Observatório Social de Mandaguari
ADAMA
Relatório Quadrimestral dos Trabalhos Realizados pelo OS de
Mandaguari – ADAMA

2º Quadrimestre de 2016
maio/agosto

Apresentação
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O que é um Observatório Social

Atuando em favor
da transparência
e da qualidade na
aplicação dos
recursos públicos

É um espaço
democrático e
apartidário
Visando
contribuir
para a
melhoria da
gestão pública

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Observatório Social do Brasil - OSB
Rede OSB de Controle Social

OSB

• Articula e coordena Rede de Observatórios,
atualmente com mais de 110 unidades, em 19
Estados.

OSB

• Assegura disseminação da metodologia
padronizada
• Oferece capacitação e suporte técnico

OSB

• Estabelece parcerias estaduais e nacionais

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Rede OSB pelo Brasil
Roraima

Pará
Piauí

Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba

Tocantins

Rondônia

Pernambuco
Goiás

Mato Grosso

Alagoas

D.Federal

Sergipe
Bahia

Minas Gerais
Mato Grosso do Sul
Rio de Janeiro
Paraná

Instalados – 19 Estados
Em articulação – 03 Estados

São Paulo
Santa Catarina

Rio Grande do Sul

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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OS no Paraná (35)
EM ARTICULAÇÃO
Colorado
Nova
Cambé
Esperança

Jaguariaíva
Matinhos
Palotina
Rolândia
Reserva
Tibagi

Cianorte

Assis

Mandaguari

Arapongas

Goioerê

Faxinal

Mal. C. Rondon

Castro
Pitanga

SãoJosé
dos Pinhais

Medianeira
Foz do Iguaçu

Palmeira

Araucária

Campo Largo

Palmas

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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4 eixos de atuação da Rede OSB
• Licitações
• Cargos em Comissão
• Convênios
• Obras
• Processos
• Estoques
• Órgãos Públicos

• Portais da
Transparência
• Capacitação dos
Conselhos
• Indicadores da Gestão
Pública
• Relatórios
Quadrimestrais

1- Gestão
Pública

2- Educação
Fiscal

4- Transparência

3- Ambiente
de Negócios

6 www.osbrasil.org.br/Mandaguari

• Palestras
• Concurso de
Redação
• Semana da
Cidadania
• Feirão do Imposto
• Apresentações
culturais
• Parcerias
institucionais

•

•
•

Capacitação das
MPEs para que
participem das
licitações
Divulgação das
licitações
Cadastro gratuito
para empresas
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VANTAGENS E BENEFÍCIOS À COMUNIDADE

Sociedade
consciente,
organizada e
proativa.

Aumenta o nº
de licitantes.

Economia aos
cofres públicos e
melhores
serviços à
comunidade.

7 www.osbrasil.org.br/Mandaguari

07
07 - V

Conhecendo o Município
34.425 habitantes

Receitas e Despesas

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Receitas e Despesas 2015 – 2016 (até
2º quadrimestre)
Receita

Despesa (Pago)

77.920.985,68

Receita média mensal
(2015) R$ 6.500.000,00

68.893.978,08
60.792.721,83
55.266.626,01

Receita média mensal
(até 2º Quad. 2016) R$
6.908.328,25

2015

2016 (até 2º Quad.)

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Média Mensal das diárias do
Executivo Municipal

24.067,05

22.220,62

Total 2015 =
288.804,06

www.osbrasil.org.br/Mandaguari

Até 2º Quad 2016:

177.765,00

10
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Atuação do Observatório
Social

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Monitoramento das licitações pelo OS de
Mandaguari - ADAMA
Leitura do Diário Oficial
Divulgação – Sistema
Informatizado de
Monitoramento - SIM

Caso não haja correção ou
esclarecimento satisfatório,
encaminha-se ao Ministério
Público
Acompanhamento do certame
(licitação)

