OSB PARÁ DE MINAS PARTICIPA
DE TREINAMENTO NO TCU
Cerca de 60 municípios brasileiros, entre
eles Pará de Minas, marcaram presença no
treinamento oferecido pelo Tribunal de
Contas da União (TCU) aos núcleos do
Sistema OSB.
O foco foi a capacitação do controle social
na obtenção de informações sobre a
situação de transparência e gestão de
contratações municipais feitas com
recursos federais.

OSB MARCA PRESENÇA NO
PARLAMENTO JOVEM DA
CÂMARA MUNICIPAL
Completando 16 anos em Minas Gerais, depois
de criado pela Assembleia Legisla va, o
programa de formação polí ca voltado para
estudantes do Ensino Médio também está
sendo desenvolvido em Pará de Minas, através
da Câmara Municipal.
Os encontros abordam questões importantes do
co diano, com destaque para Cidadania.
Par cipam desta temporada alunos das escolas
estaduais Nossa Senhora Auxiliadora, Manoel
Ba sta e Avany Vilhena Diniz.

IGREJA CATÓLICA APONTA O
SISTEMA OSB COMO EXEMPLO
“Exemplo a ser conhecido, divulgado e seguido”. Foi
esta a referência da Igreja Católica ao se referir ao
Sistema OSB, que vem mudando o Brasil através de
um conceito amplo das polí cas públicas.
O assunto ganhou destaque durante a Campanha da
Fraternidade 2019, que abordou o tema
“Fraternidade e Polí cas Públicas” e o lema “Serás
libertado pelo direito e pela jus ça”.
O Observatório Social é, na verdade, um instrumento
da sociedade que clama por jus ça social, em um
espaço democrá co onde todos podem exercer sua
cidadania, transformando a indignação em a tude.

RECONHECIMENTO DE
MINISTRO DO STF ENTUSIASMA
VOLUNTÁRIOS DO OSB
“Parabéns pelo trabalho, muito sucesso e boa
sorte”. A declaração do ministro do Supremo
Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, foi feita
em Belo Horizonte durante evento em que
também par ciparam representantes do OSB
Pará de Minas.
O contato rápido não impediu que o convidado
especial manifestasse seu entusiasmo pelo
Sistema OSB que, a cada ano, ganha mais força
no país.

Período: 1º quadrimestre de 2019
• 34 Pregões Presenciais (contratação de bens e serviços comuns)
• 9 Tomadas de Preço (contratação de obras)
• 2 Concorrências (contratações acima de R$ 1,5 milhão - obras e
serviços de engenharia e de R$ 650 mil - demais casos)
• 1 Concurso de Projetos (trabalhos que exijam uma criação
intelectual como trabalhos técnicos, cien ﬁcos, ar s cos e
arquitetônicos)

•Prestação de serviços
6 licitações no valor de R$ 29.680,00
•Medicamentos/saúde
3 licitações no valor total de R$ 1.077.137,85
•Gêneros alimen cios e de consumo
3 licitações no valor total de R$ 2.123.047,00
•Eventos
1 licitação no valor de R$ 36.006,30

•Obras
9 licitações no valor de R$ 1.696.458,63
•Materiais/equipamentos de expediente
18 licitações no valor de R$ 7.057.388,70
•Locação
5 licitações no valor de R$ 454.879,46
•Peças para veículos
1 licitação no valor de R$ 356.924,58
*Uma prestação de serviços não foi incluída na soma das licitações, devido à impossibilidade de cálculo do valor total.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE:
OSB PEDIU MUDANÇAS
Ao constatar que a Prefeitura de Pará de Minas vinha considerando “valor por
hora” na contratação de serviços de reboque, o OSB solicitou mudanças na
referência, a ﬁm de evitar eventuais erros e falta de transparência. A sugestão foi
a “medição por quilometragem”, prá ca usual no mercado.
Em princípio, a Prefeitura negou o pedido mas, durante reunião posterior,
concordou que a situação será melhor analisada na próxima licitação.

COMPRA DE PNEUS – PREFEITURA
ATENDE SOLICITAÇÃO DO OSB
A subje vidade na deﬁnição de um dos produtos
descritos no Pregão 003/19, levou o OSB a solicitar
alteração no edital e o pedido foi aceito. Dessa forma, a
Prefeitura esclareceu melhor os itens e respec vas
caracterís cas dos produtos que pretendia comprar:
pneus, câmaras de ar e correlatos.
A alteração foi de grande importância, evitando-se
eventual direcionamento do processo e prejuízo
relacionado à maior par cipação do número de
empresas interessadas em disputar o referido pregão.

