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Apresentação
É com muita honra e orgulho que o Observatório Social de Teresópolis apresenta seu Relatório
Consolidado 2015, para prestação de contas aos associados, parceiros institucionais, gestores municipais e
seus assessores, órgãos de imprensa, bem como à sociedade teresopolitana, que é a maior interessada no
monitoramento da qualidade na aplicação dos recursos públicos em nosso município.

O Observatório Social de Teresópolis faz um balanço positivo das ações realizadas, junto aos órgãos
municipais, apesar das dificuldades enfrentadas durante o ano de 2015. Sendo o primeiro ano de atuação
do Observatório, sabemos que não é “da noite para o dia” que se muda a cultura de uma cidade, muito
menos modelos administrativos existentes há vários anos.

A maior interessada que os recursos públicos sejam bem aplicados é a sociedade, pois só com boa
gestão haverá oportunidade de termos serviços públicos de boa qualidade, proporcionando bem-estar ao
nosso povo.
Durante o ano de 2015 o Observatório Social de Teresópolis – OST atuou no eixo de LICITAÇÕES,
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA e RELATÓRIOS. Buscou-se realizar outras ações, mas para tal era
preciso um número maior de voluntários e colaboradores, o que também impactaria na viabilidade da
entidade. Então, foi decidido trabalhar com uma equipe de colaboradores mais enxuta, até conseguirmos
mais mantenedores. Mesmo com uma equipe formada por 2 (dois) colaboradores e uma média de 30
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voluntários, o OST conseguiu desenvolver um bom trabalho, trabalhando para a aplicação correta dos
recursos públicos e, acima de tudo, já está conseguindo o respeito e a confiança dos gestores e
funcionários públicos.

Ainda existe um pouco de desconfiança por parte da sociedade em relação a este movimento,
dúvidas que ainda pairam, pessoas que imaginam que o nosso objetivo seja político, mas estas dúvidas só
serão desfeitas nas eleições municipais de 2016, quando todos os cidadãos poderão perceber, realmente,
que somos um MOVIMENTO PURAMENTE DE CIDADANIA, que não temos interesses políticos
particulares e sim coletivos, que só servem para o bem comum.

Mesmo com toda instabilidade política e escassez de recursos vivenciada no ano de 2015, o
OST teve forças para seguir com seu trabalho, que finaliza com a apresentação desse relatório. Iniciando
um novo ano, o OST luta para conseguir mais mantenedores, mais voluntários, mais envolvimento da
sociedade, pois só assim conseguirá abrir novas frentes, monitorar as ações do Executivo e do Legislativo
e, acima de tudo, seguirá com o trabalho Controle Social.

Os resultados encontrados continuarão sendo divulgados a todos através de e-mail, informativos
quinzenais, Facebook e em nossos Relatórios Quadrimestrais.
O desejo do OST é continuar contribuindo para a melhoria da gestão pública, onde cada cidadão tem
a oportunidade de transformar o seu direito de INDIGNAR-SE em ATITUDE.
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O que é o Observatório Social de Teresópolis?








Espaço para o exercício da cidadania
Democrático e apartidário
Contribui para a melhoria da gestão pública
Monitora a transparência e a qualidade da aplicação dos recursos públicos
Cidadãos que se entregam a causa da justiça social
Cidadãos que transformam o direito de Indignar-se em Atitude.
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Como funciona?
Atuando como pessoa jurídica, em forma de associação, o
Observatório Social - 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 OS atua em outras frentes, como:
• Educação fiscal - demonstrando a importância social e
econômica dos tributos e a necessidade do cidadão acompanhar a
aplicação dos recursos públicos gerados pelos impostos.
• Inserção de micro e pequenas empresas 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.
• Construção de indicadores da gestão pública - com base na execução orçamentária e nos indicadores
sociais do município, fazendo um comparativo com outras cidades de mesmo porte.
As ações desenvolvidas pelo OS devem se tornar públicas e assim, a cada 4 meses, realiza a
prestação de contas do seu trabalho à sociedade.
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Missão do Observatório Social de Teresópolis

Acompanhar o uso dos recursos públicos no Município de Teresópolis, sensibilizando e
estimulando a participação ativa da sociedade no monitoramento da gestão pública e
disseminar o conhecimento em relação aos recursos públicos e direitos do cidadão.
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O que faz hoje?

