor Presidente do Instituto

Odeon deva aumentar sua agenda de deslocamentos p6s-periodo de f6rias de forma a compensar

as atividades n3o discutidas em sua aus6ncia, pois a mesma reuni3o que aborda um assunto

corrente abordari pend6ncias do periodo de f6rias, portanto, nio h6 porque aumentar necessidade

de deslocamento para realizaq3o de suas atividades rotineiras de gest3o, impondo essa

alavancagem de diirias no periodo dejaneiro no valor exato de R$ 4.8zg.83(quatro mil, oitocentos e

vinte e nove reais e oitenta e tr6s centavos), conforme demonstrado no grafico I e na tabela 6:

Grifico z- Despesas com diirias do corpo diretivo do Instituto Odeon de 20z7 a zozg

R$12.000,00

R$10.000,00
Ana Carolina

R$8.000,00
-Carlos Antonio da

R$6.000,00

R$4.000,00

-Hannah Rodriguez

Ingrid Arthur

Jimmy Keller
R$2.000,00

Roberta Kfuri

Fonte: FTMSP

Tabela 6 - Remuneragao mensaldo Diretor Presidente do
Instituto Odeon

Periodo Salirio Mensalista (a}'lil;(a) D arias de ViagS21.!b)

n+ q , . , . .a R$ 8.46Z,Z9
nov/i7 ............::!.ff=:Uz!= ..L ;

dez/x7
- .z49,i3 RS 9.659/65ja l]/

abr/l8 ...-..=..i..I. Q Rs 2a.z49,z3 Rs 8.854/68

mai/z8....- o R$ 2a.z4a z3 Rs 8.854 68

:

n4:%!3.

- Sio Paulo - SP

CEP: Of 097-010. TEL: 4571 -0429

Remunerag3cLJQ!#.(!!>}

p$ 3q:l#q£t
R$ 3ql0$!41

R$ 32l:gl98?

R$ 3;=q91133

RS 33.8o8,78

R$ 3Z Z9ql84

R$ 33 9eLg.t

Rs 33.oo3r81

R$ 33=993191

RS 33.oo3,8a

RS 33.oo3,8z

RS 33.oo3 8z

R$ 23.oo3r8Z

R$ 33.oo3f8z

R$ 33:993£11
R$ z8.978.96

RS 36?Z$.69
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fev/zg Rs 2a-z491z3.

mar/zg . B!.:£14SB.
abr/lg ;RS 24 ]49£]3.

TOTAL R$ 482.98z.6o

Fonts: O.S. ozg(CGM/AUDI/DHMA)

p$ q .85418

R$ 8.o49,7z

R$ 8.o49,71

R$ z68.247,92

Rl33PO.31g;

R$ 32.z98,84

R$ 32.z98.84

R$ 65z.z3o,52

Portanto, ratificamos a glosa de despesas de diirias pagas aos dirigentes do Instituto

Odeon. conforme disposto no Oficio z76/FTMSP/20zg, e. a posi$ao da CGM disposta na

recomendag3o on da OS O.S oz9/zozg/CGM-AUDI, e. considerando a falta de documentaq3o

complementar apresentada no recurse Oficio z63/Odeon/20zg e a falta de adequag3o ou

aperfeigoamento dos valores gastos no exercicio de 20zg, decidiu que o recurso apresentado 6

impertinente e, consequentemente, julga o item IRREGULAR, configurando dano ao er6rio

decorrente de ato de gestao ilegitimo e antiecon6mico, conforme Art. 7z lllb da Leino z3.ozg/zoz4-

Com relaqao iglosa de despesas com di6rias no valor de R$ 27z.974/5z(duzentos e setenta e

doin mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) a comiss5o considera que

deve ser mantida. Um pedido de ressarcimento referente aos valores de 20lg, seri realizado,

juntamente com outros itens ainda n3o glosados, em at6 3o (trinta) dias 6teis, sugest5o de glosa

segue anexo

z.4 -- Das despesas de viagens do corpo diretivo

Aoontamento FT

: A FTMSP aplicou

uma glosa associada is despesas com viagens e hospedagens no montante R$ z59-z02.56 (cento e

cinquenta e nave mil e cento e dais reais e cinquenta e sets centavos). Motivag5o para glosa:

Depreende-se que o pagamento de reembolso de viagens efetuado no periodo de set/2017 a

abr/20zg, associados aos relat6rios de despesas mensais dos meses mencionados - conforme oficio

4z/FTMSP/20zg e oficio 48/FTMSP/20zgf nos quaid se entende que muitas das viagens n5o foram

pr6-programadas, causando agnes antiecon6micas e como n3o temos informag6es robustas da

presenqa dos diretores nas depend6ncias do TM e da Praia das Artes, questiona-se tamb6m como

seria feita elsa averiguag5o.

Aden A CGM

entende que embora haja compartilhamento do corpo diretivo do Instituto Odeon, bquelas

tro - Sio Paulo - SP. ..
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[passagens a6reas e despesas de viagens] n3o s3o objeto de rateio, ou seja, o municipio de S3o

Paulo arca com as despesas de viagens em seu valor integral, independentemente do quantum

trabalhado pelo corpo diretivo. Conforme apresentado no mesmo Oficio: De acordo com a

resposta do Instituto Odeon. este informou, que apes revis3o dos procedimentos, haver6 rateio

das despesas com deslocamento em uma raz5o de 5o%-5o% entre as filiais de S5o Paulo e Rio de

Janeiro. Contudo, a CGM tamb6m n3o concorda que a 5o% deja o correto percentual que deva

onerar o Termo de Colaboragio, pois[...] atua]menteEo corpo diretivo] exerce cerca de 8o% das

atividades em S3o Paulo. Considerando que o interesse do deslocamento, para exercicio de 20%

das atividades, este vinculado ao equipamento carioca, tais despesas n3o deveriam ser custeadas

peso er6rio do municipio de S3o Paulo.

Por fim. a CGM apresenta a seguinte recomendag5o oo5: Recomenda-se que a Fundaq5o

Theatro Municipal de S5o Paulo solicite ao Instituto Odeon os valores individualizados de gaston

com despesas de viagens (transporte. hospedagem. alimentag3o e/ou demais gaston) pagos

integralmente por meio de recursos do Termo de Colaboragio no oi/FTMSP/20z7, relacionadas

aos colaboradores que atuam ou atuaram, em regime de compartilhamento de fung6es.

De posse de tais informag6es, caber6 iFundag5o Theatro Municipal de S3o Paulo

verificar a porcentagem informada quanto ao rateio do trabalho exercido para a parceria, para

determinar se, no cano em concreto, o deslocamento deve ser pogo de forma rateada(entre SP e

RJ) ou de forma integralpela parceria carioca.

Destaca-se. mats uma vez, que esta Equipe de Auditoria discorda com os valores pages de

di6rias de viagens com recursos da parceria da Prefeitura de S3o Paulo (Constatagio oo3), em

especial, para funcion6rios que exercem quase em sua totalidade suas atribuig6es na FTMSP

lsto pesto, tal qual as di6rias de viagens, as despesas de viagens para estes casos n3o

poderiam ser arcadas integralmente pelo recurse do er6rio do municipio de S3o Paulo, visto que o

deslocamento se dada em fungio de interesses relacionados icontratag3o de municipalidade

diversa(CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPiO. O.S ozg/20zg/CGM-AUDI. Relat6rio de

Auditoria. p. z8-35. S3o Paulo, 20zg).

Justificativa apresentada pele Instituto Odeon na O.S ozq/20zq/CGM-AUDI: O Instituto afirma

que optou pelo compartilhamento de profissionais que atuam na gest3o de amboy os

equipamentos, ao inv6s de estabelecer um n6cleo diretivo proprio no Municrpio de S5o Paulo.
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Esta escolha baseia-se nos seguintes elementos: (i) a expertise do corpo diretivo existente no

Instituto; e(ii) a identifica$3o da economicidade nesta opq3o de gestao.

Quanto ao rateio de despesas com passagens a6reas, o Instituto explica: reconhece-se

que. at6 fevereiro de 20zg, n5o era implementado procedimento de rateio das despesas com

deslocamento, com base em um entendimento do Instituto de que as motivag6es para as viagens

a S3o Paulo eram relacionadas exclusivamente bs atividades do Termo de Colaborag3o, e.

portanto, deveriam ser custeadas somente pda filial de S3o Paulo. Ciente da necessidade de

constante aprimoramento e revis3o dos procedimentos adotados para segregaq5o deltas

despesas. o Instituto, a partir de fevereiro deste ano [20zg], reviu os deus procedimentos e

implementou um rateio dos gaston com deslocamento, em uma Fazio de 5o%- 5o% entre as

filiais de S5o Paulo e Rio de Janeiro.(apud O.S oz9/20z9/CGM-AUDI, zoz9, P- 20-27)

D€dSig.dg..£gH!!Slag;..Os gastos considerados excessivos com viagens e estadias dos diretores do

Instituto Odeon, corroboram com a incerteza quanto a frequ6ncia com que o corpo diretivo se faz

presente nas depend6ncias do Theatro Municipalde S5o Paulo e da Praia das Artes.

Embora n3o havendo questionamentos sobre o valor apresentado para essay despesas por

parte da FTMSP. quando da aprovaq3o do orqamento, a pr6tica revelou aus6ncia de crit6rios

normativos para avaliag3o das raz6es que justificassem os deslocamentos praticados e que

deveriam ser estabelecidos peso Instituto Odeon. conforme determinam as boas pr6ticas

administrativas, sobretudo em se tratando da utiliza$3o de recursos pt3blicos.

Cabe salientar que n3o foram apresentados estudos que comprovassem as raz6es de

economicidade alegadas peso Instituto Odeon e que deflniram sua op$ao peso compartilhamento de

profissionais na gest3o do complexo Theatro Municipal, o que invalida a pertin6ncia dessa alegag5o.

Frente ao exposto, ratificamos a glosa de despesas de passagens a6reas pagas aos

dirigentes do Instituto Odeon. conforme disposto no Oficio z76/FTMSP/20zg. e, a posiq3o da CGM

disposta na recomendaq5o on da O.S oz9/zoz9/CGM-AUDI. E considerando a falta de

documentaS3o complementar apresentada no recurso Oficio z63/Odeon/zozg que decidiu que a

defesa apresentada 6 impertinente e julga o item IRREGULAR. configurando dano ao er6rio

decorrente de ato de gest3o ilegitimo e antiecon6mico, conforme Art. 7z lllb da Lein ' z3.Olg/zoz4 e

no inadimplemento injustificado das c16usulas pactuadas, conforme Art. 63. S lo do Decreto N '

57.575/20z6.

Com relag3o b glosa de despesas com passagens do corpo diretivo no valor de R$ z59.z02.56

(cento e cinqi)enta e nove mil, cento e dois reais e cinqOenta e leis centavos) a comiss3o considera
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que deve ser mantida. Um pedido de ressarcimento complementar. referente aos valores de 20zg,

seri realizado, juntamente com outros itens ainda n3o glosados, em at6 3o(trinta) dias 6teis.

z5 Das despesas com corpo artistico

: A CGM

questiona se h6 justificativa para o pagamento com recursos pt3blicos da passagem a6rea emitida

em favor do funcion6rio lsmael lvo, na classe executive. com a reserva realizada no dia 26.22.20i7

para viagem a ser realizada em 27.12 20z7 no trajeto Berlim-Zurique-S3o Paulo-Zurique-Berlim.

(CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCIPIO. O.S oz9/2019/CGM-AUDI. Relat6rio de Auditoria.

p- z6. S5o Paulo, 20zg)

ACID!: Em relag5o a viagem do Senhor lsmael lvo,justificam a necessidade da realizag5o da viagem

para promog3o do Theatro Municipalno exterior e que a aquisig5o da passagem na classe executiva

se d5 em face de uma restrig5o m6dica de que sofre o funcion6rio. (apud O.S ozg/20lg/CGM-AUDI,

20z9, P. 25)

Dgf!$ig.dg..fQmissao.' Em atendimento a Ordem Servigo nolg/201-g/CGM-AUDI - Recomendag5o

ooz. A comiss3o entende pertinente a solicitagao do ressarcimento da passagem paga ao

Funcion6rio: lsmael lvo (CPF oz2.6o3.568-76) - que foi reservada e emitida em Classe Executiva em

26/22/20z7 para viagem a ser realizada em 27/1-2/20z7 com trajeto Berlim Zurique - S3o Paulo

Zurique - Berlim(Figura z), devido ifalta de planejamento e economicidade do gasto.

gZ}. f?assagem a6rea do Sr. lsmaellvo

12 00122e0395 22/12 fmp:b Fil:l- Pst:l-PC;t7162q'2017- 21 .277.67 468.20 90.00
PAX: IVO/ISRAEL- Aut. Nr. 1 54

swiss AIR LINES n==TKT-724.570s.64617z - eER(TXL)/ZRH TSAO(CRuyzRH/acn(TXL). 27/1 2.a017- 20:20 - x
Classes : D - Exew$va I ' Data Resetva : 26/12/2017
Solicttante: KEITH SPARES

Fonte: Ordem Servigo noolg/20lg/CGM-AUDI

A FTMSP entende que a viagem paga. por meio de recursos advindos da parceria. n3o

apresentou justificativas condizentes, tais como apresentag5o de plano de trabalho, planejamento

de reunites e atividades ou relat6rio de resultados deste colaborador na viagem. O nexo de

causalidade juntamente com documentos que comprovem as agnes desenvolvidas em prof do
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Theatre Municipalnao foiapresentado de forma detalhada e clara. ademais, e principalmente por se

tratar de trecho de viagem internacional com reserva realizada sem o minimo de anteced6ncia.

conclui-se que a falta de planejamento do Instituto Odeon onerou desnecessariamente o termo.

O Instituto Odeon discordou dos apontamentos relacionados aos pagamentos ao

colaborador lsmael lvo (CPF oz2.6o3.568-76), na condiq5o de contratado do Instituto como pessoa

fisica ejuridica. em raz3o de que o "os direitos autorais poderiam ser pagos a qualquer Outro artista

respons6velpela criagio de obras coreogr6ficas para os espet6culos de Bald do Theatre Municipal" e

que "os direitos autorais das obras coreogr6ficas licenciados para o Bald da Cidade de S5o Paulo, por

meio do contrato com a empresa lsmaellvo Espet6culos de Dania Eireli, excedem a pr6pria duraq3o

do Te rmo de ColaboraSio"

Ressalta-se. mais uma vez, que o contrato de trabalho do Sr. lsmael lvo ji contempla a

criaq3o de obras coreogr6ficas para a Fundag3o, conforme j6 mencionado, com maiores detalhes, na

constatagao inicial.

Delta forma. o pagamento para atual Diretor. que j6 possuia atribuig3o contratual de criar

obras coreogr6ficas para o Bald, configura-se como irregularidade. lsto posto, mant6m-se o

entendimento de que o pagamento de R$ 3o.ooo,oo, a titulo de direitos autorais a empresa lsmael

lvo Espet6culos de Dania Eireli(CNPJ 3z-439-3z7/oooh-g8), foi realizado irregularmente. (apud O.S

oz9/20z9/CGM-AUDI, 20z9, P- zo7)

Decisio da CoHi$$iQ; Portanto, ratificamos a posig3o da CGM disposta na recomendaq3o ooz e

recomendaq3o 022 da O.S oz9/20z9/CGM-AUDI. E considerando a falta de documentag3o

complementar apresentada. decidiu que o disp6ndio realizado foi antiecon8mico e.

consequentemente. julga o item IRREGULAR. configurando dano ao er6rio decorrente de ato de

gest3o ilegitimo e antiecon6mico, conforme Art. 72 lllb da Leino z3.ozg/20z4 e no inadimplemento

injustificado das c16usulas pactuadas, conforme Art. 63 S lo do Decreto NO 57 575/20z6. Sobre o

montante de R$ 2z.835,37 (vinte e um mil reais, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete

to Paulo - SP.
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centavos) e o montante de R$ 3o ooo.oo (trinta mil reais), um pedido de ressarcimento sera

realizado, juntamente com outros itens ainda n3o glosados, em at6 3o(trinta) dias 6teis.

z.6 -- Da autorremuneragio peta rubrica de coordenagao gerd de prqetos via PRONAC

Refers

Instituto

AUDI.

Justin Em relaqao

a este apontamento o Instituto Odeon reitera que esta conta n3o tem relag5o com os aportes

oriundos do Termo de Colaborag5o Ro oz/FTMSP/20z7 e por isso n3o h6 obrigaqao em prestar contas

sobre ela. Afirmam que o valor depositado nesta conta 6 relativo a rubrica de coordena$io gerd

oriundos de projeto da lei PRONAC cujo recebimento foianuido pda FTMSP por meio do oficio n '

442/FTMSP/20lgf perfazendo o valor de R$ 24o.000100(duzentos e quarenta milreais).

Afirmam que 6 praxe no mercado que entidades privadas que gerem equipamentos p6blicos

recebam recursos de coordenaq3o geraldiretamente aprovados pdas leis de incentivo e que o valor

constante na referida conta constituirecurso pr6prio do Instituto, portanto, n3o sendo passivel que

a FTMSP exija prestag3o de contas. (OF/C/O /VO z77/OREO/V720z9. P 52'53)

ApontB

20.000.0Q (V!!)!e..!nlLlealSL Motivaqio para glosa: Entende-se que o valor repassado se refere ao

pagamento relativo a coordenaq3o gerd do plano anual de 20z8 PRONAC z64z5o. sends

mencionado nos oficios Odeon zz5/20z8 e l97/20181 para atender a IN 5/20z7 do Minc. O montante

transferido esbarra no conceito de que a instituiq3o deveria ser "sem fins lucrativos", conforme a

qualificaSao de Organizag3o da Sociedade Civil. E a falta de transpar6ncia quanto 6 transfer6ncia do

montante que at6 ent5o somava o montante de R$ 24o.ooo.oo (duzentos e quarenta mil reals)

t...].(0FfC10 N ' z76/FTMSP/20z9, P 5)

Justificat

O Instituto esclarece que o valor que foi depositado em talconta 6, justamente. o montante relativo

i rubrica de Coordenag3o Gerd que a Fundag3o concordou que fosse recebido diretamente peso

ntro
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Instituto do projeto da Lei Rouanet (confirmado peso Oficio 44z/FTMSP/20z8). Tanto 6 que.

somando o valor do Oficio z76/FTMSP/20zg com o do Oficio z87/FTMSP/20zg o resultado 6,

precisamente. R$24o.ooo,oo(duzentos e quarenta milreais). O Instituto Odeon tamb6m tece outras

consideraq6es e melhorias implementadas. (orfc/o /'io z63/OREO/V720zg, rl.p)

;glyi..AUDI: Em rela$io a esse item a CGM

aponta que o Instituto Odeon se autorremunerou com recursos oriundos de captag3o de recursos e

que o Instituto Odeon apresentou notas fiscais junto ao projeto PRONAC n ' z64z5o nos quads

aparece como prestador e tomador de servigos. A CGM consigna que a captag3o de recursos e uma

atividade precipua do Termo de Colaborag3o no oz/FTMSP/20z7 e que embora a FTMSP tenha

afirmado, por meio do oficio no 442/FTMSP/20z8, que a autorremuneragio 6 legal, a auditoria

entende a autorremuneraQ3o como inadequada tendo em vista que a captagao de recursos d uma

das atribui$6es atinentes a parceria.

E que ap6s o Instituto Odeon ter afirmado que n5o haveria mais remunerag3o por captag5o de

recurso, emitiu mais o5 (cinco) notas fiscais para a mesma rubrica no valor total de R$ go.ooo,oo

(noventa mil reais). (CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPIO. O.S oz9/zoz9/CGM-AUDI.

Relat6rio de Auditoria. p. 89-93. S3o Paulo, 20ag)

Justificat

AUDI: Em sua defesa o Instituto Odeon aponta que n3o h6 irregularidades na remuneragao sob a

rubrica de coordenagio gerd e que a FTMSP autorizou a remuneraq3o por essa atividade. Afirmam

que a CGM trata as rubricas de captag3o de recursos e coordenag3o geralcomo se fossem a mesma

coisa e que o Instituto Odeon se comprometeu a n3o se remunerar por captaq3o de recursos.

Alegam que as notas fiscais emitidas se referem irubrica de coordenaq3o gerd, sendo essa uma

prerrogativa dos proponentes dos projetos culturais, conforme determina a Lei n ' 8.3z3/gz- (apud

o.s oz9/20z9/CGM-AUDI, 20z9 P 93'96)

Decisis..dB..£gOIS$iQ; Em relaq3o a movimentaq3o de recursos p6blicos subvencionados pelo

Terms de Colaborag3o no oz/FTMSP/20z7 em conta banciria n3o vinculada a parceria. o Instituto

Odeon afirma que tats recursos n3o t6m qualquer relaq3o com o termo de colaboragao e que sao

oriundos da rubrica de coordenaqao geralde projetos da Lei Rouanet e que a FTMSP concordou com

recebimento destes recursos por meio do oficio 442/FTMSP/20z8.
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A captag5o de recursos para o Termo de Colaborag3o no oz/FTMSP/20z7 6 realizada por

empresa captadora contratada para esse fim. logo n3o pode o Instituto Odeon se remunerar por

ipso, ademais o Instituto recebe recursos oriundos da parceria com a finalidade de cumprimento do

objeto do Termo de Colaboragao que incluia captag3o de recursos, Fazio pda quaid absolutamente

incabivel que se auto-remunere pda captag3o de recursos, deja ela realizada pelo parceiro ou por

terceiros, ou ainda a titulo de coordenag5o gerd. Nesse sentido foia an61ise da auditoria da

Controladoria Geraldo Municipio na O.S ozg/20zg/CGM-AUDlda qualcorroboramos.

Diante do exposto os argumentos apresentados pelo Instituto Odeon em relag3o b conta

banc6ria se tornam carentes de substancia. considerando o disposto no inciso XIV do artigo 42,

concatenado com artigo 57 da LeiFederalno z3.ozg/2014.

Aproveitamos o ensejo para retificar o entendimento contido no oficio 442/FTMSP/zoa8

com fulcro no entendimento prolatado pelo Supremo TribunaIFederal na S6mula 4739 que trata do

poder de autotutela da administrag3o publica. para afirmar que o Instituto Odeon n5o pode se

autorremunerar por captag5o de recursos e nem por coordenag3o gerd de projetos associados ao

Termo de ColaboraQ3o.

A comiss5o delibera que eases recursos deveriam ser aplicados no objeto do Terms de

Colaborag5o, haja vista o n3o alcance das metas de 2018, referentes a ocupag5o de plat6ia. e ao fato

de entendermos que a apropriag5o desse valor. mesmo que n5o ilegal, n5o visou o interesse p6blico,

e que o Instituto Odeon. via termo de Colaborag3o, 6 devidamente remunerado para a atividade de

coordenag3o geralde projetos.

Ante o exposto, a autorremunerag5o praticada pelo Instituto Odeon pda coordenag3o gerd

de projeto, associada ao repasse do PRONAC, que em 20z8 totalizou R$ 24o.ooo,oo (duzentos e

quarenta mil reals), deve ser revertido em atividades de programaqao. A glosa decorrente desse

assunto deve ser suspensa e o repasse efetivado t6o breve posslvel, dado que o recurso suprimido

tem como origem o PRONAC. Assim. julgamos esse item como IRREGULAR. estando configurado o

ato de gest3o antiecon6mico, conforme Art. 72 lllb da Leino z3.ozg/zoz4. contudo modera-se seus

efeitos para a decis5o dejulgamento das contas do exercicio de 20i8.

9 Brasil. Supremo Tribunal Federal. S6mula 473: A administra$5o pode anular deus pr6prios atos, quando eivados de vicios
que os tornam ilegais, porque deles n6o se originam direitos; ou revogi-los, por motive de conveni6ncia ou oportunidade.
respeitados os direit
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z-7 Das despesas com Conselho de Administragio da OSC

P no oficio no t87/FTMSP/zozq: AljDeaJ'Xl" da planilha:
de custo paras aos membrQS de Conselho de

Administracio pelos servicos prestados.

Justificativa apresentada belo InstjtytQ {)deon no oficio Ro a77/Odeon/zozq item z.z8: Em sua

defesa asseveram que today as demandas apresentadas pda FTMSP foram objeto de

esclarecimentos por meir de documentos enviados no dia oz.o5.20ig e solicitam maiores

esclarecimentos sobre os motivos que levaram os documentos a serem considerados insuficientes.

