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Governança do Observatório Social
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Assembleia Geral 

(associados e entidades)

Conselho administrativo

(7 Voluntários)

Secretaria Executiva

(3 Profissionais Contratados)

Estagiários

(Convênio com Instituições de Ensino)

Voluntários

(Especialistas)



2º Relatório Quadrimestral –Maio a Agosto 20152º Relatório Quadrimestral –Maio a Agosto 2015

Gestão Pública Educação Fiscal

Transparência Ambiente Negócios

Licitações
Obras
Convênios
Estoques
Processos

Feirão do Imposto
Concurso Redação

Semana Cidadã
Palestras

Teatro

Indicadores
Relatórios
Portal da Transparência
Capacitação dos Conselhos

Cadastro Gratuito
Capacitação das MPEs

Divulgação das Licitações

Eixos de Atuação
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Fluxograma
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O que é um Observatório Social (OS)?

É um espaço para o exercício da cidadania, que deve

ser democrático e apartidário e reunir o maior número

possível de entidades representativas da sociedade civil

com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão

pública.

Cada Observatório Social é integrado por cidadãos

brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se

em atitude: em favor da transparência e da qualidade na

aplicação dos recursos públicos. São empresários,

profissionais, professores, estudantes, funcionários

públicos e outros cidadãos que, voluntariamente,

entregam-se à causa da justiça social.
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Como Funciona?
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Atuando como pessoa jurídica, em forma
de associação, o OS prima pelo trabalho
técnico, fazendo uso de uma
metodologia de monitoramento das
compras públicas em nível municipal,
desde a publicação do edital de licitação
até o acompanhamento da entrega do
produto ou serviço, de modo a agir
preventivamente no controle social dos
gastos públicos. Além disso, o
Observatório Social atua em outras
frentes, como:

• a educação fiscal, demonstrando a
importância social e econômica dos
tributos e a necessidade do cidadão
acompanhara aplicação dos recursos

públicos gerados pelos impostos.

• a inserção da micro e pequena empresa
nos processos licitatórios, contribuindo
para geração de emprego e redução da
informalidade, bem como aumentando
a concorrência e melhorando qualidade
e preço nas compras públicas.

• a construção de Indicadores da Gestão
Pública, com base na execução
orçamentária e nos indicadores sociais
do município, fazendo o comparativo
com outras cidades de mesmo porte.

• E a cada 4 meses realiza a prestação de
contas do seu trabalho à sociedade.
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Balancete  O.S. Teresópolis

2º Relatório Quadrimestral –Maio a Agosto 2015

Referente aos meses de maio a agosto

Receita 7.847,04R$             8.339,71R$           9.252,73R$             8.087,97R$             

Despesa 7.306,92R$             6.216,96R$           5.903,67R$             9.071,81R$             

Resultado Mensal 540,12R$               2.122,75R$           3.349,06R$             983,84-R$               

Disponível 31/mai 30/jun 31/jul 31/ago

Saldo anterior 6.897,53R$                7.437,65R$             9.560,40R$                12.909,46R$              

Variação Mensal 540,12R$                   2.122,75R$             3.349,58R$                983,85-R$                   

Banco 2.942,82R$                          3.951,53R$                      6.201,82R$                          3.945,09R$                          

Poupança 4.440,84R$                          5.570,54R$                      6.708,16R$                          7.856,06R$                          

Caixa 53,99R$                                38,33R$                             -R$                                     124,46R$                              

Saldo 7.437,65R$             9.560,40R$           12.909,98R$           11.925,61R$           

Resumo
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Atividades do O.S. Teresópolis
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1
Palestra de Sensibilização aos
Colaboradores da Alterdata;

2
Palestra Lei Anticorrupção da 
Pessoa Jurídica – CGU;

3
Palestra Professora Caroline 
Tema: Controle Social como 
Ferramenta de Combate à 
Corrupção.

3

1

2
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1
Evento Batalhão P.M;

2
Palestra COPETE;

3
Participação no 2° Encontro
Regional dos OSs da Região Sudeste
e 4° do Estado de São Paulo.

3

21

Atividades do O.S. Teresópolis
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Maio a Agosto 2015

2º Relatório Quadrimestral
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Portal da Transparência
1° Quadrimestre
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Portal da Transparência
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A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,
regulamenta o direito de acesso a informação previsto na
Constituição. Conhecida como LAI (Lei de Acesso a
Informação). Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de
2012 e criou mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa,
sem necessidade de apresentar motivo, receber informações
públicas requeridas a órgãos e entidades públicas. Uma Gestão
Pública transparente permite à sociedade colaborar no
controle das ações de seus governantes, com o objetivo de
monitorar se os recursos estão sendo utilizados como
deveriam.