Feirão do Imposto
Concurso Redação
Semana Cidadã
Palestras
Teatro

LICITAÇÕES
Obras
Convênios
Estoques
Processos
GESTÃO
PÚBLICA
TRANSPARÊNCIA

Indicadores
RELATÓRIOS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Capacitação dos Conselhos

EDUCAÇÃO
FISCAL
AMBIENTE
NEGÓCIOS

CADASTRO GRATUITO
Capacitação das MPEs
DIVULGAÇÃO DAS LICITAÇÕES
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O Observatório Social de um Município possui 4 eixos de atuação, os quais estão voltados para a
Gestão Pública, Transparência, Educação Fiscal e Ambiente de Negócios. Atualmente, o Observatório
Social de Teresópolis - OST, por ter um número reduzido de colaboradores e voluntários, não possui
estrutura para desenvolver todas as atividades que compõem cada um desses eixos, logo, optou por atuar
em ações voltadas à melhoria da gestão pública, à transparência e ao ambiente de negócios. Para isso, o
OST faz o acompanhamento das licitações municipais, desenvolve ações voltadas para o aprimoramento
do Portal da Transparência do Município, publica relatórios de suas atividades a cada quadrimestre e
procura fomentar a economia local, disparando editais de licitação para as empresas cadastradas no banco
de dados do Observatório Social do Brasil.

Embora muitos trabalhos já estejam sendo realizados, é possível realizar muitos outros. Como
demonstrado, os eixos de atuação de um Observatório Social são compostos por várias atividades.
seguir, um breve relato das ações desenvolvidas pelo OST no decorrer do ano de 2015.

A
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Ações do OST no 1° Quadrimestre de 2015
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1

1. Apresentação do Observatório
Social
de
Teresópolis
ao
Presidente da Câmara Municipal
(Sr. Mauricio Lopes);
2
2. Apresentação do Observatório
Social ao Ministério Público
Estadual;

3

4

3. Apresentação
Social
de
Procuradoria
Municipal;

do Observatório
Teresópolis
à
e
Controladoria

4. Apresentação do Observatório
Social de Teresópolis ao Bispo
Diocesano Dom Gregório Paixão.
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Participação no 6º ENOS
Encontro Nacional dos Observatórios Sociais
Com o tema: “TODOS PELA
EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA”
foi realizado, pelo Observatório Social
do Brasil, o 6º Encontro Nacional dos
Observatórios Sociais, nos dias 26 a
28/03/2015, em Brasília - DF. Este
evento ocorre anualmente para tratar
da qualificação e metodologia dos
trabalhos dos Observatórios. Na
ocasião,
também
foi
feita
a
apresentação dos resultados dos
trabalhos realizados em todos os OSs
do país, assim como suas boas
práticas.
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Palestras de sensibilização realizadas nos meses de janeiro a abril de 2015
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Ações do OST no 2° Quadrimestre de 2015
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1

2

3

Evento Batalhão da Polícia Militar;
Palestra COPETE
Participação no 2º Encontro Regional dos OSs da
Região Sudeste e 4º do Estado de São Paulo
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Ações do OST no 3° Quadrimestre de 2015
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1

3

1. Encontro em São Pedro
da Aldeia para fundação
de Novo Observatório;
2. Apresentação do OST às
Redes Comunitárias

2

4

3. Participação FEPRO –
na coleta de assinaturas
para a campanha CGU –
10 Medidas contra a
Corrupção
4. Curso CGU – Controle
Social e Portal da
Transparência
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Nossa Metodologia
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Acompanhamento de TODAS as etapas do processo

A. Monitora publicação dos editais
B. Verifica a legalidade dos procedimentos
C. Supervisiona os certames
D. Acompanha a entrega dos produtos
E. Acompanha pagamento aos fornecedores
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TOTAL DE OFÍCIOS ENVIADOS EM
2015
250

213
200

150

100

63
50

11

0

PREFEITURA

CÂMARA

MINISTÉRIO PÚBLICO

O Observatório Social de Teresópolis
– OST iniciou suas atividades em janeiro de
2015. Desde que começou a atuar, o OST
enviou diversos ofícios aos mais variados
órgãos, com a finalidade de realizar o
monitoramento das compras públicas e
desempenhar suas atividades.
Nesse quesito, pode-se dizer que o
maior desafio enfrentado pela entidade de
controle social foi em relação à obtenção
das informações públicas produzidas pelo
Executivo e Legislativo Municipais, já que
muitas delas não se encontravam
disponíveis conforme determinado pela Lei
n°. 12.527 de 2011, diploma normativo que
regulamenta o direito fundamental de
acesso à informação.
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250