(0FICi0 NO x63/ODEON/zox9, P. 37-38)

Apontamento da CGM na auditoria no O.S ozq/zozq/CGM-AUDI: CONSTATAQAO ooz

Irregularidade cometida pelo Instituto Odeon: gaston excessivos em viagens e estadias e

inexist6ncia de ato convocat6rio para a realizag3o de tats despesas. como segue:

[...] Ainda. a Equipe de Auditoria ana]isou o documento "Comprovante despesas conse]h0 2018

(oz5372997)", disponivel no Processo Eletr6nico SEI no 85z0.20lg/0000066-5, referente a

comprovagao de despesas com passagens areas dos Conselheiros. Da an61ise do documento, foram

encontradas despesas com funcion6rios diversos, conforme Quadro 4.
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Fonte: O.S. ozg/CGM/20zg

A CGM afirma que Apesar de existir o rateio dos sa16rios dos colaboradores, n5o foi possivel

identificar qualquer divis5o do valor da passagem para Conselheiros/Colaboradores que saem de

Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, bem como para os funcion6rios que trabalham em S5o Paulo e

viajam para participar de reunites do conselho do Instituto Odeon ou, no caso dos que possuem

sa16rios rateados, para exercer parte do seu trabalho na filialcarioca.

Dentre os gaston despendidos com conse]ho, a CGM ressa]ta[...] a exist6ncia de reembolsos

de locomogao para funcion6rios e conselheiros, conforme Processo Eletr6nico SEI n '

85i0.20zg/0000066-5, sob o titulo de "Planilha Ajuda de Custo Conselh0 20z8 (oz537268o)", que

indicou ajuda de custo a Conselheiros na ordem de R$ 4o.454.2z (quarenta mil quatrocentos e

cinquenta e quatro reais e vinte e dais centavos), separados por "alimentag3o para reuni3o" (R$

z.2gz,66), "servigos cartoriais" (R$ z.49z 35), "hospedagens" (R$ z.6z3,oo), "despesas de locomog3o

- taxi. estacionamento, combustivel" (R$ 4.62g,57), "papelaria - material para reuni5o" (R$ 3i,8o),

"passagens a6reas"(R$ i7.3o6.84) e "servigos prestados de pessoa juridica"(R$ z3.ogo,oo).

[...] Ocorre que n3o se trata apenas de pagamento de despesas com viagens para o corpo

diretivo, mas para Conselheiros do Instituto Odeon. que segundo a organizaq3o, tais despesas. s5o

necess6rias para viabilizar o comparecimento destas pessoas is reunites do 6rg3o, e.

consequentemente. o funcionamento adequado do Conselho de Administrag3o ' e que 'guardam

relag3o direta com o planejamento e acompanhamento das parcerias'.

Maid uma vez, frisa-se que taldinimica n3o foi objeto de detalhamento quando do envio do

Plano de Trabalho para a Fundag5o, o que vande encontro ao preconizado no Decreto Municipaln '

57.575/zoz6, nos seguintes termos:

Art. 4i. Os custom indiretos necessdrios d execugao do objeto deverdo ser previstos no
plano de trabalho. S lo Quandofor o casa de rateio, a mem6ria de cdlcuEo dos custas
indiretos deverd conter a indicagao do valor integral da despesa e o detalhamento
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quantitative da divisdo que comp6e o custo global, especifl.condo a lfonte de custeio
de coda jragao, com a identifica$aa do n6mero e o 6rgao da parceria, vedada Q
duplicldade ou a sobreposi$ao de jontes de recursos no custeio de uma mesma
parceta da despesa.

Ademais, as atividades do Conselho de Administraq5o/Fiscalpodem ou n3o ter relaSao com

a parceria. visto que. 6 possivel que os membros do Instituto Odeon possam se reunir para discutir

acerca da parceria instituida com o municipio do Rio de Janeiro ou outros assuntos administrativos

que nio guardem qualquer relagio com a parceria armada para a gest5o do Complexo Theatro

Municipal.

Quando da prestagao de contas de despesas com viagens, o Instituto Odeon apresentou

notas fiscais diversas de gastos com passagens a6reas, hospedagem, locomo$3o. alimentaq3o, etc.,

[...] Em retaqao d contrata$ao da empress LFCD Assessoria Empresaria! Ltda.
(CNPJ z5.t66.3z2/000z-47), restou comprovada a inexist6ncia de vinculos

entre a pessoa jisica vinculada d PJ e o Instituto Odeon. Todavia, hd posiqao
contrdria desta Equips de Auditoria quanto ao pagamento da prestaqao de
serviqo, ja que se trata de despesa relacionada ao Conselho da organiza$do
(conforme Constataqao ooz).

Recomendag5o ooz da O.S. ozg: Recomenda-se que a Fundag3o Theatro Municipal de S3o

Paulo realize apuragao quanto aos gaston com despesas com passagens a6reas, hospedagem e

correlates, no intuito de que seja verificado se h6 justificativa e/ou comprovag3o do nexo de

causalidade entre os disp6ndios e a execugio da parceria celebrada mediante o Termo de

Colaboraq5o no OI/FTMSP/20171 visto que conforme apuragao preliminar desta Equipe de Auditoria

h6 um total de R$ 8z5.35Z.6o (oitocentos e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e um reals e

sessenta centavos) sem a devida comprovaq3o.

Ressalta-se. mais uma vez, que esta Equipe de Auditoria 6 contriria aos pagamentos de

ajuda de custo e gastos diversos com transporte. hospedagem, entre outros, para a realizagao de

reunites de Conselhos do Instituto Odeon, exceto, se, e somente se: a) o Conselheiro tenha exercido

ou exerqa fung3o no corpo diretivo do Instituto Odeon, o qual 6 respons5vel pda execug3o da

parceria e. b) se houver comprovag3o de que a reuniio discutiu temas ligados diretamente ao objeto

da parceria. (CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNiCIPIO. O.S oz9/zoz9/CGM-AUDI. Relat6rio

de Auditoria. p. a3-zg S3o Paulo, 2019).

ip.
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AIIDb IV. Das Viagens Para e A Partir de Belo Horizonte e dos Gaston de Deslocamento com

Conselheiros. No que diz respeito, especificamente, aos gastos com ajuda de custo dos

Conselheiros, aponta-se que tais despesas s3o necess6rias para viabilizar o comparecimento destas

pessoas is reunites do 6rg3o, e, consequentemente, o funcionamento adequado do Conselho de

Administraq3o e o exercicio de suas compet6ncias. Destaca-se que hi previs3o, no Artigo zg, S 20,

do Estatuto Social do Instituto Odeon. que autoriza o pagamento de ajuda de custo aos

Conselheiros, nestes termos. Diante ditto, as viagens e outros gaston com deslocamento destacados

neste item est3o inseridas na dinimica de funcionamento da gestao do Instituto, e guardam relaq3o

direta com o planejamento e acompanhamento das parcerias, o que em nenhuma hip6tese

caracteriza qualquertipo de irregularidade.(apud O.S oz9/zoz9/CGM-AUDI, 20z9 P- 24'25)

Decisio da CQmlssip; Dentre os requisites necess6rios para a exist6ncia de entidades nos molded

do Instituto Odeon h6 a formag3o do Conselho Administrative/Fiscal. Sendo assim qualquer

demanda relacionada ao funcionamento dense Conselho 6 de total responsabilidade do Instituto

Odeon. incluindo despesas relacionadas is suas atividades.

Sobre a atuag3o do Conselho em relaqio a gest3o do complexo Theatro Municipal. n3o hi

comprovaq3o de que alguma reuni3o do Conselho tenha ocorrido nesse sentido, uma vez que sequer

documentaq5o, talcomo Ata de Reuni3o, tenha fido apresentada. Mesmo as atas apresentadas n3o

apresentam detalhamento necess6rio e pertinente capaz de inferir nexo de causalidade entre a

reuni3o e as atividades do Theatro Municipal, mesmo as disponiveis no site institucional at6 a data

de nove de dezembro de 20lg.

Esse entendimento 6 reforqado pda apresentag5o no Quadro 4, onde constam relacionadas

despesas com passagens a6reas para os membros do conselho, em quantidades que variam de uma

a cinco passagens entre os conselheiros, resultando em d6vidas sabre o qu6rum para a realizag3o de

reuni3o, bem como das raz6es pdas quads alguns membros tenham se deslocado mats do que

outros. Mesmo assim. acreditando na realizag3o de ao ments uma reuni3o, causa estranheza a

aus6ncia dos conselheiros Bruno Ramos Pereira e oder S6 Alves Campos na referida relaq3o, sendo

este 61timo o presidente do conselho(informag3o publicada no site institutoodeon.org.for).

Ainda que fossem apresentadas atas que efetivamente justificassem o custeio das reunites

do Conselho, que explicitassem o assunto Theatro Municipal nas suas discuss6es e deliberaq6es

cabe salientar que as justificativas do Instituto Odeon em ambos os apontamentos (do oficio

F.
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z77/Odeon/zozg e da O.S. ozg/CGM/20ig), n3o explicam o porqu6 da inexist6ncia de aplicag5o de
rateio com a filialdo Rio de Janeiro.

Portanto, considerando plausiveis os questionamentos apresentados no offcio no x87

FTMSP/20zg e na Constatag5o oozdo Relat6rio de Auditoria O.S. ozg/CGM-AUDI, e improcedentes

e/ou insuficientes is explicag6es e justificativas oferecidas pelo Instituto Odeon. consideramos esse

item IRREGULAR. configurando dano ao er6rio decorrente de ato de gestio ilegitimo e
antiecon6mico, conforme Art. 72 lllb da Lei no z3.ozg/20z4. a utilizag6o dos recursos em desacordo

com o plano de trabalho, conforme Art. 63. S z'l do Decreto NO 57.575/zoz6. e utilizag5o de recursos

repassados pda FTMSP em finalidade diversa da estabelecida na atividade que se refere o Termo de

Colaborag5o, conforme c16usula 3.4 do Termo de Colaborag5o.

Um pedido de ressarcimento seri realizado, referente aos valores de passagens a6reas,

despesas incorridas no cart5o corporativo, reembolsos e despesas com a LFCD Assessoria

Empresarial Ltda. associados ao Conselho Administrativo, juntamente com outros itens ainda n5o

glosados, em at6 3o(trinta) dias t3teis.

2.8 -- Da nio apresentagio da mem6ria de calculo do crit6rio de rateio dos salirios dos
dirigentes da OSC.

Diretores.

: A CGM afirma haver irregularidade

cometida pelo Instituto Odeon: "falta de mem6ria de c51culo e transpar6ncia referente is despesas

com funcion6rios. Pols, desde o inicio da parceria. o Instituto Odeon manteve parte de seus

colaboradores, em postos chavez de direg5o ou ger6ncia. realizando suas fung6es de forma parcial

na Fundag3o [...]. Conquanto haja a indicagao mensa] de que sa16rios de determinados

colaboradores sejam objeto de rateio, a Equipe de Auditoria verificou que h6 certa dificuldade em

analisar o quantum trabalhado por cada colaborador em cada um dos projetos.

Foi verificado que n5o h6 a comprovag5o das atividades desempenhadas pecos ocupantes,

as quaid deveriam ser utilizadas, inclusive. para a elaborag5o da mem6ria de c61culo do rateio, com

crit6rios objetivos para a definig5o da porcentagem requerida. A fung3o do rateio seria a realizaqio

de pagamento proporcionalaos trabalhos realizados em cada uma das unidades do Instituto Odeon

Avenida SaoJoao, 28 - 1g andar - Centro . Sio Paulo- SP
CEP: Of 097-010. TEL: 4571-0429 40



r
(em S3o Paulo para a gest3o do Theatro Municipalde Sio Paulo e no Rio de Janeiro para a gestao do

Museu de Arte do Rio).

Os cargos objeto de rateio foram apenas citados, de forma gen6rica e superficial, no Plano

de Trabalho. Contudo, n5o houve previsao, de forma clara e expressa, a respeito do pagamento dos

respectivos sa16rios, nem dos valores a serem rateados, o que diverge da obrigaqio de informa$3o

quanto a mem6ria de c61culo e transpar6ncia das despesas em an61ise. Tamb6m n5o foram

encontrados os respectivos comprovantes de pagamentos referentes ao faldo remanescente, que

serif desembolsado pda filial da organizaq5o no Rio de Janeiro, o que prejudica a an61ise da

prestagio de contas. (CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O.S oz9/zoz9/CGM-AUDI.

Relat6rio de Auditoria. p. 42-4z- S3o Paulo, 20ag)

: No tocante ao

crit6rio para esta divis3o, o Instituto exp6e que. desde a instituig3o do rateio da remunera$ao, foi

adotado pda entidade o procedimento de estabelecer porcentagens especificas que se referem ao

volume de trabalho assumido por cada professional perante cada equipamento cultural. Conforme

disposto na documentag3o supramencionada. as proporg6es definidas s5o adequadas,

periodicamente. de modo a contemplar eventuais alterag6es neste volume de trabalho.

O Instituto entende que, no caso concreto, h6 um certo limite em estabelecer crit6rios de

rateio que se refiram de forma objetiva iquantidade exata de trabalho despendida por cada

profissional em relagao is parcerias especificas, tendo em vista a natureza das atividades

realizadas. H5 uma dificuldade em contabilizar especificamente o tempo gasto por cada

profissional em cada parceria, pols. devido is caracteristicas das fung6es diretivas e gerenciais,

cujo exercicio n3o este predicado em uma presenqa fisica em certa localidade. h6 uma

impossibilidade de segregar totalmente o trabalho que 6 feito para cada parceria.

Em contraposigio a uma estrita verificag3o fisica da presenga dos profissionais, h6 um

outro feixe de elementos que s3o mais aptos a comprovar a efetiva dedicaqao de um profissional

is atividades de cada parceria. coma o hist6rico de e-mails e mensagens, o registry de reunites, e

as participaq6es em eventos.

A partir destas considerag6es, indica-se que o estabelecimento de porcentagens

apliciveis ao rateio 6 a ferramenta que o Instituto entende como mats adequada para conferir

objetividade e transpar6ncia ao procedimento adotado, na impossibilidade de adogao de outros

m6todos, tendo em vista o tipo de atividade realizado por estes profissionais.

- Sio Paulo - SP. . .
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O Instituto comunica que. a titulo de provid6ncia para aprimorar a 16gica de rateio adotada, reduziu,

ao longo do tempo, o n6mero de profissionais cuja remuneragio 6 rateada. No momento atual,

somente os dots diretores, Sr. Carlos Gradim e Sr. Jimmy Keller. integram o rateio, na proporq5o de

8o% para a filialde S5o Paulo, e 20% para a filialdo Rio de Janeiro.(apud O.S oz9/zoz9/CGM-AUDI,

20z9. P. 42-45)

Decisio da Comissio Conforme cliusula do Terms de Colaborag5o oz/FTMSP/20z7

3.zo Poderd ser page com recursos da parceria a remuneraq&o da equipe
dimensionada noplano de trabalho. inclusive de pessoal pr6prio da
organizagao da sociedade civil,
DecretQ

]. ?. ozq/If: (grifo nosso).

O Termo de Colaborag3o remete expressamente para o art. 4o do Decreto no 57.575/20z6,

que regulamenta a aplicag3o da Leino z3.ozg/20z4. em imbito municipale prev6 que:

Art. 4o. Poderd ser page com recursos da parceria a remuneragdo da equipe
dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal proprio da
organizaqaa da sociedade civil, observados os requisitos do artigo 46 da Lei
Federal no z3.ozg, de 20z4.

S lo Para os fins deste decreto, cansidera-se equips de trabalho o pessoal
necessdrio €i execugao do objeto da parceria. [...]. inclusive os dirigentes,
desde que exergam a$ao prevista no plano de trabalho aprovado, nos
termos da legislagao civil e trabalhista.

S 2o As despesas com a remunera£ao da equips de trabalho durante a vigencia
dci parceria poderd contemp]ar as despesas com [...], saldrios proporcionais,
verbas rescis6rias e demais encargos socials e trabalhistas, desde que tats
valores :

1- estejam previstos no plano de trabalho e sejam proporcionais ao tempo
e#etivamente dedicado d parceria;

S 3' Nos castes em que a remuneraqao jor page proporcionalmente com
recursos da parceria.
mem6ria de cdlcu!
nos termos do S 2o do artigo 54 deste decreta. vedada a duplicidade ou cl
sobreposiqao de lfontes de recursos no custeio de uma mesma parcels da
despesa. (grifos nossos)

Sends assim. com base na legislaQ3o supracitada. na remuneraq3o da equipe dimensionada

no plano de trabalho e do concerto de rateio de despesas indiretas, consideramos que o Instituto

io FUNDA(Ao THEATRO M
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Odeon. at6 o presente momento, n3o apresentou documentag3o consistente que associe o

percentualde rateio ao crit6rio de rateio e sua mem6ria de calculo, com base no plano de trabalho e

crit6rio de estimativa de "volume de trabalho assumido por cada professional perante cada

equipamento cultural", conforme informado em troca de e-mails com a FTMSP

Destacamos que por mats subjetivo que se apresente um crit6rio de rateio, esse foi

apresentado a FTMSP com base no volume de trabalho, conforme indicado em resposta a CGM. E.

sendo assim. pode ser detalhado de forma objetiva conforme S 2o do artigo 54. Conforme

"Demonstrativo de Rateio de Diretores e Dirigentes do Instituto Odeon", apresentada de forma

compilada abaixo, a16m de n5o apresentarem em nenhum m6s dos exercrcios de 20z7 e 20z8 a

mem6ria de c61culo associada ao crit6rio de rateio, tamb6m houve alterag5o do percentual (%) de

rateio, para o cargo de Diretor de Operag3o e Finangas, dentro do exercicio de 20a7. e entre o

exercicio de 20z7-201-8. para o cargo de Gerente de Planejamento e Projetos, contudo, sem

apresentag3o do crit6rio de rateio a FTMSP associado aos pianos de trabalho.

Tabela 7 Demonstrative de rateio de Diretores e Gerentes do Instituto Odeon

A tabela 7 demonstra que os percentuais de rateio inicialmente atriburdos ao Termo no

exercicio de 20z7, os quais n3o foram explicitados conforme disposig6es do artigo 4o do Decreto

Municipal no 57.575/20z6 e do artigo 46 da Lei Federal n0 1.3.ozg/z4. e tamb6m demonstram suas

variag6es no exercfcio de 20z7. Sem que houvesse alterag3o do Plano de trabalh0 20z7. que

conforme informado pele Instituto Odeon. era a base de crit6rio do rateio, essen percentuais foram

alterados. Contudo, reiteramos que n3o foiapresentada mem6ria de c51culo associada ao volume de

trabalho, em atendimentos ao Decreto Municipale LeiFederalat6 o presente memento.

Avenida Sio Joao, 281 - 1 g andar - Centro - Sio Paulo - SP
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Considerando a falta de documentaq3o complementar apresentada para o aperfeigoamento de

procedimentos adotados para o exercicio de 20zg, decidiu que o recurso apresentado 6

impertinente e, consequentemente.julga o item IRREGULAR. devido iomiss3o no dever de prestar

contas. conforme disposig6es do artigo 4o do Decreto Municipalno 57.575/20a6 e do artigo 46 da Lei

Federal no z3.ozg/z4, a falta de apresentag5o das prestag6es de contas, conforme Art. 63 S 1011 do

Decreto NO 57.575/20z6.
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3 hens Regulares com Ressalvas

3.z Da conciliagio mensale trimestralversus anualdos valores de Bilheteria

Refer6ncia: Apontamento da FTMSP no Oficio no z87/FTMSP/zozq: alinea "a" da planilha-

Valores de bilheteria: Justificar/explicar diferenca dos valores mensais apresentados referentes

lillleteria elucQmpa awga aialeref prose!!odes nefrelat6ries mensais; e Apontamento

constante no extrato de iulqamento das contas de 2018 (Diirio Oficial da Cidade de Sio Paulo,

6a (los) - p.6q): Bilheteria.

Justificativa apresentada Belo Instituto Odeon no oficio Ro 277/Odeon/zoxq itens 2.1 e 4,7: No

item ll de seu recurso que trata dos apontamentos indicados na planilha que acompanha o oficio

z87/FTMSP/20zg. afirmam que a demanda originalmente apresentada era: "justificar/explicar

diferenga dos valores mensais apresentados referentes a bilheteria, em comparagio aos valores

apresentados nos relat6rios mensais" e que n5o detalhava quads as supostas diverg6ncias

encontradas, de modo a permitir que o Instituto pudesse esclarec6-las. Entretanto, havia um

hist6rico de diverg6ncias entre a FTMSP e o Instituto sobre a forma com que as receitas de bilheteria

eram informadas, especificamente a diverg6ncia sobre regime de caixa x regime de compet6ncia. o

que levou o Instituto a enviar uma planilha que apresentava a informag5o das duas formal. Afirmam

que o regime de compet6ncia diz respeito ao momento em que a venda 6 realizada, ji o regime de

caixa diz respeito ao momento em que a receita 6 efetivamente recebida.

Informam que o Instituto Odeon j6 havia enviado no dia oz/o5/20zg uma planilha em que

detalha as receitas por regime de compet6ncia e especificamente em relag3o ibilheteria tamb6m

em regime de caixa. Afirmam que partir do m6s de junho de 20i8 o Instituto Odeon aperfeigoou os

border6s de modo que abarcasse o m6ximo de informaq6es. Reiteram que eventuais diverg6ncias

de entendimento dos valores informados sobre receitas de bilheteria n3o representam desvios ou

irregularidades de sua parte. Corroborando com as suas alegag6es transcreve parecer de auditoria

contratada. (OFTCIO NO z77/ODEON/20zg, p. l0-12)

Dedsio da Comissicc Em relag5o a esse item foi constatado que durante os primeiros seis memes

de vig6ncia do Termo de Colaborag3o no OI/FTMSP/20a7. iforma de apresenta$3o do modelo de

apurag5o da bilheteria foi amplamente discutida entre as panes A FTMSP requereu que tal

demonstrativo fosse apresentado pelo regime de caixa. pois, assim. seria possiveluma confrontag5o

financeira dos valores de caixa resultantes da venda de ingressos. No decorrer da execug5o da
Avenida Sgo Joie, 281 - 1 Q andar - Centro - Sgo Paulo - SP
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parceria a FTMSP solicitou, reiteradas vezes, que o modelo de apurag5o apresentado fosse pelo

regime de caixa. solicita$3o que s6 foi atendida emjunho de 20zg.

Desse modo, considerando a intempestividade do atendimento isolicitag3o da FTMSP pelo

Instituto Odeon mantemos a RESSALVA em relag3o a esse item. conforme Art. 72 ll da Lei na

z3.ozg/20z4. quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que

nio resulte em dano ao er6rio.

3.2 -- Da extrapolaSio das rubricas orgadas em comparaSio ao executado, para o
exercicio de 2018.

A

FTMSP fez sete apontamentos a respeito da planilha de "Novo Real x Orgad0 2018", distribuidos

entre a terceira e a quarta "demandas", apontamentos os quais abarcam uma grande eerie de

situag6es.

Consultado o Departamento Financeiro, este informou o que segue: Os apontamentos

relacionados a correg5o da planilha "Novo Real x Or$ad0 20z8" retratam exatamente a solicita$io

anteriormente encaminhada. Todas as solicitag6es foram atendidas, por meio de envio, em

oz/o5/20zg, das planilhas "ITEM 7 - Novo Real x Orqad0 20z8 retificado". Novo arquivo de mesmo

em formato em Excel, foram claus e justificativas solicitadas ao lada de cada rubrica. Foi

encaminhada em anexo a planilha "ITEM 8 - Receitas Operacionais 2018 TMSP", corrigida para ficar

em concordincia com a planilha "Novo Real x Orgad0 20i8 retificado". (2.8 a alinea az- Novo x

Orgad0 2018 retificado.Rubricas Comentadas. Justificadas).[...]

O Instituto Odeon esclarece em relaq3o ao quinto e sexto apontamento, que a FTMSP

solicitou que o Instituto apresentasse justificativa para a extrapolag3o do valor que constava no

plano de trabalho original. Sends que 6 preciso considerar que o plano de trabalho original havia

fido elaborado considerando os recursos a serem repassados diretamente pda FTMSP e recursos

captados e que o Instituto Odeon ultrapassou a meta de captag3o de 6% conforme quadro

apresentado no recurso. Informam que a planilha preparada considerando RS 6.goo.ooo,oo (leis

milh6es e novecentos milreais) de receita n3o conseguiria comportar. sem extrapolag3o de rubricas
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receitas de R$ 22.057.3o6 (doze milh6es e cinquenta e fete mil e trezentos e sets reais) e que o

orqamento criado foi respeitado. Afirmam que em oa/o5/20zg apresentou justificativas, rubrica por

rubrica. conforme tabela apresentada no recurso. Finalizam sua defesa. em relaq3o a esse item,

consignando que o Instituto n3o poderia ter suas contas rejeitadas, uma vez que o artigo 59, Sz ' do

Decreto no 57.575/20z6 afirma que a extrapolagio de rubrica 6 falha formal incapaz de justificar a

reprovaqio de comas. (OFICiO NO z77/ODEON/20z9, P z6-23)

Decisio da Cgmls$i9;..Conforme determina a c16usula terceira, item 3.6 do Termo de Colaboraq3o

no oz/FTMSP/20z7, 6 obrigag5o do Instituto Odeon criar mecanismos que n3o acarretem a

extrapolag5o das rubricas or$amentirias aprovadas no plano de trabalho. Por6m. explica o Instituto

que a extrapolag3o se deu em funq3o de excedente de recursos, dado o superivit na captag3o- No

entanto, esta captag3o excedente n3o foi revertida em superaq3o das metas. Desse modo,

considerando o descumprimento contratual, mantemos a RESSALVA em relaqio a esse item.

conforme Art. 7z ll da Lei no z3 ozg/20z4. quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra

falta de natureza formalque n3o resulte em dano ao eririo.