Entre os princípios mais importantes da Lei, está o de
que a publicidade e a transparência das informações é a regra, e
o sigilo, a exceção. O acesso pode ser restringido apenas em
situações específicas, como em algum caso em que a
divulgação das informações coloque em risco a segurança da
população, do estado, ou a defesa do Território Nacional. A
Controladoria Geral da União (CGU), é o órgão responsável
para monitorar a aplicação da LAI.

É garantido a qualquer CIDADÃO, o pleno acesso às
contas públicas, nos gastos, despesas, licitações entre outros, o
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA é a ferramenta da qual o cidadão
se utiliza para receber informações através da internet, sem sair
de casa de maneira simples. É de sua importância que o
cidadão tenha acesso a estas informações, para que

entenda onde está sendo gasto o dinheiro ´público. A
participação ativa da sociedade é imprescindível para garantir o
bom uso dos recursos públicos. A participação e o controle
social não são apenas um direito de cada cidadão, mas,
também, um dever. Sua participação na tarefa de controlar o
gasto do dinheiro público é muito importante.

A promoção da TRANSPARÊNCIA e do ACESSO A
INFORMAÇÃO é considerada medida indispensável para o
fortalecimento da democracia e para a melhoria da Gestão
Pública.
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Portal da Transparência
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Portal da Transparência
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2° Quadrimestre
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Portal da Transparência
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2° Quadrimestre
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O que ganhamos com um portal atualizado?

• Garantimos a eficiência e a eficácia no
controle social, ou seja na gestão dos recursos
públicos;

• A eficácia resulta da relação entre metas
alcançadas versus metas pretendida e a
eficiência significa fazer mais com menos
recursos;

• Asseguramos maior divulgação, trazendo o
envolvimento do cidadão com a “COISA”
pública, ou seja, o que é de TODOS.

• Transparência é quando sabemos ONDE,
COMO e POR QUE o dinheiro está sendo
gasto;

• Temos a oportunidade de monitorar e
acompanhar o que é feito com o dinheiro de
nossos impostos.

“A participação popular, a ação
coletiva na gestão e o controle é um
instrumento que vem diminuindo as
irregularidades e melhorando a
resolução de problemas, tornando
mais eficiente e eficaz o
gerenciamento e a execução de
políticas públicas e de instituições
públicas governamentais, trazendo
mais transparência e clareza, e
gerando maior fiscalização em
relação às atividades desenvolvidas,
aos recursos e aos serviços
direcionados ao setor público”
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O que ganhamos com um portal atualizado?
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Envolvimento 
do cidadão 

com a 
“COISA” 
pública

Melhoria na 
aplicação dos 

recursos 
públicos

Transparência 
da aplicação 
dos recursos 

públicos
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Transparência: dificuldade de acesso 
às informações públicas

Desde que iniciou suas atividades, o Observatório
Social de Teresópolis encaminhou diversos pedidos de
informação ao Executivo e Legislativo Municipais.
Contudo, muitos desses pedidos ficaram sem resposta,
tiveram sua apreciação condicionada à apresentação de
determinados documentos ou tiveram o acesso negado.

Executivo Municipal

● Pedido de Acesso à Informação:

Ofício n°. 065/2015 – Diagnóstico da Merenda Escolar.

Informações solicitadas não concedidas.

O Executivo Municipal informou ao Observatório Social
que a cidade de Teresópolis já possuía órgão fiscalizador
da qualidade da alimentação escolar – o CAE (Conselho
de Alimentação Escolar) – sendo este o órgão legitimado
para apresentar as respostas aos questionamentos
formulados, desde que concordasse com a liberação das
informações.

● Pedidos de Acesso à Informação:

Ofícios n°. 192/2015 e 210/2015.

Solicitação de comunicação de entrega das mercadorias

que efetivamente viessem a ser adquiridas pelo
Município, referentes ao Pregão Presencial n°. 028/2015
(aquisição de material de papelaria) e ao Pregão
Presencial n°. 031/2015 (aquisição de material esportivo).

Negado o acesso às informações solicitadas.

O Executivo Municipal alegou que o OS Teresópolis estava
querendo privilégios e ressaltou que o pedido de acesso à
informação sobre a entrega das mercadorias licitadas não
resguardava o direito da coletividade, mas somente do
próprio Observatório Social.

Tendo em vista a dificuldade de acesso às
informações públicas produzidas pela Prefeitura
Municipal de Teresópolis, o Observatório Social
encaminhou, simultaneamente, ofício à Câmara dos
Vereadores e ao Ministério Público Estadual solicitando a
tomada de providências. Em razão dessa atuação, o
Ministério Público determinou a juntada do relato feito
pelo OS Teresópolis à representação ICP n°. 006/2013-T-
CID, visto que os fatos narrados já eram objeto de
procedimento instaurado no âmbito da promotoria.
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Transparência: dificuldade de acesso 
às informações públicas
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 Ofício à Prefeitura em março de 2015;

 Resposta em agosto de 2015;

 Conselho de Alimentação Escolar –
Órgão responsável pela fiscalização da 
merenda.

