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O QUE É UM OBSERVATÓRIO SOCIAL

EFICIÊNCIA da
Gestão Pública

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

EIXOS DE ATUAÇÃO DO OBSERVATÓRIO
 GESTÃO PÚBLICA :
Monitoramento de Licitações: Prefeitura e Câmara Municipal

 EDUCAÇÃO FISCAL :
“Semeando a Cidadania”, palestras e parcerias institucionais
 AMBIENTE DE NEGÓCIOS :
Capacitação das pequenas e médias empresas e divulgação dos
editais
 TRANSPARÊNCIA :
Apresentação dos Relatórios Quadrimestrais e Acompanhamento
dos Portais

MOVIMENTO SILENCIOSO DO BEM
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

O Sistema OSB está
presente em mais de 150
cidades em 17 Estados!
Em MG são 7
Observatórios já filiados e
1 em processo de filiação.

São mais de 3.500
voluntários trabalhando no
controle social pelo Brasil
afora.
Esses números não param
de crescer!

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OSB-7L
OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – SETE LAGOAS
2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO/2020)

Estrutura / Apoio

43 Voluntários
60 Mantenedores
43 Associados
01 Coordenador ( CLT )

Estrutura / Escritório

02 Assistentes (CLT)
01 Estagiário ( Bolsa )

Saldo Anterior (Abr/2020)

R$ 11.216,05

Receitas

R$ 29.480,00

Despesas

R$ 22.720,54

Saldo Final 31/08/20

R$ 17.975,51

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

INSTRUMENTOS QUE SÃO UTILIZADOS PELO OSB-SL PARA ACESSO
À INFORMAÇÃO :
Art. 5º, XXXIII, Constituição Federal/88.
LEI FEDERAL Nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI): regulamenta o direito,
previsto na Constituição;
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: disponibiliza conteúdo de natureza informativa, para
estimular a prática do controle social;
OUVIDORIA: visa garantir o direito de todo cidadão se manifestar, por meio de reclamações,
elogios, pedidos de informação, sugestões e denúncias e, principalmente, de receber respostas
satisfatórias às suas demandas;
PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL: nas reuniões ordinárias e extraordinárias da Câmara, nas
reuniões das Comissões Temáticas Permanentes, em Audiências Públicas, nos certames de
licitações.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

Para ser um cidadão participativo, é preciso conhecer e saber o que está sendo
feito pelas autoridades. Para isso, nada melhor que acessar o site da Prefeitura e
da Câmara e saber tudo que acontece na sua cidade.
✅https://www.setelagoas.mg.gov.br/ ✅http://www.camarasete.mg.gov.br/Default5.aspx
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

O MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG
Sete Lagoas é um município do estado de Minas Gerais. Grande polo industrial, localizado
a aproximadamente 72 quilômetros de Belo Horizonte. Possui uma população estimada de
230 mil habitantes, com cerca de 160 mil eleitores, sendo o município mais populoso de
sua micro região, segundo o IBGE. Sua área de influência abrange 38 municípios.
O MUNICÍPIO CONTA COM:
54 escolas públicas municipais ,7 CMEIs - Centros Municipais de Educação Infantil, que é
de responsabilidade do Município, 1 hospital público, Monsenhor D´amato, 1 hospital
filantrópico, 2 hospitais privados, 2 UPAS – Unidade de Pronto Atendimento 24 horas ,
35 Unidades de Saúde de Atenção Básica distribuídos nos bairros e 1 Centro de
Zoonoses.
Possui aproximadamente 7.736 servidores públicos, que trabalham nas mais diversas áreas
do Poder Executivo (Prefeitura Municipal), e 241do Poder Legislativo (Câmara Municipal:
17 vereadores).Na cidade encontram-se instaladas várias representações do Poder
Judiciário, nas esferas Estaduais (Fóruns) e Federais (Justiça Federal), Tribunais de Justiça
do Trabalho, Eleitorais, Ministério Público e Procuradorias. Possui ainda 25 escolas
públicas de ensino médio de responsabilidade do Estado , 1 universidade (Fundação), 5
universidades privadas e além disso a Escolta Técnica FUMEP, de responsabilidade do
Governo Municipal.
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG
ANO 2020

R$ 858.117.480,00

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

O Observatório Social do Brasil - Sete Lagoas atuante no monitoramento da gestão pública,
pela transparência e qualidade na aplicação dos recursos públicos, divulga os editais
publicados pelos portais da transparência com o objetivo de informar a população e
incentivar as empresas locais a participarem do processo. Quanto maior o número de
empresas participantes, maior a competitividade e mais recursos para o município.
Acesse: 🔍

✅Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas
http://transparencia.setelagoas.mg.gov.br/licitacoes
✅Portal Transparência da Câmara Municipal de Sete Lagoas
http://www.camarasete.mg.gov.br/licitacoes.aspx