Análise do Edital

Encontrando-se indícios de
irregularidade, encaminha-se
requerimento ao órgão Público

www.osbrasil.org.br/Mandaguari

Acompanhamento da entrega
dos bens adquiridos
Análise do contrato e termos
aditivos
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Contratações ocorridas no 2º Quadrimestre de 2016
Prefeitura Municipal
MODALIDADE

FRACASSADA
/DESERTA

TOTAL

REVOGADA EM ANDAMENTO SUSPENSA

CONCLUÍDA ANULADA

Pregão
Presencial

57

2

2

47

1

52

Pregão
Eletrônico

-

-

-

-

-

-

-

Concorrência

-

-

-

-

-

-

-

Concurso

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

10

0

0

0

0

10

0

6

-

-

-

-

6

-

77

2

2

47

1

72

0

Leilão
Dispensa
Convite

Tomada de
Preço
Inexigibilidade

TOTAL

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Redução de valores em 4 meses
MODALIDADE

VALORES MÁXIMOS
R$

VALORES LICITADOS
R$

REDUÇÃO
R$

REDUÇÃO
%

PARTICIPANTES

ME-EPP

Pregão
Presencial

15.978.358,62

13.511.100,60

2.467.258,02

15%

169

144

Pregão
Eletrônico

-

-

-

-

-

-

Concorrência

-

-

-

-

-

-

Concurso

-

-

-

-

-

-

Leilão

-

-

-

-

-

-

431.247,17

431.247,17

-

-

43

0

-

-

-

-

-

-

1.936.754,53

1.532,596,44

404.158,09

21%

30

24

741.200,00

741.200,00

-

-

6

-

R$ 2.871.416,11

15%

248

172

Dispensa
Convite
Tomada de
Preço

Inexigibilidade
Total

19.087.560,32

R$ 16.216.144,21

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Algumas expressivas reduções de
preço, do quadrimestre
Pregão Presencial 50/2016
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares
Nº de Participantes - 8
Valor Máximo

Valor Licitado

R$ 2.517.730,12 R$ 1.899.384,00

Redução

% redução

R$ 618.346,12

24,56%

Pregão Presencial 74/2016
Aquisição de materiais de expediente e de informática

Nº de Participantes - 13
Valor Máximo

Valor Licitado

Redução

% redução

R$ 524.547,50

R$ 276.224,40

R$ 248.323,10

47,34%

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Pregão Presencial 85/2016
Aquisição de equipamentos mobiliários para o Centro Especializado
de Odontologia - CEO
Nº de Participantes - 11
Valor Máximo

Valor Licitado

Redução

% redução

R$ 99.523,87

R$ 56.418,00

R$ 43.105,87

43,31%

Pregão Presencial 94/2016
Aquisição de utensílios de cozinha e materiais de consumo
Nº de Participantes - 9
Valor Máximo

Valor Licitado

Redução

% redução

R$ 173.878,40

R$ 98.503,15

R$ 75.375,25

43,35%

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Para Conhecimento:
De forma indireta, o OS contribuiu para que o Município de
Mandaguari alcançasse uma economia de 11 milhões de
reais em três anos.
COMO??
Encaminhando os avisos de licitações diretamente as
empresas, aumentando assim, o número de participantes.
Ano

Valor Máximo

Valor Licitado

Economia ocorrida

%

2013

19.864.087,01

15.387.832,71

4.260,685,70

21%

2014

42.841.456,39

35.498.361,06

7.343.095,33

17%

2015

44.875.750,63

40.811.016,10

4.064.734,53

9%

TOTAL

107.581.294,03

91.697.209,87

11.407.829,86

11%

Sem contar as economias realizadas nos
acompanhamentos
das
entregas
ou
na
anulações/readequações
de
itens
com
sobrepreço, conforme se demonstrará a seguir.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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De forma DIRETA, apresentamos
algumas despesas economizadas
pelo Município, por intermédio do
trabalho do Observatório Social de
Mandaguari. (2013-2015)

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Pregão 11/2013- Registro de Preços para Aquisição de
Materiais de Limpeza e Higienização de Piscina.
Valor máximo:
R$ 43.472,61

Manifestação do OS:
Impugnação sobre a
quantidade e descrição dos
itens.

