
Observatório
SOCIAL DO BRASIL

PARÁ DE MINAS

RELATÓRIO DO 
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FOCO DO OSB PARÁ DE MINAS

- Transparência na atuação, com parâmetros no OSB BRASIL

- Monitoramento das ações da Prefeitura Municipal

- Monitoramento das ações da Câmara Municipal



PRÊMIO NACIONAL
Ÿ O OSB Pará de Minas venceu o Concurso de Boas Práticas 

do Sistema OSB. Disputando com competidores de todo 
o país, a entidade obteve o maior número de 
visualizações em um vídeo institucional, que recebeu o 
nome de Água Mais Barata”,  sobre uma intervenção bem 
sucedida em licitação da Prefeitura.



CONGRESSO PACTO PELO BRASIL
Ÿ Pará de Minas marcou presença no 2º Congresso Nacional 

Pacto pelo Brasil, realizado em Curitiba, no último mês de 
agosto. Os representantes do OSB local tiraram bom 
proveito dos conhecimentos aplicados.



CASE DE SUCESSO NO 
LANÇAMENTO DA UNIDADE 
ADMINISTRATIVA MG
Ÿ No lançamento da Unidade Administrativa da 

Rede OSB em Minas Gerais, em 23 de julho, o 
Observatório Social de Pará de Minas foi 
apontado como case de sucesso, tendo a 
oportunidade de falar de suas ações. A entidade 
também mostrou balanço positivo em relação à 
economia feita pelo município através de suas 
intervenções: R$2 milhões.



CAMPANHA UNIDOS CONTRA A 
CORRUPÇÃO
Ÿ O OSB Pará de Minas aderiu à grande 

mobilização idealizada pela Transparência 
Internacional em coalizão com várias 
instituições. A campanha defende 70 medidas 
contra a corrupção, elaboradas por 200 
especialistas. Em nível local, o OSB está 
divulgando a iniciativa e se reunindo com 
candidatos, em busca de adesão.



TREINAMENTO NO TCU PARA 
APRIMORAR MONITORAMENTO
Ÿ O Observatório Social de Pará de Minas é um 

dos 60 integrantes brasileiros do programa de 
capacitação do Tribunal de Contas da União 
(TCU), para análise de como as prefeituras 
realizam as gestões de contratações. A 
experiência tem sido muito importante, já 
que as orientações são de alto nível, o que 
aprimora a própria atuação da entidade.



TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE OSB E 
CDL
Ÿ Parceria entre o Observatório Social e a Câmara dos 

Dirigentes Lojistas de Pará de Minas (CDL), através 
da assinatura do Termo de Cooperação, prevê ações 
conjuntas por meio dos associados. Mobilizações 
em várias esferas e palestras de incentivo à efetiva 
participação popular estão entre as atuações 
previstas.



APOIO DO ROTARY CLUB 
INTERNACIONAL
Ÿ Em recente visita a Pará de Minas a 

governadora do Distrito 4760 do Rotary 
Internacional, Edite Ferreira Antunes Campos, 
tomou conhecimento da Rede OSB e se 
interessou tanto pela entidade que anunciou o 
apoio dos rotarianos, através da divulgação de 
conteúdos sobre o papel dos Observatórios 
nas publicações mensais do Rotary.
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LICITAÇÕES REALIZADAS PELA 
PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS
Período: 2º quadrimestre/2018 (maio à agosto)

• 31 Pregões Presenciais (contratação de bens e serviços comuns)

• 6 Tomadas de Preço (para contratação de obras)

• 2 Concursos de Projeto (contratação para realização de eventos 
e atividades a�ns)

• 2 Concorrências (licitação mais ampla, geralmente utilizada em 
valores mais elevados de contratação)

• 2 Credenciamentos (para contratação direta do máximo 
possível de interessados)



LICITAÇÕES POR CATEGORIA ( 1 )
Prestação de serviços

Ÿ 6 licitações no valor total de R$ 604.315,00*

Ÿ 3 licitações no valor total estimado de R$ 
76.068,25

Medicamentos/saúde

Ÿ 3 licitações no valor total de R$ 1.731.034,25.

Materiais de uso e consumo

Ÿ 3 licitações no valor total de R$ 73.133,00.  

Obras

Ÿ 8 licitações no valor total de R$ 3.936.304,32.

Ÿ 1 licitação no valor total estimado de R$ 
1.003.554,91

Materiais/equipamentos de obras e 
infraestrutura

Ÿ 2 licitações no valor total de R$ 121.585,62.

Materiais/equipamentos de obras e 
infraestrutura

Ÿ 6 licitações no valor total de R$ 1.616.271,97.