Diagnostico da Merenda Escolar
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 Ofício à Prefeitura; 

 Negativa de acesso à informação;

 Alegação de privilégio.
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Transparência: dificuldade de acesso 
às informações públicas

Acompanhamento da entrega
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Dificuldade de acesso às informações 
públicas

 Ofícios à Prefeitura;

 Ausência de resposta;

 Mais de 40 dias sem acesso aos processos.

Falta de acesso aos processos
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Monitoramento das Licitações Municipais

No período de maio a agosto/2015,
o Observatório Social de Teresópolis
continuou realizando o
acompanhamento do Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro e do Diário
Oficial da União, com a finalidade de
verificar os processos licitatórios
ocorridos no âmbito do Poder
Executivo do Município.

Durante o quadrimestre foram
verificadas as publicações e/ou
ocorrências de Pregões Presenciais,
Concorrência, Inexigibilidades de
Licitação, Dispensas de Licitação e
Leilão, conforme descrito a seguir.

2º Relatório Quadrimestral –Maio a Agosto 2015

Mural de licitações
Prefeitura Municipal de Teresópolis
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Durante o segundo quadrimestre de
2015, foram publicados na imprensa
oficial a realização de novos pregões,
bem como o cancelamento e a
revogação de pregões publicados no
primeiro quadrimestre (período de
janeiro a abril/2015).

No detalhamento a seguir, também
foram incluídos os pregões presenciais
publicados no Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro no primeiro quadrimestre
(janeiro a abril/2015), com previsão de
ocorrência do certame para o segundo
quadrimestre (maio a agosto/2015).

Pregão Presencial

Monitoramento das Licitações Municipais

Pregões publicados no 2° quadrimestre (maio a
agosto/2015) para a aquisição de bens e serviços;

Quantidade: 17 pregões presenciais, dos quais 14
foram publicados sob o Sistema de Registro de Preços.

Secretarias Solicitantes: Secretaria Municipal de
Administração, Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de
Educação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Secretaria Municipal de Obras Públicas, Secretaria
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança
Pública, Secretaria Municipal de Serviços Públicos e
Fundo Municipal de Saúde.

◦ Alguns pregões apresentaram em seu edital mais de
uma Secretaria solicitante. Ex.: Pregão Presencial n°.
019/2015, registro de preços, pelo período de 12
meses, de botijas de gás (somente o líquido), solicitado
pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, Secretaria Municipal de
Administração e Secretaria Municipal de Saúde.
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RELAÇÃO DE SECRETARIAS SOLICITANTES (POR QUANTIDADE):

 Secretaria Municipal de Administração: 04

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: 01

 Secretaria Municipal de Educação: 04

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 02

 Secretaria Municipal de Obras Públicas: 01

 Secretaria Municipal de Saúde: 05

 Secretaria Municipal de Segurança Pública: 02

 Secretaria Municipal de Serviços Públicos: 01

 Fundo Municipal de Saúde: 03

Valor total estimado: Até R$ 20.380.957,34

2º Relatório Quadrimestral –Maio a Agosto 2015

Monitoramento das Licitações Municipais
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Pregões publicados no 1° quadrimestre (janeiro a
abril/2015) para a aquisição de bens com previsão de
ocorrência dos certames no 2° quadrimestre (maio a
agosto/2015);

Quantidade: 05 pregões presenciais, todos sob o Sistema
de Registro de Preços.

Secretarias Solicitantes: Secretaria Municipal de Educação,
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Fundo
Municipal de Saúde.

◦ O Pregão Presencial n°. 023/2015, registro de preços,
pelo período de 12 meses, de combustíveis (gasolina
comum, óleo diesel comum e álcool comum), apresentou
em seu edital mais de uma Secretaria solicitante: Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Segurança
Pública e Fundo Municipal de Saúde.

RELAÇÃO DE SECRETARIAS SOLICITANTES (POR
QUANTIDADE):

 Secretaria Municipal de Educação: 02

 Secretaria Municipal de Segurança Pública: 01

 Fundo Municipal de Saúde: 04

Valor total estimado: Até R$ 3.715.091,53

2º Relatório Quadrimestral –Maio a Agosto 2015

Monitoramento das Licitações Municipais
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Pregões publicados e cancelados no 2°
quadrimestre (maio a agosto/2015) para a
aquisição de serviços;

Quantidade: 01 pregão presencial
publicado sob o Sistema de Registro de
Preços.