GASTOS ELEVADOS NA
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA
PREFEITURA?
Os números eram assustadores: no ano de 2018, a
Prefeitura de Pará de Minas teria gasto R$111.680,00
com o “suporte traseiro” de um caminhão Mercedes
Benz, fabricado em 1977.
Diante dessa informação, publicada no Portal da
Transparência, o OSB ques onou tudo a respeito do
assunto e a resposta comprovou que, na verdade,
houve mesmo um erro de digitação. A Secretaria de
Obras Públicas comprovou o fato através de vasta
documentação.

ASSISTÊNCIA SOCIAL ESCLARECE
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
Um veículo da Secretaria Municipal de Assistência
Social rodou 32.833 km em 2018, consumindo
R$19.072,61 de gasolina.
Considerando esses números excessivamente altos, o
OSB solicitou informações mais detalhadas e elas
vieram da seguinte forma: a demanda do Serviço de
Proteção Social Especial é grande, pois atende o
transporte de familiares de adolescentes reclusos em
centros educa vos, bem como atendimento às pessoas
em situação de rua e ao migrante, ações que foram
intensiﬁcadas.

ÓLEO LUBRIFICANTE – CONSUMO
SERÁ INFORMADO INDIVIDUALMENTE
Informação publicada pela Prefeitura de Pará de Minas
anunciava despesa de R$189.318,60 em óleo lubriﬁcante
para u lização em um único caminhão. Com base nesses
números, o OSB calculou a quilometragem rodada e
concluiu que ela não era compa vel com o gasto.
O esclarecimento veio da Secretaria de Obras Públicas,
jus ﬁcando que o valor se referia ao consumo de
lubriﬁcantes de toda a frota municipal. Para que se tenha
um maior e melhor controle dos gastos com a frota, o OSB
solicitou lançamentos individualizados e o município
concordou com o novo procedimento proposto.

MANUTENÇÃO X MOTOS NOVAS
A despesa no valor de R$145.797,29 na manutenção de 19
motocicletas de propriedade da Prefeitura de Pará de Minas,
ao longo de 2018, levou o OSB a solicitar informações, já que
se trata de valor elevado.
A Prefeitura respondeu que os reparos foram decorrentes do
uso e desgaste das motocicletas. Como a resposta não foi
sa sfatória, o Observatório solicitou reunião onde foram
discu dos os números. O município então se comprometeu
em apurar o caso junto ao setor responsável, o que tem sido
acompanhado pelo OSB.

“MINHA CASA MINHA VIDA” –
ATRASO DE QUASE TRÊS ANOS GEROU
QUESTIONAMENTO
Projeto social de grande importância, em Pará de Minas
um dos contratos ligados ao “Minha Casa Minha Vida”
estava com execução bastante atrasada – desde 2016. O
OSB buscou esclarecimentos, obtendo informação sobre a
realização de 18 adi vos no contrato de prestação de
serviços, cuja jus ﬁca va foi de que o descumprimento
por parte da empresa contratada prejudicou a conclusão
dos serviços, mo vo pelo qual será feita nova contratação.
Diante disso, o OSB acompanha o caso e aguarda a
realização de nova licitação.

REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA
PRESIDENTE VARGAS
A falta de informações detalhadas sobre a construção de
redes de captação, esgoto e drenagem pluvial no projeto
de revitalização da Avenida Presidente Vargas levou o OSB
a entrar em ação novamente.
O Observatório indagou a responsabilidade de realização
dos serviços e a Secretaria de Obras Públicas esclareceu
que a manutenção referente à rede de esgoto sanitário é
de responsabilidade da concessionária Águas de Pará de
Minas.
Quanto à rede pluvial o projeto não contempla, por se
tratar apenas de revitalização restrita à mobilidade urbana.

OSB BUSCA INFORMAÇÕES SOBRE
SEGUROS DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS
DE PARÁ DE MINAS
Prevista no contrato assinado entre a Prefeitura e a concessionária
Águas de Pará de Minas, a exigência de vários seguros em favor do
município e da população foi indagada pelo OSB.
A resposta da empresa foi de que os seguros em nada contribuiriam na
questão do Rio Paraopeba, poluído pelo desastre ambiental de
Brumadinho. O OSB insis u, aﬁrmando que esse pedido de informações
nada nha a ver com o referido episódio e a concessionária então
declarou que não nha o dever de responder ao Observatório, portanto,
a solicitação deveria ser dirigida à Prefeitura.
O entendimento do OSB é que, de acordo com a legislação vigente, ela
deve prestar informações a todos. Diante disso, encaminhou nova
solicitação e aguarda resposta.
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SUBSÍDIO DOS VEREADORES

Detalhamento do primeiro
quadrimestre/2019
R$ 396.372,37
R$ 524.306,69

R$ 420.066,99

O vereador de Pará de Minas é remunerado
mensalmente com o valor de R$ 8.766,33
(rendimento bruto). Somando-se o subsídio
dos 17, o custo mensal chega a R$ 149.027,61.
Vale ressaltar que cada vereador tem direito
a um assessor, cujo salário-base é de R$ 2.334,21.

