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Nós acreditamos em um Brasil melhor e estamos fazendo 

O Observatório Social de Cáceres necessita de suas mãos e olhos para 
continuar exercendo o controle social, pois é através deles que podemos 

prevenir a corrupção e fortalecer nosso direito à cidadania. 

a nossa parte para que isso se torne realidade. 

JUNTE-SE A NÓS! 
Você também pode fazer a diferença.

Mahatma Gandhi 



Recentemente o site de informações da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis - FENACON publicou uma matéria intitulada “Desinteresse 
social prejudica transparência pública”.

Caríssimos associados, parceiros, voluntários e cidadãos cacerenses.

Vou tecer alguns comentários sobre trechos da matéria, que muito bem aborda o problema da falta de participação das pessoas na fiscalização dos gastos 
públicos, seja a nível federal, estadual ou municipal.

Embora analistas reconheçam "resistências" quanto à disponibilização de informações referentes a contas públicas, por parte de governadores, prefeitos, 
câmaras municipais e demais gestores públicos, temos, por outro lado, que a falta de interesse de parte da população a portais e plataformas contendo essas 
informações, dificulta avanços na tarefa do controle social.

Você sabe como o dinheiro público da sua cidade, do seu Estado ou do seu País está sendo gasto? Quais obras estão sendo executadas, em quanto tempo e o 
valor destinado a elas? Canais de informação para responder a essas e outras perguntas não faltam. O problema, na avaliação de especialistas em transparência 
pública é o desinteresse de parte da população em exercer o direito que tem de fiscalizar o poder público. Muitos porque já estão cansados de ouvir: "é todo mundo 
corrupto mesmo".

Referidas ONGs tem apresentado um trabalho com resultados expressivos quanto à fiscalização dos gastos públicos, com economia de milhões de reais que são 
revertidos em benefícios à população. Existem sites e aplicativos criados pela sociedade civil que podem ajudar a população na tarefa de fiscalizar o poder público. Um 
deles é o Observatório Social do Brasil, que reúne entidades da sociedade civil e examina o orçamento dos municípios e as licitações executadas. Além dele, há outros 
sites como a Transparência Brasil e Auditoria da Cidadã Ativa.

E não é difícil constatar por que muitos brasileiros pensam e repetem isso no dia a dia. Basta ver o Índice de Percepção da Corrupção: o Brasil passou a ocupar o 
105º lugar no último ranking de 2018, alcançando o pior resultado desde 2012. Esse índice é feito pela organização Transparência Internacional, com base no nível de 
corrupção do setor público avaliado por executivos, investidores e acadêmicos. Essa posição do Brasil no ranking demonstra claramente o quase total desinteresse 
das pessoas em fiscalizar a aplicação dos recursos arrecadados pelos governos no País.

Por isso, a transparência das contas e ações públicas se torna peça-chave na hora de exercer o controle sobre o Governo. De um lado, existem os órgãos 
institucionais, como a Controladoria-Geral da União (CGU), o Tribunal de Contas da União (TCU), os Tribunais de Contas Estaduais (TCE) e a Receita Federal, que 
fazem a fiscalização externa e interna nas três esferas da Federação. 

Diria mais, não é só um direito o cidadão fiscalizar como o poder público gasta o dinheiro dos impostos pagos pela população, é na verdade, um dever, dever de 
cidadão.

Na cidade de Cáceres a quase total omissão da população quanto às tarefas de fiscalização dos gastos públicos não é diferente do restante do Brasil. O 
Observatório Social de Cáceres fundado em Novembro de 2009 persiste em seu trabalho com quarenta associados contribuintes e com apenas oito pessoas que 
efetivamente exercem o trabalho de fiscalização dos gastos dos recursos públicos no município, não obstante as inúmeras notícias que são publicadas, bem como as 
diversas palestras que já realizamos para vários setores da sociedade mostrando os resultados desse trabalho. Dentro de uma população de mais de 90.000 pessoas, 
temos que trata-se, realmente, de uma parcela muito pequena de pessoas interessadas no exercício do controle social em nossa cidade. Poderíamos ter mais pessoas 
envolvidas e, certamente, os resultados seriam ainda melhores. Fica o convite.

Do outro lado, enquanto os Órgãos de controle oficiais mostram sua ineficiência, apesar dos altos custos pagos pela população, temos iniciativas promovidas por 
ONGs e outras entidades, que visam promover mais transparência no poder público. E o que é interessante: com custos infinitamente menores.

Por falar em Tribunal de Contas, quem viu o programa Bom Dia MT, exibido pela TV Centro América de Cuiabá no último dia 11 de Março, viu a entrevista com o 
deputado federal por M. Grosso José Medeiros. Durante sua fala, quando lhe foi perguntado sobre as causas da quebradeira dos Estados brasileiros, dentre eles Mato 
Grosso, o deputado questionou a atuação desses tribunais, inclusive o de MT perguntando: para que ser esses tribunais.? Se realmente funcionassem, esses Estados 
não estariam quebrados. Disse o deputado ser questionável sua eficácia no controle dos gastos do Estado, não obstante tratar-se de uma máquina pesada, cujo custo 
se aproximo do custo do poder judiciário. Entretanto, não funciona. Sugeriu, inclusive, a extinção dos tribunais estaduais, dada sua quase total inoperância.