Valor máximo após
manifestação do
OS: R$ 17.349,37

Valor licitado: R$ 13.349,37

Economia gerada
diretamente pelo OS:
R$ 43.472,61 – 13.349,37 =

30.123,24
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Pregão 19/2014 – Registro de Preços para Aquisição de
Pavers

Valor máximo:
R$ 411.334,00

Situação: Descrição incorreta. Município
estava disposto a adquirir cada Paver por
R$ 34,00.

1m² possui
aproximadamente
40 peças de Paver

Manifestação: O OS
encaminhou requerimento
solicitando readequação da
descrição, o que foi atendido.

Potencial prejuízo evitado pelo OS:

R$ 340.000,00, se contabilizado por m² de paver

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Acompanhamento na entrega de água
sanitária
Manifestação: Pela pesquisa de
mercado realizada pelo OS requereuse anulação do item, o que foi
acatado.

Situação: Licitou-se 500 ml
a
R$
4,19,
numa
quantidade
de
1250
unidades = R$ 10.475,00

Resultado: Com a nova licitação a água sanitária foi
licitada no valor equivalente de: 500 ml a R$ 0,87!

Economia gerada pelo OS:
R$ 10.475,00 - R$ 1.087,50=

R$ 9.387,50

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Pregão 90/2015: Aquisição de Gêneros
Alimentícios e de Limpeza;
Itens
impugnados:
Bisteca de Boi, Cravo e
Rodo de limpeza.

Valor máximo dos
itens: R$
20.538,90.

Manifestação: realização de
pesquisa de mercado e
demonstração do sobrepreço.

Valor máximo após a
manifestação do OS: R$
7.130,00

Economia gerada pelo OS:
R$ 20.538,90 – 7.130,00 =

R$ 13.408,90
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Pregão 77/2015 – Contratação de Empresa
para Poda e Corte de Árvores:
Valor máximo:
R$ 441.006,50

Manifestação: impugnação quanto
ao valor unitário dos serviços e
demonstração
do
sobrepreço
existente.

Valor Máximo após a
manifestação do OS:
R$ 365.250,00

Economia gerada pelo OS:
R$ 441.006,50 - R$ 365.250,00=

R$ 75.756,50
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Pregão 117/2015 – Aquisição de
Equipamentos e Mobiliários
Valor máximo dos
itens:
R$ 11.347,94

Valor de mercado constatado
pelo OS:
R$ R$ 4.478,14

Manifestação: Requerimento solicitando
a readequação dos preços.
Requerimento acatado pelo Município.

Potencial economia gerada pelo OS:
R$ 11.347,94 – R$ 4.478,14 =

R$ 6.869,80
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Pregão 26/2015 – Registro de Preços para
Aquisição de Ar Condicionado

Valor máximo do lote:
R$ 30.091,66

Manifestação: pesquisa de
mercado e solicitação de
readequação dos preços.

Valor máximo após
manifestação do OS:
R$ 15.750,09

Economia gerada pelo OS
R$ 30.091,66 – 15.750,09 =

R$ 14.341,66

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Pregão 114/2015 – Aquisição de Manta
Asfáltica (Para telhado da Prefeitura)
Empenhou-se
2.200m²

Valor máximo do serviço:
R$ 88.000,00

Manifestação: O OS considerou elevada e desproporcional a quantidade de
metragem empenhada. Encaminhou requerimento solicitando a diminuiu e
foi, in loco, acompanhar a colocação da manta asfáltica.

Valor pago:
R$ 54.800,00 (equivalente a 1.370m²)

Economia gerada após a manifestação do OS:
R$ 88.000,00 – 54.800,00 =

R$ 33.200,00
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Acompanhamento de entrega de
papel crepom metalizado

Licitou-se 800 unidades
a R$ 14,20 cada.

