SOCIAL DO BRASIL

9ª PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO A JUNHO DE 2018

SEJA VOLUNTÁRIO!

Recomende aos membros de sua entidade, colaboradores,
amigos, vizinhos...para tornarem-se voluntários do Observatório Social.
DEMOCRACIA PLENA
ELA SOMENTE VAI EXISTIR DE FATO NO DIA EM QUE OS CIDADÃOS DE
TODO O BRASIL DECIDIREM EXERCER SUA CIDADANIA E PARTICIPAR EFETIVAMENTE
DA GESTÃO PÚBLICA MONITORANDO SEUS GOVERNANTES.
FAÇA PARTE DO OBSERVATÓRIO SOCIAL
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Palavras do Presidente

Caríssimos associados, parceiros, voluntários e cidadãos cacerenses.

Seguindo o lema "Indignar-se é importante, atitude é fundamental", bem como para demonstrar a total transparência de nossas ações, estamos
apresentando a nona prestação de contas do Observatório Social de Cáceres, destacando o período de janeiro a junho de 2018.
Apesar do pequeno grupo de cacerenses abnegados que se dedicam a causa do Observatório Social, a Entidade vem desenvolvendo, com muita
ênfase, as ações que estão propostas em seus objetivos e programas de trabalho. Objetivos esses que visam basicamente duas premissas: a
disseminação da cidadania ﬁscal entre os cacerenses e também o monitoramento da aplicação do dinheiro que é arrecadado pela Prefeitura Municipal.
E, cuja principal ﬁnalidade do nosso trabalho nada mais é que a melhoria da qualidade de vida das pessoas que habitam a Princesinha do Paraguai.
Ficamos muito no campo dos discursos, mas o importante mesmo é multiplicarmos o exercício da cidadania, acompanhar e debater as questões
políticas do nosso município e exigir ações dos governantes que foram eleitos para atender os interesses da população. Essa é a maneira mais eﬁciente
de combatermos a corrupção que se encontra alastrada em todos os níveis de governo. Nós do Observatório Social de Cáceres incentivamos a
sociedade com ações esclarecedoras sobre seus direitos essenciais tendo em vista promover sua participação na ﬁscalização das ações dos
governantes. Para toda ação que pensamos ou que queremos executar, sempre procuramos saber qual é a melhor maneira de praticá-la.
Todas as ações a que nos referimos poderão ser vistas nas páginas seguintes deste boletim. Aproveitamos a oportunidade e convidamos os cidadãos de
nossa cidade para conhecer o nosso trabalho, inteirando-se sobre a importância das nossas ações e, num segundo momento fazer parte da equipe de
voluntários do Observatório Social de Cáceres.
Precisamos resgatar o Brasil das mãos dos aventureiros, fazendo com que a nação sirva aos brasileiros, pois hoje somos nós que servimos à
nação.
Repetindo um lema que identiﬁca muito bem a nossa Entidade o qual diz: "Fazemos o muito com tão pouco" !
Boa leitura a todos!

Expedito M. Pereira
Presidente do OS de Cáceres

Nas páginas seguintes descrevemos as ações realizadas pelo Observatório Social de Cáceres durante o primeiro semestre de 2.018.
Esclarecendo que essas ações são realizadas conforme os programas de ação da Entidade. Esses programas se constituem dos seguintes:
Programa Gestão Pública, este relacionado com a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal, Programa Cidadania Fiscal, Programa
Relacionamento com os parceiros e Programa Prestação de Contas.

01 - PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
01.1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Dentro desse programa realizamos diversas ações visando ao monitoramento para a mais correta aplicação do dinheiro público em nossa cidade.

01.1.1 - AVALIAÇÃO SENDORIAL DE CARNE 1
Neste primeiro semestre de 2018, o OS de Cáceres acompanhou a avaliação sensorial de carne bovina adquirida pela Prefeitura Municipal de Cáceres,
mais especiﬁcamente pela Secretaria Municipal de Educação, que seria destinada a compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de ensino. Lá
também estiveram presentes o Conselho da Alimentação Escolar, Coordenação de apoio às Unidades Escolares, pais de alunos.
Na primeira avaliação, referente ao pregão eletrônico 81/2017, ocorrida em março do corrente ano, o produto a ser veriﬁcado era carne bovina de
segunda, mais especiﬁcamente a paleta grossa. Nessa ocasião, todas as entidades, por meio de seus presentes, se recusaram a experimentar o produto, pois o
mesmo não possuia a identiﬁcação da inspeção sanitária, conforme descrito no edital. Em face dessa situação, o produto foi reprovado.