Palavras do Presidente
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Nas páginas seguintes descrevemos as ações 
realizadas pelo Observatório Social de Cáceres 
durante o segundo semestre de 2018. Nossas 
ações são realizadas conforme os programas de 
ação da Entidade que são:

 Realizado continuamente há mais de três anos, a conferência da entrega dos medicamentos e materiais hospitalares é de suma importância.
 Nós do Observatório Social de Cáceres realizamos a conferência de 100% (cem por cento) de 
todas as entregas. Como em todas as organizações erros e inconformidades podem acontecer, mas os 
que foram detectados por nossos observadores foram prontamente resolvidos pela equipe do almoxarifado 
da saúde, não necessitando de intervenção deste Observatório. A eficiência na entrega de medicamentos 
junto a Secretaria Municipal de Saúde é fruto de constantes conferências por parte dessa Entidade, e 
também o compromisso e seriedade dos servidores envolvidos diretamente com essa atividade. Dentre os 
pontos sempre analisados na hora da entrega dos medicamentos estão: Conferência qualitativa (que se 
refere à qualidade entregue): • Integridade das embalagens; • Condições em que foram transportados; 
• Conferência quantitativa dos medicamentos (quantidade). • Atendimento às especificações do edital; 
• Verificação da inscrição “Venda Proibida ao Comércio”; • Verificação do prazo de validade e • Se a marca 
e embalagem atende ao que foi ofertado pela empresa na proposta; • Atestar o recebimento na DANFE, 
com o carimbo do observatório e assinar.

Monitoramento das
licitações
Monitoramento da
execução
orçamentária
Monitoramento das
diárias
Monitoramento da
produção legislativa

Prestação de contas
do OS;
Divulgação dos 
trabalhos do OS à
comunidade

Concurso de desenho e
Redação;
Feirão do Imposto;
Palestras para
divulgação dos 
trabalhos do OS.

Parcerias com órgãos
reguladores;
Parcerias com entidades
de classe;
Parcerias com 
instituições de ensino.

Gestão 

Pública

Cidadania

Fiscal

Relacionamento

com Parceiros

Prestação de

Contas

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

CONFERÁNCIA DE M EDICAM ENTOS - Secretaria M unicipal de Saúde

NOVAS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Depois de tantos pedidos de adequação
Não é de hoje que nós do Observatório Social de Cáceres estamos solicitando ao Executivo Municipal novas instalações para o Almoxarifado da saúde e/ou a construção de 

um almoxarifado Central, pois entendemos que com todas as mercadorias centralizadas em um só espaço, fica mais fácil realizar a correta armazenagem bem como controlar as 
entradas e principalmente as saídas dos bens adquiridos.

No segundo semestre de 2018, uma das solicitações foi de fato atendida, o almoxarifado da secretaria de saúde, ganhou um novo local, todos os medicamentos e materiais 
hospitalares estarão concentrados nele, garantindo maior controle, eficiência e economia. O novo almoxarifado foi entregue a equipe em uma quarta-feira, 08 de agosto.

O novo almoxarifado possui aproximadamente 521,07 M² (conforme consta em Laudo de Avaliação do Imóvel realizado pela SEFAZ do município), o mesmo custará aos 
cofres públicos um montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais, totalizando R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) pelo período de 01 ano. Nesse local serão 
estocados todos os medicamentos e materiais hospitalares adquiridos pela Prefeitura. O antigo almoxarifado ficava localizado em um galpão insalubre ao lado da secretaria 
municipal de saúde, e possuía 04 vezes menos o tamanho do atual local.   

Ainda há muito que melhorar, pois os materiais ficam acondicionados em caixas de papelão sobre paletes. O ideal seria 
distribuí-los em prateleiras e separa-los pelas características do material, alguns critérios de separação são: fragilidade, volume, 
peso, forma entre outros. Assim tornaria o trabalho menos oneroso e facilitaria a gestão e controle desses medicamentos.

CON FERÁN CIA S N O ALM OXARIFADO CEN TRAL

�Detalhes da antiga instalação ao lado da Secretaria Municipal de Saúde. Detalhes da nova instalação Detalhes da nova instalação Instalação ideal

Foto de uma das entregas acompanhadas pelo Observatório Social

Uma grande conquista do Observatório Social neste ano de 2018 foi o início das conferências dos bens e materiais recebidos no chamado “Almoxarifado Central” que fica em um 
galpão dentro da Secretaria Mun. de Infraestrutura e Logística localizado na Av. Ipiranga. Lá são recebidos os bens e materiais adquiridos por praticamente todos os setores da Pref. 
Municipal exceto os medicamentos e materiais hospitalares e alimentos destinados a Merenda Escolar. Confira algumas conferências realizadas com diferentes tipos de materiais:

Com relação às instalações desse almoxarifado central, enfatizamos que elas 
são de péssima qualidade, localizadas em um prédio bastante antigo, carente de 
manutenções, com as mercadorias dispostas de forma indevida em face de não 
possuir os equipamentos internos, como prateleiras, estrados, etc. Há de se 
lembrar que a Prefeitura Municipal iniciou obras de construção das instalações 
do almoxarifado central localizado na Avenida São Luiz ao lado do mercado do 
produtor rural. Indagado por este Observatório sobre a não conclusão dessas 
obras, fomos informados que a causa é falta de recursos financeiros.