PMT - OFÍCIOS ENVIADOS X
RESPONDIDOS
213
192

200

150

100

50

0
ENVIADOS

RESPONDIDOS

Durante o ano de 2015, uma
quantidade considerável de ofícios foi
enviada à Prefeitura Municipal de
Teresópolis com pedidos de acesso à
informação
e
a
solicitação
de
esclarecimentos e providências sobre
processos licitatórios e outras compras
municipais, realizadas sob a modalidade
de Dispensa e Inexigibilidade. Dos 213
ofícios enviados para o Executivo
Municipal, o Observatório Social de
Teresópolis obteve a resposta de 192, o
que corresponde a 90,14%.
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Durante o transcorrer do ano de 2015,
ofícios também foram encaminhados à Câmara
Municipal
de
Teresópolis.
Os
ofícios
encaminhados
ao
Legislativo
Municipal
apresentaram: solicitações de providências em
relação ao não fornecimento de informações
públicas pelo Executivo Municipal; solicitação de
providências
referentes
aos
processos
licitatórios, dispensas e inexigibilidades de
licitações realizadas pela Prefeitura Municipal; e
a solicitação de informações públicas produzidas
pela própria Casa Legislativa.
Dos 63 ofícios enviados pelo OST, a
Câmara Municipal de Teresópolis efetivamente
tomou providências apenas em relação a 12
deles (o que corresponde a um percentual de
19,05%), permanecendo 51 ofícios pendentes (o
que corresponde a 80,95%).
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12

MP - OFÍCIOS X INQUÉRITOS
ABERTOS X ATENDIDOS
11

10

8

7

6

Além de pedidos de reunião
com membros do Ministério Público
Estadual para apresentação do
Observatório Social de Teresópolis e
de suas atividades, ofícios sobre
processos licitatórios e a ausência de
acesso às informações públicas
produzidas pelo Município, foram
enviados ao órgão ministerial.

4
4

Ao tomar conhecimento
dessas questões, o Ministério Público
instaurou Inquérito Civil Público com o
objetivo
de
apurar
possíveis
irregularidades.

2

0

ENVIADOS

INQUÉRITO ABERTO

ATENDIDO
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Nossa Metodologia
Qualidade na aplicação dos Recursos Públicos
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Visita aos Almoxarifados Municipais
Dentre os programas que integram a metodologia de trabalho dos Observatórios Sociais filiados à rede
de controle social Observatório Social do Brasil – OSB encontra-se o programa Qualidade na Aplicação
dos Recursos Públicos, no qual é realizado o diagnóstico dos almoxarifados municipais.

Desse modo, o OST, durante o ano de 2015, realizou visitas aos almoxarifados pertencentes à
Prefeitura Municipal com o objetivo de verificar a forma de armazenamento das mercadorias adquiridas pelo
Município e o modo como era realizado o controle do estoque existente.

Durante essas visitas, precárias condições, em relação a esses locais, foram observadas pelo OST.
Diante disso, o prefeito foi oficiado e a situação foi relatada no 1° Relatório Quadrimestral da instituição.

Dando continuidade ao trabalho iniciado, em agosto, o OST realizou novas visitas aos almoxarifados
municipais com o intuito de verificar se modificações haviam sido realizadas nos locais. Entretanto, as
instalações apresentaram poucas mudanças e a situação, mais uma vez, foi relatada à sociedade, no 2°
Relatório Quadrimestral da instituição. Dessa vez, ofícios também foram encaminhados à Câmara de
Vereadores e ao Ministério Público Estadual. O Ministério Público, ao receber este relato, determinou a sua
juntada ao ICP 126/2015-T-CID, o qual já tratava da situação dos almoxarifados do Município. Vale
ressaltar que o referido inquérito havia sido instaurado pela Promotoria de Tutela Coletiva do Núcleo de
Teresópolis, assim que tomou conhecimento dos relatórios quadrimestrais da entidade de controle.
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Almoxarifado Saúde – Insumos

Almoxarifado Saúde – Judicial
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Almoxarifado Saúde – Farmácia Básica

Almoxarifado Administração
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Almoxarifado de Obras

Cabe aqui uma ressalva, pois seguindo o fluxograma de trabalhos do Observatório Social do Brasil, o
OS deve acompanhar uma licitação desde o Edital de Licitação até a entrega do bem no Almoxarifado, e
mesmo sendo entregue a solicitação através de ofício protocolado junto a Prefeitura Municipal de
Teresópolis, no ano de 2015 não foi permitido o monitoramento da entrega das compras nos almoxarifados.
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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Onde é aplicado o dinheiro público?