Ÿ 1 licitação no valor total estimado R$ 
372.097,07

*Uma prestação de serviços não foi incluída na soma das licitações, devido à impossibilidade de cálculo do valor total.



LICITAÇÕES POR CATEGORIA ( 2 )
Alimentação

Ÿ 4 licitações no valor de R$ 3.499.197,03.

Ÿ Locação

Ÿ 2 licitações no valor de R$ 118.320,00

Evento

Ÿ 2 licitações no valor total estimado de R$ 
105.600,00.

Obras

Ÿ 8 licitações no valor total de R$ 3.936.304,32.

Veículos

Ÿ 1 licitação no valor de R$ 310.800,00.

Medicamentos/Materiais para animais

Ÿ 1 licitação no valor de R$ 33.740,00.

*Uma prestação de serviços não foi incluída na soma das licitações, devido à impossibilidade de cálculo do valor total.



CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

• Em visita à obra da quadra poliesportiva da Escola Municipal Orosina 
Cecília Mendonça, realizada em 8 de junho, constatou-se a paralisação 
da mesma desde a fase inicial, apesar da liberação de um recurso 
federal de R$ 78.000,00 (salientando que o valor total é de R$98.615,86). 
Considerando que o prazo de �nalização era 13/06/18, o OSB 
encaminhou ofício questionando o atraso. A Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura esclareceu que a empresa �cou descapitalizada, o 
que impediu a continuidade da obra, razão pela qual abriu-se processo 
administrativo para rescisão contratual.  Nova licitação será realizada.  



REFORMA NO CMEI DO GRÃO PARÁ

• Em razão da divergência entre os valores licitado e o constante em 
notícia veiculada no Portal da Prefeitura, referente à construção do CMEI 
Raymundo Mendonça, no Grão Pará, o OSB encaminhou ofício 
questionando o valor correto da obra. A Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura esclareceu que foram feitos dois termos aditivos de 
acréscimo no serviço, alterando, assim, o montante do contrato que 
subiu de R$ 418.095,18  para R$ 525.031,07.



HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DA PREFEITURA
• O OSB cobrou esclarecimentos da Prefeitura a respeito dos servidores 
que recebiam horas extras acima do limite permitido em lei. A Prefeitura 
informou que as secretarias foram noti�cadas para observância dos 
horários, contudo, excepcionalmente e principalmente na área da 
saúde, era necessário ultrapassar o limite. Por veri�car que a situação 
continuou, de forma corriqueira e não excepcional, o OSB encaminhou 
ofício à Câmara Municipal, a �m de que a situação fosse averiguada, 
considerando que uma das funções típicas do vereador é �scalizar o 
Executivo.



SITUAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
• O OSB requereu informações e pediu providências à Prefeitura sobre 
possível desvio de função de dois servidores municipais. Em resposta, 
foi alegado que a situação deles era legal. No entanto, o OSB discordou 
e solicitou ao Ministério Público a averiguação dos fatos. Após apurar, o 
MP expediu recomendação à Prefeitura para a regularização da situação 
dos servidores, o que foi atendido.



FROTA MUNICIPAL
• O OSB requereu informações sobre a quantidade de veículos 
pertencentes à frota municipal, constando especi�cações como  marca, 
modelo e ano, secretarias e setores destinados, etc. Além disso, solicitou 
a relação dos veículos cedidos ou locados e veículos cedidos ou 
recebidos em comodato. As informações foram liberadas pela Secretaria 
Municipal de Gestão Pública. Através delas o OSB acompanhará melhor 
a utilização dos mesmos, dentre outras observâncias.



LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA
• O OBS impugnou edital de licitação para locação de equipamento 
analisador bioquímico para o laboratório municipal (uma empresa 
também impugnou o certame). O valor estimado para a locação, pelo 
período de um ano, era de R$68.600,00. O OSB observou que esta 
locação poderia in�uenciar na elevação do valor de aquisição dos 
reagentes que seriam utilizados, por isso solicitou nova análise.      O  
pedido foi aceito, com modi�cação de algumas especi�cações. Com 
isso, o novo valor do edital caiu para R$ 49.920,00. 



ILUMINAÇÃO PÚBLICA
• O OSB solicitou informações à Prefeitura sobre a aplicação dos 
recursos arrecadados com a Contribuição Para Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública, após constatar que a arrecadação de 2017 foi de 
R$6.683.871,34, enquanto os gastos com serviço de iluminação na 
cidade foram de R$ 4.335.187,28 (conforme consta no Portal da 
Transparência). Também foram questionadas algumas situações 
relativas à execução contratual. Como a resposta não chegou no prazo 
legal, o OSB enviou novo ofício e aguarda retorno urgente. 