Objeto: Confecção de portfólio, agenda e
livro para a Secretaria Municipal de
Educação (Pregão Presencial n°.
029/2015).

Secretaria solicitante: Secretaria Municipal
de Educação.

Valor estimado: Até R$ 303.035,00
CANCELADO (Cancelamento publicado no
Diário Oficial em 25 de junho de 2015).

2º Relatório Quadrimestral –Maio a Agosto 2015

Monitoramento das Licitações Municipais
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Monitoramento das Licitações Municipais

Pregões publicados no 1° quadrimestre
(janeiro a abril/2015) e cancelados no 2°
quadrimestre (maio a agosto/2015) para a
aquisição de serviços;

Quantidade: 02 pregões presenciais, ambos
publicados sob o Sistema de Registro de
Preços.

Objeto: Fornecimento de alimentação para as
Unidades de Pronto Atendimento (Pregão
Presencial n° 013/2015); Kit de lanches
(Pregão Presencial n°. 014/2015).

Secretarias Solicitantes: Fundo Municipal de
Saúde.

Valor total estimado: Até R$ 2.335.000,00

CANCELADOS (Cancelamentos publicados no
Diário Oficial em 03 de agosto de 2015).
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Pregões publicados no 1° quadrimestre
(janeiro a abril/2015) e revogados no 2°
quadrimestre (maio a agosto/2015) para a
aquisição de bens;

Quantidade: 01 pregão presencial.

Objeto: Aquisição de Ambulância (Pregão
Presencial n°. 115/2014).

Secretaria Solicitante: Fundo Municipal de
Saúde.

Valor estimado: Até R$ 138.000,00
REVOGADO (Revogação publicada no
Diário Oficial em 24 de agosto de 2015).
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Monitoramento das Licitações Municipais

Pregão Presencial
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Durante o período de maio a agosto/2015, o
Observatório Social de Teresópolis verificou a
publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro de 01 licitação sob a modalidade de
Concorrência para a contratação de empresa
especializada para instalação de equipamentos e
prestação de serviços de nefrologia em unidade de
saúde pertencente ao Município.

Quantidade: 01 concorrência.

Secretaria Solicitante: Secretaria Municipal de
Saúde.

Valor estimado: Até R$ 5.700.000,00

2º Relatório Quadrimestral –Maio a Agosto 2015

Monitoramento das Licitações Municipais

Concorrência
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Monitoramento das Licitações Municipais

Durante o período do segundo quadrimestre, o
Observatório Social de Teresópolis verificou a
publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro do adiamento da Convocação Pública n°.
001/2014 para gerenciamento e cogestão da
Unidade de Pronto Atendimento e Serviços de
Pronto Atendimento do Município, a qual havia
sido publicada na imprensa oficial durante o
primeiro quadrimestre (janeiro abril/2015).

Quantidade: Apenas publicação do adiamento da 
Convocação Pública n°. 001/2015.

Secretaria Solicitante: Fundo Municipal de Saúde.

Valor estimado: Até R$ 1.280.599,27 

ADIADA “SINE DIE” (Adiamento publicado no 
Diário Oficial em 06 de maio de 2015).

Convocação Pública
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O Observatório Social de Teresópolis, durante os
meses de maio a agosto/2015, observou, ao
realizar o monitoramento da imprensa oficial, a
publicação de 03 inexigibilidades de licitação.

Quantidade: 03 inexigibilidades de licitação.

Secretarias Solicitantes: Secretaria Municipal de
Educação e Secretaria Municipal de Segurança
Pública.

RELAÇÃO DE SECRETARIAS SOLICITANTES (POR
QUANTIDADE):

● Secretaria Municipal de Educação: 02

● Secretaria Municipal de Segurança Pública: 01

2º Relatório Quadrimestral –Maio a Agosto 2015

Monitoramento das Licitações Municipais

Inexigibilidade de Licitação

* Valor referente a duas inexigibilidades
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Durante o período de maio a agosto/2015 ocorreram 17
Dispensas de Licitação, que juntas somaram o valor de R$
60.744,30. No entanto, apenas 01 delas foi publicada no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro; as restantes, além de não
terem sido publicadas na imprensa oficial em razão da
justificativa do Executivo Municipal de terem apresentado
valor não superior a R$ 8.000,00 , também não foram
disponibilizadas no Portal da Transparência do órgão público.

Tendo em vista a falta de publicação e divulgação das
dispensas ocorridas no período, o Observatório Social de
Teresópolis solicitou, por meio de ofício, em 29 de julho de
2015, o acesso e a retirada de cópias aos processos de
dispensa de licitação não publicados. Todavia, até o dia 31 de
agosto de 2015, a informação requerida não foi concedida.

•Dispensas ocorridas no 2° quadrimestre (maio a agosto/2015);

Quantidade: 17 dispensas de licitação.