Valor máximo:
R$ 11.360,00

Manifestação: O OS realizou
pesquisa de mercado e constatou
sobrepreço. Ainda, o fornecedor
entregou papel crepom simples,
que o valor é 3x menor que o
metalizado.

Prejuízo evitado pelo município após
manifestação do OS:
R$ 11.360,00 – 616,00 =

R$ 10.744,00.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Somente nessas 9 manifestações apresentadas, o
Observatório Social de Mandaguari de forma direta
(efetiva /ou potencial), gerou economia/afastou
prejuízo para o Município no montante de R$
533.831,60!
Obs: esses e outros exemplos podem ser conferidos nos Boletins
Informativos disponibilizados no site www.mandaguari.osbrasil.org.br

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Algumas Manifestações do
OS de Mandaguari
ADAMA no 2º Quadrimestre de 2016

www.osbrasil.org.br/Madanguari
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Pregão Presencial nº 41/2016
Objeto: Contratação de profissional para aulas de música para os pacientes que frequentam
o CAPS.
Manifestação: Constatou-se erros na estruturação do Edital e do termo de referência
quanto ao “objeto” a ser licitado. (licitava-se aulas de músicas, mas o Edital previa
treinamento para Horta)

O Observatório Social encaminhou o requerimento nº 35/2016 ao Executivo
Municipal, solicitando readequação imediata do Edital, respeitando-se o contido no
artigo 21, §4° da Lei 8.666/93.
Resultado: O requerimento foi atendido e o Edital foi readequado.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Pregão Presencial 55/2016
Objeto: Aquisição de materiais de consumo para uso no Creas.

Manifestação: Em análise do edital, averiguou-se que um dos itens “caixa de lápis de cor,
24 unidades” estava acima do preço de mercado. Através de pesquisas realizadas por
este Observatório Social, constatou-se:

Média do mercado:
R$ 18,00

Diferença de R$ 52,00,
podendo ser licitada cada
unidade com sobrepreço
de 389%

Valor no Edital:
R$ 70,00

Resultado: O Município informou que houve equívoco na digitação do quantitativo do item
pois onde constava “24 unidades” deveria constar “48 unidades”. Assim, o Município
revogou o item para readequar seu quantitativo e assim ser acrescentado em uma licitação
posterior.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Portal de Transparência do Município
Objeto: Readequação da aba “Almoxarifado” e da aba “Veículos”.
1º Manifestação: Solicitou-se a inserção da “aba” Almoxarifado, para possibilitar ao cidadão
a realização do acompanhamento contínuo das movimentações do almoxarifado central.

Atendido parcialmente – falta registrar o estoque remanescente
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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2º Manifestação: Solicitação da inserção, dentro da “aba” veículos, de uma coluna
informando a quantidade de litros abastecidos com determinado valor mensal, assim
como, ao lado da coluna “Km Percorrido”, uma outra de nome “Quilometragem”,
identificando a distância registrada no veículo (hodômetro)

Requerimento até o momento não atendido
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Pregão Presencial nº 87/2015
Termo Aditivo - Feijão
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar.
Valor Licitado: R$ 722.797,00
Manifestação: Constatou-se um termo aditivo
para o produto “feijão” do referido pregão,
reajustando o valor do item licitado de R$ 4,17
para R$ 6,19.
Município publicou novo termo
aditivo, alterando a marca que havia
sido licitada de “Grão Real” para “Grão
de Luxo”.
Tendo conhecimento de que o preço de mercado do feijão, na ocasião, estava R$ 13,00, o
Observatório entrou em contato com o setor de licitação para obter informações sobre a
manutenção do preço. Foi informado que tal alteração se deu no intuito de que a empresa
entregasse o Feijão Preto e não mais o feijão tipo carioquinha, que foi licitado, pelo valor
de R$ 6,19.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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O Município poderia alterar o valor, mediante reajuste de preço, ou a marca, mediante
termo aditivo, mas permanecendo o mesmo produto. Ao proceder de tal forma,
possivelmente o fornecedor incidiria na conduta descrita no artigo 96, inciso III da Lei
8.666/93.
Art. 96 - Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação
instaurada para aquisição ou venda de bens ou
mercadorias, ou contrato dela decorrente:
III - entregando uma mercadoria por outra;
Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