✅Diário Eletrônico do Município de Sete Lagoas
Informações diárias das ações da Prefeitura
http://www.setelagoas.mg.gov.br/diario-eletronico
✅Diário Eletrônico do Município de Sete Lagoas
Informações diárias das ações da Câmara
http://www.camarasete.mg.gov.br/publicacoes_painel.aspx?id=1
https://www.facebook.com/observatorio7l/
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

DESPESAS - LICITAÇÕES
DESPESAS: MAIO A AGOSTO 2020
EMPENHADO

LIQUIDADO

PAGO

R$ 206.140.117,92

R$ 177.657.595,17

R$ 171.337.852,77

1º ESTÁGIO

2º ESTÁGIO

3º ESTÁGIO

É a garantia de que existe o

É a verificação do direito
adquirido do credor.

A autoridade determina que a
despesa seja paga ao credor.

crédito necessário para a
liquidação de um compromisso
assumido.

Ocorre quando o serviço for
executado.

Ocorre após a assinatura de um
contrato.
Dados retirados do portal da transparência dia 07/06/2020

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

LICITAÇÕES

Foram publicados 170 editais no período de
maio a agosto de 2020. O OSB – 7L analisou
149 editais (87,64%).

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
MAIO A AGOSTO 2020
ENTIDADE

EDITAIS

Secretaria de Saúde

87

SAAE

26

Secretaria de Educação

14

Câmara Municipal

03

Outras Secretarias

40

Total

170

Além de analisar os editais, o OSB-7L participa presencialmente nos certames, com
emissão de relatório padrão pelos voluntários. A realização desta etapa de trabalho fica
condicionada à disponibilidade de voluntários.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

LICITAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL
MAIO A AGOSTO DE 2020
MODALIDADES

TOTAL

EDITAIS ANALISADOS PRESENÇAS EM CERTAMES

Pregão Presencial

45

38

0

Pregão Eletrônico

109

97

---

Concorrência

01

01

0

Convite

12

10

0

Tomada de Preço

02

02

0

Chamada Pública

0

0

0

Outras Modalidades

01

01

---

TOTAL

170

149

0

*Devido às medidas de isolamento adotadas em decorrência da pandemia do coronavírus,
não foram realizados acompanhamentos presenciais dos certames
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

EMPRESAS PARTICIPANTES NAS LICITAÇÕES
MAIO A AGOSTO 2020
PERÍODO

TOTAL DE EMPRESAS PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS
PARTICIPANTES
DE OUTRAS CIDADES

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS
DE SETE LAGOAS/MG

MAIO

394

360

34 (8,63%)

JUNHO

215

178

37 (17,21%)

JULHO

350

320

30 (8,57%)

AGOSTO

229

183

46 (20,09%)

TOTAL

1.188

1.041

147 (12,37%)

Os números representam a quantidade de vezes em que uma empresa participou do
processo licitatório. Uma mesma empresa pode participar de processos distintos.
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

VALORES CONTRATADOS X
ORIGEM DAS EMPRESAS VENCEDORAS
PERÍODO

VALOR TOTAL CONTRATADO

OUTRAS CIDADES

SETE LAGOAS

MAIO

R$ 18.511.448,55

R$ 16.494.342,50

R$ 2.017.106,05

JUNHO

R$ 14.206.020,98

R$ 12.736.651,38

R$ 1.469.369,60

JULHO

R$ 107.578.384,35

R$ 34.776.255,40

R$ 72.802.128,95

AGOSTO

R$ 23.604.267,81

R$ 17.636.220,61

R$ 5.968.047,20

R$ 163.900.121,69

R$ 81.643.469,89
(49,82%)

R$ 82.256.651,80
(50,18%)

TOTAL

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

ECONOMIA VIRTUAL - 2º QUADRIMESTRE

Não foram detectadas ocorrências passíveis de
alteração de valores das licitações
O valor da economia não é tão
somente
o
objetivo
dos
monitoramentos.
Tão importante quanto a economia é
a
correta
observância
da
conformidade, que dá segurança
jurídica aos atos praticados pelo
poder público e, consequentemente,
inibe possíveis irregularidades.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

MANIFESTAÇÕES ENVIADAS OSB-7L – 2020
PODER EXECUTIVO
Período

Total

Respondidos

Não Respondidos

MAIO A
AGOSTO 2020

58

39

19

RESPONDIDOS

NÃO RESPONDIDOS

Responder as manifestações é demonstração de respeito ao trabalho desenvolvido pelo OSB-7L e
compromisso com a Transparência.
A Relação completa de todas as manifestações está disponível no 2°RQ Completo no site
www.setelagoas.osbrasil.org.br
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 31/2020 - Processo
Licitatório nº 075/2020
Objeto: locação por hora efetivamente
trabalhada de mini carregadeira.
Valor Estimado: R$ 816.666,47
Ofícios: 21 e 22/2020