RECQMENDAfAQ; Recomendamos ao Instituto Odeon que atente ao cumprimento do objeto da

parceria e o alcance das metal e dos resultados previstos no Termo de Colaboraq3o, pris estes sao o

cerne da anilise das prestaq6es de contas para o Marco Regulat6rio das Organizag6es da Sociedade

Civil, e. sendo assim. recomenda-se que nos cason de super6vit orqament6rio qualquer gasto

adicionalesteja respaldado peso alcance da totalidade das metas pactuadas ou sua superagao.

ntro
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4 - hens regulares

4.a-- Das inconformidades na prestagao de contas correspondente ao periodo

Informam

que ji haviam esclarecido esse ponto em oz/o5/20zg e que optaram por informar o fluxo de caixa

consolidado (Termo de Colaborag3o e PRONAC juntos). E que ap6s os apontamentos da FTMSP

optaram por segregar o fluxo de caixa. passando a informar o fluxo de Termo de Colaboragio

separado de fluxo do PRONAC - elsa separaq3o foi realizada tamb6m no Relat6rio de 20z8.

Para simplificar a rean61ise da movimentag3o de caixa, constatando n3o haver discordincia

entre os relat6rios mensais e o anual, os fluxos de caixa do Termo de Colabora$3o e PRONAC de

forma separada. tanto m6s a m6s quanto anual2018.

N3o h6 maiores esclarecimentos sobre o motivo de a demanda permanecer como

relativamente atendida". Deste modo, o Instituto solicita explicag6es sobre o motive pelo qual o

envio de anexo acima n3o foi avaliado e aceit6vel; a vista disco, segue repetidamente em anex0(2.7

PRONAC e 2.7 termos colaborag3o). Conforme parecer em anexo, a recente foi validada pda

empress de audit6ria externa contratada. Segue extrato da conclus3o dense especifico item: b)

Relat6rio de Movimentag3o de Caixa.

A distinqio apresentada pda FTMSP no volume 3/7 do Oficio n'z87 referente b comparagio

dos relat6rios de movimentaqao de caixa de forma mensale anualdeve-se a separag3o do relat6rio

de movimentag3o de caixa que, a principio, prestou contas em caracteristicas de estabelecido e

posterior em caracteristicas de PRONAC e Termo de Colaborag3o. Adicionalmente. quanto ao

Termo de Colaborag5o as despesas excluidas da relag3o anual e remanejados ao relat6rio de

movimentaq5o de caixa. por conta de sua estrutura. Assam. o Instituto entende que a presente

demands foidevidamente atendida. rorfc/o /vo z77/OREO/v720z9. p z6)

Decisio da Comissi© Consideramos razoivel a justificativa apresentada pelo Instituto Odeon

referente a esse apontamento, ji que a diferenga nos valores se deujustamente peta segregagio do

fluxo de caixa por solicitag3o da FTMSP. Tendo em vista o envio de informag6es complementares e

validagao da auditoria contratada pelo Instituto Odeon. consideramos esse item REGULAR.

conforme Art. 72 da Leino i3.ozg/zoz4.

entro - Sio Paulo - SP. . .
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4-z - Da falta de aprovagio do Relat6rio de Auditoria peso Conselho de Administragio,
da forma de publicagio do Balango e do suposto apontamento de irregularidade
apresentado peta auditoria externa.

r6prio Instituto Odeon.

Afirmam que os itens foram integralmente respondidos nos esclarecimentos de oz/o5/20zg e que

houve uma interpretag3o equivocada da FTMSP sobre a fuse: "identificamos e avaliamos riscos de

distorg5o", ji que esta 6 um mero descritivo da atividade de auditoria n3o se confundindo com as

conclus6es das mesmas. Em relag3o ao outro item apontado, afirmam que n3o h6 no estatuto do

Instituto Odeon ou no Termo de Colaborag3o a obrigag5o de aprovag5o pelo Conselho de

Administrag5o do relat6rio de auditoria. E que t5o somente cabe ao Conselho de Administragio a

aprovagio da empresa que ir6 realizar a auditoria. (OFXC/O NO 177/ODE'O/V72019, P. ]2)

Dec!$i9..da. Comissio: Consultando as atribuig6es do Conselho de Administrag3o do Instituto

Odeon constantes no artig0 23 do Estatuto Social do Instituto Odeon averbado sob o noz49, no

registry g8423 no livro A do Registro Civil de Pessoas Juridicas de Belo Horizonte. Minas Gerais,

verificamos 22 (vinte e duas) atribuig6es do Conselho de Administrag3o, uma delas 6 aprovag5o da

empresa contratada para auditoria. o que n5o se confunde. de forma alguma. com a aprovag3o do
relat6rio de auditoria.

O Termo de colaborag5o esclarece a demanda realizada pda FTMSP sobre a falta de

entrega da ata de reuni3o do Conselho de Administrag3o da OSC que contenha a aprovag3o do

Relat6rio da Auditoria Anual externa. a ser entregue iFundag5o Theatro Municipal de S3o Paulo,

pois. conforme Anexo IV, item indo Termo de Colaborag5o, trata-se de um dos itens da prestaQ3o

de contas, sendo assim. h6 pertin6ncia na demanda da FTMSP. Essa foi encaminhada coma

documentagio complementar ao recurso, sendo assam. nenhuma pend6ncia de documentag3o se

mant6m associada a esse item de prestag3o de contas no exercicio de 20z8.
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Em relagao aos apontamentos da auditoria. o ofrcio i87/FTMSP/20i8 que trata da an51ise do

relat6rio anual de 20z8. apresenta na p5gina o7 (sete) que o parecer da auditoria externa BDO

menciona distorg6es, portanto, o referido item foi ressalvado pda FTMSP

Analisando o parecer da auditoria. a palavra distorg5o 6 mencionada o4 (quatro) vezes,

sendo o3 (tr6s) vezes no item referente iresponsabilidade do auditor pda auditoria e em sintese

afirmam que cabe a auditoria somente identificar os riscos de distorg6es, claramente est5o inseridas

em um contexto de c13usula padr5o pertinentes a redag3o de pareceres dente tipo de auditoria.

A Norma Brasileira de Contabilidade Ro 24 - NBC TA 24o(Ri) que trata da responsabilidade

do auditor em relag5o 6 fraude. no contexto de auditoria de demonstrag6es cont6beis, esgota as

hip6teses de distorg6es possiveis na an61ise de demonstrativos cont6beis, aduzindo ainda que as

distorg6es s3o fatores de risco decorrentes de demonstrag6es cont6beis fraudulentas.

Nio foi apontado pda FTMSP e nem peso Grupo de Trabalho institurdo pda Secret5ria

Municipal de Cultura qualquer indicia concreto de fraude nos demonstrativos cont6beis

apresentados pelo Instituto Odeon, alias, a pr6pria empresa de auditoria ficaria impedida de prolatar

seu parecer a respeito dos demonstrativos cont6beis do Instituto Odeon se houvesse qualquer

indfcio. Peso contr6rio, apenas fazem uma ressalva em relag5o ao ativo imobilizado do Instituto.

Sendo elsa a an61ise da comiss3o recursal julgamos este item REGULAR, conforme Art. 72

da Lei no l3.ozg/20z4.

4-3 - Da forma de publicagio do Balango Patrimonialda OSC.

item "d" da nlanilha;

e anterior.

Informam

que esse item seri respondido no item 2.g do recurso [atual item 4.2 desse re]at6rio, apresentado

enter\ormentel (OFTCIO NO z77/ODEON/20z9, P. 12).

DeS!$ig..dg..fgnlssie; Embora a resposta apresentada pelo Instituto Odeon n5o mencione o

apontamento efetuado sabre a publicagao, a comiss5o delibera que considerando os documentos

complementares enviados, bem como as dilig6ncias efetuadas por etta comiss5o, constatamos que

o balango patrimonialda Organizag5o da Sociedade Civilfoidevidamente publicado, raz5o peta qual

consideramos REGULAR esse apontamento, no que tange a publicidade do balango.
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4.4 -- Da falta de envio a FTMSP de contrato de prestaSio de servigo entre OSC e
auditoria BDO.

Refe r6ncje

O Instituto

Odeon informa que foi plenamente sanado com as demonstraq6es financeira auditadas de 20z8.

afirmam que demanda gerada n5o guarda correlag3o com o referido apontamento e se resume a

solicitag5o de envio do contrato assinado com a empresa. O instituto afirma que enviou o contrato

em oz/o5/20zg, mas nio obteve resposta. (OF/C/O /VO z77/OD£O/v)r20Z9, P. 12)

Decisio da CorlllSSiQ: Considerando que a solicitaq5o da FTMSP foi atendida n3o temos a nos

alongar nesse apontamento, raz3o pda qual julgamos este item REGULAR. conforme Art. 72 da Lei

Ro Z3.0Z9/20Z4.

4.5 - Da conciliagio de relat6rios trimestrais versus anual

R

Afirmam

que os relat6rios foram enviados pelo Instituto Odeon em oa.o5.zozg conforme planilha que

acompanha o recurse. (OFICIO N' z77/ODEON/20z9, P z3)

DeCISis da..fQnls$iQ; As relag6es entre FTMSP e Instituto Odeon no que tange a forma como

deveriam ser entregues as informag6es que comp6em os relat6rios foram marcadas por

extemporaneidade e aus6ncia de clareza nas solicitaq6es. Nesse sentido, a FTMSP encaminhou ao

Instituto Odeon em 3z/zo/zoz9 o oficio no 363/FTMSP/20zg que instituto manual de prestaq3o de

contas que cont6m as regras, modelos e formas dos relat6rios e prestag6es de conta a serem

adotados dali em diante

O apontamento contido na planilha 6 contradit6rio, ji que o parecer do monitoramento

aponta como item n5o atendido, mas h6 uma coluna de observag3o que afirma que o item foi

'atendido parcialmente - aguardar complemento e/ou justificativa". Considerando essa

to Paulo - SP. . .
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contradiq3o, n3o nos parece razo6vel que o item que ainda aguarda complementag3o, conforme se

depreende da leitura da tabela. possa servir dejustificativa para a ressalva.

Considerando que o Instituto Odeon enviou como anexo ao seu recurso a documentagao

complementar e considerando o imperativo de razoabilidade que deve pautar a administrag5o

publica. consideramos esse item REGULAR, conforme Art. 72 da Lei no z3.ozg/20z4

4.6 -- Da conciliagao dos relat6rios mensais de despesa versus relat6rio anual

Ref

, ~' qu '

tange a esse item o Instituto Odeon informou que enviou esclarecimentos em oz/o5/20zg e que as

variag6es identificadas entre os relat6rios mensais de despesas e o relat6rio anualdizem respeito a

reembolsos de despesas que estavam lanqados nos relat6rios mensais, mas que foram excluidos do

relat6rio anualpor n3o serem despesas propriamente ditas. Informam que encaminharam relat6rios

unificados e padronizados sem o lanqamento de reembolsos, que estar5o identificados como

'entradas" no fluxo de caixa. Corroborando com as suas alegaq6es, citam parecer da auditoria

contratada. Informam ainda que os gaston realizados foram lanqados na planilha menial de

despesas ao mesmo tempo em que os ressarcimentos foram lanqados na planilha mensalde receitas

e que elsa situaq3o foi readequada no relat6rio anual. (OF7'C/O A/o z77/ODEON720z9, P z5-z6)

Decisio da Comlssi9; O Instituto Odeon em seu recurso apresentou informag6es necessirias ao

esclarecimento do apontamento, acompanhado de parecer da auditoria sobre a controv6rsia.

considerando que o apontamento contido na alinea I da planilha que acompanha o oficio n '

z87/FTMSP/20zg foi considerado parcialmente atendido, contudo, sem que o m6rito da quest3o

tivesse sido totalmente apreciado, tendo em vista a utilizag5o da express3o: "Aguardar

complemento e/ou justificativa" na coluna intitulada observaq3o, acreditamos n5o ser razoivel

manter o apontamento sem que tivesse sido concluida a an61ise e sendo enviadas as informag6es

faltantes acompanhando o recurso, consideramos esse item REGULAR. conforme Art. 72 da Lei Ro

z3.oz9/2014.
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4-7 -- Da conciliagio entre o fluxo de caixa mensalversus o fluxo de caixa consolidado
anual.

Informam

que ji haviam esclarecido esse ponto em oz/o5/20zg e que optaram por informar o fluxo de caixa

consolidado (Termo de Colaborag5o e PRONAC juntos). E que ap6s os apontamentos da FTMSP.

optaram por segregar o fluxo de caixa. passando a informar o fluxo de Termo de Colaborag3o

separado do fluxo do PRONAC essa separagiofoi realizada tamb6m no Relat6rio de 20z8.

Para simplificar a rean61ise da movimentagio de caixa. constatando n3o haver discord9ncia

entre os relat6rios mensais e o anual, o Instituto envia em anexo (2.7 PRONAC e 2.7 termo

colaboraqao) os fluxos de caixa do Termo de Colaborag3o e PRONAC de forma separada. tanto m6s

a m6s quanto anual zoz8.

N3o h6 maiores esclarecimentos sobre o motivo de a demanda permanecer como

relativamente atendida". Deste modo, o Instituto solicita explicag6es sobre o motivo pelo qual o

envio de anexo acima nio foi avaliado e aceit6vel; ivista disco, segue repetidamente em anex0(2.7

PRONAC e 2.7 termos colaborag3o). Conforme parecer em anexo, a recente foi validada pda

empresa de audit6ria externa contratada. Segue extrato da conclus3o dense especifico item: b)

Relat6rio de Movimentag3o de Caixa.

A disting3o apresentada pda FTMSP no volume 3/7 do Oficio n'z87 referente a comparag5o

dos relat6rios de movimenta$ao de caixa de forma menial e anual deve-se a separaq3o do relat6rio

de movimentaq5o de caixa que. a principio, prestou contas em caracteristicas de estabelecido e

posterior em caracteristicas de PRONAC e Termo de Colaboragio. Adicionalmente. quanto ao

Termo de Colaborag3o, h6 despesas excluidas da relag3o anual e remanejadas ao relat6rlo de

movimentag3o de caixa por conta de suas estruturas. Assim. o Instituto entende que a presente

demanda foidevidamente atendida. rOFTC/O NO z77/ODEON/20z9, P l6)

Decisio da Cen!!ssie; Consideramos razo6vel a justificativa apresentada pelo Instituto Odeon

referente a esse apontamento, ji que a diferenga nos valores se deujustamente pda segregaSao do

fluxo de caixa. Considerando o envio de informag6es complementares e a valiclaqao da aud torla
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contratada pele Instituto Odeon, consideramos esse item REGULAR, conforme Art. 72 da Lei no

z3.oz9/20z4.

4.8 Do Relat6rio de Edificag6es

Refer6ncia: Apontamento da FTMSP no Oficio no.l87/E.[M£P/201q: A]inea "]V" da p]ani]ha:

datas. (datar todos os itens). ApresentaLQS relat6rios devidamente assinadofnelos

Em

relag3o a esse item. o Instituto Odeon afirma que a FTMSP solicitou uma s6rie de retificag6es nos

relat6rios de edificag6es anteriormente enviados. Os relat6rios posteriormente enviados ji

contavam com as melhorias solicitadas pda Fundag3o, ainda assim a Fundag3o apontou:

z. Data divergente no relat6rio de an61ise de 6gua pot6vel: Segundo o Instituto foram feitas

duas an61ises da qualidade da 6gua pot6vel conforme a legislag5o vigente. as dual

an61ises est3o descritas no relat6rio, inclusive foram reencaminhadas acompanhando

elsa defesa;

2. Diverg6ncia entre a empresa e os valores constantes no contrato de servigos de

ignificag3o dos tecidos e as especificag6es dos servigos: Afirma o Instituto Odeon que

houve um equivoco no envio da documentag5o. O documents correto foi enviado

acompanhando o anexol-zdo relat6rio de edificag6es;

3. Questionamentos quanto a limpeza de calhas: Afirma o Instituto Odeon que a limpeza

das calhas 6 feita mensalmente seguindo o plano de salvaguarda das edificag6es. No caso

de servigos rotineiros foi juntada somente a ordem de servigo a titulo de exemplificagio

Foram enviadas as ordens de servigo mensais referente a limpeza da calha.

4. Listagem de documentag5o n5o entregue: Afirma o Instituto Odeon que por alguma

falha t6cnica o arquivo pode ter sido corrompido quando da execugao da c6pia do

documents, sendo reenviados os documentos faltantes. rOrrC/O NO 177/ODE:O/V/zozg, p-

26-2717
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DeCISis.--dg.-.fgmlS$ie; Os apontamentos realizados pda FTMSP nesse item t6m car6ter

absolutamente formalno que tange a comprovag5o por meir de documentos, relat6rios, fotografias

e comprovantes a realizagao de servigos relacionados imanuteng5o predial

O Instituto Odeon enviou extensa vista de documentos sanando os apontamentos realizados

at6 ent3o, bem como esclareceu que adotou as recomendag6es da FTMSP em relag5o ao

apnmoramento do relat6rio de edificag6es, raz5o pda qual consideramos esse item REGULAR

conforme Art. 72 da Leino z3.oz9/20z4.

4-g - Da conciliagao entre a Folha de RH mensalversus relat6rio consolidado anual

planilha=

[quivos

20a8

A FTMSP

constatou diferenga de valores das folhas de resume de RH com os arquivos compilados m6s a m6s.

diante disso o Instituto Odeon apresentou a seguinte justificativa: que o valor de R$ 55.345.6z9,38

(cinquenta e cinco milh6es trezentos e quarenta e cinco milseiscentos e vinte e nove reals e trinta e

oito centavos), extraido do relat6rio total dos eventos da folha de pagamento de 20z8, trata apenas

dos proventos das folhas, n3o contendo valores de encargos. Em relag5o ao valor de R$

59-594-4zg 2z (cinquenta e nove milh6es quinhentos e noventa e quatro mil quatrocentos e

dezenove reais e vinte e um centavos) o Instituto Odeon constatou que este montante contemplava

os encargos de funcion6rios e beneffcios diversos. Foi constatada ainda a aus6ncia no c61culo da 2o

parcela do d6cimo terceiro sa15rio de 20z8, sendo estas as raz6es da diverg6ncia. Consubstanciando

essa alegag5o apresentam trecho de parecer de auditoria contratada. rOF/C/O NO 177/OD£OAe20Z9,
P. 27-28)

DeflgiQ..da-.felnlssie; O apontamento se refere a diverg6ncias entre os valores constantes no

relat6rio de despesas com remunerag6o bruta e lrquida dos colaboradores do Instituto Odeon entre

as folhas de resumo do RH e os arquivos compilados m6s a m6s constatados pda FTMSP. O Instituto

Odeon esclarece a raz5o das diverg6ncias e apresenta justificativas e novos documentos
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corroborados pda auditoria contratada. Em se tratando de diverg6ncia no modelo de c61culo j6

superada. consideramos esse item REGULAR. conforme Art. 72 da Leino z3.oig/20z4.

RECebaeble:afar; As informag6es pertinentes icomposi$ao da folha de pagamento, mesmo nio

se tratando de informaq6es financeiras, devem ser encaminhadasjunto com a composigao da folha

de pagamento para acompanhamento e monitoramento pda FTMSP. coma, por exemplo, provisao

para z3' sa16rio.

4.zo -- Da incompatibilidade de comparaSio do salirio de cargos descritos no Plano de
Carlos e Salirios do Instituto Odeon com o produto da consultoria da empresa
Wiabiliza.

Consultoria de Cargos e Salirios:

Pesquisa realizada pda empresa Wiabiliza. sendo adimplido. para a execugio de tal serviqo, o valor

de R$ 3.5oo.oo (tr6s mil e quinhentos reais), contudo tal pesquisa n3o aponta de forma consistente

os parametros de remuneragao praticados no mercado, baseando-se em indicadores especificos

divulgados por entidades especializadas em pesquisa salarial, deixando de especificar o quadro de

cargos do Theatro e area da cultura.

J

Afirma o Instituto Odeon que o Termo de Colaborag3o prev6 que a remunerag3o dos seus dirigentes

e funcion6rios devem observar aos parametros remunerag5o pratlcados no mercado, baseando em

indicadores divulgados por entidades especializadas. Contudo, a FTMSP entendeu que nio foi

possivel verificar os parametros de remunera$3o de v6rios cargos no material produzido peta

empresa Wiabiliza.

Sendo assim o Instituto Odeon encaminhou pesquisas salariais produzidas pdas consultorias

Hays e Robert Half. e que n3o foram enviados outros materiais considerando que s6 a empresa

o Paulo - SP. . ,
CEP: 01 097-010. TEL: 4571-0429 uu



r
Wiabiliza 6 especializada em terceiro setter. Afirmam que a obrigaqao foi rigorosamente cumprida.

considerando a determinaq3o contida no Termo de Colaborag3o e que a pesquisa realizada pda

empresa Wiabiliza levou em considerag5o os cargos atualmente ocupados e a exist6ncia de cargos

equivalentes em instituig6es similares, n3o sendo considerados cargos n3o ocupados e cargos sem

equiva18ncia em outras instituiq6es. Asseveram ao final que consideram o apontamento atendido.

(0FICi0 NO a77/ODEON/zoz9. P. 37-38)

Decisio da Cen!!ssie; A comissio recursal entende que as alegag6es suscitadas pelo Instituto

Odeon s3o razo6veis, ji que est5o corroboradas por outras duas pesquisas. Salientamos que a

administrag5o publica deve se pautar sempre pda adequaq3o entre meios e fins, ora o apontamento

foi considerado anteriormente pda FTMSP como nio atendido, embora a maioria dos cargos

tenham sido contemplados na pesquisa. N5o nos parece de boa t6cnica rejeitar sumariamente esse

item sob a alegag3o que alguns cargos da estrutura da OSC n5o tiveram comparativo em detrimento

das outras conclus6es na pesquisa. salvo se houvesse justificativa para tal, o que n3o vislumbramos

na leitura do oficio nol87/FTMSP/20lg. Ante o exposto consideramos esse item REGULAR,

conforme Art. 72 da Leino z3.ozg/20i4.

4.za -- Da incompletude de informag6es apresentadas no Plano de Cargos e Salirios

Refit

Plan

: A FTMSP

solicitou ao Instituto Odeon tr6s demandas em relagio ao plano de cargos e sa16rios: o primeiro

apontamento se refere a materialfaltante nos anexos 4 e 5. ao que o Instituto Odeon esclarece que

o material foi suprido peso Instituto em oa/o5/20zg e que reenvia os documentos faltantes; o

segundo apontamento aduz que os materiais de refer6ncia do mercado n3o foram abrangentes

suficientemente para conclus3o acerca dos valores apresentados, o que foi rebatido pele Instituto

Odeon fazendo remiss3o a resposta do item z.z3 e reafirmando que enviou tr6s materiais diferentes

de pesquisa salarial e que cabe a FTMSP detalhar o porqu6 de considerar as tr6s pesquisas salariais

enviadas n3o abrangentes o suficiente; por fim. o terceiro apontamento se refere a cargos acima da

media do mercado conforme listagem de 27 cargos feita pda FTMSP. em rela$ao a esse item o

io Paulo - SP.

CEP: Of 097-010. TEL: 4571-0429
57



r
Instituto Odeon afirma que a lista apresenta media ponderada de remuneragio ou media segmento

culturalacima dos valores praticados no mercado Ao finalreiteram a resposta do item 2.z3- (OFTC/O

NO z77/ODEON/20a9, P 3z)

Declsia..da..fgmissig; Os apontamentos da FTMSP no item correspondente na planilha que

acompanha o oficio nol87/FTMSP/20lg e que foram considerados n3o atendidos s5o os seguintes: l-

virios cargos n3o tem refer6ncia no material apresentado pda empresa Wiabiliza, o que

impossibilita a constataqao se a faixa salarialest6 de acordo com os valores praticados no mercado;

z- cargos que est3o com o nivellllacima da media ponderada ou da media do segments cultural; 3 -

cargos que n3o tem refer6ncia no material entregue pda empresa Wiabiliza; 4 - descritivo das

funq6es em branco e sem arquivo eletr6nico; 5 - estudo de remuneraq3o Wiabiliza em branco e sem

arquivo eletr6nico; 6 - pasta enviada sem conte6do anexo.