O Observatório encaminhou à Prefeitura o requerimento nº 51/2016, solicitando
posicionamento sobre tais fatos e se pertinente, o cancelamento do termo aditivo.
Resultado: O Município respondeu revogando o aditivo de troca de marca, afastando a
ilegalidade das contratações públicas e possíveis responsabilizações a agentes públicos
e empresários.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari

35 - E
35

Contratação da dupla Matogrosso e
Mathias
Objeto: Contratação da dupla Matogrosso e Mathias para a 3º ExpoMandaguari

Valor pago em 2015: R$ 65.000,00 (Show cancelado pelo mal tempo. Remarcado para 2016)
Valor pago em 2016: R$ 50.000,00
Total pago para a dupla, em Mandaguari (Show em 02.05.2016): R$ 115.000,00
Ao ser questionado, o Município alegou que o
novo pagamento em 2016 se deu em virtude de
que o valor do show teria aumentado para R$
115.000,00.
Entretanto, este OS tomou conhecimento e tem
comprovação de que, em Campo Mourão, foi pago
R$ 58.000,00 para a dupla, dois meses após o
Show em Mandaguari(C. Mourão 07/07/2016).
Encaminhou-se requerimento à Câmara Municipal, sendo que até o momento não se
obteve resposta.
Resultado: Com o posicionamento insatisfatório do Município, o caso foi encaminhado ao
Ministério Público.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Impugnação Pregão Presencial
nº 79/2016
Assunto: Contratação de empresa especializada em serviços de molejo
Valor Licitado: R$ 337.000,00
Análise do
edital

Constatou-se cláusulas e
exigências excessivas

Requerimento à Prefeitura
impugnando e solicitando
readequação dos fatos

Suspensão
da Licitação

Algumas das exigências feitas pelo Município:
I- Barracão de 800m² :
Segundo o Município esta exigência seria para resguardar a frota em reparação.

Referida cláusula restringia a participação de empresas de pequeno porte que prestam
serviços de molejo, inclusive do Município.
Desde quando foi colocada esta cláusula pela administração, apenas empresas de grande
porte, de fora da cidade, participaram dessas licitações.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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II- Equipamentos desnecessários à execução dos serviços:
Em análise aos itens exigidos, considerou-se que oito deles seriam excessivos, e poderiam
ser dispensáveis para tal serviço de molejo, pois são equipamentos de mecânica,
balanceamento, entre outros. Como exemplo:
Equipamento
Torno com barramento de no
mínimo 02 (dois) metros;

Descrição
Técnica/utilidade
Utilizado para fabricação de peças.

XIV - Aparelho de limpeza e de Tem como objetivo testar e
teste de bicos
limpar
integralmente
os
4
injetores
de
combustível,
testando
a
parte
elétrica
(resistência),
estanqueidade,
leque, equalização e limpeza,
bem como realizar uma limpeza
integral dos mesmos utilizando
ultra-som.

Observação
Afere-se que não há necessidade da
exigência do referido equipamento,
uma vez que a empresa não é
obrigada a fabricar as peças que irá
fornecer ao Município.

Torna-se sem sentido exigir de uma
empresa especializada tão somente
nos serviços de molejo que possua
equipamentos específicos de
manutenções de motores e afins,
pelo que se torna desnecessário o
referido item como requisito de
habilitação.