Secretarias Solicitantes: Não informado.

Valor total: R$ 60.744,30

Monitoramento das Licitações Municipais

Dispensa de Licitação
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Monitoramento das Licitações Municipais

Dispensas de Licitação no 2° Quadrimestre
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Durante o transcorrer do segundo
quadrimestre, o Observatório Social de
Teresópolis também verificou a publicação, no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, do
Leilão Público n°. 001/2015 para venda,
através de maior lance, de viaturas e sucatas
consideradas inservíveis para o serviço público.

Quantidade: 01 leilão público.

Lance mínimo veículos: R$ 59.600,00.

Lance mínimo sucatas: 800,00.
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Monitoramento das Licitações Municipais

LeilãoDispensas publicadas no 1° quadrimestre (janeiro
a abril/2015) e canceladas no 2° quadrimestre
(maio a agosto/2015);

Ao longo do segundo quadrimestre, o
Observatório Social de Teresópolis verificou a
publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro do cancelamento da Dispensa de
Licitação n°. 021/2015, referente à aquisição de
02 ambulâncias UTI completas, no valor unitário
de R$ 212.000,00, perfazendo o total de R$
424.000,00.

Quantidade: 01 dispensa de licitação.

Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de
Saúde.

CANCELADA (Cancelamento publicado no Diário
Oficial em 28 de agosto de 2015).
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Durante o primeiro quadrimestre, o Executivo Municipal
publicou no Diário Oficial o Pregão Presencial n°. 006/2015,
sob a forma de registro de preços, para a aquisição de
material hospitalar, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde.

O Observatório Social de Teresópolis, seguindo a
metodologia de trabalho da rede de controle social OSB –
Observatório Social do Brasil, realizou a análise do respectivo
processo e edital de licitação, constatando alguns pontos que
suscitaram dúvidas, tais como:

● Ausência de justificativa para a compra.

● Ausência da forma como os materiais seriam distribuídos
nas unidades de saúde.

● Elevadas quantidades de materiais.

● Não aderência aos preços de mercado.

Assim, o Observatório Social de Teresópolis oficiou a
Prefeitura Municipal e o pregão foi adiado “sine die”.
Entretanto, após o encerramento do primeiro quadrimestre
(período de janeiro a abril/2015), o Executivo Municipal
voltou a publicar na imprensa oficial o pregão presencial para
compra de material hospitalar, prevendo nova data para
realização do certame. Diante disso, o OS Teresópolis realizou
nova análise do processo licitatório e verificou que os pontos

anteriormente levantados não haviam sido modificados,
permanecendo do mesmo modo. Considerando a omissão do
Executivo Municipal, o Observatório Social encaminhou,
simultaneamente, ofício à Câmara Municipal e ao Ministério
Público Estadual solicitando a tomada de providências.

Apesar do certame ter sido realizado com a redução da
quantidade dos aparelhos de pressão previstos no termo de
referência de 950 para 55 (cinquenta e cinco), o que significou
uma economia de R$ 70.120,00 para o Município. O
Ministério Público instaurou Inquérito Civil Público (ICP n°.
067/2015-T-CID) e recomendou a suspensão do processo
licitatório. Posteriormente, foi realizada reunião entre o
Ministério Público e o Executivo Municipal, que buscou
explicar ao órgão ministerial a necessidade de efetuar a
compra das mercadorias com o objetivo de evitar o
desabastecimento.

A Prefeitura de Teresópolis acatou as recomendações
feitas pelo Ministério Público em consonância com as normas
legais. Tendo em vista à não aderência dos preços de mercado
dos aparelhos de pressão, a compra de tais equipamentos não
foi realizada, o que resultou em uma economia de R$
133.600,00 aos cofres públicos do Município.
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Monitoramento das Licitações Municipais
Pregão Presencial Material Hospitalar
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 Ausência de justificativa para a compra;

 Ausência da forma como os materiais 
seriam distribuídos nas unidades de 
saúde;

 Elevadas quantidades de materiais;

 Não aderência aos preços de mercado;

 OS oficiou a Prefeitura, a Câmara 
Municipal e o Ministério Público;

 Ministério Público recomendou a 
suspensão para adequações legais;

 Aparelhos de pressão não foram 
adquiridos.

Economia de R$ 133.600,00
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Monitoramento das Licitações Municipais

Pregão Presencial Material Hospitalar
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Almoxarifados
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Através de visitas pontuais realizadas aos 4 almoxarifados
oficiais do Município de Teresópolis, constatamos que não
existem regras a serem seguidas, não existe um regulamento,
uma norma, uma portaria que regulamente o funcionamento
dos Almoxarifados Municipais Recomendamos que seja criado
um regulamento a ser empregado nos Almoxarifados e sejam
revistas as falhas apontadas. Sugerimos um programa de
treinamento para o pessoal envolvido, para que seja alcançada
a eficiência desejada.