Da carne avaliada

Equipe avaliando

01.1.2 - AVALIAÇÃO SENDORIAL DE CARNE 2
Em junho de 2018, ocorreu a avaliação sensorial de outra compra
realizada pela Secretaria Municipal de Educação, referente ao pregão eletrônico
28/2018. Também encontrava-se presente o Conselho da Alimentação Escolar,
Coordenação de Apoio as Unidades Escolares, Coordenadora do setor de
merenda escolar, pais de alunos e também do Observatório Social de Cáceres.
Os gêneros alimentícios a serem avaliados dessa vez foram a carne bovina de
segunda paleta grossa, músculo em tiras, carne bovina de primeira, patinho em
cubos e tiras, coxão mole em cubos e tiras e carne suína de primeira qualidade.
Na ocasião, assim como na primeira análise, as amostras foram reprovadas
pelas entidades lá representadas, pois não atendiam às exigências feitas pelo
edital de licitação, tais como embalagem à vácuo e a presença de representação
do SIF.
Observem, caros leitores, pelas informações acima, a insistência dos
fornecedores da Prefeitura em efetuarem entrega de produtos inferiores aos que
efetivamente foram comprados.

Carne para experimento

Da identificação da embalagem

9ª PRESTAÇÃO DE CONTAS
PÁGINA 03

Amostra das carnes a serem avaliadas

Amostra p/ experimento (cru)

Amostra p/ experimento (frita)

01.1.3 – AVALIAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PARTE 1
No dia 12/06/2018, nas dependência do Armazém da Alimentação Escolar Municipal, foi realizado o experimento das frutas e legumes, produtos esses
oriundos obrigatoriamente da agricultura familiar, e que compoem o cardápio da alimentação escolar na rede municipal. Dando continuidade a nossas atividades de
monitoramento das compras públicas, o Observatório Social de Cáceres, juntamente com o Conselho de Alimentação Municipal Escolar e Escola Municipal Santos
Dumont se ﬁzeram presentes. Nessa ocasião, após a realização do experimento pelos presentes, não houve qualquer irregularidade por eles constatada, sendo os
produtos todos aprovados.

Visão Geral da amostragem

Frutas e verduras

Amostragem para experimento

A experiência dessa Entidade nos conta que nem sempre os produtos apresentados na amostragem de alimentos são os mesmos entregues nas unidades
escolares. Portanto, como extensão do trabalho acima apresentado, as colaboradoras do Observatório Social de Cáceres, após a aprovação dos produtos
experimentados, realizaram visita surpresa à Escola Municipal Fazendo Arte, no Bairro Cavalhada, onde, para nossa imensa felicidade, foi constatado que os
produtos da merenda escolar que lá estava condizia com o que foi apresentado no Experimento da Agricultura Familiar.

01.1.4 – AVALIAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR – PARTE 2
As boas surpresas não pararam por ai. Empolgada com a visita do OS de
Cáceres à Escola, a coordenadora da Escola Municipal Fazendo Arte, nos
convidou para conhecer as instalações da unidade escolar, e o que nos
chamou muito a atenção foi a presença de uma horta cultivada pelos próprios
alunos, nas dependências da Instituição. Esse fato, além de incentivar a
prática da alimentação saudável com consumo de produtos orgânicos, sem
dúvida insere nas crianças o sentimento de participação, de pertencimento, o
que fará deles no futuro pessoas muito mais atentas às questões que os
rodeiam, principalmente de ordem social e política.
Chamamos mais uma vez a atenção para importância desse tipo de
trabalho, já que com pequenos esforços, podemos ser muito úteis à
população e, consequentemente, a nós mesmos. Nesse sentido, o
Observatório Social de Cáceres pede encarecidamente que as pessoas se
conscientizem sobre seus deveres de cidadãos e o cumpram, acompanhando o trabalho dos representantes eleitos pelo povo, bem como a forma com que o poder
público gasta o dinheiro arrecadado por meio de pesados impostos pagos por todos nós.

01.1.5 - CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS | Secretaria Municipal de Saúde
Realizado continuamente há mais de três
anos, temos como sendo muito importante esse
trabalho de conferência da entrega dos
medicamentos e materiais, já que nos beneﬁcia ao
menos de duas formas: proporcionando a economia
dos recursos públicos, e também garantindo maior
segurança ao povo em relação aos medicamentos
por eles utilizados.
Nós do Observatório Social de Cáceres

realizamos no período de janeiro a junho deste a
conferência de 21 entregas de medicamentos, o
que representa nada menos que 100% (cem por
cento) de todas as entregas. Algumas questões
pontuais detectadas foram prontamente sanadas
pela administração em conjunto com os
fornecedores, não necessitando tomada de
qualquer outra medida mais drástica. Pode parecer
estranho, mas a eﬁciência na entrega de

medicamentos junto a Secretaria Municipal de Saúde
é fruto de constantes conferências por parte desta
Entidade, e também o compromisso e seriedade dos
servidores envolvidos diretamente com essa
atividade. Basta lembrar os fatos desastrosos que
foram observados nas primeiras conferências desse
tipo que realizamos, com fraudes de todos os tipos
por parte dos fornecedores e já relatadas em
prestações de contas anteriores.