Expedito Maurício Pereira
   Presidente do Observatório Social de Cáceres

        

Boa leitura a todos!      
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FATO — GELADEIRAS
Um fato que poderia ser evitado se o fiscal do contrato estivesse 

presente no ato do recebimento do material é o caso das geladeiras, 
ocorrido na data de 19 de julho de 2018. Divergências encontradas na 
entrega: na Licitação a descrição do item está da seguinte forma: 
refrigerador duplex, capacidade total de armazenamento mínimo de 
470 litros. Nossa equipe ao se deparar com os refrigeradores, logo 
constatou que os mesmos não condiziam com o descrito no edital, 
pois haviam sido entregues refrigeradores de apenas 382 litros de 
capacidade total, ou seja, uma diferença exorbitante de 88 litros a 
menos. Agora lhes faço uma pergunta caros leitores, vocês ao 
adquirirem uma geladeira de 470 litros e quando fossem receber em 
sua casa aceitariam uma de apenas 382 litros? Pagando por ela o 
mesmo valor de uma de 470 litros? Acredito que não. Veja abaixo a 
comparação de preços entre geladeiras da marca Electrolux de 382 
litros e uma de 427 litros (a geladeira de 470 litros não estava 
disponível no momento da consulta, por isso foi usada como 
referência a de 427 litros, para retratar a diferença de valores).

Imagem meramente ilustrativa do site da Electrolux

F I S C A I S  D E  C O N T R A T O S  — O B R I G A Ç Õ O  D E  A C O M P A N H A R  O  R E C E B I M E N T O  D O S  M A T E R I A I S

 Via de regra nós do Observatório Social realizamos o trabalho que de fato deveria ser feito pelos fiscais dos contratos (algo que raramente ocorre), aqueles que foram 
designados para acompanhar a correta execução e entrega dos bens, materiais e serviços adquiridos pela Prefeitura Municipal. O papel do fiscal é de suma importância, pois é 
através dele que a administração pode evitar superfaturamentos nos preços, má qualidade dos materiais adquiridos, obras e serviços inacabados, erro na execução de obras, 
atrasos nas entregas, dentre outros. Por esse motivo a Lei prevê que todos os contratos administrativos possuam fiscais para evitar danos aos cofres públicos.

FATO — ELËSTICOS

ALGUNS CASOS CONCRETOS

O caso dos elásticos, ocorrido na data de 19 
de setembro de 2018. A prefeitura municipal 
realizou uma licitação para a aquisição de 
diversos materiais de expedientes dentre eles 
elásticos amarelos, aqueles popularmente 
conhecidos para amarrar dinheiro.

Divergências encontradas na entrega: na 
Licitação a descrição do item está da seguinte 
forma: Elástico Amarelo, Nº18, pacote contendo 
220 unidades. 

Durante a conferência dos referidos itens 
en t regues  fo i  cons ta tado  a  segu in te 
divergência: a prefeitura solicitou do fornecedor 
30 pacotes de elásticos com 220 unidades cada, 
mas foram entregues 30 pacotes com apenas  
120 unidades cada, ou seja, cada pacotinho 
faltava 100 unidades de elásticos totalizando 
3.300 elásticos faltando. Há, mas você pode 
pensar, o elástico é baratinho custa apenas R$ 
2,31 (dois reais e trinta e um centavos), valor 
pago pela prefeitura por cada pacote, aí eu te 
pergunto e aquele velho ditado que diz: que de 
grão em grão, a galinha enche o papo ele cabe 
muito bem em situações como essa, são em 
pequenas quantidades que os fornecedores 
deitam e rolam. 

FATO — BAN AN A S

Ter uma Alimentação Escolar adequada e saudável é 
um direito de todo estudante. O fiel cumprimento deste 
direito é imprescindível para o efetivo desenvolvimento 
das atividades nas unidades escolares. A oferta de uma 
boa Alimentação Escolar contribui para a garantia e 
sucesso na aprendizagem e desenvolvimento social dos 
estudantes.