Os mesmos são controlados por servidores responsáveis ali
lotados, seguindo orientação de chefias diretas sem uma prévia
normatização. As funções dos responsáveis pelo Almoxarifado
não estão claramente definidas. Hoje em nosso Município
possuímos quatro almoxarifados distintos:

● Almoxarifado Administração;

● Almoxarifado Obras;

● Almoxarifado Educação;

● Almoxarifado Saúde (subdividido em Insumos, Farmácia
Básica e Farmácia Judicial)

Verificamos grande dificuldade de logística, pois hoje o
Almoxarifado de Saúde se encontra subdividido em dois bairros
(Tijuca – insumos e farmácia básica e Várzea - farmácia
Judicial).

Ainda podemos pontuar algumas ”carências” apesar do
Observatório Social de Teresópolis ter realizado reuniões com
os Secretários das pastas, pontuando a fragilidade verificada no
quadrimestre anterior, são elas:

● Local inapropriado para estocagem; (Almoxarifado de
Administração ainda possui marcas da última enchente,
Almoxarifado Saúde – Farmácia Básica, local completamente
inadequado no que diz respeito a limpeza, infraestrutura)

● Proteção e segurança; (Almoxarifado Farmácia Básica,
completamente desprovido de infraestrutura, rede elétrica não
suporta ar condicionado, fiação exposta, extintores expostos
em local inadequado – alguns fora da validade. Todos os
almoxarifados não possuem Alvará de Funcionamento expedido
pelo Corpo de Bombeiros). Medidas apropriadas devem ser
tomadas para a segurança dos almoxarifados. Recomenda-se a
adoção de sistemas e de serviço de segurança. Para o pessoal
que trabalha no setor, devem ser seguidas as normas da CIPA. É
indispensável instalação adequada de equipamentos contra
incêndio.

Verificamos, junto aos depósitos utilizados pela SMs –
Farmácia Básica, que a estrutura física apresentada se encontra
fora das normas técnicas recomendáveis. Sugerimos,
urgentemente, a necessidade de um estudo técnico;
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Almoxarifados
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Controle de estoque; (verificamos que os lançamentos de
retirada de produtos são realizados na chamada “REQUISIÇÃO
B” que em alguns almoxarifados não possuem assinatura de
quem retirou e nem assinatura e carimbo de chefia imediata);

Grande fragilidade no controle de pessoal – sistema arcaico de
ponto manual.

Almoxarifado Educação ainda sem identificação no prédio.

Em contrapartida observamos, graças ao empenho do
Servidores ali lotados, a grande vontade da mudança:

No Almoxarifado da Saúde – Insumos, houve grande
comprometimento dos funcionários ali lotados, verificamos que
toda a área estava identificada, limpa, grande preocupação com
organização de materiais afins, instalação de sistema de
controle de estoque, conferência semanal de itens estocados;

Almoxarifado Farmácia Judicial – O grande empenho da
responsável pelo setor e da Farmacêutica foi percebido pela
diminuição de “” estoque”” de medicamentos judiciais, pela
limpeza e organização do local;

Almoxarifado Educação - realizada reunião com os servidores
responsáveis Sr. Eduardo e Sra. Katia, percebemos o grande
comprometimento no que diz respeito a organização, limpeza,
adequação a normas de segurança e vontade de fazer bem
feito.

Almoxarifado Obras – Verificamos que o local considerado
insalubre, hoje funciona como estoque de material, organizado,
fácil acesso a material de consumo (graças ao
comprometimento do Servidor)

Cabe aqui um parênteses, pois seguindo o fluxograma de
trabalhos do Observatório Social do Brasil, devemos
acompanhar uma licitação desde o Edital de Licitação, até a
entrega do bem no Almoxarifado, e mesmo sendo entregue a
solicitação através de oficio protocolado junto a Prefeitura
Municipal de Teresópolis, até o presente momento não nos foi
permitido o Monitoramento do mesmo.

A importância da administração dos Almoxarifados é notória, é
preciso que a Administração Pública do Município de
Teresópolis se preocupe em se modernizar, diminuir custos, e
contribuir com o máximo de eficiência e eficácia. Todavia, ainda
não percebe tal importância ou não dá o devido valor a tal área
do setor público.