Evidenciamos que o item 1 6 a exata repetiq3o do apontamento do item 4.zo. portanto, por

si s6 nio poderia caracterizar individualmente uma ressalva. ji que caracterizaria o b/s /rl /dem na

pretens3o sancionadora; O item 2 nio vem acompanhado da anilise e mem6ria de c61culo feita peta

FTMSP. o que impede maiores conclus6es quanto a sua exatid3o tanto peso Instituto Odeon. quanto

por esta comiss3o recursal, ademais o Terms de Colaboraq3o veda a inger6ncia da administraq3o

publica na contratag3o de pessoal pelo OSC e por consequ6ncia sua politica remunerat6ria. desde

que observado o interesse p6blico, a boa aplicaq3o de recursos e o plano de trabalho; O item 3 6 a

exata repetig3o do item zdesse apontamento e . portanto, deve ser desconsiderado; Os itens 4. 5 e

6 sequer deveriam ser considerados apontamentos ji que os documentos ausentes ali descritos

seriam facilmente supridos por uma solicitaq3o via email ou por oficio, razio pda qual n3o 6

razo6vel sua utilizaqio para subsidiar o apontamento. Diante do exposto julgamos esse item

REGULAR. conforme Art. 72 da Leino z3.ozg/20z4

4.zz - Da incompletude de informag6es apresentadas no Relat6rio de Capta$ao de
Recursos.

Refers

Relate

gp.
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Em

relaqao aos contratos, aditivos e termos de parcerias relacionados pda FTMSP e que n3o foram

enviados pelo parceiro, o Instituto Odeon esclarece que alguns dos contratos n5o enviados s3o

beneficios unilaterais concedidos por cortesia dos parceiros. E por isso n3o h6 formalizagio em

contrato e nem possivelmensurar o seu valor, portanto, nio se trata de uma economia para o termo

em si. Outros contratos, como o do Cabify, por exemplo, foram objeto de parcerias pontuais e para

um espet5culo especifico. Todas as obrigag6es m6tuas j6 foram cumpridas e o Instituto Odeon

aguarda o recebimento do termo de parceria a ser enviado peso Cabify. Neste ensejo, o Instituto

Odeon encaminha uma s6rie de documentos relacionados em seu recurso que comprovam as

parcel\as. (OFTCiO NO z77/ODEON/20z9, P 3z'32)

lHl

Decisio da Co1111SSig; Entendemos como razo6veis as alegag6es apresentadas peso Instituto

Odeon no seu recurse, ademais foram apresentados os documentos faltantes. Consideramos esse

item REGULAR. conforme Art. 72 da Lei no z3.ozg/20z4.

RECOMENDACAQ.: Recomendamos ao Instituto Odeon um major detalhamento das permutas

enviadas para a FTMSP

4-z3 -- Da impossibilidade de validagio das informa$6es apresentadas no Relat6rio de
Valoragao da Media.

silo
Instituto Odeon esclarece em relaqao ao primeiro apontamento, que versa sobre a apresentag3o de

material de empresas. envia os relat6rios de clipping, Info 4 e SINO relatives ao ano de 20z8; em

relaq3o ao segundo e terceiro apontamentos, que solicitam a base de c61culo de onde foram

extraidos e os n6meros apresentados no relat6rio de valorag5o de media. o Instituto Odeon

encaminha a base de dados utilizada; por fim. em relaq3o ao quarts apontamento, que solicita

esclarecimentos a respeito da diferenqa entre os valores apresentados nos relat6rios trimestrais,

informa que a assessoria de imprensa fazia a interface direta com as empresas de clipping e

repassava o relat6rio de valoraqao para o Instituto. Contudo, alega o Instituto que a assessorla errou
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a soma dos valores e que estes valores foram devidamente retificados no relat6rio anual. (OF/C/O/VO

z77/ODEON/20z9, P 33-34)

Decisio da Comi$siQ; A comiss3o recursalentende coma pertinentes os argumentos apresentados

pelo Instituto Odeon nesse item e por ipso o consideramos REGULAR, conforme Art. 7z da Lei na

z3.oz9/20z4.

RECOMENDACAO: Recomendamos ao Instituto Odeon que os indicadores de valoragio da media

sejam apresentados pelo Instituto Odeon de forma sistem6tica. organizada e com a devida base de

c61culo que o comp6em.

4 a4 -- Da contratagao irregular de ap61ices de seguros

O Instituto

Odeon alega que a FTMSP n3o emanou maiores explicag6es sobre a glosa relacionada ao seguro JLS

(Liberty). Contudo, justificam a contrataq3o do seguro no valor de R$ n.go4,45 (onze mil

novecentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos) para cobrir eventuais responsabilidades do

Theatro Municipal decorrente da operag3o do im6vel e dos servigos prestados na sua depend6ncia,

inclusive contra terceiros. J6 o seguro fornecido pda seguradora CHUBB de R$ a.777.54 (mil

setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) se refere a responsabilidade civilem

eventos. Afirmam que os seguros de responsabilidade civil s5o uma provid6ncia prudente e

recomendivel a gestores de equipamentos culturais. (OFTC/O NO z77/ODEOAU20z9, P. 39'4o)

Decisis..dB Comissicc Analisando as ap61ices firmadas com as seguradoras mencionadas no

apontamento, verificamos que as coberturas contratadas visavam justamente proteger eventuais

danos causados ao p6blico, logo a contratag3o de ambos os seguros constituiu uma decis3o razoivel

tendo em vista a complexidade de operaq3o do Theatro Municipal, dense modo consideramos esse

item REGULAR.

4-z5 - Dos gastos com cartio de cr6dito corporativo.
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XXXX g03q -Jimmy Keller.

Em

relag5o aos gastos com cart5o de cr6dito corporativo, o Instituto Odeon afirma que ji esclareceu os

pontos controversos por meio dos oficios no 22g e z36/odeon/20zg conforme solicitag5o anterior da

Fundag5o.

Afirmam que alguns gastos apontados no cart3o de cr6dito foram custeados pele Museu de

Arte do Rio e. portanto, n3o guardam correlagio com o Termo de Colaborag3o no OI./FTMSP/20i7 e

que por equivoco foram custeados pelo Termo de Colaborag5o e que estes gastos foram

reembolsados.

No que tange aos gastos de alimentag3o constantes na relag3o de gastos com cart3o de

cr6dito, consignam que estes gastos foram decorrentes de atuag5o institucionalcomo refeiq6es com

patrocinadores, parceiros e prestadores de servigos e que tats gastos se relacionam com a

representag5o da instituigio, portanto, guardando correlaq3o com o Terms de Colaboraq5o.

Ainda em relag3o aos gaston com cart5o com taxis e aplicativos de transporte afirmam que

embora o Instituto Odeon mantenha contrato com aplicativo de transporte. n3o h6 obrigatoriedade

ou exclusividade no uso destes, logo, o uso de taxis ainda 6 recorrente considerando m61tiplos

fatores.

Em relag3o aos gastos com hospedagem e o uso do aplicativo AirBnB informam que n5o h6

qualquer vedag5o de contratag5o dessa forma de hospedagem e n3o h5 obrigatoriedade de

contratagio de hot6is. O Instituto Odeon afirma que o valor de utilizagio do AirBnB nio pode

ultrapassar o valor de di6ria de hotel. Informam ainda que a maioria dos gastos apontados dizem

respeito ao translado aeroporto-Theatre e vice-versa. (OF/C/O /VO z77/OD£ON720zg, p. 4o-41)

Dedsio da Corviissio: Em relag5o a esse item ji foram comprovados os gastos com cart3o de

cr6dito e os gastos carentes de comprovag3o foram devidamente ressarcidos, raz5o pda qual

consideramos esse item REGULAR. conforme Art. 72 da Lei no l3.ozg/20i4. salvo os gastos

referentes ao Conselho de Administrag5o, que foram considerados irregulares junto ao item 2.7
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desse relat6rio. Ademais, o Instituto Odeon n3o utiliza mais o cart5o de cr6dito como meio de

pagamento desdejulho de 20zg.

4.z6 Das despesas com assessoriajuridica

Refer6ncia: Aoontamento da FTMSP no Oficio Ro z87/FTMSP/20aq e recomendacio 021 da

Controladoria Gerd do Municipio na O.S ozg/2919/CGM-AUDI: Despesas com assessoria

uridica.

Em relag3o

ao apontamento de interposig6es de funq6es e/ou duplicidade de atividades relacionadas a

assessoriajuridica mencionando os escrit6rios Drummond & Neumayr. Advocacia Novaes & Achoa e

da empresa Drummond Consultoria Eireli afirmam que esse item j5 foi esclarecido por meio do

Oficio z63/Odeon/20zg o qualreproduzem trechos a seguir:

Esclarecem que a empresa Drummond Consultoria Eireli- Artmanagers n3o presta

servigos juridicos, e sim servigos de assessoria de gest5o financeira e que elsa empresa foi

remunerada por recursos oriundos de ren6ncia fiscal, n3o sendo suportada com recursos oriundos

do municipio. Afirmam ainda que por equivoco cont6bil a empresa foi langada na rubrica de

serv iqosjuridicos .

Em relagio iduplicidade de fung6es entre Drummond & Neumayr Advocacia e Novaes e

Achoa Advogados, afirmam que a advocacia Drummond & Neumayr foi pioneira no Brasil a atuar

com direito de entretenimento e que 6 respons6vel por cuidar das rotinas e demandas juridical

relacionadas ao Termo de Colaborag5o. J6 o escrit6rio Novaes e Ach6a Advogados atuam

especificamente nas demandas relacionadas ao direito do trabalho, assessorando o Instituto nas

demandas trabalhistas diversas. (OF/C/O NO z77/OREO/V720z9, P. 4l-44)

Peslsia.da..femissie; Foiapontado pda FTMSP no oficio no z87/FTMSP/20ig que. em relag5o aos

servigos advocaticios, haveria a interposig3o de funq6es e/ou duplicidade de atividades no periodo.

Por outro giro, em relagio aos mesmos servigos, a Controladoria Gerd do Municipio na O.S

ozg/20zg/CGM-AUDlapontou a aus6ncia de pr6via cotag5o de pregos pa ra a contratag5o de servigos

advocaticios, ji que o escrit6rio Drummond & Neumayr teria sido contratado em desacordo com o

pr6prio regulamento de compras do Instituto Odeon.
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Afastamos o apontamento em relaq5o a interposig3o ou duplicidade de fung6es, ji que os

servigos advocaticios s3o considerados servigos t6cnicos especializados conforme determina o

artigol-3. inciso V da LeiFederaln 8.666/i993, logo 6 pr5tica razo3velque o Instituto Odeon se valha

de bancas de advogados com atuag5o em tem6ticas especificas. Sendo assim, aceitamos as

justificativas apresentadas pele Instituto Odeon quanto a necessidade de especializag3o dos

escrit6rios contratados.

No que tange a contratag5o do escrit6rio Drummond & Neumayr Advocacia sem pr6via

cotag3o de pregos. a comiss3o recursalrespeitosamente discorda do entendimento da CGM e se alia

a corrente propagada pelo Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal que. em voto

prolatado nos autos do Recurso Extraordin3rio no 656.558. considera que a contratagao de servigos

advocaticios leva em considerag5o a relag5o de confianga entre as panes e h6 servigos que exigem

um primor t6cnico diferenciado, conforme o entendimento abaixo:

babe-se que h6 servigos de natureza comum cuja prestaS5o exige

conhecimento t6cnico generalizado, o qual, todavia. pode

perfeitamente ser comparado objetivamente numa licitag3o

publica. H5, contudo, determinados servigos que demandam

primor t6cnico diferenciado, detido por pequena ou

individualizada parcela de pessoas, as quais imprimem neles

caracteristicas diferenciadas e pessoais. Trata-se de servigos cuja

especializag3o requer aporte subjetivo, o denominado 'toque do

especialista ', distinto de um para outro, o qual os qualifica como

singular. tendo em vista a inviabilidade de comparar com

objetividade a t6cnica pessoal, a subjetividade. a particular

experi6ncia d6cada qual dos ditos especialistas, falecendo a

possibilidade de competiS3o. Destaque-se, mais uma vez que.

diferentemente da inexigibilidade fundada no reconhecimento de

fornecedor exclusivo, nessa hip6tese. os servigos enunciados no

inciso ll do art. 25 da Lei no 8.666/93 podem ser prestados por

v6rios especialistas. No entanto, todos des os realizam com trago
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eminentemente subjetivo, em raz5o do que a inexigibilidade tem

lugar pda falta de crit6rios objetivos para cotej6-1os."

Raz3o pda qual consideramos superado esse item e decidimos como REGULAR, conforme Art. 72

da Lei no i3.ozg/20i4.

4 z7 Da remuneragio comissionada de empresas captadoras Levisky

contas de 20z8 (Diirio Oficial da Cidade de Sio Paulo, 6a (zoc} - o.6q): Contrato - Leviskv:

leaislacio em vigor. esDecialmente no tocante a Instrucio Normativa MINC Ro q/2017.

resultando em preiuizo ao eririo.

:D$!ififativa apresentada pele Instituto Odeon no oficio Ro a77/Odeon/20zq itens ?.4 e 4..a: Em

relag3o a esse apontamento afirmam que a captadora Levisky 6 uma das maiores empresas de

captag5o de recurse no Brasil e que o IBGC, organizag3o que geria o Theatro Municipal, antes do

Instituto Odeon tamb6m tinha contrato com a referida empresa.

Afirmam que o contrato entre o Instituto Odeon e a Levisky foi acompanhada pda diretoria

da FTMSP e que nunca recebeu devolutiva a respeito da regularidade do pagamento ao captador de

recurse, acrescentam. ainda. que a interpretag3o da FTMSP a respeito das normas que regem a

captag3o de recursos 6 equivocada.

Afirma o Instituto Odeon que a exegese feita pda FTMSP a respeito da proporcionalidade da

Instrug5o Normativa no o5/201-7 do Minist6rio da Cultura - MINC que permite o pagamento de

comiss5o de ].o% sobre o valor captado ao captador esta equivocada. Alega o Instituto que a

instrug5o normativa determina que o pagamento seja proporcional is parcelas captadas o que

significa que o captador tem direito a comiss5o de zo% sobre cada aporte do captador.

Corroborando com essa alegaq5o, apresenta dados extraidos do SALIC do Minist6rio da Cidadania a

respeito da remunerag5o de outros captadores.

Afirmam. inclusive. que a ent5o direg5o da FTMSP detalhou atrav6s(SIC) do oflcio

436/FTMSP/20z8 que a referida remunerag5o nunca violou a legislag3o, se tratando apenas de uma

11 BRASIL. Supreme Tribunal Federal. Recurse Extraordi.n6ri.o Hg 656.558 SP
Recorrente: Antoni.o S6rgi.o Bapti.sta Advogados Associ.amos S/C LADA. Record.do
Mi.nist6ri.o P6blico do Estado de S8o Paulo. Relator: Mi.Distro Oi.as Toffoli..
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conduta antiecon6mica. Ao final solicitam que a FTMSP profira uma resposta definitiva quanto a

correta interpreta$5o da instrug3o normativa e a legalidade do pagamento ao captador.

Outro ponto do recurso feito pelo Instituto Odeon diz respeito ao apontamento que trata do

pagamento acima do teto de R$ z5o.ooo,oo (cento e cinquenta mil reais) previsto na Instrug5o

Normativa no o5/20z7 do Minist6rio da Cultura. Em sua defesa o Instituto Odeon diz que nada

impede que se pague ao captador uma comiss3o de zo% do valor efetivamente captado mesmo que

supere o valor de R$ z5o.ooo,oo(cents e cinquenta milreais), desde que a origem deste pagamento

excedente sega de outras fontes de recurso. Corroborando com essa afirmag5o, encaminha c6pia de

outros contratos de captag3o de recursos mantidos por outros equipamentos culturais. Por fim.

alega que a quest3o da economicidade deve ser vista como um todo e n3o apenas os aspectos

relacionados a remuneraq5o do captador. (OF/C/O NO z77/0DEO/V720zg. p. 37-38)

Recomenda-se que a Fundag3o

Theatre Municipalde S3o Paulo averig6e se o valor da diferenga. indicada na constatag3o, paga pelo

Instituto Odeon (R$ zo5.88g,iz), iempresa Levisky Neg6cios & Culture Ltda. foi realmente devido,

por meio da an51ise dos elementos pertinentes contidos no processo de prestag3o de contas do

Instituto Brasileiro de Gest5o Cultural.

Casa, ap6s a verificag3o, seja constatado que o Instituto Brasileiro de Gest3o Cultural

realizou todos os pagamentos iempresa Levisky Neg6cios & Cultura Ltda., no que tange icapta$3o

de recursos realizada em raz3o do Contrato de Gest3o no ooz/FTMSP/20z3, ou deja, sem indicativos

da exist6ncia de faldo remanescente a ser page, deveria FTMSP solicitar o ressarcimento ao er6rio

p6blico, no valor de R$ zo5.88g,zz, conforme constatag5o. (CGM-CONTROLADORIA GERAL DO

MUNICiPIO. O.S ozg/zozg/CGM-AUDI. Relat6rio de Auditoria. p. z65. S5o Paulo, 20zg)

Tabela 8 - Campos

Composiwio da Diferen
Valor z: Remunerac3o IBGC

Valor 2: RemuneraQ3o N5o-Realizada
TOTAL

:3o da Diferenga

R$ z78.aoo,oo

-Rs 72.2zo,88
R$ zo5.889,zz

Fonte: O.S. oig/20z9/CGM-AUDI

Def!$ia..da...femlSSiQ; Foi apontado no oficio no z87/FTMSP/20zg que a remunerag3o paga

supostamente a maior a empresa captadora de recursos Levisky foi feita em discordincia com a
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Instrug5o Normativa MINC no 5/20z7. J6 a Controladoria Gerd do Municfpio na O.S ozg/20z9/CGM-

AUDlem relag3o ao mesmo tema apontou que o montante pago a maior a captadora pele Instituto

Odeon se deu em fung5o de assung5o de compromissos da antiga gestora do Theatre Municipal

com a captadora.

S5o distintos os objetos dos apontamentos, o primeiro versa sobre a legalidade do

montante de remuneragao paga ao captador de recursos, sobre o que entendemos que o valor pago

6 legitimo considerando que conforme a Instrugao Normativa MINC no 5/20i7 o captador fazjus ao

recebimento de at6 io%(dez por cento) do valor do custo do projeto captado limitado ao montante

de R$ z5o.ooo,oo (cento e cinquenta mil reais), o que n5o o impede de receber comiss5o sobre o

montante captado desde que prevista em contrato e n3o exorbite as pr5ticas usuais no mercado.

A16m do mais, restringir o pagamento de comiss3o a captadora inibe o interesse na ampliag3o da

captagao de recursos. Nesse sentido a FTMSP enviou em 3o/z0/20zg o oficio no 36o/FTMSP/20z9

onde reconhece que n5o houve ilegalidade no pagamento a empresa captadora de recursos Levisky.

Sabre o pagamento pele Instituto Odeon a referida empresa de valor devido pda

Organizag5o Social antecessora, no valor de R$ z78.zoo.oo (cento e setenta e otto mil e cem reals),

h6 de se levar em conta o contexto conturbado de transig5o entre as organizag6es, sendo que o

pagamento realizado peso Instituto Odeon foi necess6rio para manter a continuidade dos servigos

de captag5o de recurso. Ante o exposto julgamos esse item REGULAR. conforme Art. 72 da Lei no

z3.oz9/20i4.

RE£Qb4EblDAfAQ; Recomendamos ao Instituto Odeon que verifique a possibilidade jurfdica de

exigir do Instituto Brasileiro de Gest5o Cultural(IBGC) o ressarcimento pelo valor pago em favor da

captadora de recursos Levisky.

4-z8 - Da falta de detalhamento dos centros de custos e plano contibil
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J : Em relag3o a

esse item o Instituto Odeon informa que essa demanda foiapresentada pda FTMSP em 24/lo/zoz8

passando a ser atendida pelo Instituto Odeon em og/n/20z8 que passou a enviar mensalmente suas

prestaS6es de conta a partir da compet6ncia de outubro e que em 02/0z/20zg apresentou a

Fundaq3o o demonstrativo retificado no periodo de janeiro a setembro de 20z8. (OF/C/O A/o

z77/ODEON/load, P. 58-59)

Decisio da ComissiQ; Considerando que as informag6es est3o sendo enviadas conforme o

solicitado pda FTMSP e tendo em vista a extemporaneidade do envio do manual de prestagao de

contas para OSC consideramos pouco razo6vela manuteng5o dessa ressalva.

Salientamos tamb6m que a FTMSP s6 passou a exiglr o envio do centro de custos solicitados

na data de 24/z0/20i8 sends irrazoivel que informaq6es solicitadas pda FTMSP somente em

outubro sejam justificativas para rejeig3o do item em relag3o a todo o ano de 2018. Dense modo,

ante o expostojulgamos esse item REGULAR. conforme Art. 72 da Leino z3.ozg/zoz4.

4 zg -- Da diferenga de rubricas entre o Holerite - Quality e o Balancete da OSC

Ref

cid

transferido no balanc€tq.

J Em relag3o

a esse item. incialmente o Instituto Odeon afirma que a demanda da FTMSP n5o 6 suficientemente

clara. e que acredita que o questionamento da FTMSP seja a demonstraq3o dos valores das f6rias na

coluna de proventos dos holerites e que servem exclusivamente para alimentara base de c61culo dos

e ncargos socials.

Afirma que este 6 um procedimento padr3o dos sistemas de folha de pagamento dos entes

fiscalizadores e faz larga explanagao de como esse c61culo 6 realizado e os valores langados e

apresenta trecho de auditoria realizada por empresa contratada. rO/:/C/O NO z77/OREO/V720z9, P. 6z-

66)

Decisio da CelnlSSie; Em relag3o a esse item julgamos pertinentes os argumentos apresentados

peso Instituto Odeon. Indo a16m, afirmamos q
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Provis3o n3o significa de maneira nenhuma gasto ou pagamento, e sim uma reserva de

determinado valor para fazer frente is despesas que se esperam ou com grande possibilidade de

ocorr6ncia. raz3o pda qual a comiss3o considera esse item REGULAR, conforme Art. 72 da Lei no

z3.oz9/20z4.

4.20 - Do orgamento superestimado

R

O Instituto

declara que mesmo ap6s detida leitura do Oficio z87/FTMSP/20zg e da planilha a ele anexada. n5o

foi possivel identificar quais seriam os argumentos entendidos por esta Fundag3o como

superestimados em relag3o a pr5tica de mercado. Diga-se, a prop6sito, que os orgamentos relativos

i programagao s5o enviados com anteced6ncia para a FTMSP. e quando h6 qualquer

questionamento 6 prontamente respondido. (OFTC/O /VO z77/OREO/V/20z9, P. 66-67)

Decisio da ComissiU Considerando que o orgamento original foi formulado com o objetivo de se

atingir todas as metas do Termo de Colaborag3o e que ele foi encaminhado trimestralmente para

acompanhamento e anu6ncia da FTMSP e n3o havendo indicios de irregularidades em suas rubricas

a comiss3o considera esse item REGULAR, conforme Art. 7z da Leino z3.ozg/20z4.

4.2a-- Do rateio de f6rias de colaboradores do corpo dirigente

R

Em relaqio

a esse item. o Instituto Odeon informa que revisaram os rateios enviados, e que nestes meses e em

qualquer outro, os rateios de sa15rios de f6rias fizeram parte dos c61culos e que nos meses dejaneiro

e fevereiro de 20z8 foram rateados apenas os dias trabalhados ainda que constassem nas folhas de

gp.
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pagamento os eventos f6rias. Informam ainda que esta

xud\\or\a ex\etna. (OFICIO Na z77/ODEON/20a9, P. 55-56)

resposta foi validada por empresa de

Dec!$ia-de-.fem!$sig; Julgamos pertinentes os esclarecimentos feitos e as informag6es enviadas

peso Instituto Odeon, raz5o pda qualconsideramos esse item REGULAR. conforme Art. 72 da Lei Ro
z3 oi9/20z4.

4-z2 -- Do pagamento de seguro para os Dirigentes da OSC

planilha

40 eririo.