Em visita a EMEI Frei Grignion na data de 01/10/2018 
nos deparamos com a entrega de gêneros alimentícios 
tais como banana, abacaxi, tomate, pimentão, pepino e 
mandioca, estes oriundos da Chamada Pública nº 
01/2018, cujo objeto se trata da aquisição de Gêneros 
Alimentícios Provenientes da Agricultura Familiar, para 
compor o cardápio da alimentação escolar do ano letivo 
de 2018. Dentre os itens recebidos pela escola e 
analisados pelo Observatório Social constatamos que as 
bananas estavam impróprias para consumo, pois se 
encontravam pretas e amassadas, e apenas poucas 
unidades poderiam ser aproveitadas. Segue fotos das 
mesmas:

Diante da ocorrência realizamos notificação a 
Secretaria Municipal de Educação para que diante dos 
fatos, tomasse a providência de realizar a devolução e 
substituição dos produtos. Perante as fotos apresentadas 
nos surgi uma pergunta você caro leitor compraria 
bananas para sua família se elas apresentassem essas 
características?

PROCES SO DE AVALIAÇÕO SEN SORIAL

No segundo semestre de 2018, assim como no primeiro, ocorreu o Processo de Avaliação Sensorial, referente ao Pregão Eletrônico nº 80/2018, cujo objeto se refere a aquisição 
de carnes e derivados lácteos destinados a Merenda Escolar. N areferida analise juntamente com o Observatório Social, encontravam-se presentes, pais de alunos, diretores de 
escolas, a nutricionista do municipio, o coordenador de logística e alimentação escolar e a  Secretaria Municipal de Educação. Os alimentos a serem avaliados eram: filé de peito de 
frango - congelado; coxa e sobrecoxa - congelada; linguiça tipo toscana - congelada; carne suína pernil em cubos - congelado; paleta grossa em cubos pequenos - congelado; patinho 
em tiras - congelado; carne bovina - tipo coxão mole de 1ª em bife; carne bovina salgada - tipo charque; carne bovina tipo patinho - moída; leite pasteurizado - tipo b; bebida láctea - 
constituída da mistura de leite e soro de leite;

Diferentemente das avaliações ocorridas no primeiro semestre de 2018, ao qual os alimentos foram REPROVADOS, todas as amostras apresentadas na data de 28 de dezembro 
foram APROVADAS pelas entidades presentes, pois atendiam a todas às exigências feitas. 

Observem caros leitores, pelas informações acima, que após várias vezes os produtos sendo reprovados, os fornecedores da Prefeitura resolveram se adequar as especificações 
do Edital de licitação.

ANTESANTESANTES

DEPOISDEPOISDEPOIS

A p ó s  s e r e m  v e r i fi c a d a s  t a i s 
irregularidades, as mesmas foram 
a p r e s e n t a d a s  a  a t é  e n t ã o 
Coordenadora do CEO, a odontóloga 
Jacqueline Faria, que se dispôs a 
tomar as devidas providências para 
serem sanados os apontamentos. Na 
última visita realizada ao CEO no ano 
d e  2 0 1 8 ,  v e r i fi c a m o s  q u e  o 
almoxarifado foi organizado e os 
materiais que estavam pelo chão 
a g o r a  e s t ã o  d e v i d a m e n t e 
armazenados.

atendimento especializado em saúde 
bucal. Dentre as visitas realizadas, 
inicialmente, constatamos que os 
materiais que eram recebidos pelo 
Centro, eram mal armazenados, 
muitas vezes ficando em caixas de 
papelão ali mesmo no chão próximo 
aos banheiros. Detectamos ainda por 
diversas vezes que dividiam o espaço 
com latas de tintas e outros materiais 
destinados à reforma do prédio.

Mais uma grande conquista do Observatório Social neste ano de 2018 foi o início das conferências dos bens e 
materiais recebidos no “CEO” Centro de Especialidades Odontológicas, que fica localizado no Bairro 
Cavalhada próximo a Unemat. Lá são recebidos os materiais destinados a atender pacientes que buscam

ALM OXARIFADO DO CEO — CEN TRO DE ESPECIALIDADES ODON TOLÔGICA S

Fotos dos produtos avaliados pelo Observatório Social e demais Entidades interessadas.
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TOTAL DE CONFERÁNCIAS REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2018
QUANTIDADE

54

47

06

02

07

116

LOCAL 

Almoxarifado da saúde 

Almoxarifado Central 

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas  

Merenda escolar 

Festival de Pesca 

Total 

Foram realizadas um total de 116 conferências de entregas de mercadorias (materiais de consumo, materiais permanentes, 
gêneros alimentícios, etc.) para a prefeitura municipal de Cáceres, destacamos que em apenas 10 entregas ouve a presença de 
vereadores junto ao Observatório Social para conferir os itens recebidos. Frisamos que o principal papel dos vereadores é 
fiscalizar o Poder Executivo, cuidando da aplicação dos recursos e observando a gestão do dinheiro público.