Resultado: Através da presente manifestação, o Município suspendeu a licitação e readequou o edital,
diminuindo o tamanho do barracão solicitado para 200m² , dando maior condições para os
fornecedores de pequeno porte e retirando a exigência de equipamentos “desnecessários” ao objeto do
pregão.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Impugnação Pregão Presencial nº
97/2016
Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de retífica e
recuperação de motores e mecânica veicular em geral, com fornecimento de mão de obra
e peças novas e genuínas dos veículos leves e médios.
O Município voltou a estabelecer a necessidade de um “Barracão de 800m²” para a
manutenção da frota, mesmo após ter reconhecido a irregularidade e suspendido essa
exigência do Pregão nº 79/2016 de “Molejo”.
Quanto ao estabelecimento de preços e quantidades, o Município pretendia pagar o
valor de R$ 9.000,00 em uma hora de serviço de retífica, sendo:
Lote 1
P.P 72/2015
Serviços de retífica e recuperação de R$ 106,66 (licitado)
motor
Serviços de mecânica em geral
R$ 97,36 (licitado)
Peças originais ou genuínas

P.P 97/2016
R$ 9.000,00

Diferença
8438%

R$ 9.000,00

9244%

Tabela Audatex – 20% R$ 42.000,00

Resultado: Após requerimento encaminhado ao Município, a presente licitação foi
suspensa e o edital readequado em virtude do “erro de lançamento”, possibilitando assim
a participação de várias empresas de Mandaguari que prestam serviço de retífica.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Impugnação Pregão Presencial nº
99/2016
Assunto: Aquisição de Condicionadores de ar para o corpo de bombeiros
Análise do Edital

Valor Máximo
com suposto
sobrepreço

Requerimento
encaminhado ao
Município solicitando
readequação dos preços

Suspensão da
licitação

Ar 9.000 BTUS
Valor Máximo: R$ 2.508,20
Média do preço de mercado: R$ 1.000,00
Sobrepreço: 251%

CONDICIONADORES DE AR DE 9.000 BTUS E 12.000
BTUS

Ar 12.000 BTUS
Valor Máximo: R$ 2.933,29
Média do preço de mercado: R$ 1.200,00
Sobrepreço: 244%

Resultado: Com o sobrepreço devidamente comprovado frente ao valor de mercado o
Município teria um prejuízo de R$ 3.241,49. A licitação foi suspensa e reformulada.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Acompanhamentos de entrega
mercadorias no quadrimestre
Almoxarifado Central

497

Valor total: R$ 797.608,04

82

Relatórios

Notas Fiscais

Gêneros alimentícios; materiais de expediente; materiais de limpeza; materiais esportivos;
Equipamentos de proteção individual – EPI; equipamentos eletrônicos, etc.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Acompanhamentos de entrega
mercadorias no quadrimestre
Secretaria de Saúde e
demais unidades

162

96
Valor total: 468.309,75

Relatórios

Notas Fiscais

Materiais hospitalares; insumos hospitalares; medicamentos; materiais químicos para
laboratório; etc.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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ENCAMINHAMENTOS DO
2º QUADRIMESTRE AO
MINISTÉRIO PÚBLICO

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Praça Micheletti
Assunto: Situação da Praça Micheletti
Manifestação: O Município em placa colocada na referida praça informou à população
que o valor pago foi de R$ 96.498,45, ou seja, o valor de cada poste (total de 24) seria o
equivalente a R$ 4.020,76. Entretanto, observando as licitações que ocorreram
destinadas à referida praça, deduz-se que o valor efetivamente pago foi de R$
468.854,56, chegando a pagar R$ 19.535,60 por cada poste.
Como não ocorreram esclarecimentos suficientes por parte do Município, o
caso foi encaminhado para o Ministério Público para análise, sendo que o mesmo
instaurou Inquérito Civil.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Acompanhamento de
Mercadoria do PAM
Ao conferir, através da Nota Fiscal, uma entrega de materiais hospitalares no
PAM, dois dias após a entrega, o Observador constatou a ausência de:

a) 30 litros de álcool 70% = R$ 330,00
b) 200 ampolas de Butilbrometo de Escopolamina FRS 20 ml = R$ 2.780,00
c) 750 frascos de soro fisiológico 0,9% de 100ml= R$ 1.342,50
TOTAL: R$
4.452,50

A responsável do PAM, ao ser questionada sobre os produtos não
encontrados, disse que não consegue entender como esses medicamentos
desapareceram.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Dois outros funcionários presentes, disseram que o soro “poderia ter sido”
distribuído para outras unidades de saúde.
Uma representante do OS se deslocou, com uma planilha, questionando a
todas as unidades municipais se haviam recebido soro fisiológico 0,9% de 100ml do dia
20 ao 24 de junho. Todos os responsáveis das unidades informaram que naquele período
não receberam os referidos soros.