2.27: Em

relag5o ao contrato de seguro D&O para a OSC, em seu recurso o Instituto Odeon faz remiss6o a

ac6rd5o prolatado peso Tribunal de Contas da Uni5o - TCU que em apertada srntese informa que

esse typo de seguro n5o pode server de subterf6gio para retirar a responsabilidade de

administradores que por culpa ou dojo tenham causado prejuizos a administrag5o publica.

O Instituto Odeon alega que em oz/o5/20ig ji havia esclarecido a FTMSP que o seguro D&O

contratado n5o se enquadra na hip6tese mencionada pele TCU em raz5o de que ap61ice contratada

expressamente excluia possibilidade de pagamento do pr6mio por ato lesivo causado por dolo ou

culpa. Reitera seu entendimento citando a circular SUSEP 553 de 23/o5/20i7 que estabelece

diretrizes aplic6veis a esse tipo de seguro. rOTXC/O A/o z77/OD£OAH2019. P. 35-371

DeClsie..de..femlssep; Em relag5o a este apontamento que fda da contratag5o, pelo Instituto

Odeon. de seguro D&O para proteger seus dirigentes contra eventuais condenag6es, consignamos

pertinente o entendimento do Tribunal de Contas da Uni5o conquanto a contratag5o delta

modalidade de seguro seja v61ida (desde que n3o sirva de subterfl3gio para que os dirigentes se

furtem a uma condenagao com perdimento de bens por ato ilegal ou que atente ao interesse

p6blico) e a ap61ice apresentada pele Instituto Odeon exclua o pagamento do pr6mio por ato
danoso praticado peso segurado.

Verificamos que entre as coberturas contratadas pele Instituto est3o: cobertura de indisponibilidade

de bens, extens5o de cobertura para segurados aposentados, cobertura para responsabilidade do

c6n.juge, companhe ro (a) em uni5o est6vel, cobertura para esp61io, herdeiros, sucessores
Avenida Sio Jiao, 281 - 1 Q andar - Centro - Sio Paulo . SP
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representantes legais e outras coberturas. Dada a falta de ilegalidade e agnes similares no imbito de

empresas estatais, qual consideramos esse item como REGULAR. conforme Art. 72 da Lei no

z3.oz9/20z4.

BE£Qb4ENDACAQ; Entendemos que n3o 6 razo6vel que os recursos oriundos do Termo de

Colabora$5o no oz/FTMSP/20z7 sejam utilizados para o pagamento de seguro que tem como mote

principal a proteg5o do patrim6nio pessoal dos dirigentes, tal contratag3o seria v61ida se fosse

custeada por cada um dos dirigentes interessados ou ainda por recursos pr6prios do Instituto

Odeon. raz5o pda qual recomendamos ao Instituto Odeon que apresente o contrato referente a

ap61ice, n5ojulgamos adequado que essa ap61ice seja bancada com recursos oriundos do Termo de

Colaborag3o

4 z3 Da prestagio de servigo da funcioniria Regiane Miciano

AUDI: Recomendacio gli

: RECOMENDAgAO oa5 - Recomenda-se

que a Fundagio Theatro Municipal de S5o Paulo solicite comprovantes de resid6ncia da funcion6ria

Sra. Regiane Miciano (CPF: o34.g8g.z48-63), desde outubro/zoz7 a junh0/20zg, para que deja

possivelverificar se a resid6ncia da funcion6ria ji correspondia a cidade de S3o Paulo desde o inicio

de sua admiss5o. Caso n3o hajj a adequada comprovag5o, caber6 a Fundaq5o Theatre Municipalde

S3o Paulo a solicitaq5o de ressarcimento ao er6rio p6blico de. ao menos, R$ 294.z74.a4 (duzentos e

noventa e quatro milcento e setenta e quatro reals e catorze centavos), referente ao sa16rio atualda

funcion6ria em an61ise considerando o periodo de trabalho entre og/z0/20z7 e 3z/o7/zoag (sem

contar z3', f6rias, encargos e outras despesas extras de pessoal). (CGM-CONTROLADORIA GERAL

DO MUNICIPIO. O.S ozg/20zg/CGM-AUDI. Relat6rio de Auditoria. p. 8z-83. S3o Paulo, 20zg)

Dffisao da Com ssio: O Instituto Odeon, via Oficio no i62/Odeon/20zg, em resposta a FTMSP.

Oficio no 262.FTMSP.20zg, apresentou todos os comprovantes necess6rios que atestam a prestag5o

de servigo da funcion6ria Sra. Regiane Miciano (CPF: o34.g8g.z48-63), desde outubr0/20z7 a
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junho/zozg. Assim. a comiss3o julga pertinentes os esclarecimentos feitos e as informag6es

enviadas pelo Instituto Odeon. raz3o pda qualconsideramos esse item REGULAR.
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CONCLUSAO

De forma resumida e objetiva. ante o extensamente exposto - e esperamos que esclarecido

e devidamente justificado, elsa Comiss5o mant6m a rejeigio das contas do Instituto Odeon

refe rentes ao ano de 2018.

Em que pese o embasamento recursal apresentado pelo Instituto ter sido acolhido sob alguns

aspectos, para os quaid essa Comissio reverteu "veredicto", sob outros aspectos considerados

decisivos pda Comiss3o o Instituto revelou-se despreparado para operar um equipamento da monta

do Theatro Municipal de S3o Paulo, com cinco corpos artisticos, um acervo patrimonial

consider6vel, uma agenda potenciale alto interesse p6blico.

Os itens considerados irregulares pda Comiss3o, que constituem a parte 2 dense relat6rio,

apontam para um conjunto de aQ6es que impedem a aprovagio das contas do Instituto, dadas as

ilegitimidades apontadas. Por outro dado, foram tamb6m discutidos assuntos que n3o constituem

irregularidades estritamente formais, mas que somados a essay, configuram cen5rio de inadequaq3o

do Instituto Odeon para fazer frente ao desafio de gerir o Theatro Municipal.

Essa conclus5o se baseia em alguns assuntos que foram reorganizados da seguinte maneira:

A falta de estofo do Instituto, que tem cede em Belo Horizonte e ji geria um equipamento

cultural do Rio de Janeiro, ao assumir o Termo de Colaborag3o com a Fundag3o Theatre Municipal

de S3o Paulo, para gerir um equipamento da abrang6ncia do Theatre Municipal fica evidente na

an61ise das despesas referentes a deslocamentos e reembolsos, dada a n3o fixag3o do corpo

dirigente em Sio Paulo. N3o se trata de demandar origem paulistana dos gestores do equipamento

cultural, mas sim de que se tivessem adequado ao novo territ6rio e desafio, de forma a n3o gerd

antieconomia ou in6pcia gerencial. Elsa. alias, 6 a expectativa que fundamenta a exig6ncia de que as

instituig6es participantes do certame apresentem sede no municipio de Sio Paulo. Claramente, o

administrador pretende n3o cercear a competig5o, ao mesmo tempo em que busca garantir a

economicidade no futuro contrato a ser realizado.

Diversos s3o os t6picos que apontam para essa desestruturag5o, mas principalmente o excesso

de viagens do corpo dirigente. que onerou em demasia a rubrica de diirias e passagens. N3o se

trata. de novo, de exigir exclusividade do corpo dirigente. nem mesmo a habitag3o em S3o Paulo.

Mas era de se esperar que o er6rio p6blico n5o fosse t3o onerado, como foicom despesas associadas

a viagens. Solug6es virtuais, modicidade nas viagens, planejamentos de viagens melhor realizados,
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delegag6es de fung6es e atribuig6es, enfim. uma s6rie de instrumentos gerenciais poderiam ter fido

acionados para evitar tais despesas. At6 mesmo realize-las as suas pr6prias expensas, considerando

que o corpo dirigente tinha conhecimento do local onde se dada a parceria. A analogia com o

servidor p6blico do Poder Executivo que faz um concurso para trabalhar em lugar diferente do de

sua resid6ncia 6 inevit6vel. Ao analisar a composig5o de sa16rios e di6rias do corpo dirigente. fica

patente o uso rotineiro no pagamento de di6rias, de forma a praticamente consistir em uma

incorporaq3o em folha de pagamento. Ainda, de forma a agravar ainda mais a incorreg5o, foram

verificadas viagens nas quais os dirigentes receberam di6rias e tamb6m tiveram hospedagem

custeada. o que torna ainda maid grave a pr6tica de subvencionar o custeio da perman6ncia dos

dirigentes em S5o Paulo. Para esse cano em especifico, a Comiss3o opina que deve ser aplicada

lgDg!!dade que sinalize a gravidade do ato praticado, em que foram acumulados o pagamento de

di6rias e hospedagens para os dirigentes do Instituto Odeon. configurando dando ao er6rio, uso

irregular dos recursos do Termo de Colaborag3o e falta de interesse p6blico.

Observe-se que a Comiss5o n5o este, nesse casa em especlfico, julgando a validade dessa ou

daquela nota fiscalou comprovante de despesa realizada. Trata-se aquide apontarque. sem sombra

de d6vida. o Instituto Odeon. por n3o se fixar em Sio Paulo, gerou inefici6ncia e antieconomia. e

ipso se deu a parter do cerne de como organizou suas atividades e sua interface com a Fundag5o

Theatre Municipal de S3o Paulo, optando por manter seu corpo dirigente morando em cidade na

qual geria equipamento que implicava em contrato de valor menor em ao menos dez vezes o

paulistano e sem nenhum corpo funcional associado. E. ao fazer essa opg3o. onerou o Termo de

Colaborag3o do municipio de S3o Paulo com suas despesas de deslocamento e pagamentos de

di6rias.

Sobre a falta de a rticiDacio da FTMSP em -rocessos decisivos

Outro ponto importante. que agregado aos demais apontamentos d6 densidade a decis3o

da Comiss5o, 6 que para assuntos cruciais que exigiam a participag3o, decis5o ou ao menos

anu6ncia da FTMSP. o Instituto Odeon se mostrou omisso. Esse 6 o caso do planejamento

estrat6gico realizado peso Instituto, concretizado a partir de consultoria externa. remunerada com

recursos do Termo de Colaborag5o, sem a participag3o e/ou anu6ncia da FTMSP e sobre o qual h6

diversas manifestaq6es de discordincia. Ora. n3o 6 razo5vel que o Instituto realize um

planejamento, do qual se extrairam inclusive metas e pianos de trabalhos, sem a participag5o da

Instituig3o respons6vel justamente por monitorar e acompanhar a execug5o das metas relativas ao
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Theatro Municipal. Uma vez o planejamento realizado, o Instituto apenas d3 ci6ncia do resultado

ocorrido.

Esse tipo de procedimento tamb6m se verifica em relag3o ao rateio dos sa15rios do corpo

dirigente. Considerando que o corpo diretivo era respons6velpor dois equipamentos, um paulistano

e outro carioca. e seguindo previs3o aprovada pda Lei i3.ozg/zoz4. os dirigentes devem ter seus

sa15rios rateados entre as suas instituig6es que gerem. Os valores desse rateio e a forma como se

dare essa proporcionalidade. por bom senso, devem ser previamente acordados com os gestores

dos respectivos acordos. Por6m. o Instituto Odeon determinou que valores de rateio considerava

adequados, alterou-os inclusive a partir de crit6rios determinados pelo pr6prio Instituto - conforme

demonstrado no item correspondente a esse assunto nesse relat6rio, e sequer informava

antecipadamente a Fundag5o. Esse caso constituiuma nova recomendag3o da Comissio, de que

seja aplicada 2enalidade ao Instituto, por omiss5o no dever de prestar contas.

Outro item. apontado como ressalva no relat6rio, que referenda esse modus operand/ do

Instituto, 6 a diferenga entre o orgado e o realizado. A Comiss5o entende que 6 importante

preservar a autonomia e a flexibilidade do OSC, no entanto, procedimentos importantes e de

impacts orgament6rio consider6veis foram levados a cabo e apenas depois de implementados

foram comunicados a FTMSP. O Instituto tem a pr6tica de remanejar rubricas do Plano de Trabalho

apes a realizag5o das despesas. n5o deixando nenhuma margem para que a FTMSP discorde. por

exemplo. de aumentos na rubrica de "pagamentos a terceirizados" ou redug3o na rubrica de

"investimentos e melhorias". Esse cano configura. no entender da Comiss3o, execug3o da parceria

em desacordo com o Plano de Trabalho, para o que serra recomendada aplicaq3o de Bend!!dade

A movimentag5o da conta relativa ao fundo rescis6rio tamb6m demonstra mats um exemplo

de falta de tempestividade na prestag5o de contas. A FTMSP pediu a mem6ria de c61culo de rateio

dos encargos trabalhistas de cada funcion6rio sucedido e nunca os recebeu.

E importante deixar claro que esses procedimentos n5o s5o meros problemas de

comunicag5o. Eles revelam um modelo de gest5o que. em situag6es importantes, excluram e ainda

excluem a FTMSP de decis6es cruciais sobre o Plano de Trabalho.

ADl21q!!!dade em relac3o a despesas pr6prias

Maid um ponte que chama a ateng3o, ainda que n3o implique em atos antiecon6micos de

alto valor. agrega agnes que demonstram certa ambiguidade do Instituto sobre o que 6 despesa
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dele. do Instituto, em contraposig5o is despesas que devem/podem ser custeadas com recursos da

municipalidade de S5o Paulo.

Por exemplo, as c6pias do livro do balango de gest5o de 20z7 do Instituto, obriga$3o

estatut6ria do Instituto elaborar e sobre a qualnio h6 nenhuma obriga$5o de impress3o no formats

livro, foram custeadas com recursos do Termo de Colaborag3o (o quantitativo que julgaram

necess5rio para a FTMSP, ainda que elsa n5o tenha sido consultada).

As reunites do Conselho Administrativo, condiq3o de funcionamento do Instituto, cuja

exist6ncia 6 requisito s/ne qua non inclusive para que o Instituto pudesse ser classificado no certame.

tamb6m foram custeadas com recursos do Termo de Colaborag3o. Em alguns dos apontamentos

em que foi questionado por isso, o Instituto alega que seu estatuto assim o permite. N3o resta

d6vida de que o Conselho deva oferecer suporte ao Instituto e que. caso necess6rio, o Instituto pode

subvencionar despesas dos conselheiros, mas n3o is custas do Termo de Colaboraq3o, a n5o ser que

baja um nexo de causalidade. sem escalas, entre as reunites do Conselho e o beneficio dessas

reunites para o Theatro Municipal de S5o Paulo. O Instituto parece considerar que o beneficio

oferecido ao proprio Instituo Odeon peso seu Conselho serra imediata e automaticamente

transformado em beneficio do Theatro (sem mencionar ainda a quest3o sempre presente de o

Instituto se divider entre dots equipamentos). Por fim. corroborando esse argumento, temos que at6

mesmo as despesas de pessoa respons6vel por elaborar o planejamento estrat6gico do Conselho

Administrativo do Instituto Odeon foram custeadas com recursos do Terms de Colaboraq3o e que a

prestag5o de contas associada a esse servigo permaneceu com documentagao incompleta ao longo

da primeira an61ise de prestag3o de contas, apresentagio de recurso e deliberag6es da OS Olg/CGM-

AUDI/20zg, sendo apresentada apenas em novembro de 20ig, a pedido expresso da Fundag5o.

Nesse caso, novamente. foi constatada omiss5o no dever de prestar contas que poderia ser Fazio de

Leila!!dade, segundo o entendimento dessa Comiss3o, a16m de aplicag3o de recursos do Termo de

Colaborag5o em desalinho com o Plano de Trabalho.

Os fatos abrigados sob esse t6pico devem ser lidos iluz de um ac6mulo de constatag6es da

Comiss5o que leva a manuteng3o da reprovag5o das contas. Por si s6, poderiam sinalizar

simplesmente falta de experi6ncia por parte do Instituto. Um exemplo se d6 em relag3o b

autoremuneragao que o Instituo praticou em relag5o a recursos captados por memo de patrocinio, o

chamado recurse incentivado da Lei do PRONAC. Existe a permiss3o para a autoremunerag3o por

captaq5o de recursos e coordenag3o de projetos relativos aos valores de patrocinio. O Instituto
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efetivamente remunerou uma ag6ncia especializada em captagio de recurso, de uma volta. e de

outra de autoremunerou por coordenag5o de projeto, ou seja. passou recursos da conta referente ao

patrocinio para uma sua conta particular.

A quest5o, levantada com mais detalhe no t6pico correspondente. 6 que o Instituto dedica

recursos do Termo de Colaboraq5o para coordenaq3o de projetos. A FTMSP prev6 recursos do

Termo de Colaborag5o para pagamento de equipes que fazem o servigo de coordenag5o de projeto.

O proprio Instituto Odeon. entre o seu rol de empresas contratadas, tem um escrit6rio de advocacia

especializado em gest5o cultural(inclusive patrocinio) e um escrit6rio de contabilidade que tamb6m

apresenta entre suas especialidades assessoria cont6bil.

Como agravo ao fato, constata-se que metas finalisticas de ocupag5o do Theatro que faziam

parte do Termo n3o foram cumpridas. Ou seja, recursos que deveriam/poderiam ser alocados na

programagao e divulgagio do Theatro n3o o foram em detrimento de dep6sitos em conta particular

do Instituto, sob um pretexto de recursos necess6rios para coordenagio de projeto, sendo que as

condiq6es para coordenagao do projeto jiestavam dadas por recursos do Termo de Colaborag3o.

A Comiss5o n3o considera que esse fato, por si s6. sega relevante o suficiente para a

manuteng3o da reprovag3o das contas, sobretudo por que uma dirigente da FTMSP considerou de

oficio, que a autorremunerag3o em tela era permitida. De talforma que a Comiss5o sopesa que n5o

houve dolo ou m6 f6 do Instituto na aplicag5o de talrecurso, e nem ato ilegitimo, mas se resguarda a

opini3o de que o Instituto n3o foi consequente em relag3o ao interesse ptlblico e ao melhor uso dos

recursos para consecug5o de deus objetivos.

Ainda, ao mencionar os dots escrit6rios que tamb6m lidam com os recursos incentivados,

retomam um costume do Instituto que, de novo, n5o caracteriza irregularidade. mas apontam para

um excesso de terceirizaq6es e contratag6es nas suas atividades meio. A16m de dois escrit6rios de

advocacia. ainda que com finalidades diferentes, o Instituto conta ainda com uma assessoria

cont6bil, conforme mencionado, e uma assessoria administrativa de RH. S3o no minimo quatro

empresas de car6ter nitidamente administrativo.
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Em sintese, Senhora Diretora Gerd, s3o esses os principais argumentos que levam essa

Comiss5o a decidir pda manuteng5o da reprovag3o das contas de 2018, o que leva. em

consequ6ncia do preconizado no Sio do artigo 63 do Decreto Municipaln ' 57.575/20z6. a rescis5o do

Termo de Colabora$ao com o Instituto Odeon.

Sugerimos ainda. em face do acatamento do previamente disposto:

a) O envio deste relat6rio para o Instituto Odeon para ci6ncia;

b) A publicag5o de extrato dessa decis5o em Di6rio Oficial da Cidade;

c) Envio de expedientes pr6prios que tratem de eventuais glosas e ressarcimento de recursos;

d) An61ise da aplicag3o das sang6es sugeridas.

S3o Paulo, z8 de dezembro de 20zg

Assina o relat6rio a comiss3o instituida pda Portarla no ozo/FTMSP/20lg

l
Leticia Schwarz Airton Jose Marangon

'em..W a,««". @©
Priscila de Melo Silva

es Souza

= ii anbar
CEP: 01097 010 . TEL: 4571 0429

Centro S6.o Paulo - SP
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Anexo 1 - Quadro resumo das decis6es da Comissio proferidas neste relat6rio:

x) Oficio z87/FTMSP/zozg (Reprovagio das Contas zoz8) '} Recurse oferecido no Oficio

z77/Ode Ro zozg;TMSPf20] g (Glosa parcial) + Recurse oferecido no Oficio a63/Odeon/20ag;

3) O.S OZ9/Zoz9/CGM-AUDI(Recomendag6es CGM sobre falhas e irregularidades apes recurse
Odeon sobre constatag6es).

ITEM

=£lli.:l£H:G :
no z87/FTMSP/20z9: 2-12 Allnea "V.2" da planilha: Refazer os cilculos apresentados da base

:-;; .';"" ;9
crit6rio de rateio dos sa16rios dos

dirigentes da OSC. Apontamento da O.S. azg da CGM: Crit6rio de rateio oo salano aos

Planilha do novo Real x Orqad

Apontamento da FTMSP no Oficio no z87/ rresponlaenha: ao sfenodo

da OrqanizaQao da S
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IRREGULAR

IRREGULAR

IRREGULAR

IRREGULAR

IRREGULAR

IRREGULAR
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RESSALVA
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ITEM

4.4 . Da falta de env o a FTMSP de contrato de prestagao de servigo entre OSC e auditoria
BDO. Apontamento da FTMSP no Oficio Ro i87/FTMSP/20ig: Alinea "e" da planilha:
Auditorla feita pda empre!!!DO
4.5 - Da con(iliagio de relat6rios trimestrais versus anual. Apontamento da FTMSP no
Oficio no l87/FTMSP/20zg: 2 5 Alinea "g" da planilha; Entregar os relat6rios do lo e 2o
trimestre de 20z8 conforme apresentado no formato atual no relat6rio complementar
mensal, para uma reaniji!
4.6 - Da condHa$io dos relat6rios mensais de despesa versus relat6rio anual. Apontamento
da FTMSP no Offcio no z87/FTMSP/20ig: 2-6 Allnea "l" da planilha: Explicar as diferengas
entre os valores totalizados das planilhas de despesas com os valores reportados m6s a m6s
durante o ano(primeira demanda).

mensalversus o fluxo de caixa consolidado anual.

Apontamento da FTMSP no Oflcio Ro z87/FTMSP/20zg: Allnea "l" da planilha: Explicar as
diferengas entre os valores totalizados das planilhas de despesas com os valores reportados
m6s a m6s durante o ano(sequnda "demanda").

mento da FTMSP no Oflcio no z87/FTMSP/20ig:

Allnea "lV" da planilha: Relat6rio de Edificag6es - Apresentar todos os contratos realizados
com today as empresas contratadas para realizar os servigos referidos. Muitos dos servi$os
apresentados nio constam datas. (datar todos os itens). Apresentar os relat6rios
devidamente assinados pelos respons6veis comproy

RH mensal versus relat6rio consolidado anual.

Apontamento da FTMSP no Offcio no z87/FTMSP/20zg; Alinea "V.z" da planilha: Diferenga
de valores das folhas de resume do RH enviadas neste relat6rio com os arquivos compilados
mes a mes.

radio do sa16rio de cargos descritos no Plano de
Cargos e Sa16rios do Instituto Odeon com o produto da consultoria da empresa Wiabiliza.
Apontamento da FTMSP no Oficio no z87/FTMSP/20zg: Alinea "V.3" da planilha:
Impossibilidade de conclus3o de v6rios cargos descritos no item V.5, pois nio existe
comDarativo no materialentreque da empresa Wiabiliz!=

4=z - Da incompletude de informag6es apresentadas no Plano de Cargos e Sa16rios.

Apontamento da FTMSP no Oficio no a87/FTMSP/20ag: Alinea "V.5" da planilha: Plano de
cargos, sa16rios e beneficios com a estipulag3o dos limites e crit6rios para a despesa com
remuneraqao e va ntagg

oes apresentadas no Relat6rio de Capta$ao de

Recursos. Apontamento da FTMSP no Oficio no z87/FTMSP/20zg: Alinea "Vl" da planilha
Relat6rio de captagao de recursos, especificando com detalhes todos os recursos
arrecadados, financeiros ou nio financeiros e o atendimento a meta de captagao prevista
no Termo de Colaboragao, assim cgggg..flg11121fao do recurso

as informa$6es apresentadas no Relat6rio de

ValoraQao da Media. Apontamento da FTMSP no Oflcio no a87/FTMSP/20zg: Allnea "Vll.5
da planilha: Calgulo de valorac3o da media.

eguros. Apontamento da FTMSP no Oflcio

Ro z87/FTMSP/20lg: Seg
orporativo. Apontamento da FTMSP no Oficio no

z87/FTMSP/zozg: Cartio de cr6dito corporativo.
uridica. Apontamento da FTMSP no Oflcio no

z87/FTMSP/20z9:
mpresas captadoras Levisky. Apontamento da

FTMSP no Oflcio Ro z87/FTMSP/20z91
e custos e plano contibil. Apontamento da

FTMSP: Centros de custos e plano cont6bil: Desde 24/zo/zoa8. foisolicitado a presta$ao de
esclarecimento e aberturas dos nlveis referentes aos gastos das empresas, de forma que

fosse possivel
Avenida Sio .Joio 281 -- 1e andar - Centro - Sio Paulo - SP.
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Anex0 2 - Sugestio de resposta ao recurso de Glosa

Senhora Diretora Gerd,

Segue considerag6es da Comiss3o sobre o recurso do Instituto Odeon a llosa praticada
pda FTMSP

Oficio sugerido pda Comissio de Monitoramento e Avaliagio - Anexo ao Relat6rio da
comissio instituida pda Portaria no 020/FTMSP/20zg, alterada pda Portaria Ro
oz2/FTMSP/zoz9.