PEDIDOS DE CÔPIAS DE DOCUM EN TOS E DE ACESSO A IN FORM AÇÕO FORMULADOS NO ANO DE 2.018 

PEDIDOS DE DOCUMENTOS E ACESSO A INFORMAÇÕES FORMULADOS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018 – PREFEITURA MUNICIPAL 

Diante das solicitações, há ocorrências de ofícios que foram respondidos dentro do prazo estabelecido em Lei que é de 20 dias corridos, mas também há aqueles que tiveram que ser 
reiterados por falta de resposta. De fato as administrações municipais tem cumprido boa parte do que determina a Lei de Acesso a informação, facilitando assim o trabalho de 
fiscalização e o cumprimento do controle social praticado por este Observatório. Vale destacar que ainda temos muito a alcançar, e que com empenho e dedicação chegaremos a 
100% da transparência municipal.

  LICITAÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Um caso que aconteceu durante o ano de 2018, foi a licitação para aquisição de 2.340 botijões de gás de cozinha, a prefeitura abriu o 
processo de compra através de pregão presencial por 5 vezes, e apenas uma empresa de Cáceres compareceu aos dias e horários 
marcados para a sessão, (e como era a única se achou no direito de tentar vender mais caro do que o valor praticado no município), como 
sabemos em Cáceres há vários estabelecimentos credenciados para a venda de gás, mas nenhum se interessou em participar. 

Você sabia que aproximadamente 90% das empresas que participam das licitações em Cáceres – MT são de fora da cidade?  Muita gente 
reclama que alguns serviços prestados não são contratados aqui, o que o Observatório Social de Cáceres – MT pôde notar no 
acompanhamento das licitações realizadas é que na maioria dos processos o que acontece mesmo é a falta de interesse das empresas 
locais.

Licitação é o processo administrativo responsável pela escolha da empresa apta a ser contratada pela administração pública para o fornecimento de produtos e/ou serviços. As 
licitações visam principalmente à escolha de opções mais vantajosas para os órgãos públicos, ou seja, a contratação de serviços ou compra de produtos com a melhor qualidade e 
menor preço.

Hoje é muito simples acompanhar todos os processos licitatórios abertos e já realizados pelo município. É só acessar o site da Prefeitura 
(www.caceres.mt.gov.br), na lateral direita clicar em “Licitação”. Lá, qualquer empresa e/ou cidadão que quiser participar das licitações 
pode consultar os editais, quais os produtos ou serviços que estão sendo adquiridos, e a data de abertura dos envelopes. Essa página é 
atualizada diariamente com novos processos, com o que já foi realizado, com alterações de prazos, etc. É muito simples de acompanhar.

QUANTITATIVO DE LICITAÇŒES REALIZADAS NOS DOIS 

ÙLTIMOS ANOS. REFERENTE AS LICITAÇŒES HOMOLOGADAS 

Os outros R$ 50.642.126,27 (cinquenta milhões, 
seiscentos e quarenta e dois mil, cento e vinte seis reais e 
vinte e sete centavos), ficaram para empresas da região e até 
mesmo, vindas de outros estados.

Deste total de aquisições em apenas 47 processos de 
compra houve empresas cacerenses que se sagraram 
vencedoras. Ao todo foram 38 empresas de Cáceres que 
venderam para a prefeitura municipal, ou seja, dos R$ 
87.513.064,54 (oitenta e sete milhões, quinhentos e treze mil, 
sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), 
apenas R$ 36.870.938,27 (trinta e seis milhões, oitocentos e 
setenta mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e sete 
centavos) ficaram dentro do município de Cáceres.

Reparem caros leitores que no ano de 2018 foram 
realizados 134 processos de aquisição de materiais e/ou bens 
e serviços.

Fonte: Prefeitura Municipal de Cáceres 

L I C I T A Ç Õ O  D O  T R A N S P O R T E  E S C O L A R  E V I D E N T E  R E S T R I Ç Õ O  Ã  C O M P E T I Ç Õ O  

b) Item 13.5 do Termo de Referência: Exigência de que os veículos utilizados no transporte escolar sejam 
licenciados no Município;

a) Item 13.3 do Termo de Referência: Exigência de que os veículos utilizados no transporte escolar tenham, no 
máximo, 10 anos de fabricação e estar revisados a cada 15.000 km rodados;

Em decisão preliminar o TCE-MT em 17 de agosto de 2018, concluiu pela procedência parcial dos fatos 
apresentados verificando que as irregularidades constatadas no edital são passiveis de sanções e que será 
determinado aos responsáveis a correção das falhas detectadas para que não haja reincidência em futuras 
licitações.

c) Item 13.6 do Termo de Referência: Exigência de que a empresa vencedora disponha de sede e/ou escritório 
no Município.

Em 05 de julho de 2018, o Observatório Social 
de Cáceres entrou com Representação de 
Natureza Externa junto ao TCE-MT, com pedido 
de medida cautelar referente ao Pregão 
Eletrônico nº 45/2018 cujo objeto se trata do 
Registros de Preços para eventual e futura 
contratação de empresa para prestação de 
serviços de transporte escolar para trechos 
pavimentados e não pavimentados, para 
atender os alunos da zona rural da rede 
municipal de ensino de Cáceres – MT, por um 
período de 12 meses. Em análise minuciosa ao 
edital da licitação foram constatadas indícios de 
direcionamento do objeto, com a ocorrência de 
dispositivos excessivos e desnecessários, que 

restringiriam o caráter competitivo do Pregão Eletrônico nº 45/2018 os principais itens são:
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CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES 

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS RECEBIDAS DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

OBS: A conta Receita de Serviços deixou de apresentar saldo no ano de 2016 
em virtude da transformação da SAEC em autarquia municipal.