30

Relatório Consolidado 2015

O dinheiro público é proveniente dos impostos e taxas que as pessoas pagam e, justamente pelo fato
de ser público, toda a sociedade tem o direito de saber onde e como ele está sendo gasto. Assim, a
Prefeitura de um município possui o dever de manter a população informada sobre a utilização do dinheiro
público, prestando sempre contas à população.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura deve incentivar a participação dos
cidadãos e a realização de audiências públicas, durante a elaboração e discussão dos planos, leis de
diretrizes orçamentárias e orçamentos. Além disso, suas contas devem ser publicadas, de maneira
simplificada, em local visível e de fácil acesso para todos.
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Participação por modalidade de compras feitas pela
PMT em 2015
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Participação por modalidade de compras feitas pela PMT em 2015

Licitação é um procedimento administrativo que busca
assegurar a igualdade de condições entre aqueles que
desejam contratar com a Administração Pública, bem como a
possibilidade de órgão público selecionar a proposta mais
vantajosa que atenda ao interesse público.
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A Lei de Licitações e Contratos Administrativos prevê seis modalidades distintas de licitação:
■ Concorrência – É a modalidade de licitação utilizada para a contratação de grandes valores,
independente do objeto. Os interessados deverão, já na fase inicial de habilitação preliminar, comprovar
que possuem os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital.
■ Tomada de preços – É a modalidade de licitação utilizada para a contratação de valores médios pelo
órgão público, independente do objeto, devendo os participantes estarem devidamente cadastrados ou
atenderem as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior ao do recebimento das
propostas.
■ Convite – É a modalidade de licitação utilizada para a contração de valores pequenos, independente do
objeto, devendo a convocação dos licitantes ser realizada por meio de carta-convite, a qual deverá ser
encaminhada a pelo menos 03 (três) interessados, com 05 (cinco) dias úteis de antecedência. O convite
não exige ampla publicidade, como as demais modalidades, não necessitando a sua realização ser
publicada na imprensa oficial, bastando ser afixada uma cópia do instrumento convocatório em local
próprio.
■ Concurso – Modalidade de licitação utilizada quando o objeto a ser contratado referir-se a trabalho
técnico, científico ou artístico.
■ Leilão – Modalidade de licitação utilizada para a alienação de bens inservíveis, produtos apreendidos e
bens imóveis.
■ Pregão – Modalidade de licitação regida por lei específica (Lei n. 10.520/2002), para a aquisição de bens
e serviços comuns.
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Durante o ano de 2015, foram publicadas no Diário Oficial do Estado e/ou realizadas pela Prefeitura
Municipal de Teresópolis 01 (uma) Concorrência, 01 (um) Leilão Público e 46 (quarenta e seis) Pregões
Presenciais. Dessa totalidade de Pregões Presenciais, a totalidade de Pregões Presenciais foi publicada
sob o Sistema de Registro de Preços, que representa a possibilidade de compra e/ou contratação futura
pela Administração Pública, e não a compra e/ou contratação imediata do bem e serviço.
Embora não configurem modalidades de licitação, 62 Dispensas e 45 Inexigibilidades de Licitação
também foram realizadas pelo Executivo Municipal. Estas duas são exceções à regra e podem ocorrer
mediante hipóteses específicas previstas na legislação, nas quais o órgão público não realiza licitação para
adquirir determinado bem ou serviço.
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VALOR DO EDITAL

%

Média de
Participantes

Concorrência

R$ 5.700.000,00

10,45%

1

Carta Convite

R$

406.555,00

0,75%

3

Leilão

R$

59.600,00

0,11%

3

Compras realizadas
pela Administração
Pública no ano 2015

9,27%

10,45%

1,48%

0,75%
0,11%

Pregão

R$ 42.532.247,87

77,94%

3

Dispensa

R$

809.651,81

1,48%

3

Inexigibilidade

R$ 5.059.694,30

9,27%

1

R$ 54.567.748,98

100%

TOTAL

77,94%
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Total de compras realizadas pela Prefeitura Municipal de
Teresópolis no ano de 2015