Assunto: Resposta ao oficio no z63/Odeon/20zg referente a glosa parcial imputada pda
FTMSP via oficio nol76/FTMSP/2019.

Senhor Diretor do Instituto Odeon.

A FUNDA(IAO THEATRO MUNICIPAL DE sAO PAULO ("FTMSP"), representada

neste ato, por sua Diretora Gerd, Maria Emilia Nascimento Santos, vem. pelo presente.

avaliar a petigio apresentada que esclarece itens glosados pda FTMSP, e apresenta sua

decis3o terminativa sobre as despesas. at6 ent3o, consideradas irregulares.

As deliberag6es apresentadas a seguir t6m como base os documentos apresentados

no oficio no z77/Odeon/20zg, oficio Ro z63/Odeon/20zg. e nas recomendag6es e

apontamentos da Ordem Servigo nolg/20lg/CGM-AUTI, encaminhada no Oficio

348/FTM/20zg, que se destina a apresentar o resultado da auditoria realizada na FTMSP.

cujo objetivo era verificar a execugao do Termo de Colaborag3o no oz/FTMSP/20z7-

I -- Seguro Liberty

Analisando as ap61ices firmadas com as seguradoras mencionadas no apontamento, verificamos

que as coberturas contratadas visavam proteger eventuais danos causados ao p6blico, logo a

contrataq3o de ambos os seguros constituiu uma decis3o razo6vel tendo em vista a complexidade

de operaq3o do Theatro Municipal, dense modo consideramos esse item regular. n3o havendo

necessldade de glosa ou pedido de ressarcimento sobre o mesmo.

2 - Cartio de Cr6dito Corporativo

o Paulo - SP.
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Dentre os requisitos necess6rios para a exist6ncia de entidades nos molded do Instituto

Odeon h6 a formag5o do Conselho Administrativo/Fiscal. As demandas relacionadas ao

funcionamento desse Conselho s5o de total responsabilidade do Instituto Odeon, incluindo

despesas relacionadas is suas atividades.

Sobre a atuag5o do Conselho em relaq6o a gest5o do complexo Theatro Municipal. n3o h6

comprovag5o de que alguma reuni3o do Conselho tenha ocorrido nesse sentido, uma vez que sequer

documentag3o, tal como Ata de Reuni5o, tenha side apresentada. E. mesmo as atas apresentadas

n5o apresentam detalhamento necess6rio e pertinente capaz de inferir nexo de causalidade entre a

reuni3o e as atividades do Theatro Municipal, mesmo as disponiveis no site institucional at6 a data

de nove de dezembro de zozg.

Portanto, considerando a Constatag5o ooz do Relat6rio de Auditoria O.S. ozg/CGM-AUDI,

que ressalta ser contr6ria aos pagamentos de ajuda de custo e gastos diversos com transporte,

hospedagem. entre outros, para a realizag3o de reunites de Conselhos do Instituto Odeon. exceto,

se. e somente se: a) o Conselheiro tenha exercido ou exerga fung3o no corpo diretivo do Instituto

Odeon. o qual 6 respons6vel pda execugao da parceria e. b) se houver comprovag3o de que a

reuniio discutiu temas ligados diretamente ao objeto da parceria.

E. considerando improcedentes e/ou insuficientes as explicag6es e justificativas oferecidas

pelo Instituto Odeon sobre os gaston do conselho, consideramos irregulares os gastos associados ao

Conselho de Administrag5o no montante de RS R$ 326.65 (trezentos e vinte sets reais e sessenta e

cinco centavos) e afastamos as irregularidades dos demais itens associados a esse t6pico.

3 -- Assessorias Juridicas

Afastamos o apontamento relag3o iinterposig3o ou duplicidade de funq6es de serviqos de

assessoria e consultoria juridicas, ji que os servigos advocaticios s3o considerados serviqos t6cnicos

especializados conforme determina o artigo z3, inciso V da Lei Federal n 8.666/i993 logo 6 pr6tica

razo6vel que o Instituto Odeon se valha de bancas de advogados com atuag3o em tem6ticas

especificas. Raz3o peta qual consideramos superado esse item e decidimos como REGULAR. n3o

havendo necessidade de glosa ou pedido de ressarcimento sobre o mesmo.

4 Conta de Movimentagio BB
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Em relag3o a movimentag5o de recursos p6blicos subvencionados pele PRONAC, por meio

do Termo de Colaboraq5o no oi/FTMSP/20i7. em conta banc6ria n3o vinculada a parceria. o

Instituto Odeon afirma que tais recursos n3o t6m qualquer relaq3o com o termo de colaborag3o e

que s3o oriundos da rubrica de coordenag5o gerd de projetos da Lei Rouanet e que a FTMSP

concordou com recebimento destes recursos atrav6s do oficio 442/FTMSP/20z8.

A FTMSP entende que a captagao de recursos para o Terms de Colaboraq3o no

oz/FTMSP/zoz7 6 realizada por empresa captadora contratada para esse fim. logo n5o pode o

Instituto Odeon se remunerar por isso. Ademais, o Instituto recebe recursos oriundos da parceria

com a finalidade de cumprimento do objeto do Termo de Colaborag3o que incluia captag3o de

recursos, raz3o pda qual 6 absolutamente incabivel que se auto-remunere pda captaq3o de

recursos, seja ela realizada pelo parceiro ou por terceiros, ou ainda a titulo de coordenag5o gerd,

como alegado em suajustificativa.

Nesse sentido foia an61ise da auditoria da Controladoria Gerd do Municipio na O.S

ozg/201-g/CGM-AUDI da qual corroboramos. Diante do exposto. os argumentos apresentados pelo

Instituto Odeon em relag3o a conta banc3ria se tornam carentes de substancia. considerando o

disposto no inciso XIV do artigo 42. concatenado com artigo 57 da LeiFederalno i3.ozg/20z4.

Aproveitamos o ensejo para retificar o entendimento contido no oficio 442/FTMSP/20z8

com fulcro no entendimento prolatado peso Supremo TribunaIFederalna S6mula 473:: que trata do

poder de autotutela da administrag3o publica. para afirmar que o Instituto Odeon n3o pode se auto-

remunerar por captag3o de recursos e nem por coordenaS3o geralde projetos associados ao Termo

de ColaboraQ5o.

A FTMSP delibera que eases recursos deveriam ser aplicados no objeto do Termo de

Colaborag3o, haja vista o n3o alcance das metas de 20z8, referentes a ocupag3o de plat6ia. e ao fato

de entendermos que a apropriag3o desse valor. mesmo que n3o ilegal, nio visou o interesse p6blico,

e que o Instituto Odeon, via termo de Colaboraq5o, 6 devidamente remunerado para a atividade de

coordenaq3o geralde projetos.

Ante o exposto, a auto- remunerag3o praticada pelo Instituto Odeon pda coordenag3o gerd

de projeto, associada ao repasse do PRONAC, que. em 20i8. totalizou R$ 24o.ooo.oo (duzentos e

quarenta milreais), deve ser revertido em atividades de programag3o, conforme tabela a seguir.

12 Brasil. Supremo Tribunal Federal. SOmula 473: A administragao pode anular deus pr6prios atos, quando
eivados de vlcios que os tornam ilegais, porque deles nio se originam direitos; ou revogi-los, por motive de
conveni6ncia ou oportunidade. respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciag3oj udicilL
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Conclui-se que a glosa decorrente desse assunto, auto remuneraSao por coordenaq5o gerd

de projeto, deve ser suspensa e o repasse efetivado tio breve possivel, dado que o recurse

suprimido tem como origem o PRONAC, o Instituto Odeon deve apresentar um plano de trabalho

de aplicag3o dos R$ z4o.ooo.oo (duzentos e quarenta mil reais) e a comprovag3o de transfer6ncia

desse montante para a conta corrente geralassociada ao Terms de Colaborag3o oz/FTMSP/20z9.

5 -- Rescisio IBGC

A FTMSP entende que a movimentaqao da conta de provisionamento foi indevida desde

janeiro de 20z8 at6 a presente data e que as informag6es apresentadas a FTMSP. quando

solicitadas, foram incompletas ou omissas. N3o h6 d6vida quanto aos tipos de despesas que podem

ser custeados pele montante depositado no fundo de provisao rescis6rio e encargos dos servidores

da sucess3o IBGC.

O valor associados a esse item, que foiglosado, por memo do oficio n'z76/FTMSP/zozg. deve

ser repassado ao Instituto Odeon. Este dever6 transferir o mesmo montante para a conta de

provisionamento e em seguida apresentar a mem6ria de cilculo detalhada de cada colaborador

desmobilizado e pagamentos associados aos demais encargos para a validag3o pda FTMSP dos

valores creditados a conta de provisionamento, associada ao montante de R$ 2.386.742,75. Ap6s

essa validag3o o Instituto Odeon poder6 transferir para a conta corrente de movimentag3o gerd,

poisj6 incorreu na despesa.

Portanto, a comiss3o entende que a movimentagio entre as contas 6 irregular e indevida.

contudo, o pagamento de z3' e f6rias do exercicio corrente pertence inatureza da conta de

provisionamento de rescis6es, conta corrente no 23 4z7-3. H6 necessidade de recomposiq3o do

faldo da conta e apresentag3o da forma de utilizaqao com nexo de causalidade justificado e

detalhado.

Conclui-se que a glosa decorrente desse assunto, conta de provis3o para funcion6rios da

sucess3o IBGC, deve ser suspensa e o repasse efetivado t3o breve possivel, dado que a natureza dos

go Paulo - SP. . .
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gastos devido estar de acordo com o Terms de Colaboragao. Contudo, a n5o utilizag3o da conta

corrente da forma correta enseja a impossibilidade de acompanhamento e controle da FTMSP,

portanto, o Instituto Odeon deve apresentar o detalhamento dos gastos associados a

desmobilizaq5o e encargos custeados desde o inicio da vig6ncia do Termo de Colaborag3o at6 a

presente data e atentar a correta utilizaq3o da conta corrente de provisionamento.

6 -- Viagens e Hospedagens

Os gastos considerados excessivos com viagens e estadias dos diretores do Instituto Odeon.

corroboram com a incerteza quanto ifrequ6ncia com que o corpo diretivo se faz presente nas

depend6ncias do Theatro Municipalde S3o Paulo e da Praia das Artes. A pr5tica revelou aus6ncia de

crit6rios normativos para avaliag5o das raz6es que justificassem os deslocamentos praticados e que

deveriam ser estabelecidos pelo Instituto Odeon. conforme determinam as boas pr6ticas

administrativas, sobretudo em se tratando da utilizagao de recursos p6blicos.

Outro problema relacionado bs despesas com viagens dos dirigentes refere-se ao fate de

que embora haja compartilhamento do corpo diretivo do Instituto Odeon, iquelas n3o s5o objeto de

rateio, ou seja. o municipio de S3o Paulo arca com as despesas de viagens em seu valor integral,

independentemente do quantum trabalhado pelo corpo diretivo, conforme apontamento da CGM.

Em resposta ao apontamento da CGM, o Instituto Odeon informou que atualmente.

segundo semestre de 20lg, incorrer6 no rateio das despesas com deslocamento "em uma razio de

5o%-5o% entre as filiais de S3o Paulo e Rio de Janeiro" (O.S. oig/CGM-AUDI/zozg) contudo, o

entendimento da FTMSP 6 de que today as passagens deveriam ser pagas integralmente pelo MAR

ou pelos pr6prios servidores do Odeon. a medida que seu deslocamento refere-se ao periodo de

final de semana e que as atividades desenvolvidas no Rio de Janeiro n3o tem associag5o com o

objeto do Terms de Colaboragao, ademais, algumas passagens e hospedagem apresentadas pelo

A composigio de todas as passagens a6reas entre Rio de Janeiro e S3o Paulo do Corpo de

diretores do Instituto Odeon foiapresentada. listada e relacionada como segue:

Tabela 2 -- Despesas de Passagens A6reas pagas pelo Termo de Colaboragio, entre 20i7 e 20z8:

Avenida Sio Joio. 281- 19 andar - Centro - Sio Paulo - SP
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2 Roberta Kfuri Pacheco LATAM AIRL NES NNQKS4 laioSlx

  Roberta Kfuri Pa(heck AVIANCA VV7107  
  Roberta Kfuri Pacheco AVIANCA NXIPN  
  Roberta Kfuri Pacheco AVIANCA LY4VJR l8/lO/I

6 Roberta Kfuri pacheco LATAM AIRLINES LZ49PL  
  Roberta Kfuri Pacheco LATAM AIRLINES JVY5KC odn/xz

3 Roberta Kfuri Pacheco LATAM AIRLINES QD80J o6/n/l7

  Roberta Kfuri Pacheco LATAM AIRLINES W16PJ8 08/n/l7
10 Roberta Kfuri Pacheco LATAM AIRLINES LZRETO  
LI Roberta Kfuri Pacheco LATAM AIRLINES LZYRWZ 29/n/l7
12 Roberta Kfuri Pacheco LATAM AIRLINES JDERQ2 l3/12/17
l Roberta Kfuri Pacheco LATAM AIRLINES JF7EYK 8 12ll]

  Roberta Kfuri Pacheco AVIANCA VWq6MJ 03/01/18
l Roberta Kfuri Pacheco AVIANCA <LKWX 03/QI/l8

l6 Roberta Kfuri Pacheco LATAM AIRLINES N2ZUTZ l5/0dl8
17 Roberta Kfuri Pacheco LATAM AIRLINES <GZU 25/QI/l8

l8 ?oberta Kfuri Pacheco AVIANCA RGKBED )SjozjlS

l Roberta Kfuri Pacheco LATAM A[RLINES N2V/NKH OS/02/18

20 Roberta Kfuri Pacheco AVIANCA L3BT5X 71azlxS
21 Roberta Kfuri Pacheco GOL PFBIJV i9/0Z/i8

  Roberta Kfuri Pacheco LATAM AIRLINES SFAXJF z6/02/18

2 Roberta Kfuri Pacheco LATAM AIRLINES OGPCT2 28/02/18

24 Roberta Kfuri Pacheco GOL DKTYKD 3?l031aS

Z ?oberta Kfuri Pacheco GOL MJTDFW i4/031Z8

26 Roberta Kfuri Pacheco GOL OM6l6A 21/Q3/l8

2 Roberta Kfuri Pacheco GOL HPNQRE 25/Q3/l8

28 Roberta Kfuri Pacheco GOL LMBUQQ  
2 Roberta Kfuri Pacheco GOL SLYSWG lO/o4/l8

0 Roberta Kfuri Pacheco GOL SLYSWG U/04/l8
l Roberta Kfuri Pacheco LATAM AIRLINES KBJSDS io/odza
2 Roberta Kfuri Pacheco GOL WMWBFQ l8/o4/l8

  Roberta Kfuri Pacheco GOL EWWPMH  
4 Roberta Kfuri Pacheco GOL EWWPMH  

  Roberta Kfuri Pacheco GOL EQBH infos/zs

  Roberta Kfuri Pacheco GOL MWJRVK )loSlla

  Roberta Kfuri Pacheco GOL MWJRVK o6/o6/l8

  Roberta Kfuri Pacheco LATAM AIRLINES LSVDM o8/Q6/l8

  Roberta Kfuri Pacheco GOL OE4H3M l4/Q6/l8

  Roberta Kfuri Pacheco GOL EEB6MY ZQ/Q6/l8

  Roberta Kfuri Pacheco GOL JQ6YqR 27r06/l8
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8 immv Keller Moreira da Silva LATAM AIRLINES WN632L la/oi/18

86 immy Keller Mareira da Silva LATAM AIRLINES 02NT6B Z3/oa/i8

B7 Jimmy Keller Mo reira da Silva LATAM AIRLINES WO4KT4 24/01/18

88 immv Keller MQrelra da Silva AVIANCA WXYEZ6  
8 Jimmy Keller Moreira da Silva LATAM AIRLINES WOX5QU 01/02/1U

D Jimmy Keller MQreira da Silva LATAM AIRLINES #2QOHR a7foz/xu

l limmv Keller MQreira da Silva LATAM AIRLINES P8LHqC 08/02/18

2 Jimmy Keller Moreira da Silva GOL   09r02/18

  Jimmy Keller Madeira da Silva LATAM AIRLINES WPCKHP 21r02/18

4 Jimmy Keller Moreira da Silva AVIANCA JU4ZWR 27/02/18

  Jimmy Keller Moreira da Silva LATAM AIRLINES JZIOqK 05/03/1B

6 llmmv Keller Moreira da Silva GOL UFLDR l5/03/l8

  Jimmy Keller Moreira da Silva GOL WGRBR ZZ/o3/iB

8 Jimmy Keller Moreira da Silva GOL   Z7/03/l8

  Jimmy Keller Moreira da Silva GOL GHaIJP 28/03/18

100 Jimmy Keller Moreira da Silva LATAM AIRLINES 2FXFX8  
101 Jimmy Keller Moreira da Silva LATAM AIRL[NES   02/04/18

102 immv Keller Morelra da Silva LATAM AIRLINES WJx00W 04/04/l8

10 Jimmy Keller Morelra da Silva LATAM AIRLINES <XUMVH 12/a4/l8

  Jimmy Keller Moreira da Silva LATAM AIRLINES WLSV8W l8/04hU

10 Jimmy Keller MQreira da Silva LAN CHILE   i9/o4/iU
106 Jimmy Keller Moreira da Silva GOL ANUKNX ZKlo411

107 Jimmy Keller Moreira da Silva LATAM AIRLINES LXYEKC 25/a4h8

108 limmv Keller Moreira da Silva LATAM AIRLINES WNVCKS 26/04/l8

l Jimmy Keller Moreira da Silva LATAM AIRLINES =KPZBM z6/04rl8

110 Jimmy Keller Moreira da Silva GOL UPNUPH foS/zu

111 Jimmy Keller Moreira da Silva AVIANCA KZHVNV 12/05/1B

112 Jimmy Keller Moreira da Silva LATAM AIRLINES   12/05/18

11 limmv Keller Moreira da Silva LATAM AIRLINES BYEQGZ  
  Jimmy Keller Moreira da Silva LATAM AIRLINES FSNQKF Z3/o5/ZU

11 Jimmy Keller Mo reira da Silva LATAM AIRLINES PMWCBC 28/05/IH

  Jimmy Keller Moreira da Silva LATAM AIRLINES OYABYP 29/05/ld

n7 immv Keller Moreira da Silva GOL FJVaWW 06r06/18

n8 immv Keller Moreira da Silva GOL RECB3Y l3/Obfld

11 Jimmy Keller Mareira da Silva LATAM AIRLINES JWVBFH zofoSh8

120 Jimmy Keller Moreira da Silva GOL HPVGRE 27/0b/IU

121 immv Keller Moreira da Silva GOL OM5ZQD 28/0b/IU

122 Jimmy Keller Mareira da Silva LATAM AIRLINES F=rTXDL  
L2 immv Keller Moreira da Silva AVIANCA RSVVKJ )41e?tlb

  Jimmy Keller MQreira da Silva rAM   )51o71x8

12 Jimmy Keller Moreira da Silva LATAM AIRLINES PAOMHP o6/07/l8
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Ademais, importante frisar que os dirigentes receberam reembolso de suas custas com

hospedagem em duplicidade, pois essas custas foram arcadas por meir das diirias recebidas, sendo

assim. o er6rio p6blico paulistano arcou com gastos n3o associados ao Termo de Colaborag3o

Avenida Sio Joan, 281 - 1 g andar - Centro - Sio Paulo - SP
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l7o Hannah Rodriquez Drumond GOL JEYBRL l6/n/l7
l71 Hannah RQdriques Drumond LATAM AIRLINES BRASIL QCPL3G 22/n/l7
l72 Hannah Radriaues DrumQnd LATAM AIRLINES BRASIL QFF6K6  
l7 Hannah Rodriquez Drumand AVIANCA JNC7K6 06/12/17

l74 Hannah Rodriaues Drumand AVIANCA JP3Q7T l4/12/17

l7 Hannah Rodriaues Drumond AVIANCA JPFKa2 l8/12/17

l76 Hannah Rodriquez Drumond AVIANCA LRQAEN l5/01/18

177 Hannah Rodriquez DrumQnd GOL LKLRTG Z4/01/18

i78 Hannah Rodriaues DrumQnd AVIANCA LSSHP8 1/01/18

l7 Hannah Radrlques Drumand LATAM AIRLINES BRASIL QILTHQ o8/02/18

l8a Hannah Rodrjques DrumQnd GOL XMJPHQ l0/02/18
l8] Hannah Radriaues Drumond GOL QEqENL 20/Q2/18

l82 Hannah Rodriaues DrumQnd AVIANCA WDU6MM 01/03/l8

l8 Hannah Podrjques Drumond GOL DHaRRP o6/Q3/l8

l84 Hannah Rodrlaues Drumond GOL XL5SMW 08/03/l8

l8 Hannah Rodriaues Drumond GOL BKYIYG l3/o3/l8
l86 Hannah Rodriques Drumond GOL NWTIRX l5/03/l8
l8 Hannah Rodriaues Drumond GOL =JG64G 21/03/l8

l88 Hannah Rodriquez Drumond GOL LLPz4A 28/o3/l8

l8 Hannah Rodriaues Drumond AVIANCA QKYUR2 a2/a4/l8

lqo Hannah Rodriquez Drumond GOL   o/o3/l8

lql Hannah Rodrjques Drumond GOL HQ2S4B  
lq2 Carlos Antonia da Silva Gradim GOL NG28WF  
l Carlos Antonio da Si lva Gradim GOL YW6P4X  
194 Carlos Antonio da Silva Gradim GOL JJD4SW  
l Carlos Antonia da S i lva Gradim AVIANCA QAPY4K 24/lO/l7

iq6 CarIeS Antonia da S i lva Gradim GOL <JF8JW 03/n/I
l97 Callas Antonio da Silva Grad im GOL YLRUXT 07/n/17

lq8 Carlos Antonio da Silva Gradim GOL JIBY8J t3/aa/z7
l Carlos Antonio da Silva Gradim GOL   z51nll]
20Q Carlos Antonia da Silva Gradim GOL BFMqXS 27/n/l7
201 CarIeS Antonio da S i lva Grad im GOL BFMsXS 27/n/l7
2a2 Carlos Antonia da Silva Gradim GOL XD7YTB oi/az/i7

20 CarIeS Antonia da Silva Gradim GOL VKNRUW z3/az/i7
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duplamente. A relag5o completa de hospedagens entre Rio de Janeiro e Sio Paulo do Corpo de

diretores e funcion6rios do Instituto Odeon foiapresentada. listada e relacionada como segue:

Tabela 3 - Despesas de Hospedagem pagan em duplicidade com di6rias, entre 20a7 20z8:

Avenida Sio Joie, 281 - 1 9 andar - Centro - Sio Paulo - SP
CEP: Of 097-01 0. TEL: 4571 -0429 89

Item Beneficiirio
l Ana Carolina Henriaue La ra
2 Ana Carolina Henrique Lara

  Ana Ca rolina Henrique Lara

4 Carlos Antonio da Silva Gradim

  Carlos Antonio da Silva Gradim
6 Carlos Antonio da Silva Gradim

7 Carlos Antonio da Silva Gradim
8 Carlos Antonio da Silva Gradim

9 Hannah Rodriaues Drumond

10 Hannah Rodriquez Drumond

11 Hannah Rodriquez Drumond
12 Hannah Rodriaues Drumond

l3 Hannah Rodriques Drumond

z4 Hannah Rodriaues Drumond
l Hannah Rodriquez Drumond
z6 Hannah Rodriquez Drumond

z7 Hannah Rodriaues Drumond

i8 Hannah Rodriquez Drumond
l Hannah Rodriaues Drumond

20 Hannah Rodriques Drumond
21 Hannah Rodriaues Drumond
22 Hannah Rodriquez Drumond
2 Hannah Rodriaues Drumond

z4 Hannah Rodriquez Drumond
2 Hannah Rodriaues Drumond
z6 Hannah Rodriques Drumond

z7 Hannah Rodriquez Drumond
z8 Hannah Rodriaues Drumond
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io Paulo - SP.
CEP: Of 097-010. TEL: 4571-0429 90

Item Beneficiirio

59 Jimmy Keller
6o Jimmy Keller
6a Jimmy Keller

  Jimmxr Keller

63 Jimmy Keller

64 Jimmy Keller

6 Jimmy Keller
66 Jimmy Keller

67 Jimmy Keller
58 Jimmy Keller

69 Jimmy Keller

7o Jimmy Keller

7a jimmy Keller

7z Jimmy Keller

7 Jimmy Keller

74 Jimmy Keller

7 Jimmy Keller

76 Jimmy Keller

77 jimmy Keller
78 Jimmy Keller

79 Jimmy Keller
8o Jimmy Keller

  J usb no santos
8z Maria eleonora rosa

83 Roberta Kfuri Pacheco

84 Roberta Kfu ri Pacheco

85 Roberta Kfu ri Pacheco

86 Roberta Kfu ri Pacheco

87 Roberta Kfu ri Pacheco
88 Roberta Kfu ri Pacheco
8 Roberta Kfu ri Pacheco
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Beneficiirio

Roberta Kfu ri Pacheco
Tatiana Rubim

Thais Brave ntura

Hotel
MARABA PALACE HOTEL

lanada Brasilia Hote
Maraba Palace

Montante total glosado:

Dia Entrada Dia Saida

2 7lxdX8
z/z8

Valor (Rs)
R$ 00l
R$ 200.00

.8o.ooR$

RS 41.6zo,73

Frente ao exposto, ratificamos a llosa de despesas de passagens a6reas e hospedagem

pagas aos dirigentes do Instituto Odeon. conforme disposto no Oficio z76/FTMSP/20zg. e. a posig3o

da CGM disposta na recomendag5o ool e oo5 da O.S ozg/zozg/CGM-AUDI, e ampliamos os efeitos

desse apontamento para today as passagens a6reas do corpo funcion6rios e dirigente entre 20z7 e

20zg, portanto, atualizamos os valores glosados para o montante de R$26o.o52,z8 (duzentos e

sessenta milreais, cinqlienta e dois reais e dezoito centavos, ou seja. mant6m a glosa inicialno valor

de R$ 159.102156 (cento e cinqt)enta e nove mil, cento e dois reais e cinq(renta e seis centavos) e

adiciona-se a atualizaq3o do R$ zoo.949 62(cem mil, novecentos e quarenta e nave reais e sessenta

e dots centavos), considerando a falta de interesse pOblico nos gaston e a n3o associaQao com o

objeto do terms de colaborag3o.