Espera-se que o Município se organize de forma que os espaços
utilizados sejam otimizados, que a segurança seja aumentada
tanto para os colaboradores que ali trabalham como também
para os bens estocados, e que o processo de regulamentação e
normatização sejam implantados.
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Visita aos Almoxarifados
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Almoxarifado - Educação
Secretaria Municipal de Educação

1° Quadrimestre

2° Quadrimestre
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Almoxarifado - Administração
Secretaria Municipal de Administração

Visita aos Almoxarifados

2° Quadrimestre

1° Quadrimestre
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Almoxarifado – Obras Públicas
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Visita aos Almoxarifados

1° Quadrimestre

2° Quadrimestre
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Visita aos Almoxarifados
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Almoxarifado – Obras Públicas (continuação)
Secretaria Municipal de Obras Públicas

2° Quadrimestre
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Almoxarifado - Saúde
Material Hospitalar

Visita aos Almoxarifados

1° Quadrimestre

2° Quadrimestre
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Almoxarifado - Saúde
Farmácia Básica

Visita aos Almoxarifados

1° Quadrimestre

2° Quadrimestre
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Almoxarifado - Saúde
Judicial

Visita aos Almoxarifados

1° Quadrimestre

2° Quadrimestre
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Momento dos Voluntários
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Caroline da Rosa Pinheiro
Coordenadora dos Voluntários de Direito

Convênio UNIFESO
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Convênio UNIFESO
Processo analisado por alunos voluntários da UNIFESO e ofícios 
encaminhas à Prefeitura
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Processo N° 26256/14
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Processo N° 3201/15

Convênio UNIFESO
Processo analisado por alunos voluntários da UNIFESO e ofícios 
encaminhas à Prefeitura
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 Cotação com empresas que não prestam 
o serviço objeto da Dispensa;

 Fundamentação jurídica: 
• Caráter emergencial;
• TCU censura a falta de planejamento 

da Administração Pública;

 Empresa favorecida apresentou certidão 
positiva de débitos trabalhistas;

 Ausência de comprovação da realização 
do serviço;

 Portal da transparência/ Despesas por 
credor:

• Visualização da contratação do 

serviço sem quitação.

Convênio UNIFESO

Dispensa de Licitação para contratação de serviço de reboque de carros alegóricos 
durante o Carnaval 2015 - Processo N° 3201/15

Valor R$ 7.900,00
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Processo N° 005/15

Convênio UNIFESO
Processo analisado por alunos voluntários da UNIFESO e ofícios 
encaminhas à Prefeitura
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Processo N° 25346/14

Convênio UNIFESO
Processo analisado por alunos voluntários da UNIFESO e ofícios 
encaminhas à Prefeitura
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Processo N° 1003/15

Convênio UNIFESO
Processo analisado por alunos voluntários da UNIFESO e ofícios 
encaminhas à Prefeitura
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Processo N° 5345/15

Convênio UNIFESO
Processo analisado por alunos voluntários da UNIFESO e ofícios 
encaminhas à Prefeitura
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Processo N° 5759/15

Convênio UNIFESO
Processo analisado por alunos voluntários da UNIFESO e ofícios 
encaminhas à Prefeitura
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 Divergência de CNPJ da empresa 
favorecida;

 Ausência do local das apresentações; 
 Ausência de indicação do responsável 

pelo controle do serviço prestado;
 Valor elevado;
 Ausência de visualização da contratação 

do serviço no Portal da Transparência/ 
Despesas por credor.

Convênio UNIFESO

Inexigibilidade de licitação para a realização de 3 espetáculos teatrais - Processo N°
5759/15

Valor R$ 6.600,00
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Voluntário
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O voluntariado deve ser visto como um 
valor que combina vontade individual com 
interesse coletivo, ou seja, um conjunto de 
ações nascido do sentimento de 
participação, deve ser exercido com 
qualidade. Para ser voluntário é necessário 
vontade de participar, comprometimento e 
doação.

Ao contrário do que possa parecer é 
um serviço de cidadania de forma séria e 
necessária, que necessita de especialização e 
profissionalismo, ou seja, faz-se necessário a 
atuação de profissionais formados em vária 
áreas, mas acima de tudo pessoas com 
vontade, com consciência de que sua 
contribuição será fundamental para a 
mudança de cultura de nossa sociedade.

Existem diversas formas de atuação para o 
trabalho voluntário que variam de presencial 
ou a distância, simples ações individuais.

O Observatório Social de Teresópolis é 
formado por cidadãos que transformaram o 
direito de indignar-se em atitude com o 
propósito de contribuir para a melhoria da 
gestão pública.

Hoje, ser voluntário no Observatório de 
Teresópolis é a oportunidade de deixarmos 
nosso legado para novas gerações, é a 
oportunidade de participar de uma 
verdadeira transformação social, é a 
mudança cultural que tanto sonhamos e que 
temos a oportunidade de colocar em prática.
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Portal da Transparência
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Funções do Vereador
Os vereadores são eleitos através do voto direto, cujo mandato
tem duração de quatro anos, são eleitos juntamente com o
prefeito de um município, no qual o Legislativo (vereadores) tem
a função de discutir as questões locais e fiscalizar o ato do
Executivo Municipal (Prefeito) com relação à administração e
gastos do orçamento.