R$ 54.567.748,98

VALOR EDITAL
VALOR LICITADO

R$ 28.323.893,14

R$ 26.239.155,84

51%

49%

CANCELADO/REVOGADO

Em 2015, o Observatório
Social de Teresópolis realizou o
monitoramento do Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, com a
finalidade de verificar os editais de
licitação da Prefeitura Municipal de
Teresópolis.
Durante
esse
período, o Executivo Municipal
realizou 01 (uma) Concorrência,
algumas Cartas Convite, 01 (um)
Leilão Público, diversos Pregões
Presenciais sob a modalidade
registro de preços e ainda
Dispensas e Inexigibilidades de
Licitação, tendo gasto cerca de R$
28.323.893,14.
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Compras PMT x Monitoradas

PMT - EDITAL X MONITORADO (33%)
VALOR
MONITORADO

33%

VALOR EDITAL

Valor

100%

VALOR EDITAL
R$ 54.567.748,98

VALOR MONITORADO
R$ 18.046.811,93
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Intervenções do OST durante 2015
Monitoramento das Licitações
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Intervenções do OST durante 2015
Monitoramento das Licitações
PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2015 - JAN/ABR
Inexigibilidade Publicidade (*)
Pregão Presencial Software
Pregão Presencial Rádios Comunicação
Pregão Presencial Impressões Fotográficas
Pregão Presencial Material Hospitalar
TOTAL
(*) Projetada 10 meses

ECONOMIA
R$
1.445.425,00
R$
112.000,00
R$
22.000,00
R$
318.690,00
R$
3.984.800,00
R$
5.882.915,00

SEGUNDO QUADRIMESTRE 2015 - MAI/AGO
Pregão Presencial Material Hospitalar

R$

ECONOMIA
133.600,00

R$

ECONOMIA
7.900,00

TERCEIRO QUADRIMESTRE 2015 - SET/DEZ
Dispensa de licitação - Reboque de Carro Alegórico
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Intervenções no ano 2015
** Contratação de serviços de Publicidade e Divulgação
Economia gerada: R$ 1.445.425,00
Nos meses de janeiro e fevereiro de 2015, a Prefeitura Municipal de Teresópolis realizou diversas inexigibilidades de
licitação para a contratação de serviços de publicidade e divulgação de suas atividades, apesar da hipótese ser claramente
vedada pelo artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/1993, que regulamenta as licitações e os contratos administrativos.
Diante disso, o OST oficiou a Prefeitura e a Câmara Municipal, bem como o Ministério Público Estadual. Embora o
Executivo e o Legislativo Municipais não tenham tomado providências, o Ministério Público instaurou Inquérito Civil Público
(ICP 026/2015-T-CID) com a finalidade de apurar o ocorrido. O monitoramento realizado pelo Observatório Social de
Teresópolis em relação à contratação de serviços de publicidade pela Prefeitura Municipal por meio de inexigibilidade de
licitação, inspirou o ajuizamento de uma ação popular, na qual foi deferida liminar que suspendeu a ocorrência de novas
contratações nos meses subsequentes. Desse modo, estima-se que tenha sido gerada uma economia projetada de R$
1.445.425,00 ao Município de Teresópolis.







INEXIGIBILIDADE DE PUBLICIDADE
Hipótese vedada pelo artigo 25, inciso II, da
Lei nº. 8.666/1993
OS oficiou a Prefeitura, a Câmara Municipal e
o Ministério Público
MP instaurou Inquérito Civil Público
Ajuizamento de ação popular que suspendeu
as Inexigibilidades de Licitação
Economia gerada de R$ 1.445.425,00
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** Contratação de empresa especializada em serviços de Software
específico em Gestão Pública
Economia gerada: R$ 112.000,00
Em março de 2015, a Prefeitura Municipal de Teresópolis publicou edital para a realização de Pregão
Presencial com o objetivo de contratar empresa especializada em serviços de softwares específicos em
gestão pública, com valor estimado de até R$ 112.000,00.
Entretanto, o OST, ao realizar a análise do edital, verificou que esse tipo de software era disponibilizado
gratuitamente pelo governo federal, por meio do portal do Software Público Brasileiro (software livre).
Tendo em vista essa informação, o Observatório de Teresópolis oficiou a Prefeitura Municipal e o
resultado dessa ação foi o adiamento do pregão, que não voltou a ser remarcado durante o ano de 2015, o
que significou uma economia de R$ 112.00000 para o Município.
CONTRATAÇÃO – SOFTWARE ESPECÍFICO
 Até R$ 112.000,00
 Softwares disponibilizados gratuitamente pelo
próprio Governo Federal, através do portal do
Software Público Brasileiro (software livre)
 OST oficiou a Prefeitura
 PREGÃO ADIADO/CANCELADO