7 - Diirias incidentes sabre salirios da diretoria

Dentre as exig6ncias do Edital de Chamamento oz/FTMSP/20z8, para a gest3o

compartilhada dos equipamentos que comp6e a FTMSP, encontra-se a necessidade de o

proponente comprovar sede na cidade de Sio Paulo. Essa exig6ncia n3o tem por objetivo diminuir a

concorr6ncia ou a isonomia, mas, sim. garantir a seleg3o da proposta mais vantajosa para a

administraq5o publica municipalimedida que as organizag6es sociais lotadas no munlcipio de S3o

Paulo fariam uma gest3o concomitante, atenta e detalhada do contrato, visando ipromog3o do

desenvolvimento sustentiveldo Termo de Colaborag5o.

A gest3o compartilhada entre funcion6rios associados a doin ou mais instrumentos

contratuais n3o era esperada pda FTMSP. mesmo n3o se configurando ato ilegal, conforme Art. 4o

do Decreto Municipal NO 57.575/20z6 e Lei do MROSC. Contudo, a n3o ilegalidade do ato n3o

constituiuma concordincia com a inteng3o expressa no Termo de Colaborag3o da necessidade de

cede na cidade de S3o Paulo e infere-se. portanto, que os colaboradores tamb6m tenham sede no

municipio, e. nos cason em contr6rio, que esses colaboradores que optaram por n3o residir no

municipio que custeassem seu pr6prio deslocamento.

io Paulo - SP.
CEP: Of 097-010. TEL: 4571-0429
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A economicidade alegada peso Instituto Odeon ao optar pelo modelo de gest3o

compartilhada nio se sustenta a medida que a16m das custas de sa16rios, mesmo que rateados, a

FTMSP arca com despesas de di6rias e passagens a6reas para que os dirigentes exergam suas

fung6es e perde. mesmo que parcialmente. a capacidade analitica e tempestiva de tomada de

decis3o desses dirigentes, a medida que os mesmos t6m a necessidade de dlvidir sua ateng3o com o

equipamento carioca - MAR.

Corroborando com as constatag6es expostas pda Ordem Servigo no ozg/20zg/CGM-AUDI e

pelts apontamentos presentes no Oficio z76/FTMSP/20zg, fortalecemos a posig3o da FTMSP

contr6ria aos gastos com viagens nos valores estipulados, pois o Instituto Odeon n3o apresentou

acordos coletivos Sindicais lavrados no Estado de Sio Paulo que justifiquem a rubrica de valores

reembolsados, n5o atendendo, assim. ao principio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, ll,

da Constituiq3o Federalde zg88. A unicidade sindica16 o principio pelo quala norma somente imp6e

um sindicato por categoria. empresa ou delimitagio territorial, e neste diapas3o. o acordo coletivo

feith com o SENALBA e SECRASO do Rio de Janeiro n3o t6m validade para o nosso caso em baila,

n6o podendo este acordo ser estendido a outras localidades em decorr6ncia da Incompet6ncia

Te rritorial.

Desta forma. dada a jurisprud6ncia:3 sabre o quesito 'Enquadramento Sindical -- Prestag3o

De Serviqos Em Localidade Diversa Da Sede Da Empresa - Principio Da Territorialidade ', para

balizarmos o assunto e que nos d3o o amparo e fundamento necess6rios para concretizar nosso

entendimento, pots este a ferir um principio constitucional. Sendo assim. verificando a localidade

dos referidos Sindicatos, o Senalba'4 tem cede em SP. e. portanto, se o Instituto Odeon fosse

associado ou sindicalizado a esse sindicato nos apresentaria a documentag5o comprobat6ria e o

acordo coletivo dense 6rg5o, representando, portanto, a categoria no Estado de S5o Paulo. J6 o

Secraso, nio tem filial no Estado de S5o Paulo, dessa forma. incorre na incompet6ncia territorial

para aplicag3o do acordo coletivo do Estado do Rio de Janeiro aquino Estado de S5o Paulo, pois se

limita a sua base territorial.

13 TST - Embargos Declarat6rios: E-ED-ARR zo67-94.zola 5.o4-ooz8 - JULGAMENTO - 28/02/20Z9 RELATOR - LUIZ
PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO Disponivel em: <https://tst.jusbrasil.com.for/jurisprudencia/68636g895/embargos-
declaratorios-e-ed-arr-zo6794zozz5o4o028?ref=serp>; TST - RECURSO DE REVISTA : RR 987-45.zozz.5.o4-ooz4 -
JULGAMENTO o4/o9/zoz9 -- RELATOR ALEXANDRE DE SOUZA AGRA BELMONTE Disponivel em
<https://tst.jusbrasil.com. b rdurisprudencia/7537zzz4a/recu rso-de- revista- rr-g874520zz5o4ooz4? ref=serp>-
14 http://www.send ba.com. for/p.acorqos cfm

Avenida Sio Joie, 281 - 1g andar - Centro - Sio Paulo - SP
CEP: Of 097-010. TEL: 4571-0429 92
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Em adiq3o ao exposto anteriormente, destacamos a falta de ferramentas no processo de

controle sobre a quantidade de viagens do alto esca13o da diretoria e conseqt)entemente gaston

com passagens do mesmo, pois se concentra na mesma pessoa a estipulag3o da quantidade de

viagens e a aprovag3o do seu plano de trabalho, sem qualquer discuss3o sobre sua relevincia ou

nexo de causalidade com as demandas que envolvem o Termo de Colaboraqao.

Esse pritica se configura ainda mats impr6pria quando analisada de forma combinada com o

plano de Cargos e Salirios e de forma hist6rica. conforme apontado peta CGM: "Chang a ater7gao o

lfato de que o valor constante da Politico para o cargo de Diretor Presidente 6 id6ntico aos valores

alcanqados peso titular do cargo, quando da some do valor de saldrio mensat com as didrias de viagens.

Tal cato configure indicia de kurta ao toto definido na legislagdo, por memo de increments satariai,

atravds do pagamer?to de d/arias" (noolg/2019/CGM-AUDI). Ademais, no m6s de dezembro de 2018

em que o Diretor Presidente do Instituto Odeon bra f6rias e conseqOentemente o valor de suas

diirias caipara R$ 4.82g,83(quatro mil, oitocentos e vinte e nove reals e oitenta e tr6s centavos), ou

seja. metade do valor praticado nos meses posteriores, conforme gr6fico, no m6s de janeiro de

20lg, m6s subsequente, os acr6scimos na quantidade de diirias compensam a quantidade n3o

recebida no m6s de dezembro em quantidade e valor.

Bem. n3o 6 sensato inferir que devido ao periodo de f6rias o Diretor Presidente do Instituto

Odeon deva aumentar sua agenda de deslocamentos p6s-periodo de f6rias de forma a compensar

as atividades nio discutidas em sua aus6ncia. pris a mesma reuni3o que aborda um assunto

corrente abordari pend6ncias do periods de f6rias, portanto, n3o hi porque aumentar necessidade

de deslocamento para realizaq3o de suas atividades rotineiras de gest3o, impondo elsa

alavancagem de di6rias no periodo de janeiro no valor exato de R$ 4.8zg.83(quatro mil, oitocentos e

vinte e nave reais e oitenta e tr6s centavos), conforme demonstrado no gr6fico e na tabela a seguir:

Grifico z-- Despesas com diirias do corps diretivo do Instituto Odeon de 2017 a 20z9:

'X;;l;ia; Sio .Joie 281 - 1 Q andar -
CEP: 01097-010. TEL: 4571-0429

Centro Sgo Paulo SP
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Tabela 4 - Remuneraqio menialdo Diretor Presidente do Instituto Odeon

Periods

set/z7

out/z7

nov/i7

dez/z7

fev/z8

mar/z8

abr/a8

mai/a8

jPn/g.

set/a8

out/a8

nov/a8

dez/a8

BPZ=.
fev/ig

mar/zg

abr/ag

TOTAL

Fonts: O.S

Salirio Mensalista (a)

R$ 24149113.

R$ 24:?49.l3

R$ 24:149113.

R$ 24.i49,z3

R$ 24.a49 z3

R$ z4.z49 z3

Rs 24:149113.

R$ z4:149113.

R$ z4.z49.z3

R$ z4.z49113.

Rs 24:;491]3.

R$ 24.z49£!3.
R$ 24.z49/z3

R$ 24:z49113.

R$ 24.z49,a3

R$ 24.a49A3

R$ 24:z491]3.

R$ 24.z49A3

R$ 24:14913.

R$ 24.l49fl3

R$ 482.98Zlqg

oz9 (CGM/AUDI/DHMA)

Diirias de Viagens (b)

R$ 6.o37,28

Rs 6.o37,28

R$ 8.461,z9

R$ 8.452,zo

R$ 9.659zq5.
R$ 8.o49,7z

p$ 8:gs41gg.

R$ 8.q541g8.

R$ 8.9SilgP.

p$ 8gS41q!

R$ 8.854£gg.

p$ 8.85448.

R$ q.gS4lg.
Rs 8.8541gg.

R$ S.8S4.li9.

R$ 4.829,83

RS zz.o74/56

R$ 8.854£g
Rs 8.o49,7z

R$ 8.o49,7a

R$ 168.z47,92

Remuneragagjgla!(a+b)
RS 3q+8$!41

R$ 3o:14941

R$ 3zj !9133

R$ 3z.6oz,33

p$ 33 8991Zg.

R$ 32]9q?4

RS 33= 9e3Pz.

R$ 33.oo3,8z

R$ 33.oo3,8z

p$ 3bgS)3£01
R$ 2a.oo3,8z

R$ 33J9319.1

Rs 33.oo3 8z

Rs 33.oo3r8z

R$ 33.oo3,8z

R$ z8.978.96

R$ 36.223.69

R$ 33=o93111

R$ 32.z98,84

Rs 3y-9%qi.

nIlS::339 5

Portanto, ratificamos a glosa de despesas de diirias pagas aos dirigentes do Instituto

Odeon. conforme disposto no Oficio z76/FTMSP/20zg. e, a posiqao da CGM disposta na

recomendaqio on da O.S oz9/20z9/CGM-AUDI. Com relaq3o a glosa de despesas com diirias no

Avenida Sgo JoiO, 281 - 1e andar - Centro - Sio Paulo
CEP: Of 097-010. TEL: 4571-0429

SP
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valor de R$ 27z.974.5l- (duzentos e setenta e dots mil, novecentos e setenta e quatro reais e

cinqOenta e um centavos), assim. consideramos que deve ser mantida

Os valores atualizados at6 dezembro de 20zg, com gastos com di6rias est3o dispostos na

tabela abaixo

Tabela 5- Di6rias pagas ao corpo diretivo do Instituto Odeon. entre 20z7 e dezembro de 20zg

Per/'odo I rune/ondr/os do demonstrat/vo de rate/o Remuneragao(a) Proventos (b)
DiferenSa (a- b)

Didrias de
Viaqens

R$6 .o37, 2 8

R$4.360,26
R$3.Ol8.64

R$o,oo

R$3.oa8,64
Rs3.oa8.64

R$6.o37,28
R$4.360,26

R$3.oa8.64
R$o,oo

R$3.oz8,64
R$3.oa8,64

R$8.46z,a9
R$4.36o,z6

R$3.oa8,64
Rso,oo

R$3.oz8,64
R$3.oa8,64

R$o.oo

Rs8.45z,20
Rs3.oz8.64

R$3.oi8.64
Rs4.360.26
R$3.oz8.64

R$o.oo

R$9.659,65

R$2.0z2.43

R$2 .8a7, 4o
Rs4.o69,58

R$2 .4i4, 9i
R$o.oo

R$8.o49,7z

R$2 .8a7,4o
R$8o4,97

R$5.232,3a
R$4.024,85

R$o.oo

R$8.854,68
R$3.62z,37

R$2 .8l7,4o
Rs5.232,3a

R$3 .62 2 ,37

R$8 .854, 68
R$4 .77o, 94
R$3.219188

R$o.oo

R$z.4a4.gz
R$2 .4l4, 91
R$8.854,68

R$4 . 77o, 9 4
R$3.zi9 88

R$o.oo

R$8 .854, 68
R$5.232,3i

R$4.427,34
R$o.oo

R$8.854,68

R$5.8i3,68
R$z.6o9,94

R$o,oo

R$8.854,68
Rs6.395,o5

Rs4.427,34

96 de rate/o
atribufdo

lara FTMSP

7o%

7o%
5o%

5o%

5o%
9o%

7o%
7o%

5o%
5o%

So%
9o%
7o%

5o%

5o%
5o%
So%

9o%
5o%

7o%

5o%

9o%
5o%
5o%

5o%
7o%

5o%
8o%

5o%

5o%
So%

7o%

5o%
8o%

5o%

9o%
5o%

7o%
5o%
8o%

5o%
5o%

7o%
5o%

5o%

5o%
5o%
8o%

7o%

5o%
5o%

5o%

7o%

5o%
5o%

5o%
7o%

5o%
5o%

5o%

7o%

5o%
;o%

Didrias de

Viagens pages
lela FTMSP

R$4.226.ao
Rs3.o52,a8
Rsl.5o9,32

R$o.oo

R$z.5o9,32
Rs2.7l6.78
R$4.226.zo
Rs3.o52,a8
R$a.5og,32

R$o,oo
R$a.So9,32
R$2.7z6.78
R$5.922,83
Rsz.l8o,z3
R$a.5og,32

R$o,oo
R$a.Sog,32
R$2.7a6.78

R$o,oo
Rs5.9a6.54
Rsa.5og,3z
R$2.7i6,78
Rs2.i8o,a3
R$a.5o9,32

Rso,oo
R$6.76a,76
R$a.oo6.22
R$2.253,92
R$2.034,79
R$i.207,46

R$o,oo
R$5.634.8o
Rsa.4o8,7o

R$643,98
R$2.6z6.a6

R$3.622,37
R$o,oo

Rs6.a98,z8
R$z.8az,a9
R$2.253,92
R$2.6l6,a6
R$i.8u,z9
R$6.a98.z8
R$2 .385, 47
R$i.6o9,94

R$o,oo
R$a.207.46
Rsz.93a,93
R$6.z98.28
R$z .385, 47
R$a.6o9,94

R$o,oo
Rs6.a98,28
Rsz.6z6.i6
R$z.2z3,67

Rso,oo
Rs6.i98.28
Rsz.9o6.84

R$8o4,97
Rso,oo

R$6.a98.28
R$3.z97,53
R$2.2a3,67

set/z7
set/a7
set/a7
set/z7
set/a7
set/a7
out/a7
out/a7
out/a7
out/a7
out/a7
out/z7

nov/a7
nov/a7
dez/a7
dez/a.7

dez/z7
dez/z7
dez/a7
dez/a7
jan/a8
jan/a8
jan/a8
jan/a8
jan/a8
jan/a8
fev/a8
fev/a8
fev/z8
fev/z8
fev/z8
fev/a8
mar/a8
mar/a8
mar/a8
mar/a8
mar/a8
mar/oi
abr/z8
abr/x8
abr/a8
abr/a8
abr/a8
abr/a8
mai/a8
mai/a8
mai/z8
mai/z8
jun/a8
jun/z8
jun/a8
jun/a8
jul/a8
jul/z8
jul/a8
jul/a8
ago/a8
ago/a8
ago/a8

Carlos Antonio da Silva Gradim

Jimmy Keller Moreira da Silva
Roberta Kfuri Pacheco

Ana Carolina Henrique Lara
Hannah Rodrigues Drumond

Ingrid Arthur Vieira de Memo
Carlos Antonio da Silva Gradim
Jimmy Keller Moreira da Silva

Roberta Kfuri Pacheco
Ana Carolina Henrique Lara
Hannah Rodrigues Drumond

Ingrid Arthur Vieira de Meld
Carlos Antonio da Silva Gradim

Jimmy Keller Moreira da Silva
Roberta Kfuri Pacheco

Ana Carolina Henrique Lara
Hannah Rodrigues Drumond

Ingrid Arthur Vieira de Melo
Ana Carolina Henrique Lara

Carlos Antonio da Silva Gradim

Hannah Rodriguez Drumond
Ingrid Arthur Vieira de Meld

Jimmy Keller Moreira da Silva
Roberta Kfuri Pacheco

Ana Carolina Henrique Lara
Carlos Antonio da Silva Gradim

Hannah Rodriguez Drumond
Ingrid Arthur Vieira de Melo

Jimmy Keller Moreira da Silva
Roberta Kfuri Pacheco

Ana Carolina Henrique Lara
Carlos Antonio da Silva Gradim

Hannah Rodrigues Drumond
Ingrid Arthur Vieira de Melo

Jimmy Keller Moreira da Silva
Roberta Kfuri Pacheco

Ana Carolina Henrique Lara
Carlos Antonio da Silva Gradim

Hannah Rodriguez Drumond
Ingrid Arthur Vieira de Melo

Jimmy Keller Moreira da Silva
Roberta Kfuri Pacheco

Carlos Antonio da Silva Gradim

Jimmy Keller Moreira da Silva
Roberta Kfuri Pacheco

Ana Carolina Henrique Lara
Hannah Rodrigues Drumond

Ingrid Arthur Vieira de Melo
Carlos Antonio da Silva Gradim

Jimmy Keller Moreira da Silva
Roberta Kfuri Pacheco

Ana Carolina Henrique Lara
Carlos Antonio da Silva Gradim

Jimmy Keller Moreira da Silva
Roberta Kfuri Pacheco

Ana Carolina Henrique Lara
Carlos Antonio da Silva Gradim
Jimmy Keller Moreira da Silva

Roberta Kfuri Pacheco
Ana Carolina Henrique Lara

Carlos Antonio da Silva Gradim

Jimmy Keller Moreira da Silva
Roberta Kfuri Pacheco

R$3o.a86
Reza.8oa

R$z5.o93

Rsa7.44a.

Rsi5.o93
R$z5.o93
R$3o.a86
R$2i.8oz

R$a5.o93
Rs29.a88

Rsa5.o93
R$z5.o93
R$3z.6io
R$2z.8oz

R$a5.o93

R$a7.44a.

R$a5.o93

R$a5.o93
R$i7.44z.
R$32.6oz

R$i5.o93
R$zS.o93
R$2a.8oi
R$a5.2a3

R$a9.378

R$33.8o8

R$a5.4z8
R$z4.89a.

R$2i.Szo.
R$z4.489

R$a7.44z

Rs32.a98
R$a4.89i.

R$z5.026
R$22 .673

R$a6.o99

R$a7.44a

R$33.oo3.

R$a5.6g6
R$a4.89a.

R$22.793
Rsa5.696

Rs33.oo3.

R$2z.2ai.

R$15.294

R$a7.44z
R$z4.489

R$z4.489
R$33.oo3
R$2z .211.

R$z5.294
R$a7.44a.

Rs33.oo3.

R$22 .673

R$a6 .5oa.
R$a7.44z

R$33.oo3
R$23.254

R$a3.684
R$a7.44t.

Rs33.oo3.