I N F O R M A Ç ŒE S  S O B R E  A  E X E C U Ç Õ O  O R Ç A M E N T Ë R I A  D E  2 0 1 8  P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  C Ë C E R E S  

Fonte: Prefeitura Municipal de Cáceres

POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM CONTRATAÇÃO VOCÊ SABE QUAIS AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO VEREADOR?
“O vereador participa do poder legislativo municipal e desempenha duas funções principais: legislar e 
fiscalizar. Enquanto legislador, ele elabora, aprecia, altera e vota leis municipais. A sua segunda função é 
fiscalizar e acompanhar a ação do poder executivo municipal, ou seja o PREFEITO e a PREFEITURA”.

üOs vereadores fazem parte do Poder Legislativo, discutem e votam matérias de 
interesse público que podem envolver impostos municipais, educação municipal, 
linhas de ônibus e saneamento, entre outros temas da cidade.

üOs vereadores têm o poder e o dever de fiscalizar a administração, cuidando da 
aplicação dos recursos e observando o orçamento municipal. Eles devem 
acompanhar o Poder Executivo, principalmente em relação ao cumprimento das leis 
e da boa aplicação e gestão do dinheiro público.

Em maio de 2018, mais especificamente em 17 de maio, a Câmara Municipal realizou 
a sessão de abertura da Tomada de Preços nº 02/2018 cujo objeto era a contratação de 
empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para reforma do 
prédio da Câmara Municipal de Cáceres - MT, contemplando pintura, reforma no telhado, 
forro, cobertura, janelas e outros serviços complementares.

Este Observatório que realizou o acompanhamento da sessão que contou com duas 
empresas participantes a Empresa M. Duarte Ezidoro Construtora e Prestadora de 
Serviços – ME e a Construtora Providência EIRELI – ME, no decorrer dos trabalhos 
detectamos que a empresa M. Duarte Ezidoro Construtora e Prestadora de Serviços – 
ME encontrava-se com os documentos em desacordo com o exigido no edital. 

Diante do exposto e das situações encontradas a empresa M. Duarte Ezidoro 
Construtora e Prestadora de Serviços – ME deveria ter sido INABILITADA, ou seja, 
impossibilitada de participar do processo de contratação, mas não foi o que aconteceu, 
pelo contrario, por intervenção do Doutor advogado da Câmara Municipal Senhor 
Emerson Pinheiro Leite que elaborou um parecer favorável à empresa que estava 
irregular acabou por ser declarada vencedora da licitação, tudo com o aval do Senhor 
Presidente da Câmara Municipal Domingos Oliveira dos Santos.

Considerando ainda que através do Expediente nº 28/2018 que este Observatório 
Social encaminhou a Câmara apontando as irregularidades encontradas, nada foi feito 
para que fossem sanadas. A Câmara deu continuidade ao processo homologando a 
licitação, realizando o contrato e dando a ordem de serviços a empresa que estava 
IRREGULAR.

Infelizmente mais uma vez fomos forçados a encaminhar o fato ao MPE - Ministério 
Público Estadual e ao TCE – Tribunal de Contas do Estado para que tomem as medidas 
cabíveis. Até a data do fechamento desta prestação de contas, MPE e TCE ainda não 
haviam se manifestado sobre o caso.

PEDIDOS DE DOCUMENTOS E ACESSO A INFORMAÇÕES 

FORMULADOS DE JULHO A DEZ./2018 – CÂMARA MUNICIPAL

LEGISLAR

FISCALIZAR

INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2018 CÂMARA

QUANTO CUSTOU CADA VEREADOR AOS CONTRIBUINTES *Calculo diário baseado no ano comercial, 
onde se considera que o ano possui 360 dias.

Fonte: Site do TCE-MT – Espaço do cidadão

DESPESAS COM PESSOAL 

E ENCARGOS SOCIAIS 

DA CÂMARA MUNICIPAL

Fonte: Portal da transparência das Câmaras Municipais 

DIÁRIAS PAGAS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL
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PRODUÇÃO DOS VEREADORES ANO 2018

OBS.: NESTE LEVANTAMENTO FORAM CONSIDERADOS PARA FINS DE 
AFERIÇÃO DA PRODUÇÃO LEGISLATIVA APENAS OS PROJETOS DE LEI 
APROVADOS, SANCIONADOS OU PROMULGADOS, DESCONSIDERANDO PARA 
TANTO OS PROJETOS DE LEI EM ANDAMENTO OU QUE TENHAM SIDO 
ARQUIVADOS, REPROVADOS OU VETADOS, ALÉM DOS DEMAIS ATOS TAIS 
COMO PROJETO DE RESOLUÇÃO E PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO POR 
TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE INTERNO, CONFORME ART. 169 DO 
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES.