 Economia de R$ 112.000,00
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** Aquisição de Rádios de Comunicação
Economia gerada: R$ 22.000,00
No final de março de 2015, o Observatório Social de Teresópolis verificou que a Prefeitura Municipal havia
publicado edital para adquirir 10 (dez) rádios de comunicação, com valor total estimado de até R$
22.000,00. Porém, ao analisar o edital da respectiva licitação, a entidade de controle social verificou a
existência de indícios de direcionamento de marca, sem que houvesse justificativa técnica no processo
administrativo para tanto, conforme exige a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Desse modo, o
OST encaminhou ofício ao Executivo Municipal, o que resultou no adiamento do pregão, o qual também não
voltou a ser remarcado durante o ano de 2015, significando uma economia de R$ 22.000,00 aos cofres
públicos municipais.
AQUISIÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO
 Indícios de direcionamento de marca (sem
justificativa técnica no processo
administrativo)
 OST oficiou a Prefeitura
 PREGÃO ADIADO “SINE DIE”
 Economia de R$ 22.000,00
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** Impressões fotográficas
Economia gerada: R$ 318.690,00
Durante o ano de 2015, também foi publicado edital pela Prefeitura Municipal de Teresópolis para a
realização de pregão presencial, sob o sistema de registro de preços, para contratar serviços de impressões
fotográficas, com valor total estimado de até R$ 318.690,00. Entretanto, tal edital apresentava indícios de
distinção na participação de empresas localizadas fora do Estado do Rio de Janeiro. Assim, o OST oficiou a
Prefeitura e o referido pregão foi adiado, não voltando também a ser remarcado, o que significou uma
economia de R$ 318.690,00 ao Município.

IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS
 Indícios de distinção na participação de
empresas localizadas fora do Estado do Rio
de Janeiro (ofensa ao princípio da isonomia)
 OST oficiou a Prefeitura
 PREGÃO ADIADO “SINE DIE”
 Economia de R$ 318.690,00
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** Aquisição de Material Hospitalar
Economia final gerada: R$ 133.600,00
Outra licitação acompanhada pelo Observatório Social de Teresópolis durante o ano de 2015 foi o pregão presencial
para a compra de materiais hospitalares. A entidade de controle social, ao analisar o edital da respectiva licitação
(publicado no primeiro quadrimestre), observou alguns aspectos que estavam em desconformidade com a legislação. O
que mais chamou atenção foi a quantidade elevada de aparelhos de pressão, quando levado em consideração o tamanho
do Município e dos profissionais de saúde existentes, e ainda a não aderência aos preços de mercado das referidas
mercadorias.
Diante disso, o OST encaminhou ofício à Prefeitura Municipal apontando o que havia sido observado e solicitando a
suspensão da compra dos aparelhos de pressão, pelo fato de os mesmos poderem ser adquiridos a preços mais baixos.
Em decorrência, o pregão foi adiado sem data para nova realização o que significou, no primeiro quadrimestre (janeiro a
abril de 2015), uma economia de R$ 3.984.000,00.
Contudo, no segundo quadrimestre de 2015, em maio, a referida licitação voltou a ser publicada na imprensa oficial,
sendo remarcada. O Observatório Social de Teresópolis, ao realizar nova análise do edital publicado, verificou que os
aspectos anteriormente observados não haviam sido modificados, razão pela qual a Câmara de Vereadores e o Ministério
Público foram oficiados pela entidade de controle social.
O órgão ministerial, ao tomar conhecimento da situação relatada, instaurou Inquérito Civil Público (ICP 067/2015-T-CID)
e recomendou que o Executivo Municipal suspendesse o processo licitatório a fim de adequar o procedimento à legislação.
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Acatadas as recomendações, a Prefeitura Municipal realizou o certame e, apesar de ter reduzido a quantidade dos
aparelhos de pressão previstos, optou por não comprá-los, o que, ao final, gerou uma economia de R$ 133.600.00 aos
cofres públicos municipais.
PREGÃO PRESENCIAL MATERIAL HOSPITALAR
 87 itens até R$ 3.984.800,00
 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
 OST oficiou a Prefeitura
 PREGÃO ADIADO/CANCELADO
 Economia de R$ 3.984.800,00 (economia gerada
no 1º quadrimestre)