01.1.6 - CONFERÊNCIAS DE ENTREGAS DE PRODUTOS | Incremento nas ações do Observatório Social
Como noticiado em nossa prestação de contas
anterior, e pode ser percebido nas reportagens acima,
atualmente esta Entidade tem realizado as
conferências da entrega de produtos no almoxarifado
da merenda escolar, no almoxarifado central e não

mais somente nas entreegas de medicamentos.
Isso foi possível graças ao aumento no número
de colaboradores contratados pelo Observatório
Social, e evidencia o quanto podemos fazer com

tão pouco. Para isso, basta que mais pessoas
prestem serviços voluntários, ou então, que
contribuam ﬁnanceiramente para que possamos
melhorar nossa estrutura de pessoas.
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01.1.7 - FISCAIS DE CONTRATOS – MONITORAMENTO DAS AÇÕES
Tem mais. A partir do mês de Março de 2018,
iniciamos a conferência das entregas de mercadorias
no almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura e
Logística, adquiridas pela Prefeitura Municipal de
Cáceres, tendo como objetivo analisar, dentre outros
aspectos de legalidade, a atuação do ﬁscal do

contrato, que muitas das vezes não comparece no ato
do recebimento de mercadorias entregues no
almoxarifado, o que é obrigatório. Ressalta-se que
essa pessoa (ﬁscal do contrato) é peça fundamental
para a execução eﬁciente do referido instrumento,
uma vez que é ele quem identiﬁca qualquer

irregularidade no seu cumprimento, devendo adotar
as medidas necessárias para que sejam sanadas tais
irregularidades. Via de regra, o ﬁscal não atua como
deveria, causando muitas vezes prejuízos aos cofres
públicos que poderiam ser evitados.

01.1.8 - DA CONFERÊNCIA NA PRÁTICA
Entrega de produtos e serviços adquiridos pela administração municipal
Apenas a título de ilustração, as divergências e
irregularidades constatadas em relação às condições
de contratos devem motivar a recusa do recebimento
por parte do Órgão que efetuou a compra. A análise
para veriﬁcação da existência de possíveis
irregularidades é feito por meio da comparação das
características dos produtos recebidos e o que consta

na descrição da nota ﬁscal, no termo de referência, na
ata de registro de preços e no contrato, como por
exemplo se o produto entregue é da mesma marca do
que foi adquirido, etc., bem como através da análise e
observação das embalagens, veriﬁcando se há
evidências de avarias tais como produtos quebrados,
com umidade, presença de riscos, amassados,

01.1.9 - ALGUNS EXEMPLOS DE CASOS CONCRETOS

|

dentre outros.
Aproveitamos a oportunidade para convocar os
cidadãos cacerenses a serem voluntários nesse
trabalho, já que é responsabilidade de todos. Quanto
mais pessoas para acompanhar os gastos públicos
municipais, menor é o desperdício e maiores são os
benefícios.

01.1.9.1 - FATO 1 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

‘
Fato que ocorreu em um recebimento de equipamento de informática Thin Cliente Brasil,
onde os mesmos estavam com avarias e a marca do equipamento não era o que continha no
contrato da licitação. Ressalta-se que os colaboradores desta Entidade que acompanharam essa
entrega, relataram haver um forte cheiro de tinta, o que supostamente evidenciaria que os aparelhos
foram recentemente pintados. Todos os equipamentos foram devolvidos.
Veja as divergências: na Licitação consta como Thin Client Brasil e foi entregue Thin Cliente Hp.
Ainda que técnicos possam argumentar ser o aparelho entregue de melhor qualidade do que o que
foi comprado, as normas que regem a administração pública não permitem esse procedimento.

01.1.9.2 - FATO 2 – MATERIAL PARA O 37.º FIPe
Outro exemplo que podemos citar ocorreu na conferência da entrega de troféus e medalhas adquiridos pela Secretaria de Esporte e Lazer para serem distribuídos
aos participantes do 37º Festival Internacional de Pesca Esportiva. Na ocasião, foi constatada divergência entre a quantidade prevista no contrato e o que foi
entregue. O fornecedor tentou entregar menos unidades do que as que estavam faturadas. A Prefeitura Municipal de Cáceres pagaria um valor de R$ 40.590,20
pelos produtos. Com a observância do equívoco, o valor ﬁcou em R$ 38.304,00, contabilizando diferença de R$ 2.286,20. A empresa vencedora do certame corrigiu
a nota ﬁscal emitida, adequando o valor. Apesar de ser uma diferença aparentemente pequena quando se trata de administração pública, com esse valor daria para
comprar 128 quilos de Carne Bovina de segunda.

