
Observatório Pinda questiona atraso nas obras de creches 
2ª Prestação de Contas 

Uma das atuações do Observatório Social 

P i n d a n o s ú l t i m o s 4 m e s e s f o i o 

questionamento junto à Prefeitura sobre o 

atraso das seguintes obras: Creche Infantil no 

Centro, Creche Infantil no Crispim, Creche 

Infantil no Parque das Palmeiras e Creche 

Infantil no Loteamento Mantiqueira. 

Em entrevista, ao Diretor de Obras, Luciano C. 

Domiciano, a arquiteta e representante do 

Observatório Lilly Lopes, questionou o Diretor 

os principais motivos no atraso das obras. O 

D i r e t o r a t e n d e u p r o n t a m e n t e a o s 

questionamentos, explicando como se dá o 

processo de repasse das verbas para a 

os pagamentos de acordo com a medição de obra. Depois de 60% da obra concluída era 

depositado o restante. O Diretor de Obras também afirmou não ser possível prever o atraso 

nas obras, pois isso não é mencionado nos contratos. E também afirmou que a Prefeitura 

renegociou com as empresas contratadas para que retomem as obras, estabelecendo 

novos prazos para entrega. Sobre o pagamento dos valores pagos com atraso, o Diretor 

disse que esses valores não têm reajuste, pois existe uma cláusula entre Prefeitura e CNDE 

que assegura ao mesmo o pagamento do valor CONTRATADO, não importa se pago com 

atraso. Para finalizar, o Observatório pediu ao Diretor um relatório dos valores pagos até o 

momento, com as novas datas determinadas para entrega. O Diretor de Obras, atendeu o 

pedido e disse que estaria entregando o relatório até o dia 29 de fevereiro. O Observatório 

Social agradece a atenção do Diretor de Obras, para que as informações possam ser 

passadas de forma transparente à população. 

 

Balancete O Observatório existe por meio de doações de empresas e pessoas físicas. 

construção das obras. Sobre a paralisação das 

obras das creches, o diretor respondeu que 

para as primeiras quatro creches, o CNDE faz 

os repasses conforme evolução da obra, por 

exemplo: com 10% de obra concluída, a 

Prefeitura faz o pedido de repasse ao CNDE e o 

órgão envia a verba, no tempo e de acordo com 

verba disponível naquele mês. “A Prefeitura 

firma um contrato com a empresa contratada 

onde uma das cláusulas diz que, caso não seja 

feito o pagamento referente a porcentagem 

concluída, dentro de 90 dias, a empesa 

contratada fica desobrigada a cumprir os 

prazos predeterminados, bem como dar 

andamento à obra”, explicou o Diretor. 

Luciano, citou outro exemplo, para as 4 

creches, excluindo a do Parque das Palmeiras. 

Segundo o Diretor, eles repassaram às 

empresas contratadas, uma verba de 15% do 

valor do contrato para terem fôlego de iniciar a 

obra até o próximo pagamento e isso não 

ocorreu na obra do Parque das Palmeiras, que 

iniciou no momento onde estavam mudando 

do gestão. O CNDE segurou o repasse e este 

só veio acontecer 15 meses depois, a empresa 

contratada não teve folego para continuar, 

agora foram feitos novos acordos para atender 

as datas. O Diretor explicou ainda que há 4 

anos, os pagamentos ocorriam da seguinte 

forma: 20% dos contratos eram depositados 

em uma conta da Prefeitura e esta ia fazendo 

 

Mantenedores 

Transparência As contas são transparentes e seguem para conferência da população. 

 
 

Seja 
um voluntário! 

Trabalhamos para formar cidadãos mais conscientes 

de suas responsabilidades sociais 

Como todo trabalho feito pelo Observatório Social é voluntário, a contribuição de mantenedores é de extrema importância para que novas ações 
sejam realizadas. Pessoas físicas e jurídicas podem contribuir por meio do pagamento de boleto bancário. O processo é bem transparente e o 
Observatório Social faz prestação de contas quadrimestrais com participação da população. Confira nossos mantenedores: 



Sobre o Observatório Social 

Democráticos e apartidários, os Observatórios Sociais – OS 
estão presentes em mais de 134 cidades de 16 estados 
brasileiros e já conseguiram, nos últimos 4 anos, pela atuação 
de mais de 3 mil voluntários, uma economia estimada em R$ 3 