A função de um vereador é trabalhar em prol da melhoria da
qualidade de vida da população, elaborando leis, recebendo o
povo, atendendo as reivindicações, desempenhando a função de
mediador entre habitantes e o prefeito.

No que diz respeito a Controlar, o vereador deve verificar se a
realização de uma determinada atividade não se desvia dos seus
objetivos ou das normas e princípios que a regem. Nesse
contexto, a ação do Poder Legislativo Municipal na fiscalização
dos gastos públicos é fundamental para garantir a sua aplicação.
É importante salientar que o vereador quando controla a
atuação do gestor público municipal está, na verdade,
cumprindo uma obrigação fixada pela Constituição Federal
Brasileira de 1988, a qual estabelece em seu art. 31 que a
fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo
Municipal, mediante controle externo.

Neste quadrimestre enviamos ofícios aos Vereadores de
Teresópolis, com o intuito de mostrar à sociedade o trabalho que
vem sendo desenvolvido, pelo Poder Legislativo. A intenção era
levantar as ações desenvolvidas dos vereadores, considerando:
Mação, Indicação, Projeto de Lei, Projeto de Lei Complementar e

Resolução.

MOÇÃO: É a proposição em que é sugerida manifestação da
Câmara Municipal sobre assuntos da esfera Municipal. Está
sujeita a votação em plenário.

• INDICAÇÃO: É a proposição em que os legisladores indicam
aos Poderes Públicos a necessidade de se realizar uma
benfeitoria, ou seja, é uma petição em que o vereador
sugere ao Executivo medidas de interesse público, como
asfaltar determinada rua, colocar semáforo entre outros.

• PROJETO DE LEI: é um tipo de proposta normativa
submetida à deliberação de um órgão legislativo, com o
objetivo de produzir uma lei. Normalmente, um projeto de
lei depende ainda da aprovação ou veto pelo Poder
Executivo antes de entrar em vigor.

• PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: Segundo o Instituto
Legislativo Brasileiro, a grande diferença entre o projeto de
lei complementar e o projeto de lei ordinária é na hora de
votar em plenário. O quorum para aprovação do projeto de
lei ordinária é de maioria simples e, para aprovação de
projeto de lei complementar é de maioria absoluta.

• RESOLUÇÃO: Esta é destinada a regulamentar assuntos
internos da Câmara, como a remuneração dos
parlamentares e o Regimento Interno.
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Presença dos vereadores nas sessões 
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Do dia 19/02 ao dia 16/06
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Produção Legislativa

Moções - Período 01/01/2015 a 30/04/2015 
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Produção Legislativa

Indicações - Período 01/01/2015 a 30/04/2015 
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Produção Legislativa

Projetos de Lei - Período 01/01/2015 a 30/04/2015
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Produção Legislativa

Resoluções - Período 01/01/2015 a 30/04/2015 
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Produção Legislativa

Projeto de Lei Complementar - Período 01/01/2015 a 30/04/2015 
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Produção Legislativa

Requerimentos - Período 01/01/2015 a 30/04/2015 
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Verba Indenizatória
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Verba indenizatória do exercício parlamentar é uma verba pública mensal, destinada aos

membros de um parlamento, seja ele em nível municipal, estadual ou nacional, para

ressarcimento das despesas relacionadas ao exercício do mandato. Os valores não utilizados

ficam acumulados para o mês seguinte, durante o prazo de um semestre.
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Jovem Observador
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Panorama sobre a situação atual das calçadas de Teresópolis:

 Péssimo estado de conservação;

 Muitas irregulares segundo normas da ABNT;

 Diversos casos com falta de acesso para deficientes físicos;
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Opinião da população referente a esta questão:

Jovem Observador

Considera sua calçada acessível?
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Jovem Observador

Hoje em nossa cidade existe algum tipo de padronização de 
calçadas?
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Jovem Observador

Você é a favor que estabelecimentos comerciais utilizem parte das 
calçadas para atender clientes (venda de automóveis, mesas e 
cadeiras, exposição de produtos)?
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Jovem Observador

Acha necessário um projeto de padronização e conscientização sobre o tema 
CALÇADAS?
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*Dados obtidos através de enquete realizada pelo grupo jovem observador.

Jovem Observador

Na sua opinião quem é o responsável pela padronização das calçadas?
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Jovem Observador
Calçadas Regulares
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Calçada modelo

Jovem Observador
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/osteresopolis

Tel.: (21) 2743-9634 – Cel.: (21)96608-7021 

observatoriosocialdeteresopolis

teresopolis@osbrasil.org.br

@OSTeresopolis