01.1.9.3 - FATO 3 – COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS 13 QUILOS
OBSERVATÓRIO SOCIAL DE CÁCERES IMPEDE COMPRA DE 2.487 BOTIJÕES DE GÁS SUPERFATURADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Manchete no Jornal Expressão Notícias do dia 17/06/2018
Uma ação do Observtório Social de
Cáceres (OSC), impediu aquisição através da
licitação realizada no dia 28 de Março de 2018,
onde a compra de 2.487 botijões de gás estava
sendo superfaturada. Enquanto que no comércio
local era vendido no mês de março, entre R$ 70,00
a R$ 80,00, a Prefeitura chegou a homologar a
licitação para a compra de cada botijão a R$ 94,26
do Mercado Cristal. A homologação foi feita no dia
25 de abril e no dia 04 de maio o OS de Cáceres
entrou com uma representação Cumulada com
Pedido de Revisão do Ato Administrativo. Caso
fosse consolidada a compra superfaturada geraria
um prejuízo de R$ 35.464,62.
Ressalta-se que um dos principais motivos
para a compra desse produto com o preço acima

do de mercado é o fato da presença de apenas
uma empresa no processo licitatório.
Chamamos a atenção para esse fato, uma vez que
o empresariado local pode estar perdendo uma
grande chance de vender seus produtos à
consumidores (órgãos do poder público existentes
em Cáceres) que compram algo em torno de R$
60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) por
ano. Essas compras poderiam e deveriam ser
realizadas, boa parte delas, por comerciantes
locais, o que fomentaria o comércio local, já que os
recursos permaneceriam em nossa cidade,
gerando benefícios a todos. Infelizmente não é
isso o que ocorre. A maioria das compras
municipais é feita junto a fornecedores localizados
em outras cidades.
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01.1.10 - PEDIDOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS E DE ACESSO A INFORMAÇÃO
A principal ferramenta de trabalho dos Observatórios
Sociais é a utilização dos pedidos de cópias de
documentos e de informações aos Entes monitorados.
Somente com esse material em mãos é que podemos
avaliar as ações de prefeitos, de vereadores e de outros
servidores públicos envolvidos com manejo de dinheiro
público municipal.
E essas informações sobre os atos praticados pelos
gestores públicos deveriam constar todas nos portais
de transparência que os mesmos são obrigados a

disponibilizar para a sociedade. Entretanto, não
obstante já passados mais de seis anos de vigência da
lei de acesso à informação, a qual vige desde Maio de
2.012, Prefeituras e Câmaras municipais Brasil afora
ainda não cumprem integralmente com o que foi
determinado. Mesmo diante das ações dos tribunais de
contas, dos ministérios públicos estaduais e federal, da
Controladoria Geral da União, que aplicam penas
variadas pelo seu descumprimento, e cobranças da
sociedade em geral. E em Cáceres isso não é diferente.

Ainda falta muito para podermos dizer que temos total
transparência na nossa gestão pública municipal.
Nos quadros abaixo estamos demonstrando os pedidos
de documentos e de informações que o Observatório
Social de Cáceres formulou no ano de 2.017 e no
primeiro semestre de 2.018. Os documentos de 2.017
estão sendo divulgados nessa prestação em virtude da
falta de espaço na prestação de contas anterior.

01.1.10.1 - PEDIDOS DE DOCUMENTOS E ACESSO À INFORMAÇÃO FORMULADOS NO ANO DE 2.017
Ofício nº

02/2017

Data: 23/02/2017

Ofício nº 03/2017

Data: 11/04/2017

Ofício nº 05/2017 (1)