MONITORAMENTO 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE PARÁ DE MINAS



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS VEREADORES

 



COMPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS 2018 

Marcílio Magela de Souza
Par�do: PMDB 
Votos: 1.266  

Daniel de Melo Oliveira
Par�do: PSD
Votos: 1.232

Rodrigo Varela Franco
Par�do: PSD
Votos: 1.146

Nilton Reis Lopes
Par�do: PMDB

Votos: 940

Leandro Almeida Ferreira
Par�do: PV
Votos: 903

Dilhermando Rodrigues Filho
Par�do: PSDB

Votos: 901

Marcos Aurélio dos Santos
Par�do: DEM 

Votos: 881

Ênio Talma Ferreira de 
Rezende

Par�do: PSDB
Votos: 818

Marcus Vinícius Rios Faria
Par�do: PMDB

Votos: 646

Rodrigo Alves Meneses
Par�do: PMDB

Votos: 753

Carlos Roberto Lázaro
Par�do: PSC
Votos: 746

Márcio Lara
Par�do: PTC
Votos: 647

Gladstone Correa Dias
Par�do: PSDB

Votos: 607

Antônio Carlos dos Santos
Par�do: PTB
Votos: 569

Mário Jus�no da Silva
Par�do: PRB
Votos: 518

José Salvador Moreira 
Par�do: PSD
Votos: 435

Márcio Eustáquio Rodrigues
Par�do: PTC
Votos: 433

Presidente Secretário Vice-
Presidente

2º 
Secretário

2º Vice-
Presidente



GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Detalhamento do úl�mo 
quadrimestre/2017

MAIO R$ 396.372,37

JUNHO R$ 524.306,69

JULHO R$ 420.066,99

AGOSTO R$ 388.413,74

TOTAL: R$ 1.729.159,79

SUBSÍDIO DOS VEREADORES
O vereador de Pará de Minas é remunerado 
mensalmente com o valor de R$ 8.944,11 (rendimento 
bruto). Somando-se o subsídio dos 17, o custo mensal 
chega a R$ 152.049,87. Vale ressaltar que cada 
vereador tem direito a um assessor, cujo salário-base é 
de R$ 2.245,73.

*Dados retirados do Portal da Transparência da Câmara.



INFORMAÇÃO SOBRE CARGO E ESCOLARIDADE 
DE SERVIDORES

• Com a �nalidade de analisar se a quali�cação pro�ssional dos servidores de 
cargos comissionados da Câmara Municipal de Pará de Minas era compatível 
com as exigências legais, o OSB requereu à Câmara que fosse disponibilizado 
o grau de escolaridade de alguns servidores comissionados, inclusive os 
documentos comprobatórios daqueles que possuíssem ensino superior 
completo. Em resposta, a Câmara forneceu as informações solicitadas de 
forma satisfatória.  



AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 
E CORTINA DE AR

• Por veri�car indícios de irreguladades no edital da licitação que visava a 
aquisição de ar-condicionado e cortina de ar, no total de 100 unidades, o 
OSB encaminhou o caso ao Ministério Público para averiguação. Em decisão, 
o MP determinou o arquivamento do Inquérito Civil por não veri�car 
irregularidade. Não obstante, o MP também expediu recomendação para 
que a Câmara tentasse nova negociação com a empresa vencedora a �m de 
diminuir o valor da contratação,  obtendo-se um abatimento de 5% sobre o 
valor contratado.  



VERBAS INDENIZATÓRIAS

• O OSB solicitou providências com relação ao pagamento de verbas 
indenizatórias aos vereadores, em especial às verbas pagas em razão de 
despesas com combustível. Conforme entendimento jurisprudencial do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, só é permitido o 
pagamento desse tipo de despesa a título de verba indenizatória se a 
�nalidade do uso for devidamente comprovada, ou seja, o vereador 
deve comprovar o local e a ligação que a atividade tem com o mandato 
parlamentar, o que não ocorre em Pará de Minas, de acordo com os 
documentos apresentadas pela Câmara Municipal.



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA 
ATIVIDADE PARLAMENTAR

As análises feitas pelo OSB não consideram somente a realização de atividades dos vereadores. A 
qualidade da atuação é que diferencia os critérios de alcance, relevância e grau de modi�cação.

A legenda que aparece ao lado do grá�co de cada vereador mostra o número de proposições 
apresentadas (projetos de lei, emendas, requerimentos, etc) e das reuniões que ele participa. É a partir daí 
que surge a classi�cação em quatro categorias: Baixíssimo, Baixo, Médio e Alto Impacto.