PREGÃO PRESENCIAL MATERIAL HOSPITALAR
 Ausência de justificativa para a compra.
 Ausência da forma como os materiais seriam
distribuídos
 Elevadas quantidades de materiais.
 Não aderência aos preços de mercado.
 OST 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 final de R$ 133.600,00
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** Serviço de reboque para carros alegóricos
Economia gerada: R$ 7.900,00
Durante o ano de 2015, diversas dispensas de licitação foram realizadas pela Prefeitura Municipal. Dentre as dispensas acompanhadas pelo
Observatório Social de Teresópolis, destacou-se a Dispensa de Licitação para a contratação de serviço de reboque de carros alegóricos
durante o evento “Carnaval 2015”. Ao realizar a análise do respectivo processo licitatório, a entidade de controle social observou alguns
aspectos em desconformidade com a legislação:
● Cotação de preços com empresas não prestadoras do serviço de reboque;
● Fundamentação jurídica baseada em caráter emergencial;
● Apresentação de certidão positiva de débitos trabalhistas pela empresa favorecida pela referida dispensa;
● Ausência de comprovação da realização do serviço;
● Ausência de visualização da quitação do serviço no Portal da Transparência do Município.
Desse modo, o OST encaminhou ofício à Prefeitura Municipal de Teresópolis apontando os aspectos observados com pedido de
esclarecimentos e recomendações de providências. Como resultado desta ação, a referida dispensa de licitação foi cancelada, o que gerou uma
economia de R$ 7.900,00 aos cofres públicos municipais.
SERVIÇO DE REBOQUE
Processo N°3201/15











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.
Economia de R$ 7.900,00
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Prefeitura Municipal de Teresópolis
Intervenções em 2015

R$: 6.024.415,00
Economia gerada em 2015

R$: 2.039.615,00
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Câmara Municipal de Teresópolis
Monitoramento da
VERBA INDENIZATÓRIA
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Verba Indenizatória
Em junho de 2015, o OST verificou a existência
de processos administrativos da Câmara Municipal
de Teresópolis, do período de fevereiro de 2014 a
abril de 2015, por meio dos quais os vereadores
solicitaram o reembolso de despesas alegadas
despendidas no desempenho de seus mandatos,
baseando-se em resolução editada pela própria
Câmara de Vereadores do Município.

Embora a possibilidade de os agentes políticos receberem os valores despendidos no desempenho de
seus mandatos, desde que prevista em lei, esteja presente na Constituição Federal, tais “parcelas
indenizatórias” não são computadas para efeito do teto de remuneração. Na realidade, a parcela
indenizatória tem como único objetivo ressarcir o agente político a fim de compensar a redução de seu
patrimônio, decorrente da função que ocupa, sendo certo que, por tratar-se de função de caráter público, o
ressarcimento deve ser arcado pelo Poder Público.
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Entretanto, cabe ressaltar que para que o agente político tenha direito a receber o ressarcimento de suas
despesas, ressarcimento este denominado de parcela indenizatória ou verba indenizatória do exercício

parlamentar, faz-se necessário que as despesas estejam diretamente relacionadas ao exercício da função
e, consequentemente, vinculadas ao atendimento do interesse público municipal.

Ocorre que, ao analisar os mencionados processos administrativos, o Observatório Social de
Teresópolis verificou que a verba de natureza indenizatória, que deveria ser eventual, excepcional e
transitória, apresentava características ordinárias e corriqueiras, sendo repetidas em diversos meses,
sempre no limite máximo do teto estipulado para cada vereador, qual seja: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Desse modo, verificou-se que tais despesas poderiam ser consideradas previsíveis, já que se
apresentavam habituais e regulares, devendo, portanto, serem incluídas no planejamento orçamentário.

Da análise dos processos, a entidade de controle social também observou que, além do fato das
despesas tidas por eventuais se repetirem, os prestadores de serviço que apresentavam os recibos ou
notas fiscais, que validavam os pedidos de reembolso, também eram sempre os mesmos. Assim, por restar
aparente a ofensa aos princípios básicos da Administração Pública e às regras pertinentes à
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responsabilidade da gestão fiscal do orçamento, o Observatório de Teresópolis oficiou o Ministério Público
Estadual.