Uma observação muito importante: Veja os nomes dos vereadores que não 
apresentaram sequer um Projeto de Lei em 2018:

· Alvasir Ferreira de Alencar
· Denis Maciel
· João Rezende
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PROGRAMA CIDADANIA FISCAL

PROGRAMA RELACIONAMENTO COM PARCEIROS

CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO DA C.G.U.

2º CONGRESSO PACTO PELO BRASIL E 9º ENOS

A participação da sociedade na prevenção e no enfrentamento à corrupção foi o que dominou o 2º Congresso Pacto Pelo Brasil. Com o tema “Integridade, Tecnologia e 
Governança”, o evento foi realizado pelo Observatório Social do Brasil (OSB) entre 20 e 23 de agosto, no Centro de Eventos do Sistema FIEP na cidade de Curitiba-PR.

Foi uma reunião de representantes dos mais de 130 Observatórios Sociais, distribuídos por 16 estados brasileiros, além de 
inúmeras lideranças nacionais, especialistas no combate a corrupção e autoridades, sobretudo dos órgãos oficiais de controle. Mais 
de 2.300 pessoas prestigiaram o evento, que contou com 48 palestrantes nos 18 painéis que compuseram o evento. O Observatório 
Social de Cáceres esteve bem representado pelo Presidente senhor Expedito Mauricio Pereira, o senhor Hélio Ribeiro de Abreu, a 
senhora Maria Stefani Rocha, a senhora Ana Leny Monteiro e a senhora Ana Alice Haddad.

A Controladoria Geral da União realizou o 10º Concurso de Desenho e Redação, com o tema “Ser Honesto é Legal”. Assim como nos anos anteriores, os Observatórios Sociais 
de todo o Brasil se aliam a CGU, promovendo a participação das escolas do município onde são sediados, sejam elas públicas ou particulares.  O Observatório Social de Cáceres não 
poderia ficar de fora dessa. 

Nossa Equipe de voluntários apresentou o edital da CGU para a Secretária Municipal de Educação e aos dirigentes das escolas municipais, incentivando a participação no 
concurso. De imediato a Secretaria Municipal se dispôs a participar, e os resultados foram excelentes, com a mobilização de várias escolas, e no total foram 8 (oito) alunos premiados 
pelo Observatório Social nas seguintes categorias:

O concurso de Desenho e Redação atende um dos principais objetivos da nossa entidade: a Educação para 
a Cidadania, esclarecendo aos jovens quanto a seu importante papel na sociedade. Essa é uma das sementes 
plantadas para o desenvolvimento da cidadania. Envolvê-los em assuntos que tratam sobre honestidade pode ser 
o primeiro passo para a formação de adultos conscientes, atuantes e defensores dos direitos e deveres 
individuais, em especial, da coletividade.

O Centro acadêmico de Ciências Contábeis – CACIC em parceria com o Observatório Social de Cáceres realizou o evento 
transparência e controle social entre os dias 12 e 14 de novembro de 2018 no Auditório Maria Sophia Leite na SICMATUR, com 
palestras sobre participação e controle social, a ouvidoria como canal para o controle social e transparência.

Dentre as atividades realizadas no evento destacamos a apresentação do Feirão do Imposto que visou demonstrar aos 
cidadãos de forma simples e objetiva os valores reais dos impostos cobrados pelo governo e que todos nós somos obrigados a 
pagar.

Segundo dados do IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, um estudo Publicado em 04/06/2018, nós 
brasileiros trabalhamos em média 153 dias para pagar impostos ao governo (nas esferas federal, estadual e municipal), ou seja, 
aproximadamente 5 meses trabalhados em um ano apenas para pagar impostos. 

Mas afinal o que fazer? A única saída é exigir a correta aplicação de todo esse dinheiro, que não é pouco, e que não tem 
destinação certa, mas é de todos. Nós, como contribuintes, temos o direito e o dever de verificar os documentos fiscais, tomar 
conhecimento da alta carga de tributos que os governos estão arrecadando e exigir nossos direitos da correta aplicação desses 
recursos em serviços públicos de qualidade.

EVENTO TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

PARCERIA FIRMADA COM O TCU

No dia 24 de Maio de 2018, o Tribunal de Contas da União juntamente com o Observatório Social do Brasil, este 
representando os 134 Observatórios Sociais de 16 estados brasileiros, assinaram o Plano de trabalho decorrente do acordo 
de Cooperação Técnica nº 032.758/2017-0. 

O Plano de Trabalho teve como objeto estabelecer cooperação técnica entre o TCU, o OSB e os demais Observatórios que 
se subscreveram ao presente documento, para a realização de trabalho sobre transparência e gestão de contratações em 
municípios no ano de 2018. 