Data: 23/03/2017

Ofício nº

Ofício nº

Ofício nº

Ofício nº

Ofício nº

Ofício nº

Ofício nº

Ofício nº

Ofício nº

06/2017

07/2017

15/2017

16 a 29/2017

030/2017

031/2017

Ofício nº: via e-mail

Data: 22/05/2017

Ofício nº 044/2017

Data: 09/06/2017

Ofício nº

Data: 28/06/2017

Data: 23/03/2017

Data: 11/04/2017

Data: 18/04/2017

Ofício nº 049/2017

Data: 28/06/2017

Ofício nº

Data: 28/06/2017

Data: 18/04/2017

Data: 28/06/2017

053/2017

Data: 21/07/2017

Data: 19/04/2017

Ofício nº

035/2017

Data: 10/05/2017

Ofício nº

036/2017

Data: 17/05/2017

Ofício nº

040/2017

051/2017

Data: 19/04/2017

Data: 20/04/2017

Ofício nº

050/2017

Data: 19/04/2017

Ofício nº 034/2017

039/2017

048/2017

Data: 18/04/2017

Ofício nº

Ofício nº

Data: 18/05/2017

Data: 18/05/2017

Ofício nº

Ofício nº 033/2017

042/2017

Data: 18/05/2017

043/2017

Ofício nº

Ofício nº 032/2017

041/2017

054/2017

055/2017

Data: 21/07/2017

Data: 03/08/2017

Ofício nº

057/2017

Data: 23/08/2017

Ofício nº

058/2017

Data: 24/08/2017

Ofício nº

059/2017

Data: 13/11/2017

Data: 17/05/2017

Data: 17/05/2017
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01.1.10.2 - PEDIDOS DE DOCUMENTOS E ACESSO À INFORMAÇÃO
Ofício nº

01/2018

Data:09/01/2018

Ofício nº

Ofício nº

Ofício nº

02/2018

Data: 09/01/2018

Ofício nº

03/2018

Data: 16/01/2018

Ofício nº

04/2018

Data: 05/02/2018

Ofício nº

05/2018

FORMULADOS NO ANO DE 2.018- Janeiro à Junho

Ofício nº

Ofício nº

06/2018

Ofício nº

Ofício nº

08/2018

09/2018

10/2018

Ofício nº

11/2018

12/2018

21/2018

Data: 04/05/2018

22/2018

Data: 17/05/2018

23/2018

Data: 17/05/2018

Data: 23/05/2018

Ofício nº

25/2018

Data: 30/05/2018

Data: 28/02/2018

Data: 05/03/2018

26/2018

Data: 30/05/2018

Data:27/03/2018

Data:27/03/2018

Ofício nº

27/2018

Data: 18/07/2018

28/2018

Data: 19/06/2018

Data: 27/03/2018

Ofício nº

13/2018

Data: 04/04/2018

Ofício nº

14/2018

Data: 11/04/2018

Ofício nº

15/2018

Data: 17/04/2018

Ofício nº

Ofício nº

16/2018

Data: 25/04/2018

Ofício nº

Data: 09/05/2018

Ofício nº

Ofício nº

17/2018

Data: 02/05/2018

24/2018

Ofício nº

Ofício nº

20/2018

Ofício nº

Ofício nº

Ofício nº

Data: 02/05/2018

Data: 22/02/2018

Ofício nº
Ofício nº

19/2018

Data:07/02/2018

Ofício nº
Ofício nº 07/2018

Data: 02/05/2018

Data: 06/02/2018

Ofício nº

Ofício nº

18/2018

29/2018

Data: 27/06/2018

30/2018

Data: 27/06/2018

31/2018

Data: 27/06/2018

32/2018

Data: 27/06/2018

33/2018

Data: 27/06/2018

Conforme acima pode ser observado, tivemos a ocorrência de ofícios respondidos, na maioria dos casos, mas tivemos também ofícios que não foram respondidos pela Prefeitura e
Câmara Municipais, mesmo diante das sucessivas reiterações do mesmos.
Isso demonstra que por um lado a Prefeitura e Câmara tem visto com respeito e seriedade o nosso trabalho, que tem como ﬁnalidade a Transparência na aplicação dos Recursos
Públicos.
Mas por outro, infelizmente, ainda existe muitas resistências de certos servidores que deixam de dar cumprimento aos preceitos da lei federal n.º 12.527/2011, a já conhecida lei de
acesso à informação. Especialmente quando o tema por nós abordado é indigesto para Eles.

02 - PROGRAMA CIDADANIA FISCAL
02.1 - CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO DA C.G.U.
A Controladoria Geral da União está realizando este ano o
10.º Concurso de Desenho e Redação, com o tema “Ser
Honesto é Legal”. Assim como nos anos anteriores, nessa
edição do Concurso os Observatórios Sociais de todo o
Brasil são um grande aliado da CGU, pois realizam a

logística e promovem a participação das escolas do
município sede, sejam elas públicas ou particulares. O
Observatório Social de Cáceres é parceiro no evento, o que
nos orgulha muito, pois entendemos que essa é a maneira
mais eﬁciente e sustentável de combater a corrupção:

preparar nossos jovens com conhecimento sobre ética e
cidadania.
A equipe de voluntários apresentou o edital da CGU para a
Secretária de Educação e aos dirigentes das escolas
municipais, incentivando a participação no certame.