Resultado: O caso foi
encaminhado
ao
Ministério
Público
para investigações.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Chefes das Ubs’s

Lei 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87

Assunto: Indícios de irregularidades em relação as direções das unidades básicas de saúde.
Unidade de Saúde

Profissão

Jardim Esplanada

Agente Comunitária de Saúde

Clínica da Mulher (Bairro 5
Conjunto)
Popular II

Enfermeiro

Jardim Progresso

Auxiliar/Técnico em Enfermagem

Jardim Cristina

Enfermeira – Contudo, no portal de
Transparência consta como “Coordenadoria
Geral Vigilância Sanitária/Epidemeologia
Enfermeira

Jardim Boa Vista

Enfermeiro

Clínica da Mulher
(Centro)
Jardim Vila Vitória

Enfermeira
Enfermeiro

Resultado: Foi encaminhado ao MP. Após confirmadas as irregularidades suscitadas,
o MP expediu recomendação administrativa à Secretaria de Saúde, que retirou a
função de coordenação da ACS, assim como seu percentual de FG.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Promoções, Participações e
Eventos

www.osbrasil.org.br/Mandaguari

4848- J

Educação Fiscal – Concurso de Desenho e Redação da
Controladoria Geral da União – Etapa Municipal
Reunião com diretores de Estabelecimentos de Ensino de Mandaguari para tratar
sobre o regulamento do Concurso de Desenho e Redação. (07.07.2016)
Objetivo: despertar nos estudantes o interesse por assuntos relacionados ao controle social,
à ética e à cidadania.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Material “um por todos e todos por um
Pela ética e pela cidadania“!
O Observatório Social de Mandaguari, através de contato com a CGU,
conseguiu que o município recebesse, gratuitamente, para todas as Escolas Municipais
que demonstraram interesse, o material do projeto “Um por todos e todos por um”.
O objetivo do programa é que a Rede de Ensino trabalhe com os alunos o tema
“Educação e Cidadania Fiscal”, buscando conscientizar sobre a importância: do
pagamento dos tributos e do acompanhamento do que é feito com o dinheiro público.

Foto ilustrativa
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Comparação de subsídios – Câmaras Municipais
Municípios de porte equivalente à Mandaguari
Municípios com população de 30 a 40 mil habitantes
R$8.000,00
7.235,03
R$6.894,69