O objetivo geral era a orientação e supervisão por parte do TCU a rede de observatórios sociais do Brasil na obtenção e 
sistematização de informações sobre transparência e gestão de contratações municipais, além de analisar a forma de 
aplicação da LAI (Lei de Acesso a Informação) no município, contribuindo assim para a melhoria da gestão municipal na 
aplicação dos recursos públicos e ajudando a induzir e fortalecer o controle social. 

No que tange aos resultados de transparência passiva municipal, vislumbra-se que a Estrutura de transparência existe, 
porém não se encontra adequada na maioria dos municípios fiscalizados, na medida em que não atende às demandas do 
cidadão. 

A esse respeito, foram levantados os seguintes riscos: restrição ao exercício do controle social; fraude e corrupção na 
esfera municipal; e interrupção das transferências voluntárias de recursos federais. 

Por tudo, em relação aos resultados da gestão de contratações municipais, verificou-se alto percentual de deficiências na 
adoção de controles internos nos municípios fiscalizados.

Diante das informações levantadas no decorrer da ação, entende-se que o presente trabalho, executado pelo sistema OSB 
com a tutoria do TCU, cumpriu seu objetivo principal de treinar e orientar o controle social na obtenção de informações sobre a 
situação de transparência e gestão de contratações municipais realizadas com uso de recursos federais, induzindo e fortalecendo o controle social sobre tais recursos.

Enfim, as Prefeituras e Câmaras de Vereadores dos municípios que participaram do trabalho receberão comunicação oficial do TCU acerca do trabalho, com os resultados.
O TCU conversou com a CGU, Ministério Público, e Ministério do Planejamento, eles também receberão os resultados e utilizarão em ações que estão desenvolvendo.
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APOIADORES PARCEIROS

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE CÁCERES - Praça Duque de Caxias, nº 63 - Centro - Cáceres - MT - Prédio ACEC - Fones: (65) 3223-5067 / 99689-7474 | e-mail: caceres@osbrasil.org.br

MATO  GROSSO

Serviço Social da Indústria

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Ministério Público
DO ESTADO DE MATO GROSSO
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Contadores - Consultores - Advogados
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Dermatologia: Clínica • Cirúrgica • Cosmiatria
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CRC/MT 1429/0-2
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DIRETORIA - REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS

Foram realizadas 24 (vinte e quatro) reuniões Ordinárias no Observatório Social de Cáceres no decorrer do ano 
de 2018, aproximadamente duas reuniões por mês em que se reúnem o Presidente, a diretoria, funcionárias e 
voluntários, onde são expostos os trabalhos realizados e acontece a definição e roteiro dos próximos trabalhos.

Lembramos que nossas reuniões são abertas a população e que é nessa oportunidade que os cidadãos podem 
exercem a cidadania e o controle social, segue abaixo o calendário das reuniões ordinárias previstas para o exercício 
de 2019. Todos são bem vindos.

Expediente

DIRETORIA EXECUTIVA

EXPEDITO MAURICIO PEREIRA
Presidente

expedito@imcoeste.com.br / (65) 99989-2239

MARIA STEFANI ROCHA
Vice-presidente p/ assuntos institucionais e aliança

stephanimariamt@gmail.com / (65) 99989-1933

ANA LENY MONTEIRO PROTA
Vice-presidente de controle social

analeny1954@gmail.com / (65) 98154-2599

HÉLIO RIBEIRO DE ABREU
Vice-presidente Adm. e financeiro.

sitecontabilidade@gmail.com / (65) 99614-0422

JEFERSON DA SILVA FARIA
Vice-presidente de produtos e metodologia.

alliancacontabilidade@hotmail.com 
(65) 99973-0352

CONSELHO FISCAL

AMARILDO PERES RODRIGUES
Conselheiro Fiscal Titular

amarildoperes40@gmaill.com / (65) 99973-6730

MARIA APARECIDA NETTO
Conselheira Fiscal Titular

mapnetto2015@gmail.com / (65) 99912-3691

JOÃO PARISI
Conselheiro Fiscal Suplente

topservcac@gmail.com / (65) 99930-9252

COLABORADORAS

ANA ALICE HADDAD
Auxiliar administrativo

(65) 99676-5858

MICHELLE DAYHANE DE ANDRADE
Auxiliar administrativo

(65) 99947-4587

DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO

GRÁFICA TIGRE / TRIADE
(65) 3223-0133 - CÁCERES-MT

TIRAGEM: 500 UNIDADES

CALENDÁRIO DE REUNIÕES - 2019

Convi
te Quer ajudar na manutenção do OS DE CÁCERES?

Visite-nos para formalizarmos um termo de cooperação.
A marca de sua empresa ou entidade será divulgada nos materiais produzidos 

nas campanhas (panfletos, outdoors, jornais, etc.).

Nosso endereço: Praça Duque de Caxias, nº 63 – Prédio da ACEC
Nossos telefones: (65) 3223-5067 – (65) 99689-7474 (vivo) e (65) 98459-8927 (oi) 

Francisco de Assis – Parque dos IpêsJeferson Faria – Alliança Contabilidade