- Inicio da distribuição dos exemplares de divulgação da 

primeira prestação de contas aos parceiros e 

mantenedores e outras instituições locais; 

- Visita ao OS 

Taubaté por oito 

voluntários para 

Grupo de Gestão de Compras: 

- Reunião no dia 9 de novembro com o 

Prefeito Isael Domingues e assessores 

do Instituto MAIS, cuja pauta foi 

conhecer detalhes sobre a reforma 
administrativa, construção de creches que 

 

 
DEZEMBRO DE 2018 

E JANEIRO DE 2019 

   

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO: 
- Maria Helena Simões de Carvalho - Presidente do 
Conselho Administrativo 
- Guilherme Rennó de Azeredo Freitas - Vice-Presidente p/ 
A. de Controle Social e Metodologia 

bilhões nas compras públicas. O OS atua no monitoramento 
das licitações municipais e da produção legislativa, assim 
como na inserção de empresas locais nas compras públicas, 
construção dos Indicadores da Gestão Pública e em ações de 
educação para a cidadania. O objetivo com a criação de um 
Observatório Social em Pindamonhangaba é contribuir para o 
fortalecimento do controle social e disseminação da cultura da 
cidadania em favor de um país “Área Livre de Corrupção”. 

 

Seja um voluntário! 

Todos os membros do Observatório Social são voluntários. 
Nossas reuniões acontecem todas às quintas-feiras, das 
17h30 às 18h50. Nesses encontros planejamos as ações a 

conhecimento do 

modo de operação 

daquele 

observatório e as 

ferramentas por 

eles utilizadas; 

 

 

 
OUTUBRO DE 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Grupo de Administração: Envio 

ao OS Brasil de toda 

documentação para a efetiva 

homologação dos voluntários; 

Grupo de TI: utilização do 

Yammer, conhecimento do Monit 

estavam atrasadas, outros problemas na área de saúde. 

- Acompanhamento de obra pública licitada que estava em 

execução. Licitação para Recapeamento asfáltico em ruas 

do município contrato nº. CP02\2018. Acompanhamento da 

entrega do serviço para analisar se estava em conformidade 

com as exigências técnicas do Edital. 

- Análise dos processos de licitação: OSB Pinda observou 

nos processos de compras que em alguns casos os valores 

de referência chegam a sinalizar ganhos significativos, bem 

como foi detectado também oportunidade de melhoria no 

processo como por exemplo: passar a utilizar o pregão 

eletrônico nas compras municipais e melhorar a base dos 

preços de referência. Também vem participando de forma 

frequente nos processos de licitações e realizando reuniões 

- Mara Cristina Bolson Lopes - Vice-Presidente p/ A. de 
Cidadania Fiscal, Comunic. e Indicadores 
- Sílvio Caceres - Vice-Presidente p/ Assuntos de Gestão 
Adm. e Financeira 
- José Luiz de Carvalho - Vice-Presidente p/ A. Institucionais 
e Sustentabilidade 
- Oswaldo de Oliveira - Vice-Presidente p/ A. de 
Voluntariado e Capacitação 
- Flávia Tavares Santos de Macedo - Coordenadora 
Voluntária 
- Liliane Isabel Lopes - Voluntária 
- Hernani Borges de Carvalho - Voluntário 
- Celso Augusto Bononcini Santos Machado - Voluntário 
- Giovanni Nicoletti - Voluntário 
- Maura Lídia Ferreira do Vale - Voluntária 
- Adriana Sacioto Marcantonio - Voluntária 

serem realizadas no munícipio. Qualquer pessoa física ou 
jurídica pode ser um associado contribuindo financeiramente, 
com doações de equipamentos ou, ainda, dedicando seu 
tempo às ações realizadas. Entre em contato com o 
Observatório e saiba como participar. 

Legis, RCC, postagens no Facebook, e outras ferramentas 

digitais; Grupo de 

Educação Fiscal: 

reunião com os 

dirigentes das escolas 

Anglo e Progressão 

sobre a implantação de 

um projeto sobre 

com algumas diretorias, no sentido de nos posicionarmos como 

agente observador na gestão do município. Grupo de Educação 

Fiscal: Produção do Projeto para a captação de recursos para 

ações de Educação Fiscal e produção de texto para cartilha . 