R$23.836

3o
20

o4
20

R$24.a49.i3
R$a7.44i,o4
R$a2 .o74r5 6
R$a7.44z,o4
R$i2 .o74,S 6
R$a2 .o74,5 6
R$z4.a49,z3
Rsa7.44z/o4
R$a2 . o74.S6
R$29.a88.38
R$a2 . o74, 5 6

R$12.074J56
R$24.i49 a3
R$z7.44z,o4
Ruiz.o74,56
R$a7.44a,o4
R$a2 . o74. 56
R$12.074,56
R$i7.44a,o4
R$24.i49,z3
R$z2 .o74,56
R$12 .o74.56
Rsi7.44z.o4
Rsa2.a94,56
R$ag .378. 93
R$24.a49,a3
R$13.4z6.a8
R$a2.074 56
R$17.44Lo4
R$a2 .o74/5 6
R$17.44i,o4
R$24.a49,a3
R$a2 .o74. 56
R$14.221115
R$z7.44a.o4
Ruiz . 074156
R$a7.44a,o4
R$24.149113
R$az .o74, 5 6
R$az.o74,56
R$z7.56i,o4
R$12.074,56

R$24.l49il3
R$z7.44a,o4

Ruiz.o74.56
R$a7.44Lo4
R$a2 .o74, 56
R$i2 .o74, 56

R$z4.149113
Rsa7.44a,o4
R$az .o74.56
R$17.44lfo4
R$24.a49fa3
R$17.44lf o4
R$az .o74, 56
R$a7.44a o4
R$z4.149113
R$a7.44z.o4
R$a2 .o74,56
R$a7.44a.o4
R$24.a49 a3
R$17.44lfo4
R$i2.074,56

4i
3o
20

38
20

20

20

32

3o
20

o4
20
20
o4
33

20

3o
20

93

78

6a

96
62

20

47

o4

84
96
12

35
4a

o4
8a

93

96
35

93
8a

98
44
o4

47

47

8a

98
44
o4
8i
35

9o

o4
8z

72

5o
o4
8a

o9
9o
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CHEAT'R a
MU NIC. I PA L

Periods Funcion&rios do demonstrative de rateio Remunera $ao (a) Proventos (b)
Dijeren qa (a- b) =

Di&rias de
Viaaens

% de rateio
atribuido

lara FTMSP
Viagens pages

lela FTMSP

Di&rias de

ago/a8
set/a8
set/a8
set/a8
set/a8
out/a8
out/a8
out/a8
out/a8
out/a8
nov/a8
nov/a8
nov/z8
nov/z8
nov/a8
dez/a8
dez/a8
dez/a8
dez/a8

a

Ana Carolina Henrique Lara
Carlos Antonio da Silva Gradim
Jimmy Keller Moreira da Silva

Roberta Kfuri Pacheco

R$7.557.78 R $7.557.78 R$o,oo 5 o%
Rs33.oo3,8z R$24.a49a3 R$8.854168 7o%

R$23.254p72 R$a7.44ao4 R$5.8a3,68 50%

Rsz4.89i,96 R$a2.07456 R$2.8z7,40 5o%
R$i5.6g6.94 R$a5.6g6.94 Rso,o0 5o%
R$a7.441,04 R$i7.44z/o4 R$o,o0 5o%

R$33.oo3,8a R$z4.l49,z3 R$8.854,68 7o%
R$a3.535162 R$13.535162 R$o,o0 5o%

R$z3.836.o9 R$a7.44x,o4 Rs6.39505 5o%
R$a6.o99,4a R$i2.07456 R$4.024.85 5o%
R$a7.44Lo4 R$a7.44Lo4 R$o,o0 5o%

R$33.oo3,8z R$24.z49.a3 R$8.854,68 7o%
R$i3.535,62 R$z3.535.62 R$o,oo So%

R$25.58o,l9 R$a7.44a,o4 R$8.a39,l5 5o%

R$a5.696.93 Ruiz.o74,56 R$3.622.37 5o%

R$28.978,96 R$24.l49pl3 R$4.829,83 70%
R$z3.836.o9 R$a7.44ao4 Rs6.39S.o5 5o%
R$i4.489,47 Ruiz.o74,56 R$z.4i4.9z 5o%
R$z8.022,4a R$z5.696.94 R$2.325J47 50%

R$36.223,69 R$24.z49.a3 R$i2.074.56 7o%
R$24.4a7.46 R$i7.44zfo4 R$6.976,42 5o%

Rsa7.3o6,87 R$12.074f56 Rs5.2323i 50%

R$ag.a85,a4 R$a7.44a,o4 R$a.744.ao So%
Rs33.oo3.81 R$24.z49a3 R$8.854p68 80%

R$z2.673,35 R$z7.44a.o4 R$5.232.3a 5o%
R$aS.294,44 R$z2.07456 R$3.219188 50%

R$32.a98,84 R$24.149113 R$8.o49.7z 8o%
R$24.4a7.46 R$z7.44Lo4 R$6.976.42 5o%

R$i6.o99,4a R$i2.074.56 R$4.02485 5o%

R$3z.i98.84 R$z4.l49fl3 R$8.049171 8o%
R$24.998,8z R$a7.44i,o4 R$7.557i78 8o%

R$15.294144 R$a2.07456 R$3.2z9.88 50%
R$33.oo3f81 R$z4.149113 R$8.854168 8o%

Rs24.998.82 R$a7.44z.o4. R$7.557f78 8o%
R$a6.o99,4a R$a2.074.56 R$4.02485 5o%

R$33.oo3i81 R$24.l49fl3 R$8.854+68 80%
R$26.l6a.56 R$a7.44ao4 R$8.720,52 8o%
R$3z.39387 R$24.a49z3 R$7.244,74 8o%
Rs26.z6a,56 R$a7.44a.o4 R$8.7zo,52 8o%
R$33.oo3.8a R$24.l49,a3 R$8.854.68 8o%
R$24.4a7.46 R$

R$2.238.59a,5a R$1.772.533J7

de Auditoria de Desenvotvimento Humana e Meld Ambiente (CGM/AUDI/DHMA)

R$o,oo
R$6.a98,28
Rs2.9o6.84
Rsa.4o8,7o

R$o,oo
R$o,oo

R$6.l98.28
R$o.oo

Ana Carolina Henrique Lara
Ana Carolina Henrique Lara

Carlos Antonio da Silva Gradim
Hannah Rodrigues Drumond

Jimmy Keller Moreira da Silva
Roberta Kfuri Pacheco

Ana Carolina Henrique Lara
Carlos Antonio da Silva Gradim

Hannah Rodrigues Drumond
Jimmy Keller Moreira da Silva

Roberta Kfuri Pacheco
Carlos Antonio da Silva Gradim
Jimmy Keller Moreira da Silva

Roberta Kfuri Pacheco
Ana Carolina Henrique Lara

Carlos Antonio da Silva Gradim

Jimmy Keller Moreira da Silva
Roberta Kfuri Pacheco

Ana Carolina Henrique Lara
Carlos Antonio da Silva Gradim

Jimmy Keller Moreira da Silva
Roberta Kfuri Pacheco

Carlos Antonio da Silva Gradim
Jimmy Keller Moreira da Silva

Roberta Kfuri Pacheco
Carlos Antonio da Silva Gradim

Jimmy Keller Moreira da Silva
Roberta Kfuri Pacheco

Carlos Antonio da Silva Gradim
Jimmy Keller Moreira da Silva

Roberta Kfuri Pacheco
Carlos Antonio da Silva Gradim

Jimmy Keller Moreira da Silva
Carlos Antonio da Silva Gradim

Jimmy Keller Moreira da Silva
Carlos Antonio da Silva Gradim

Jimmy Keller Moreira da Silva
TOTAL

Forte: Elaboragao FTMSP com base em datos da Divisdo

R$3.a97.53
R$2.0a2,43

R$o,oo

R$6.i98,z8
R$o.oo

Rs4.o69,58
R$i.8n,z9
Rs3.38o.88

R$3.a97 S3

R$i.207,46

R$a.a62,74
R$8.452,19

R$3.488,21
R$z.6a6,a6

Rs872.05

Rs7.o83,74
R$z.6a6.a6

R$1.6o9,94
R$6.439,n
R$3.488,za

R$2.0a2,43
R$6.439,n
R$6.o46.2z
R$a.6o9,94

R$7.o83.74
R$6.o46,22

R$2.0a2.43
R$7.o83,74

R$6.976,4z

R$5.79S,79
R$6.o46,2z
R$6.439,77

R$6.046.22

jan/ag
jan/ag
jan/ag
jan/ag
fev/zg
fev/ag
fev/zg
mar/ag
mar/ag
mar/ag
abr/zg
abr/ag
abr/ag
mai/xg
mai/ag
mai/ag
jun/ag
jun/ag
jul/a9
jul/z9
ago/ag

RS3oo.9o8,2

Atualizando os valores despendidos pelo Instituto Odeon. desde a aplicagio da Glosa Parcial

at6 o m6s de dezembro de 20lg, tem-se que o faldo final de gastos indevidos no montante de

R$3oo.go8.2g(trezentos mil, novecentos e oito reais e vinte nove centavos), assim sendo, mant6m

se a glosa inicial no valor de R$ 272.974.5z (duzentos e setenta e dots mil novecentos e setenta e

quatro reais e cinqOenta e um centavos), portanto, uma atualizaqio do montante glosado de

R$27.933,78(vinte e fete milnovecentos e trinta e tr6s reais e setenta e oito centavos)

Conclus3o

Considerando as justificativas expostas no oficio nol63/FTMSP/20lg e os

entendimentos da FTMSP sabre os itens relacionados acima. a FTMSP manter6 a glosa de

go Paulo - SP.
CEP: Of 097-01 0. TEL: 4571 -0429 96



r
R$ R$56o.g6o,47(quinhentos e sessenta milnovecentos e sessenta reals e quarenta e sete

centavos), referente aos itens Glosas Diarias, Glosas de Viagens e Hospedagens, em sua

completude. e, parcialmente. o item Cartio De Credito Corporativo, apenas no que se

refere a gastos com o Conselho de Administragao, conforme tabela a seguir. ap6ndice a.

Ap6ndi f;

""'$7n£«*'." .,'n£ .., mf'':* ,,:n.A tran:iter;r ao
frist/tuts Odeon

Seguro - Jls (Liberty)
Cart3o De Credito Corporativo
Assessoria Juridica -
Drummond & Neumayr
Aditamento

Assessoria Juridica - R$ z4.28o,oo
Drummond Consultorla Eirelil '

Assessoria Juridica - Novaes & R$ 33.34L64
Achoa

Conta BB - 22.029-9 - R$ 20.000,00+
Remuneraqao de Coord
Rescis6es IBGC IRs 2.386.742,75+

Glosa de Diirias I R$ 27z.974r5z R$27.933178

Rs3oo.9o8.

H.'p'-'genie"' [ RSl59":'56 -..''-':
Rsz6o.o52.

z8

=SaldolnicialdaGlosa IRs3.o75 289rn
(-) Total da Glosa
mantida

(-) Segunda Glosa parcial
- Suqestao do Anexo3

A transferir ao Instituto I R$z.g84.68g,4z
Odeon

sados com restrig6es de uso, conforme descrito

em seus respectivos itens de recurso. ++Valores atualizados at6 Nov. 20zg/ mem6ria de
cilculo no corpo desse oticlo

t76/FTMSP/zoz9)

R$ 97z,3o

Rs 396,65

R$ z86.5o8,4o

Rs326.65

Rs56o.96o,
47

R$

Fim do Anex0 2

F.

CEP: 01097-010. TEL: 4571-0429
97



rJH11£r
Anexo 3 - Sugestao de aplicagao de Segunda Glosa

Senhora Diretora Gerd,

Segue considerag6es da Comissio sobre uma segunda aplicagio de llosa. ainda n3o
praticada pda FTMSP. referente ds despesas de 20z8 e zozg.

Oficio sugerido pda Comiss3o de Monitoramento e Avaliagio - Anexo ao Relat6rio da
comissio instituida pda Portaria no 020/FTMSP/20zg. alterada pda Portaria Ro
ozz/FTMSP/20z9.

Assunto: Glosa parcial de despesas consideradas irregulares e custeadas pelo Termo n '

oz/FTM/20zg, em atendimento a Ordem de Servigo nozg/20lg/CGM-AUTI e ao julgamento

definitivo da prestag5o de contas de zoz8 do Instituto Odeon.

Senhor Diretor.

A FUNDA(IAo THEATRO MUNICIPAL DE sAO PAULO (FTMSP), representada

neste ato, por sua Diretora Gerd, Maria Emilia Nascimento Santos, vem. peso presente.

glosar parcialmente o repasse de recursos, da segunda parcela de 20zg do Termo de

Colaborag5o oz/FTMSP/20z7. ao Instituto referente a despesas consideradas irregulares,

apresentadas nas recomendag6es e apontamentos da Ordem Servigo nolg/20lg/CGM-

AUTI, encaminhado no Oficio 348/FTM/20zg. que se destina a apresentar o resultado da

auditoria realizada na FTMSP. cujo objetivo era verificar a execugao do Termo de

Colaboragao no oz/FTMSP/20z7 e do julgamento terminativos da prestag5o de contas de

20z8

hens Glosados

1. Da despesa de passagem a6rea

Em atendimento a Ordem Serviqo nolg/20lg/CGM-AUTI -- Recomendag3o ool. Glosamos o

valor dispendido com a passagem a6rea paga ao Funcion6rio: lsmael lvo (CPF oz2.6o3.568-76), que

foi reservada e emitida passagem em Classe Executiva em 26/zz/20z7 para viagem a ser realizada

Avenida Sio .logo 281 - 1Q andar - Centro - Sio Paulo - SP
CEP: 01 097-010. TEL: 4571 -0429 yo



r
em 27/zz/zoz7 com trajeto Berlim - Zurique - S5o Paulo - Zurique - Berlim (Figura z), na qual

evidencia-se a falta de planejamento e economicidade

Figura 1 - Comprovante Passagem a6rea do Sr. lsmael lvo

12 0Q12200395 22/'12 Emp:'b Fil:l- Pst:l-PC:171 62z/20't7 21 .277.67 468.2C

p'\x: ivoililli A L M in 05.M6t72- aEngX'vZn'/SAOtCPUVZKH/s

Sdicilante. KEITH SPARES

M:AUTH

ER(T

90.00

XL} . 27/12/2017 - 20:20 -X

21 .83S . 87

A FTM entende que a viagem paga. por meio de recursos advindos da parceria n3o

apresentou justificativa condizente devido ifalta de apresentag3o do plano de trabalho, reunites e

atividades. O next de causalidade juntamente com documentos que comprovem as agoes

desenvolvidas em prol do Theatro Municipal n3o foi apresentado de forma detalhada e clara.

ademais, visto que se trata de trecho de viagem internacional com reserva realizada sem o minimo

de anteced6ncia. conclui-se que a falta de planejamento do Instituto Odeon onerou

desnecessariamente o termo. Portanto, glosamos, conforme apresentado na figura z, o valor de R$

zz.835,87 (vinte e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

11. Duplicidade de pagamento de criagao e adaptagao de prqetos c6nicos de dania e

obras coreogrificas

Em atendimento a Ordem Servigo nolg/20lg/CGM-AUTl- Recomendagao 022. Glosamos o

valor de R$ zzo.ooo,oo (cento e vinte mil reais) em razio de contrato celebrado junta a empresa

lsmael lvo Espet6culos de Dania Eireli(CNPJ 3z.439.327/oooh-98), cujo objeto sio os direitos

autorais por projetos c6nicos de dania e obras coreogr6fica. conforme comprovantes abaixo:

Pris, cabe ao Diretor Artistico Bald as seguintes atribuig6es SA n.o o3/OS oz9/20z9/CGM

AUDI, apud OSz9/CGM-AUDI/20Z9, P Zo5):

SP.

CEP: Of 097-010. TEL: 4571-0429
99



b "Dirige tados os espetdculos de dania do bald da Cidade de Sdo Paulo.
B Crib e adapts proyetos c6nicos de dania e obras coreogr6lficas.
. Aprova, planqa e acompanha todd programagao artistica envolvendo o

Bale.

Avalia aspectos artisticos, t6cnicos efinclnceiros relacionados ao corps
artistico.

e Responsdvel pda qualldade artistica do Bald da Cidade de Sdo Paulo
. Dirige equips e recursos t6cnicos, administrativos e humanos no corps

artistico.

. Distribui os pap6is aos ballarinos, conforms avaliagao artistica. tdcnica e

espec©c/dames do espetdcu/o. " (Grifo Nosso)

Sendo assim. o contrato foi firmado ap6s o vinculo do funcion6rlo com o Instituto Odeon. e,

desta forma. a CGM depreende que o pagamento de direitos autorais a funcion6rio o qual ji possui

como atribuiq3o precipua a elaboragio de coreografias se torna indevido, visto que ocasiona a

duplicidade de pagamentos e consequente prejuizo ao er6rio pt3blico (OSz9/CGM-AUDI/zoz9

p.zo5). Entendimento que corrobora com o da FTMSP. portanto, glosamos o valor R$ a20.000,00

(cento e vinte mil reais) referente a pagamento indevido sobre objeto de serviqo ja pactuado via

contrato de trabalho CLT do Diretor Artistico Bald.

111 Gastos indevidos com livros de gestio corporativos

Os gastos associados aos relat6rios de gest3o do Instituto Odeon nio sio de

responsabilidade do Termo de Colaboraq3o, pris sua confecq3o, publicaq3o e distribuiq3o n3o sio

demandas legais ou processuais discriminadas e exigidas no mesmo, sendo assim. n3o hi razio para

tais despesas serem custeadas pda FTMSP. Em complemento, o relat6rio de gestao, denominado

'lluminar 6 Preciso", trata-se de uma publicag3o volunt6ria da instituig5o, a qual poderia ter fido

realizada exclusivamente no formato eletr6nico, de maneira econ6mica e acessivel. O simples fato

de terem apresentado o Theatre Municipalem seu escopo nio gera a obrigaq3o de pagamento por

parte da FTMSP de corroborar nas custas dele. Entende-se que nenhuma custa associada a

publicidade da gestao do Instituto deva ser custeada pda parceria sem a devida pr6via autorizagao

da Diretoria da FTMSP. a qualdeve apresentara devida motiva$5o para tal.

Tabela 2 - Gaston com o LivroJg$glt3o -- lluminar 20a7
da Despesa

lucoes artisticas nf naditivo com a spktacaolrcela comRessarcimento

Data Pa

l

tro - Sio Paulo - SP.

CEP: Of 097-010. TEL: 4571-0429
100



r
Reemb ref zo parcela 4o% do aditivo com a :oz8roducoes artisticas nf no R$ 4.z6o,oo

artistspkReembzz/ol
:oz8or correio - oref. envio do livro de relatorio de g 201'Reemb de des

ias do relatorio de gestao zoi7. nf 3003 -imprint grafica e editora
R$ 7.4oo,ooo6/o6

R$z7.8Tata de despesas realizadas com o Livro Gestio: lluminas 6 Precise em 20z8 20

Fonte: F'nVISP, todos os pagamentos forum realizados no exerclcio de 20z8

Os gaston que envolveram a elaborag3o, impress3o e divulgag3o do Livro de gest3o 'lluminar

6 Preciso ' est3o detalhados na tabela 2 e envolvem o pagamento da consultoria SPK Produg6es

Artisticas e Programagio VisuaILtda. os gastos com impress3o e despesa logistica.

Com relaq3o aos gaston com o Planejamento Estrat6gico, com a consultoria J.Leiva e a

consultoria J.L Produq6es foram considerados antiecon6micos e n3o autorizados pda direg3o da

FTMSP. Em complements, o Oficio no577/2018 - SMC-GAB ao Instituto Odeon. sob assunto 'An61ise

do planejamento estrat6gico proposto pelo Instituto Odeon ' teceu diversas criticas sobre a forma e

conte6do como o planejamento foielaborado, demonstrando de forma clara e objetiva o desacordo

com o planejamento apresentado.

Sendo assim. a tabela 3 apresenta os disp6ndios com planejamentos estrat6gicos

considerados irregulares peso Grupo de Trabalho Portaria n ' ozg/SMC-G/20zg ajustado com base

nas informaq6es apresentadas no Oficio nol77/Odeon/20lg. como segue=
2018

Valor Estornado
esconsiderado

R$ qo.83z
R$

Fonte: FTMSP

Por fim. apresenta-se a tabela 4 que consolida a discuss3o a cerca do item Livro de Gest3o,

mantendo a nomenclatura do Grupo de Trabalho Portaria no ozg/SMC-G/zozg para fins de coer6ncia

io Paulo - SP.
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r
e comparabilidade. dos valores custeados indevidamente peso Termo de Colaborag3o

oz/FTMSP/20z9 .

Gastos Indevidos com o item bjylgde Gest3o - 20z8Tabela
Descri da Despesa

Plan. Estrateqic 20z8 - J.Leiva

realizadas com ojlql!!JLivro de Gest3ccTotal de des

Data P

zoa8

zoz8

Rsz7.837,zo

Rs 69.746.45
Rsz9z.a5lr5o
Rsz '

Forte: FTMSP

Portanto, considerando plausiveis os questionamentos apresentados no oficio no z87

FTMSP/zozg e improcedentes e/ou insuficientes as explicaq6es e justificativas oferecidas pele

Instituto Odeon. glosamos o valor de R$ 279.735,z5(duzentos e setenta e nave. setecentos e trinta e

cinco reais e quinze centavos), associado a gastos com o planejamento e execug3o de livros de

gest3o administrativos.

IV. Gastos indevidos com Conselho Administrativo

Conforme apontamento da FTMSP no oficio de reprovaqao das contas de 20z8 do Instituto

Odeon (oficio nol77/Odeon/20lg) e apontamentos CGM OS oz9/zoz9/CGM-AUDI; "CONSTATAgAO

ooz - Irregularidade cometida pelo Instituto Odeon: gastos excessivos em viagens e estadias e

inexist6ncia de ato convocat6rio para a realizaq3o de tail despesas", como segue:

nstituto Odeon
de

Valor
esa

R$ 6oq.8

R$ 4.86

R$ 2

R$ lo5,o7

R$ z.986.zz

R$ z.6 z6

R$ z.485,z8

R$ 6 2

R$ 4.9S31$g
R$ q.z50,0

R$ z.

R$ 2.12

R$ 3.oz6.84
6R$ 2.0

R$ zz.654.z6

R$6o.o9z,89

Fonte: OS oz9/CGM/2019.

ntro - Sio Paulo - SP.
CEP: Of 097-010. TEL: 4571-0429
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A CGM afirma que "Apesar de existir o rateio dos sa16rios dos colaboradores, n3o foi possivel

identificar qualquer divis3o do valor da passagem para Conselheiros/Colaboradores que saem de

Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, bem como para os funcion6rios que trabalham em S5o Paulo e

viajam para participar de reunites do conselho do Instituto Odeon ou, no caso dos que possuem

sa16rios rateados, para exercer parte do seu trabalho na filialcarioca"(OS oz9/CGM/zoz9)

Enfatizamos que dentre os requisitos necess6rios para a exist6ncia de entidades nos molded

do Instituto Odeon hia formagao do Conselho Administrativo/Fiscal. Sendo assam qualquer

demanda relacionada ao funcionamento desse Conselho 6 de total responsabilidade do Instituto

Odeon. incluindo despesas relacionadas is suas atividades.

Sobre a atuaq3o do Conselho em relag3o igest3o do complexo Theatro Municipal, n3o hi

comprovag5o de que alguma reuni3o do Conselho tenha ocorrido nesse sentido, uma vez que sequer

documentag3o, talcomo Ata de Reuni3o, tenha fido apresentada.

Ainda que fossem apresentadas atas que efetivamente justificassem o custeio das reunites

do Conselho (que explicitassem o assunto Theatro Municipal nas suas discuss6es e deliberag6es),

cabe salientar que as justificativas do Instituto Odeon em ambos os apontamentos (do oficio

z77/Odeon/20zg e da OS Olg/CGM/20lg)J n3o explicam o porqu6 da inexist6ncia de aplicaq3o de

rateio com a filialdo Rio de Janeiro.

Na tabela a seguir apresentamos as despesas associadas ao conselho, subdivididas em

"Alimentagio/Catering", "Cart6rio", "Hospedagens", "Despesas De Locomoq3o - Taxi -

Estacionamento - Combustivel", "Papelaria", "Passagens", E "Servigos Prestados PJ", os quais

totalizam R$ 47.oo4.oz (quarenta e fete mil, quatro reais e um centavo), despendidos ao longo do

ano de 20z8 com o conselho de administragio do Instituto Odeon.

SP.

CEP: Of 097-010. TEL: 4571-0429
103
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Portanto, considerando plausiveis os questionamentos apresentados no oficio no z87

FTMSP/zolg e na Constataqao ooz do Relat6rio de Auditoria OS ozg/CGM-AUDI, e improcedentes

e/ou insuficientes as explicag6es e justificativas oferecidas pelo Instituto Odeon, glosamos o valor de

R$ 1-07.og6.go (cento e fete mil noventa e leis reals e noventa centavos), associado a gastos com o

Conselho de Administraq5o.

CONCLUSAO

Em resumo, os itens glosados apontam para a falta de interesse p6blico nas agnes deliberadas pelos

dirigentes do Instituto Odeon, onerando o eririo pt3blico via Terms de Colaborag5o, apresentados

ao bongo dense oficio:

Tabela 7- Resumo dos itens de despesas - 20z8- 20z9

ValoresDescrigao da Despesa Irregular Glolqg!Item
Rs 2z.835,8Desoesas com passaqem aerea. em 20z8

Duplicidacle de pagamento de criag3o e adapta$ao de projetos c6nicos de dania e R$ 120.000,00
obras coreoarificas, incorridas em 20z8 e 201

R$ 2 l
R$ z07.0q6.9olv

Totalda Segunda Glosa PqlcialjRS cz8.66 2

Fonte: FTMSP

De forma a configurar uma agro tempestiva da FTMSP em reparar o dano ao er6rio e

atender ao interesse p6blico, o saldo remanescente da primeira glosa parcial, efetuada por meio do

oficio no z76/FTMSP/zoz7. cujos valores foram reconsiderados apes recurso apresentado peso

Instituto Odeon. via oficio no z63/Odeon/20zg. e ap6s apresentag3o de recurso via OS ozg/CGM-

AUDI/20zg, os quais s3o as fontes de informa$3o para execug3o da presente glosa.

Assim. o valor a ser repassado ao Instituto Odeon remanescente da primeira glosa parcial

efetuada pda FTMSP seria no valor de R$56o.g6o.47 (quinhentos e sessenta mil novecentos e

sessenta reais e quarenta e sete centavos), conforme Anexo z, sugerido pda Comiss3o nesse

relat6rio. Considerando os valore apontados na tabela resumo acima. o repasse a ser efetuado ao

Instituto Odeon desconta o montante de R$ 528.667.g2 (quinhentos e vinte oito mil, seiscentos e

sessenta e sete reais e noventa e dois centavos).
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Tabela 8 -- Segunda Glosa de 20zg - apresentaqao da movimentaq3o dos recursos glosados

Djicio n ' SAtese do Conteddo Saldo Iniciat
llosa mantida

z76/FTMSP/3919.
Nova Gloss

z76/FTMSP
/20z9

z63/Odeon/
2C

lo Glosa parcial- 2o parcels de zozg R$ 3.o74.3a7 8a

Anexoz

Portanto, conforme apresentado no demonstrativo acima. o repasse final a ser transferido

ao Instituto Odeon 6 o montante de R$z.g84.68g,42(um milh6es, novecentos e oitenta e quatro mil,

seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e dots centavos), considerando os recursos ja

apresentados no via oficio no z63/Odeon/zozg e OS ozg/CGM-AUDI/20zg/ considerar-se-6 os prazos

legais para recurse e manifestag3o da proponente.

Fim do Anexo 3

Aveni.da S&o Jo&o
CEP : 01097 -OIO .

281 - 1g anbar
TEL : 457 1- 042 9

Centro s6.o Paulo - SP
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