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PERFIL DO OBSERVATÓRIO SOCIAL
Data de fundação

03 de março de 2016

Entidades parceiras

49 Entidades apoiadoras e
mantenedoras

Estrutura da equipe

Temos cerca de 30 voluntários, uma
assistente administrativa, uma
coordenadora de Projetos e um
coordenador de Marketing

Prestação de Contas

Balanço: receitas x despesas

Relatório de Atividades

Atividades executadas durante o 1º
quadrimestre de 2020

www.saopaulo.osbrasil.org.br

PERFIL DO MUNICÍPIO
População / IDHM - IBGE

12,25 milhões; IDHM: 0,805

Orçamento do Município *

R$ 68.968.346.491,00

Orçamento per capita

R$ 5.630,01 / habitante

Número de Vereadores

55 vereadores

Orçamento do Poder Legislativo *

R$ 1.001.677.305,00

(*) Dados obtidos no site https://www.saopaulo.sp.leg.br/orcamento2020/

www.saopaulo.osbrasil.org.br

Atividades Realizadas
Projetos

Monitoramento das Licitações da Prefeitura
de São Paulo
Reuniões com a equipe de voluntários
6 reuniões em : 21/01, 04/02, 18/02,03/03, 28/04,12/05
Capacitação para novos voluntários: 1 reunião de capacitação realizada em
11/02
Finalização do relatório de Automonitoramento Glicêmico

Entrega da 1ª etapa do relatório Obra Transparente pela estagiária do
Programa PUB da FEA USP
Finalização relatório FAQ de Denúncias – Manual para encaminhar denúncias
ao Ministério Público.
Acompanhamento de Edital de Concessão dos Cemitérios Municipais
Início do monitoramento de Dispensas de Licitação COVID 19
www.saopaulo.osbrasil.org.br

Monitoramento das Licitações da Prefeitura
de São Paulo
Atividades :
Finalização do relatório de Automonitoramento Glicêmico
Andamento
Após um ano e meio de avaliação da Política Pública de
Automonitoramento Glicêmico, que trata do acompanhamento de pacientes
com diabete mellitus em duas frentes de trabalho (processual e finalística),
contando com pedidos de acesso à informação, 2 ofícios à Prefeitura e uma
denúncia ao Tribunal de Contas do Município, o relatório final foi entregue e
em breve estará disponível em nosso site e redes sociais. Pretende-se ainda
realizar, assim que possível, debates a respeito dos resultados alcançados.
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Monitoramento das Licitações da Prefeitura
de São Paulo
Atividades :

Entrega da 1ª etapa do relatório Obra Transparente pela estagiária do
Programa PUB da FEA USP relacionada ao grupo de pesquisa CONTGOV
Andamento
Em agosto de 2019 o OSBSP fez parceria com a Faculdade de
Economia e Administração da Universidade de São Paulo para desenvolver
pesquisa com objetivo de mapear transferências de recursos do Ministério da
Educação para construções de creches no município. No último dia 30 de abril
foi entregue a primeira etapa do levantamento relativa ao Programa
PróInfância e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A
etapa seguinte consiste no mapeamento de como a verba sai do FNDE e é
utilizada pelo município.
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Monitoramento das Licitações da Prefeitura
de São Paulo
Atividades :

Finalização relatório FAQ de Denúncias
Andamento
Ao final do mês de março foi finalizado o material FAQ (Frequently
Asked Questions), ou seja “Perguntas Frequentes” a respeito de como
encaminhar denúncias ao Ministério Público-MP (Federal e Estadual). O
manual, disponível em nosso site, orienta sobre como encaminhar uma
denúncia ao MP, quais os elementos necessários para o envio do documento,
como devem constar as provas do ocorrido e o tipo de linguagem que pode
ser utilizada para tal feito.
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Monitoramento das Licitações da Prefeitura
de São Paulo
Atividades :

Acompanhamento Edital de Concessão dos Cemitérios Municipais
Andamento
A partir de 29 de janeiro de 2020 foi autorizada a publicação do
edital de Concessão dos 22 Cemitérios do Município de São Paulo pelo
Conselho Municipal de Desestatização e Parcerias nos termos da Lei Municipal
14.517/2007 conforme redação conferida pela lei municipal 16.651/2017. A
partir dessa autorização o OSBSP vem acompanhando o andamento desta
licitação a partir da leitura de seu edital e publicações midiáticas relativas ao
tema. Atualmente o Tribunal de Contas do Município – TCM/SP suspendeu o
edital pela terceira vez devido a irregularidades no edital.
O OSBSP segue acompanhando a licitação e atuação dos órgãos de controle.
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Monitoramento das Licitações da Prefeitura
de São Paulo
Atividades :

Início do monitoramento de Dispensas de Licitação COVID 19
Andamento
A partir de meados de abril, após pesquisas nas plataformas de
transparência do município de São Paulo e leitura da Lei Federal 13.979/2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, o
OSBSP passou a monitorar as dispensas de licitação diárias feitas pelos órgãos
e secretarias públicas em combate a pandemia. Até o momento foram
levantadas 25 dispensas que já estão disponíveis em nosso site. O OSBSP
completará o levantamento de 127 dispensas (abertas no período de março a
08 de maio) até o final do mês de maio e fará relatório de análise com os
resultados.
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Apoio ao Conselho Municipal do Idoso
Projeto : Avaliação da Política Pública – Núcleos de Convivência do Idoso (NCI)