R$ 388.413,74
R$ 1.729.159,79

*Dados retirados do Portal da Transparência da Câmara.

COMISSÕES DA CÂMARA ESCLARECEM
QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DE SUAS
REUNIÕES
O Observatório Social buscou informações a respeito das
reuniões das comissões internas da Câmara Municipal de Pará
de Minas. De uma forma geral, a resposta foi de que elas
acontecem geralmente quando há necessidade, sendo abertas
ao público mediante solicitação de aviso e contando com
acompanhamento de assessores.
A convite dos vereadores, o OSB chegou a par cipar de uma
reunião da Comissão de Obras, a ﬁm de conhecer seu
funcionamento.
Diante da relevância dessa atuação, o OSB segue acompanhando
atentamente o trabalho dos vereadores também nas comissões.

A HISTÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO PARA
PESQUISA E PUBLICAÇÃO DE LIVRO GEROU QUESTIONAMENTOS
Por meio de inexigibilidade, a Câmara de Pará de Minas anunciou a pretensão de contratar
dois proﬁssionais para pesquisa e produção de textos sobre sua história.
O OSB chamou atenção para o fato de um dos prestadores de serviço ser casado com uma
servidora que, inclusive, fazia parte da equipe responsável pelas licitações do Legisla vo.
Esse fato, segundo o OSB, feria os princípios cons tucionais da moralidade e da
impessoalidade.
Sem falar que na região existem outros proﬁssionais com grande experiência em pesquisas,
domínio de escrita e conhecimento da história de Pará de Minas,. Enquanto a Procuradoria
Jurídica da Câmara analisava as ponderações, os dois proﬁssionais desis ram do contrato.

DIÁRIAS E AUXÍLIO-TRANSPORTE PAGOS A SERVIDORES
O OSB solicitou informações à Câmara sobre o pagamento de diárias e
auxílio transporte aos servidores, tendo em vista a divergência de
algumas informações encontradas no Portal da Transparência. Os o cios
não foram respondidos no prazo legal, o que levou à reiteração do
pedido. Diante disso, o OSB aguarda resposta.

PAUTA ANTECIPADA DAS REUNIÕES
DA CÂMARA MUNICIPAL
O entendimento de que a divulgação
antecipada da pauta das reuniões semanais da
Câmara Municipal de Pará de Minas poderia
atrair maior público, levou o OSB a solicitar tal
inicia va.
Além de citar a perspec va de maior presença
de cidadãos, o Observatório aﬁrmou que tal
medida viria colaborar muito com a
transparência pública. O o cio permanece sem
resposta e novo pedido já foi feito.

367

Renunciou
Legendas
46,46%

51,97%

Baixíssimo – 0
Baixo – 66
Médio – 2
Alto – 59

Total: 127

1,57%

363,5
Janeiro: R$ 0
Fevereiro: R$ 0
Março: R$ 0

15,42%
2,64%

0,88%

Legendas
Baixíssimo – 6
Baixo – 184
Médio – 2
Alto – 35

Abril: R$ 0

TOTAL: R$ 0

Total: 227
81,06%

152,5
Janeiro: R$ 0
1,46% 1,46%

Fevereiro:
Combus vel R$ 298,32
4,38%

Março:
Combus vel R$ 396,68

Baixíssimo – 2
Baixo – 127
Médio – 2
Alto – 6

Abril:
Combus vel R$ 207,51

TOTAL R$ 902,51

Legendas

Total: 137
92,70%

143

Janeiro:
Combus vel R$ 557,86
Fevereiro:
Combus vel R$ 608,19
Assinatura de jornais ou periódicos R$ 144,00

9,30%
17,44%

Legendas

Março:
Combus vel R$ 597,21
Assinatura de jornais ou periódicos R$ 300,00

Baixíssimo – 8
Baixo – 63
Médio – 0
Alto – 15

Abril:
Combus vel R$ 707,18

Total: 86

TOTAL: R$ 2915,04

73,26%

125,5
Janeiro:
Combus vel R$ 483,69
Fevereiro:
Combus vel R$ 440,98
Assinatura de jornais ou periódicos R$ 300,00

13,04%

Legendas

7,61%
6,52%

Março:
Combus vel R$ 462,92
Assinatura de jornais ou periódicos R$ 144,00
Abril:
Combus vel R$ 522,80