R$7.000,00 R$6.709,01
R$6.066,54

R$6.000,00
R$5.000,00

R$5.127,21
R$5.046,71
R$4.754,19
R$4.703,01
R$4.490,06
R$4.235,67

R$5.917,41
R$5.442,03
R$5.337,87

R$6.153,37
R$5.673,20

R$4.000,00
R$3.000,00
R$2.000,00
R$1.000,00
R$-

Subsídios dos vereadores de Mandaguari estão entre os
Subsídio vereadores três maiores do Estado.
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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4º Encontro dos Observatórios Sociais e XIV Seminário Paranaense de
Educação Fiscal em Foz do Iguaçu
O Observatório Social esteve presente do dia 08 ao dia 11 de agosto de
2016, em Foz do Iguaçu, para participar do 4º Encontro dos Observatórios Sociais, e
parcialmente, no XIV Seminário Paranaense de Educação Fiscal.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Visita do mestrando da USP
No dia 12 de agosto recebemos a visita pré-agendada de Luciano
Nurmberg Peres, aluno do mestrado do programa de Pós-graduação em
Controladoria da Universidade de São Paulo (USP), com o objetivo de identificar
como os órgãos públicos podem produzir informações de qualidade para o
exercício do controle social de acordo com a visão do Observatório Social.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Termos de Compromisso dos
candidatos a Prefeito e a Vereadores
- Reunião com diversos segmentos da sociedade civil
Nos dias 29 de julho e 02 de agosto, em parceria com 26
segmentos da sociedade civil, o Observatório Social apresentou propostas
de compromisso aos pré-candidatos aos cargos de Prefeito(a) e
Vereadores(as) do Município de Mandaguari, para o pleito eleitoral de
2016.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Reunião para entrega dos Termos de Compromissos aos candidatos para
o pleito municipal/2016
As propostas foram entregues aos Presidentes Municipais dos Partidos
Políticos, que assumiram a reponsabilidade de repassar aos candidatos de suas
coligações.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Candidatos assinam e entregam Termos de
Compromissos assumidos perante diversos segmentos
da sociedade civil
No dia 17 de agosto foi realizada a devolução dos Termos de Compromissos.
Dos 108 candidatos a Vereadores, 68 entregaram seus Termos de Compromisso
assinados. Estiveram presentes 126 cidadãos de 32 grupos da sociedade civil.

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Porcentagem de propostas aderidas pelos
candidatos
120,00%

96,90%

100,00%

80,00%

60,00%

59,70%

40,00%

20,00%

0,00%

Mandaguari Seguindo em Frente

www.osbrasil.org.br/Mandaguari

Igualdade e Determinação - Mandaguari
em Boas Mãos
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Porcentagem de comprometimento dos Vereadores
eleitos
Hudson Guimarães

100%

Jorge do Alambique

95,40%

Márcia Serafini

100%

Clarice P.P

100%

Nilton Boti

0%

Eron Barbiero

61,90%

Jocelino Tavares

100%

Garcia

100%

Sebastião Alexandre

100%
0%

20%

www.osbrasil.org.br/Mandaguari

40%

60%

80%

100%

120%
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Média de Gastos do OS de Mandaguari - ADAMA

RECEBIMENTOS
Mensalidades
Contribuições
Rendimento financeiro
Total

MÉDIA
R$ 365,00
R$ 300,00
R$ 1.085,75
R$ 1.750,75

PAGAMENTOS
Pessoal (funcionário e estagiários)
Viagens e representações
Despesas com agua, luz e telefone
Despesas c/ boletim informativo
Outras despesas

MÉDIA
R$ 2.546,00
R$ 279,66
R$ 352,70
R$ 630,43
R$ 632,15

TOTAL

R$ 4.440,94

www.osbrasil.org.br/Mandaguari

O demonstrativo ao lado
refere-se à média mensal de Receitas e
Despesas do Observatório Social de
Mandaguari – ADAMA.
Através do trabalho de
voluntários e estagiários, com pequeno
valor financeiro, o Observatório Social
desenvolve importantes ações que
resultam em benefícios em prol da
coletividade.
Tendo realizado o bazar
com produtos da Receita Federal, em
setembro de 2015, o valor arrecadado,
aplicado, vem suprindo o déficit mensal.
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Mandaguariense, se torne um voluntário e venha trabalhar em prol de seu
Município!
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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Vídeo:
Hino da Cidadania
http://www.observatoriosocialdobrasil.org.br/hino-da-cidadania-legendado-ptbr-1-22009-194810.shtml

www.osbrasil.org.br/Mandaguari
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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osbrasil.org.br/Mandaguari
mandaguari@osbrasil.org.br
facebook.com/osmandaguari

Sinceros agradecimentos.
“Ninguém vale pelo que sabe, mas sim pelo que faz com
aquilo que sabe.”
Leonardo Boff
Fones: (44) 3233-0099 / (44) 3133-0028
Rua José Ribeiro Marques, nº 392
Mandaguari – PR

Observatoriosocialdobrasil.org.br
www.osbrasil.org.br/Mandaguari
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