Coordenador: Rubens Casado
Quantidade de voluntários: 05;
Reuniões: 4 reuniões realizadas, em 14 e 28 de janeiro, 11 de fevereiro e 10
de março
Atividades:
- Plano de Ação para 2020;
- Levantamento de todos os normativos legais dos NCIs;
- Apuração de razões para o equipamento abranger visitas domiciliares:
- 1. Visita a dois NCIs (agendar);
- 2. Questionário a submeter a assistentes sociais.
- Avaliação das prestações de contas dos NCIs, alcançando pelo menos todas
as instituições credenciadas;
- Estabelecimento de roteiro para levantamento das informações.
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Monitoramento do Legislativo
Coordenadora: Gioia Tumbiolo Tosi
Quantidade de voluntários: 05
Reuniões realizadas: 14/01, 28/01, 11/02, 25/02, 10/03, 21/04,

- Estão em processo de conclusão os levantamentos de 2019 baseados em
metodologia desenvolvida pelo Insper.
- Continuidade da comissão para projeto de Eleições 2020 baseando-se em
metodologia do OSB Nacional e em parceria com a ONG EngajaMundo. Já
foram realizadas 3 reuniões em 25/02, 10/03 e 24/04 com adaptação da Carta
Compromisso sugerida pelo OSB e materiais de divulgação de informações
relativas às atividades da Câmara Municipal e dos Gabinetes. Em andamento.
- Sistematização dos Gastos de Mandato dos 55 vereadores. Tal atividade só foi
possível graças à parceria com a Prof. Gisele Craveiro, que propôs como um
dos trabalhos de conclusão da disciplina de Governo Aberto na USP, o
levantamento dos gastos, por vereador, mediante utilização de ferramenta
própria.
- Início do levantamento de Emendas ao Orçamento propostas pelos
vereadores.
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Educação Fiscal nas Escolas
Projeto: Aprendendo a Fiscalizar
Coordenadora: Gioia Tosi (em parceria com Colab-USP, Rede de Conhecimento
Social, ETEC-Cepam)
Quantidade de voluntários: 8 (cedidos pelos parceiros, do OSB-SP nenhum)

Atividades:
- Apresentação do projeto à Coordenação do GEFE-SP Grupo de Educação Fiscal
do Estado de São Paulo, para estudo de possível parceria na implementação do
projeto em escolas de fundamental II e Ensino Médio.
- Apresentação do projeto à Escola do Parlamento da Câmara Municipal, para
aplicação nas oito escolas de nível médio existentes em nível municipal.
Obs – Projeto momentaneamente suspenso em função da pandemia Covid19.
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Acompanhamento da Execução
Orçamentária do Município
Projeto: Cuidando do Meu Bairro
Coordenadora: Lettícia Rey
Voluntários: 05
Atividades desenvolvidas:

- Participação no Projeto Criadores de Atos:
Finalização do relatório do Projeto junto a ONG Atados constando a participação
com a Associação Viva Aclimação e apresentando melhorias a serem realizadas no
processo de Oficinas utilizando a Plataforma.

- Realização de Oficina Virtual da Plataforma Cuidando do Meu Bairro no dia 30 de
abril com a presença de 26 participantes.
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Outras Atividades

Parcerias
- Parceria com a entidade FEA Pública da Faculdade de Economia e
Administração da Universidade de São Paulo com intuito de gerar conteúdos
aos estudantes da faculdade que possam aumentar seus interesses em
melhorar a gestão pública.
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Parcerias
- CGU – Controladoria Geral da União : Realização de reunião em 07 de
fevereiro, com a participação da Transparência Brasil, a convite da CGU para
participar de formação sobre uso de dados abertos, utilizando com case o
Observatório Social.
- Rede Nossa São Paulo: Participação em reunião do Grupo de Trabalho de
Democracia e Participação, para estabelecimento de metas de referência para
melhoria da transparência e incremento da participação social no município.
- Termos de parceria em fase de assinatura:
1. Equipe de Mestrado da FECAP;
2. USP – Universidade de São Paulo;
3. Escola do Parlamento da Câmara Municipal, para implementação
conjunta de ações de Educação Fiscal.
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Divulgação de Mecanismos de Controle
Social e do OSB-SP e Eventos
- Participação do Evento de apresentação da Pesquisa Viver em São Paulo:
Qualidade de Vida da ONG Rede Nossa São Paulo em parceria com o Ibope.
- Reunião de Consultoria com Fabio Salla para Implementação de sistema de
Compliance no OSBSP.
- Participação na dinâmica de organização do Dia de Boas Ações junto a ONG
Atados em 12 de fevereiro.
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Divulgação de Mecanismos de Controle
Social e do OSB-SP e Eventos
- OSBSP se une a mais de 100 organizações em campanha para enfrentar os efeitos
da pandemia do novo Coronavirus denominada Sociedade Contra o Corona.
- Divulgação de mecanismos virtuais para manutenção da entrada de voluntários
durante o isolamento social.
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Quer fazer parte desta história?

www.saopaulo.osbrasil.org.br
facebook.com/osbsp
saopaulo@osbrasil.org.br