02.2 - INSTALAÇÃO DE OUTDOOR NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO.
Em 2016, o Observatório Social de
Cáceres, como noticiado em
Prestações de Contas anteriores, foi
contemplado com verbas oriundas da
justiça estadual, e que tem por
ﬁnalidade ﬁnanciar entidades que
prestam serviços sociais para ajudálas a adquirir equipamentos e produtos
que possam fomentar o trabalho por
Elas desenvolvidos. Um dos produtos
adquiridos por esta Entidade foi um
outdoor, no valor de R$ 7.000,00, e que
hoje encontra instalado na Avenida

Sete de Setembro, nas proximidades
da Academia Power Fit. Através desse
equipamento o Observatório Social de
Cáceres transmite mensagens
referenciando os atos de cidadania,
sobre as quais vale a pena reﬂetir.
A instalação do outdoor acima
somente foi possível graças à
gentileza do nosso associado Juba
Supermercados proprietário da área e
que gentilmente, mediante contrato de
comodato, fez a cessão do espaço
para a ﬁnalidade informada.
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02.3 – PROCESSO JUDICIAL CONTRA O OBSERVATÓRIO SOCIAL | Eleições municipais de 2.016
Por conta das eleições municipais de outubro de 2016, o então coordenador
executivo do OS de Cáceres à época, Thiago Pereira, escreveu texto emitindo
sua opinião pessoal, esclarecendo a produção dos vereadores.
Inesperadamente, o texto que foi publicado em seu perﬁl do facebook viralizou
nas redes sociais. Extremamente incomodados com a situação, os então

vereadores e candidatos à reeileição Márcio Lacerda e Edmilson Tavares,
ingressaram com ação judicial, equivocadamente, contra o Observatório Social
de Cáceres, sendo que este não possuia qualquer vínculo com a autoria do texto.
Comprovando tanto o equívoco dos veredores como a legalidade do texto
redigido, informamos que o processo foi arquivado no início do ano de 2017.

03 - PROGRAMA RELACIONAMENTO COM PARCEIROS
03.1 – TREINAMENTOS PARA OS OBSERVADORES DA REDE OSB
Como já colocado em prestações de contas anteriores, o
Observatório Social de Cáceres é vinculado a uma rede de
observatórios, com sede situada na cidade de Curitiba-PR.
Um dos maiores desaﬁos dessa organização é desenvolver
uma metodologia padronizada de atuação, já que para
combater a corrupção é necessário a proﬁssionalização

das ações, pois infelizmente no Brasil os políticos agem de
forma proﬁssional para roubarem o dinheiro público, não
tendo outra maneira de enfrenta-los, senão de forma
organizada.
Partindo dessa premissa, o Observatório Social do Brasil
(OSB) oferece aos colaboradores e voluntários da Rede

treinamentos periódicos com abordagem de temas básicos
tais como operar um Observatório Social, procedimentos
de acompanhamento de licitações, aspectos
administrativos e cadastro de associados.
Ressaltamos que esses treinamentos acontecem todos os
meses, sendo aberto àqueles que queiram ser voluntários
do OS de Cáceres.

03.2 - ELEIÇÕES 2018
Esse ano, como todos sabem, ocorrerá as eleições para a
escolha daqueles que vão governar o País e os estados
brasileiros, ou seja, em 2018, vamos escolher qual será o
próximo Presidente da República, bem como o governador
de cada estado, além de senadores, deputados federais e
estaduais. Visando atos conjuntos na busca da melhoria do

processo eleitoral, o Observatório Social de Cáceres se
reuniu com o gestor do Cartório Eleitoral de Cáceres, Yuri
da Costa e Faria. Infelizmente, em face da escassez de
recursos oriundos do poder público para esse tipo de ação,
fomos informados pelo nobre gestor de que a unidade não
teria como disponibilizar qualquer recurso, fosse de ordem

material ou humano. Observe, caro leitor, que
provavelmente, essa falta de recursos, ainda que em
partes, é fruto da corrupção que assola nosso País, e a
reversão desse quadro depende de cada um de nós,
inclusive de você. Venha ser voluntário desse trabalho que
tem como única ﬁnalidade a melhoria do bem comum.