TOTAL: R$ 2354,39

Baixíssimo – 12
Baixo – 67
Médio – 6
Alto – 7

Total: 92
72,83%

125

Renunciou
1,72%

Legendas

9,48%
48,28%
40,52%

Baixíssimo – 56
Baixo – 47
Médio – 11
Alto – 2

Total: 116

124

Janeiro: R$ 0
Fevereiro: R$ 0
11,59%

Legendas

Março: R$ 0
11,59%

Abril: R$ 0

TOTAL: R$ 0
76,81%

Baixíssimo – 0
Baixo – 53
Médio – 8
Alto – 8

Total: 69

105
Janeiro:
Assinatura de jornais ou periódicos R$ 876,00
Fevereiro: R$ 0

11,59%

13,04%
2,90%

Março: R$ 0
Abril: R$ 0

TOTAL: R$ 876,00

Legendas
Baixíssimo – 8
Baixo – 50
Médio – 2
Alto – 9

Total: 69
72,46%

81

Verba Indenizatória

Renunciou
Legendas
27,03%

5,41%

Baixíssimo – 0
Baixo – 25
Médio – 2
Alto – 10

67,57%

Total: 37

72

Renunciou
Legendas
31,03%

65,52%

3,45%

Baixíssimo – 0
Baixo – 19
Médio – 1
Alto – 9

Total: 29

59,5
Janeiro: R$ 0
Fevereiro:
Assinatura de jornais ou periódicos R$ 300,00

Legendas

4,17%

Março: R$ 0

37,50%

Abril: R$ 0
58,33%

TOTAL: R$ 300,00

Baixíssimo – 1
Baixo – 14
Médio – 0
Alto – 9

Total: 24

57,5
Janeiro:
Assinatura de jornais ou periódicos R$ 274,00
Fevereiro:
Combus vel R$ 316,08
2,17% 6,52%

Legendas
Baixíssimo – 1
Baixo – 42
Médio – 0
Alto – 3

Março:
Combus vel R$ 635,06
Abril: R$ 0

Total: 46

TOTAL: R$ 1225,14

91,30%

50
Janeiro: R$ 0
Fevereiro: R$ 0
11,76%

Março: R$ 0

Legendas
Baixíssimo – 0
Baixo – 30
Médio – 0
Alto – 4

Abril: R$ 0

TOTAL: R$ 0

Total: 34
88,24%

38

Verba Indenizatória

Renunciou
Legendas
30,00%

Baixíssimo – 0
Baixo – 3
Médio – 0
Alto – 7
70,00%

Total: 10

29,5
Janeiro:
Combus vel R$ 365,87
Matrícula em curso, congresso, seminário ou equivalente R$ 360,00
Passagem aérea, táxi, transporte urbano, hospedagem e/ou alimentação R$ 270,31
Fevereiro:
Combus vel R$ 211,32
Matrícula em curso, congresso, seminário ou equivalente R$ 360,00
Passagem aérea, táxi, transporte urbano, hospedagem
e/ou alimentação R$ 80,50

7,14%

Março: R$ 0
Abril 2019: R$ 0

TOTAL: R$ 1648,00

64,29%

Legendas
28,57%

Baixíssimo – 1
Baixo – 9
Médio – 0
Alto – 4

Total: 14

29
Janeiro: R$ 0
Fevereiro: R$ 0
Março: R$ 0

Legendas
33,33%

Abril: R$ 0

TOTAL: R$ 0

66,67%

Baixíssimo – 0
Baixo – 8
Médio – 0
Alto – 4

Total: 12

22,5

Renunciou

30,00%

10,00%

Legendas

10,00%

Baixíssimo – 3
Baixo – 1
Médio – 5
Alto – 1
50,00%

Total: 10

Classiﬁcação por quan dade em relação
a atos de alto impacto
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Modi cação simples em via pública (faixa de pedestre, poda de árvore, sinalização, rotatória), iluminação pública, reforma
de praças e quadras nos bairros, solicitação de comparecimento de pessoas/empresas para esclarecimentos, providências
no trânsito, limpeza pública, reiteração de requerimento, solicitação de averiguação ao Executivo, denominação de rua/
escola, obrigatoriedade da instalação de placas comerciais, inclusão de datas no calendário municipal (festividades, etc),

Proibição da cobrança de taxa, proposições instituindo ou incluindo semana de ações/eventos no calendário municipal,
solicitação de informações, proposições que atendem grupos (de cientes, idosos, crianças, jovens, gestantes, comercianprovidência/reforma/mudanças no Parque do Bariri e campos de futebol, recolhimento de animais de rua, defesa/controle

etc), facilitação de atendimento/acesso aos serviços públicos, solicitação de providências e medidas efetivas de scaliza
-

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