Já o grá�co, que também aparece na lâmina individual, complementa a classi�cação e deve ser avaliado 
conjuntamente com a legenda. EXEMPLO: um vereador que tenha apresentado 20 proposições (5 de Alto 
e 15 de Baixo Impacto) vai aparecer no grá�co com apenas 25% de Alto Impacto. Esse resultado se deve à 
média do cálculo. Outro vereador no entanto, pode ter apresentado apenas 2 proposições (1 de Alto e 
outra de Baixo Impacto). Tirada a média, o Alto Impacto chegará a 50%.

E a pontuação que aparece no quadrante verde representa a soma da multiplicação dos trabalhos de cada 
vereador, determinando sua posição �nal na avaliação do OSB.











Verba Indenizatória: Renunciou























Verba Indenizatória: Renunciou







  

AVALIAÇÃO EXTRATIFICADA DAS AÇÕES PARLAMENTARES

BAIXÍSSIMO IMPACTO PROPOSIÇÕES¹ E OFÍCIOS DE ALCANCE INDIVIDUAL (ROL TAXATIVO):
Votos de pesar (falecimento), congratulações, homenagens (moção, título de cidadania, salva de palmas e resoluções.

BAIXO IMPACTO

PROPOSIÇÕES¹ E OFÍCIOS DE POUCO ALCANCE (COM OU SEM RELEVÂNCIA), OU MÉDIO ALCANCE (SEM RELEVÂNCIA, 
COM POUCA ALTERAÇÃO) OU PROPOSIÇÕES OBRIGATÓRIAS (ROL EXPLICATIVO):
Modi�cação simples em via pública (faixa de pedestre, poda de árvore, sinalização, rotatória), iluminação pública, reforma 
de praças e quadras nos bairros, solicitação de comparecimento de pessoas/empresas para esclarecimentos, providências 
no trânsito, limpeza pública, reiteração de requerimento, solicitação de averiguação ao Executivo, denominação de rua/
escola, obrigatoriedade da instalação de placas comerciais, inclusão de datas no calendário municipal (festividades, etc), 
proposições internas ou obrigatórias (PL para concurso público).

MÉDIO IMPACTO

PROPOSIÇÕES¹ E OFÍCIOS COM MÉDIO ALCANCE (SEM RELEVÂNCIA, DESDE QUE TENHA MAIOR ALTERAÇÃO), MÉDIO 
ALCANCE (COM RELEVÂNCIA) OU ALTO ALCANCE SEM RELEVÂNCIA (ROL EXPLICATIVO):
Proibição da cobrança de taxa, proposições instituindo ou incluindo semana de ações/eventos no calendário municipal, 
solicitação de informações, proposições que atendem grupos (de�cientes, idosos, crianças, jovens, gestantes, comercian-
tes, artesãos, servidores públicos, etc), providências em UBS’s, construção de praça/academia, campanhas permanentes, 
providência/reforma/mudanças no Parque do Bariri e campos de futebol, recolhimento de animais de rua, defesa/controle 
de animais.

ALTO IMPACTO

PROPOSIÇÕES¹ E OFÍCIOS DE ELEVADO ALCANCE (COMUNIDADE INTEIRA) E DE GRANDE RELEVÂNCIA²:
Serviços disponíveis para a sociedade inteira (rol explicativo), caso de melhorias efetivas no serviço público (SAMU, UPA, 
etc), facilitação de atendimento/acesso aos serviços públicos, solicitação de providências e medidas efetivas de �scaliza-
ção do Executivo.

ROL EXPLICATIVO
¹ Relevância: proposições e ofícios sobre educação, saúde, transporte, segurança, meio ambiente, �scalização efetiva do Executivo e saneamento básico.
² Conforme o Artigo 134, §1º, do Regimento Interno da Câmara de Pará de Minas, são proposições: proposta de emenda à Lei Orgânica, projetos de Lei Complementar, Lei Ordinária, Lei Delegada, Decreto Legislativo e de Resolução, além de representa-
ções, requerimentos, moções e emendas



PONTUAÇÃO GERAL DAS AÇÕES PARLAMENTARES

AÇÃO BAIXÍSSIMO BAIXO MÉDIO ALTO

REQUERIMENTO 0,5 1 3 5

PROJETOS DE LEI (COMPLEMENTAR, ORDINÁRIA, DELEGADA, DE-
CRETO, LEGISLATIVO E RESOLUÇÃO) X 2 6 10

REPRESENTAÇÃO X X X 5

MOÇÃO 0,5 X X X

EMENDA X 1 3 5

CIDADANIA HONORÁRIA E HONRA AO MÉRITO 0,5 X X X

PEDIDO DE VISTA X 1 X X

PARECER X 1 3 5

REUNIÃO DE COMISSÃO/EM RAZÃO DA MESMA X X X 5

IMPUGNAÇÃO, PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS E ESCLARECIMENTO 
EM LICITAÇÕES X X X 5
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