Grupo de TI: No mês de janeiro estamos buscando informações 

sobre a plataforma do projeto “Cuidando do Meu Bairro”. 

Propósito: Por meio da utilização de plataforma desenvolvida pelo 

grupo de pesquisa ColabUsp, apresentar em uma linguagem 

- Francisco Nelson Mascarenhas e Silva - Voluntário 
- Tatsuo Togoro - Voluntário 
- Ana Maria Rita Gomes - Voluntária 
- Luiz Ricardo - Voluntário 
- Elisabete Aparecida dos Santos - Voluntária 
- Lúcia Helena dos Santos - Secretária Voluntária 
- Paulo de Souza Aleixo Junior - Voluntário 
- José Roberto Azevedo Homem de Mello - Voluntário 
- Wilke Martins Parra - Voluntário 

O que estamos fazendo! 

Relatório Quadrimestral 

 

- Novas medidas contra a 

corrupção: Inscrição de todos 

os voluntários no site para 

educação fiscal para 

formação de jovens replicadores desse tema; Grupo de 

Gestão de Compras: 

acompanhamento de 

uma palestra de 

educação fiscal na 

Escola Prof. Ezequiel de 

Souza em Taubaté; 

reunião com o Secretário 

de Educação do 
município sobre fluxo do processo de compras dentro da 

mais acessível os gastos públicos. 
- Reunião com OSB Jacareí 

para troca de melhores 

práticas e maiores desafios, 

fortalecendo nossas ações e 

participação em reunião do 

Plano Diretor da Cidade 

Nova. 

CONSELHO FISCAL: 

Membros Efetivos: 
- Maria de Lurdes Corso Bolson 
- Douglas Torres Louza 
- Laureano Guerreiro Bogado 

Suplentes: 
- José Renato Couppê Schmidt 
- Valdecir Teodoro 

 
CONSELHO CONSULTIVO: 
- José Joir Zinoni Guirado - Presidente 

SETEMBRO DE 2018 apoiar as medidas contra 

corrupção; Divulgação 

realizada por palestras, 

entrevistas em Rádio FM 

Difusora e Rádio Princesa e na 

secretaria de educação e a performance da secretaria; 

reunião com a Secretária de Saúde cuja pauta foi as 

mudanças significativas do 

SETEMBRO DE 2018 SAMU e Laboratório de 

- Maria José Mendes - Vice-Presidente 

Membros: 
- João Bosco Andrade Pereira 
- Acília Aparecida Cesar Lourenço 
- Marcel Afonso Barbosa Moreira 

TV Novo Tempo; 

- Divisão dos voluntários em grupos de trabalho no seguinte 

formato: Grupo de Tecnologia de Informação - TI (Celso, 

NOVEMBRO DE 2018 analises municipal; 

Grupo de Gestão de 

Compras: 

- Felipe Adriano Gomes 

Ricardo e Celi) Cadastro no Yammer, habilitação do e-mail 

corporativo, obtenção de acesso ao RCC do OS-Brasil; Grupo da 

Educação Fiscal (Mara, Maura e Maria Rita); Grupo 

de Gestão de Compras (Hernani, Wilke, Liliane, Ana 

Rita e Celi). Início de acompanhamento das licitações da prefeitura local: Grupo Administração (Lúcia, Maria Helena, 

João Bosco e Flávia). 

Palestra sobre Licitações 

O Observatório Social em parceria com o Instituto MAIS, a 

Prefeitura de Pinda e a Associação Comercial e Industrial de 

Pindamonhangaba realizará palestra sobre participação em 

Licitações Públicas no mês de fevereiro. A palestra tem como 

objetivo estimular a participação dos empresários da cidade nos 

certames realizados pela Prefeitura. As datas serão divulgadas, 

posteriormente, no facebook do OS Pinda: 

www.facebook.com/observatoriosocialdepinda e na mídia local. 

http://www.facebook.com/observatoriosocialdepinda


acompanhamento de 10 licitações da Prefeitura; Grupo de 

Tecnologia de Informação - TI: replicação das informações 

recebidas pelas ferramentas digitais a todos os voluntários; 

Grupo de Educação Fiscal: reunião com a Dirigente de Ensino, 

Gicele Giúdice para parceria nas ações de Educação Fiscal. 
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cipe e seja um voluntário! Entre em contato: 
Maria Helena (12) 99782-0269 
Mara (12) 99744-6128 