03.3 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE M. GROSSO | PROGRAMA CIDADANIA EM DEBATE

Mais uma atuação do Observatório Social de Cáceres no intuito de divulgar a importância do
exercício do controle social pelos cidadãos, realizada na cidade de Cuiabá.
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TV Assembléia, realiza o

programa Cidadania em Debate, onde faz a abordagem de temas relevantes do
processo democrático. No mês de fevereiro desse ano, o Observatório Social de
Cáceres teve a honra de ser convidado para debater a respeito do tema Controle
Social – O exemplo que vem do interior. Na oprtunidade, o presidente do OS de
Cáceres, Expedito Pereira foi um dos entrevistados, quando falou do nosso
trabalho, dando exemplos práticos de atos de controle social, como aqui nesse
periódico foram relacionados. E o mais importante, esse controle pode ser
exercido por qualquer cidadão, que pode acompanhar uma obra em seu bairro,
saber se a merenda da escola onde seu ﬁlho estuda está de acordo com o que foi
comprado pelo município, dentre outras situações.
No ponto mais interessante a entrevistadora perguntou aos entrevistados sobre
como fazer para que os candidatos após eleitos, deem cumprimento às
promessas efetuadas durante as campanhas. O que foi prontamente respondido
pelo presidente Expedito ao aﬁrmar que “o cidadão tem que votar e depois
acompanhar o trabalho do candidato eleito”. Isso também é exercício de
cidadania.
Para assitir ao programa na íntegra, acesse o link abaixo.
https://www.youtube.com/watch?v=b3MpsyB6_NY&feature=youtu.be

03.4 - SEMINÁRIO REGIONAL DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

Outra ação do Observatório Social de Cáceres realizada na cidade de Cuiabá para demonstrar o trabalho
realizado em prol do controle social, bem como sua divulgação aos demais cidadãos.
O Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso e a Controladoria Geral da União – CGU em
parceria com o Conselho Federal de Contabilidade, realizaram no dia 12 do mês de abril do presente ano,
seminário sobre “Participação e Controle Social”, na cidade Cuiabá, onde o Observatório Social de
Cáceres foi convidado a participar, abordando o tema “controle social”. A Entidade foi representada pelo
seu presidente, Sr. Expedito Mauricio Pereira. Além desse painel, houveram outros temas abordados tais
como “O papel das ouvidorias como instrumento de proteção do usuário de serviços públicos” e

“Transparência e acesso à informação”. O evento tem por ﬁnalidade o
fortalecimento da troca de experiências para que possamos aprimorar
nossas ações de controle social, o que resultará em um país mais justo e
solidário. Na oportunidade o presidente Expedito proferiu palestra
demonstrando os trabalhos realizados pelo Observatório Social de
Cáceres como modelo e exemplo a ser seguido por todos os cidadãos
brasileiros.

03.5 - NOTÍCIA EM REDE NACIONAL
Um trabalho como o realizado por essa Entidade não colhe
seus frutos do dia pra noite, mas com muito esforço e
dedicação de uma equipe de aproximadamente 3.000
voluntários espalhados pelo País a fora, podemos dizer
que nossos esforços vem sendo reconhecidos. Prova disso
é que, mais uma vez, fomos notícia em rede nacional.

Dessa vez os Observatórios Sociais de todo o Brasil foram
destaques no Jornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo,
mostrando a reportagem “ Conheça os cidadãos ﬁscais
que ﬁscalizam como o nosso dinheiro é gasto”. Para nós é
um orgulho muito grande. Aproveitamos mais uma vez
para convocar as pessoas e cidadãos que queiram

praticar o controle social, para que nos procure, pois
poderemos fornecer metodologias e informações que
facilitarão o trabalho daqueles que dispuserem uma
pequena parte de seu precioso tempo a essa causa tão
nobre.

03.6 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Periodicamente, os conselhos municipais renovam
seu quadro de gestores e conselheiros. Para tanto,
convidam Entidades do município a se inscreverem
para participar desse quadro. No ano de 2018, o
Observatório Social de Cáceres teve a honra de

compor a Câmara e Educação de Acompanhamento,
Controle Social e Fiscalização dos recursos do
FUNDEB, vinculada ao Conselho Municipal de
Educação, por meio da voluntária Sr.ª Maria
Franciene. A aproximação do OS de Cáceres com os

conselhos municipais é de fundamental importância
para o êxito do trabalho de ambas as entidades, uma
vez que convergem a um ﬁm comum. Não por outro
motivo, ﬁcamos muito orgulhosos de fazer parte da
referida Câmara.
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04 - PROGRAMA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em reunião ordinária do dia 30 de janeiro do corrente ano, esta Entidade aprovou
a baixa em seu patrimônio do valor de R$ 8.925,00 referente ao saldo acumulado
por inadimplência dos associados no ano de 2017. É um fato muito ruim e

prejudicial para o Observatório Social que deixou de receber o valor acima em
face da inadimplência de alguns associados que não conseguiram quitar suas
mensalidades.