Em decorrência dessa comunicação, o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil Público 122/2015-TCID, no qual expediu recomendação à Câmara de Vereadores para que suspendesse o pagamento das
verbas indenizatórias aos vereadores. Em novembro, a Câmara Municipal informou que a recomendação
expedida havia sido integralmente atendida e que o pagamento das verbas indenizatórias havia sido
suspenso por tempo indeterminado, já a partir daquele mês. Finalmente, em fevereiro de 2016, foi publicada
a Resolução n°. 001/2016 revogando as Resoluções n°. 001/2014 e 003/2014 referentes à verba
indenizatória do exercício parlamentar da Câmara Municipal de Teresópolis.
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Ofício 059/2016 – Relação dos EDIS e valores devolvidos aos cofres públicos
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Câmara Municipal de Teresópolis
Economia gerada em 2015 na
Câmara Municipal de Teresópolis

R$ 311.091,03
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Economia proporcionada pelo OST em 2015
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R$ 2.350.706,03
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O que falta fazer?
que falta fazer?
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Gestão Pública – Muito embora o Observatório Social
de Teresópolis já venha realizando o monitoramento
das licitações da Prefeitura Municipal, ainda pretende
desenvolver outras atividades com o objetivo de
contribuir com a economicidade e o planejamento dos
gastos do Município, tais como:

Acompanhar todas as prestações de contas do Executivo Municipal;
Acompanhar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária e Plano Plurianual;
Verificar nas licitações e nos contratos administrativos se as dotações orçamentárias correspondem à Lei
Orçamentária;
Realizar inventário dos servidores municipais efetivos e comissionados;
Realizar inventário dos veículos pertencentes à Administração Pública Municipal e como estes veículos são
utilizados;
Realizar inventário dos prédios públicos municipais pertencentes à Administração Pública do Município e
como estão sendo utilizados;
Realizar levantamento dos prédios locados, utilizados pela Administração Pública Municipal;
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Realizar diagnóstico dos processos de compras e estocagem da Administração Pública Municipal;
Realizar levantamento de todos os convênios que a Prefeitura Municipal celebra e dos repasses a esses
convênios.
Educação Fiscal – O Observatório Social de Teresópolis possui a pretensão de realizar atividades como
feiras, palestras, teatros infantis e concursos de redação nas escolas, com o objetivo de conscientizar a
sociedade acerca da importância dos tributos e de demonstrar como os cidadãos podem cobrar da
Administração Pública o retorno dos tributos por eles pagos, através de investimentos em diversas áreas.
Transparência – Por meio da geração dos Indicadores de Gestão Pública – IGPs – os Observatórios
Sociais buscam os dados referentes à execução orçamentária anual das Prefeituras Municipais, cruzando
os valores de receita e despesa de cada área com os indicadores socioeconômicos do município, o que
possibilita a visualização da eficácia dos gastos e das aplicações em cada área de atuação. No que se
refere aos Conselhos Municipais, o OST pretende firmar parceria de cooperação técnica e institucional e
desenvolver atividades em conjunto.
Ambiente de Negócios – Ao trabalhar este eixo de atuação, os Observatórios Sociais buscam estimular a
competitividade nos trâmites licitatórios e a participação cada vez maior de empresas locais no processo de
compras públicas do Município. Embora o OST já tenha iniciado o cadastramento gratuito das empresas
locais e a divulgação de licitações, ainda tem por objetivo incentivar a participação das micro e pequenas
empresas nos processos licitatórios, devendo, para tanto, promover a capacitação dessas organizações.
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Durante o ano de 2015, o Observatório Social de Teresópolis encontrou grande dificuldade em
associar pessoas ao projeto, seja como Mantenedor, seja como voluntário. Por exemplo, temos o
eixo Produção Legislativa e, infelizmente, não pudemos acompanhá-lo na íntegra pela falta de
voluntários que se dispusessem a acompanhar as sessões da Câmara Municipal.
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Eixos de Atuação

Licitação
OBRAS
CONVÊNIOS
ESTOQUES
PROCESSOS

FEIRÃO DO IMPOSTO
CONCURSO DE
REDAÇÃO
SEMANA CIDADÃ
PALESTRAS
TEATRO

GESTÃO

TRANSPARÊNCIA

INDICADORES
Relatórios
Portal da Transparência
CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS

EDUCAÇÃO
AMBIENTE

Cadastro Gratuito
CAPACITAÇÃO DAS MPEs
Divulgação das Licitações
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Prestação de Contas
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Prestação de Contas
Observatório Social de Teresópolis ANO 2015
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Observatório Social de Teresopolis

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

observatoriosocialdeteresopolis

teresopolis@osbrasil.org.br

@OSTeresopolis
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