04.1 - ENTREGA DA 8ª PRESTAÇÃO DE CONTAS

Hélio e Sidinei

Instituto Cometa

Hélio e Nelson Site Contabilidade

Julio – Agroseg

Rosa Lúcia Dall’Osto

04.2 – DIRETORIA - REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS
Foram realizadas 12 (doze) reuniões Ordinárias no Observatório Social de Cáceres nos meses de Janeiro a Junho/2018, duas reuniões por mês reunem o Presidente, diretoria,
funcionárias e voluntários, onde são expostos os trabalhos realizados por todos da equipe e a deﬁnição dos próximos trabalhos a serem realizados. Também é a oportunidade dos
cidadãos que queiram ser voluntários, saberem um pouco mais sobre esse trabalho. Para facilitar a participação popular, segue abaixo o calendário das reuniões ordinárias para o
segundo semestre de 2018. Estejam todos convidados.

Expediente

DIRETORIA EXECUTIVA
EXPEDITO M. PEREIRA
Presidente
expedito@imcoeste.com.br / (65) 99989-2239

CONSELHO FISCAL

HÉLIO RIBEIRO DE ABREU
Vice-presidente Adm. e ﬁnanceiro
sitecontabilidade@brturbo.com.br
(65) 99614-0422

JEFERSON DA SILVA FARIA
Vice-presid. Assuntos Inst. e Aliança
alliancacontabilidade@hotmail.com
(65) 99973-0352

MARIA STEFANI ROCHA
Vice-presid. Assuntos Inst. e Aliança
stephanimaria@bol.com.br
(65) 99989-1933

ANA LENY MONTEIRO PROTA
Vice-presidente Controle Social
lenymon@yahoo.com.br
(65) 98154-2599

AMARILDO PERES RODRIGUES
Conselheiro Fiscal Titular
MARIA APARECIDA NETTO
Conselheira Fiscal Titular
JOÃO PARISI
Conselheiro Fiscal Suplente

04.3 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - OBSERVATÓRIO SOCIAL DE CÁCERES - Balancete Contábil realizado em 30 de Junho de 2.018
ATIVO
DISPONIBILIDADES
Cooperativa Sicredi

46.243,41

CONTAS A RECEBER/CLIENTES
A receber de associados

8.538,00

IMPOSTOS/VALORES RECUPERÁVEIS
FGTS a Recuperar

104,00

DESPESAS APROPRIÁVEIS
Alvará municipal 2017 Apropriar

89,62

IMOBILIZADOS
Móveis e Utensílios.

22.220,71
77.195,74

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO
FORNECEDORES
Observatório Social do Brasil
Dell computadores do Brasil LTDA
TITULOS A PAGAR
Expedito Mauricio Pereira
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Ordenados a pagar
FGTS a recolher
Provisão para férias
Provisão para décimo terceiro salário
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
INSS / PIS FL PAGTO a recolher
RECEITAS A REALIZAR
Valores a receber dos associados
PATRIMÔNIO SOCIAL
Superávit dos anos de 2.013 a 2.017
Déficit de 2018
TOTAL DO PASSIVO

APOIADORES

602,50
1.498,99
83,47
2.886,12
224,88
2.654,83
1.405,50
997,90
8.538,00
59.671,40
(1.367,85)
77.195,74

CONTAS DE RESULTADO
RECEITAS
DOAÇÕES
Contribuições e Doações dinheiro
Contribuições e Doações em bens/serviços
Receitas financeiras
TOTAL DAS RECEITAS
DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Honorário contábil
Comunicações
Material para o escritório
Despesas bancárias
Aluguel prédio
Contribuições ao OSB
Serviços de terceiros
Publicações e anúncios
Total das despesas administrativas

DESPESAS COM PESSOAL
Ordenados
32.887,40
2.862,00
851,12
36.600,52

16.866,00

Férias

1.874,00

Décimo Terceiro Salário

1.405,50

Fundo de garantia

1.349,28

Ajuda de custos

2.100,00

Total das despesas com pessoal
2.862,00
1.268,43
340,00
343,00
2.400,00
900,00
100,00
1.500,00
9.713,43

23.594,78

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Previdência Social – INSS

4.132,14

Seguro acidentes do trabalho

196,77

Pis folha de pagamentos

168,59

Demais impostos e taxas

162,59

Total das despesas tributárias

4.660,16

TOTAL GERAL DE DESPESAS

37.968,37

DEFICIT DE JANEIRO A JUNHO DE 2.018 1.367,85

PARCEIROS
IMCOESTE

Contadores - Consultores - Advogados

Ministério Público

M ATO G R O S S O

DO ESTADO DE MATO GROSSO

CRM-MT 4530
RQE 1736

Dermatologia: Clínica • Cirúrgica • Cosmiatria

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

AUTO CENTER

ASSISTENCIAL

CONTEC
R

Serviço Social da Indústria

CRC/MT 1429/0-2
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