De acordo com o edital da Secretaria de Meio
Ambiente, constituía obrigação do vencedor do
processo licitatório colocar à disposição da
Prefeitura Municipal de Sete Lagoas motorista
ou operador para operar o maquinário, bem
como responsabilizar-se pelo emprego de
combustível, lubrificantes e pela manutenção da
máquina para limpeza de áreas urbanas.
QUESTIONAMENTOS DOS OSB-7L
Inicialmente, qual a justificativa para a locação
do maquinário considerando que em 2019 já
havia sido lançada licitação destinada a contratar
empresa para “prestar os serviços de coleta de
resíduos sólidos, varrição de vias, recolhimento
e destinação final de animais mortos de pequeno
porte”, inclusive, com o emprego de “pessoal,
equipamentos e ferramentas e materiais
necessários” (Concorrência Pública nº 02/2019 Processo Licitatório 43/2019 – empresa
vencedora: Litucera – valor: R$ 9.078.868,20).

Foto: Reprodução internet

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

Ainda, se a Prefeitura não teria em seu próprio quadro de servidores profissional habilitado a
operar a máquina, levando-se em conta que a exclusão dessa exigência implicaria,
consequentemente, desoneração de custos de ordem trabalhista para o licitante, tornando o
valor da contratação mais proveitoso para a Administração Pública.
Alternativamente, em caso de uma eventual resposta negativa aos questionamentos
anteriores, se não seria mais viável optar pela aquisição da mini carregadeira, em vez de se
recorrer à locação.
MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Foi informado que a empresa Litucera não poderia realizar o serviço de limpeza de áreas
urbanas previsto no edital do Pregão Presencial nº 31/2020, porque é responsável por prestar
serviços de saneamento básico.
A Administração Pública não dispõe de efetivo no seu quadro de funcionários sem prejuízo
de suas atuais demandas

Quanto à alternativa de aquisição da mini carregadeira, consideraram inviável devido ao seu
alto custo de obtenção, manutenção e operação, acrescentando, ainda, que o maquinário
objetiva ganho de qualidade e produtividade dos serviços mais pesados de capina, roçada e
desentulhamento das vias públicas em áreas reduzidas e de difícil acesso.
*Após essa resposta, o OSB-7L solicitou cópia dos contratos e aditivos a fim de analisar as
obrigações pactuadas pelas empresas.
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 18/2020 Processo Licitatório 106/2020
Objeto: Aquisição de beliches,
frascos para álcool em gel e
nécessaire.
Valor Estimado: R$ 167.614,25
Ofício nº: 55/2020

Realizada pesquisa de preço para verificar se o valor
estimado do Lote 01 (beliches) seria condizente com o
valor de mercado (amparo legal: art. 15, §6º, da Lei
8.666/93), foi localizado produto com especificações
técnicas diferentes no valor de R$499,00 (frete
incluído), correspondente a R$301,57 menor que o
valor estimado. Considerando-se o volume de 25
beliches, tal alternativa representaria montante de
R$7.539,25 de economia no Lote 01.
QUESTIONAMENTO DO OSB-7L
Se seria possível a Secretaria de Assistência Social e
Direitos Humanos alterar alguns requisitos constantes
na descrição do Lote 01 (beliches), de maneira a
ampliar o rol de opções disponíveis no mercado e, com
isso, exercitar o princípio da efetiva seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração Pública
estabelecido no art. 3º da Lei 8.666/93.

Foto: reprodução internet

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS
Informaram que foi necessário a abertura de mais um serviço temporário no Município,
qual seja, o Albergue situado na Escola Jovelino Lanza e enfrentam diariamente os desafios
inerentes à nova realidade, tais como o aumento exponencial da população em situação de
rua no Município, bem como de migrantes.
Tornou-se necessário e urgente a aquisição de bens que permitam à Secretaria o
atendimento diante da nova realidade, assim, tem-se que o Centro de Referência para Pessoa
em Situação de Rua - Centro Pop que é o Serviço responsável pelo encaminhamento aos
demais entes envolvidos.
 Esclareceram que no Centro Pop os usuários não pernoitam, entretanto são realizados os
encaminhamentos para o Albergue, e, em função disso, o Processo Licitatório nº 106/2020,
Pregão Eletrônico 18/2020, foi direcionado a esse objetivo.
Por fim, salientaram que como os serviços são interligados, por erro material não fora
colocado como requisitante a Gerência da Proteção Especial, que é o departamento
responsável em administrar os serviços da alta e média complexidade no Município. O
Pregão ora discutido irá cobrir também o Serviço de Acolhimento para Adultos e FamíliaAcolher, bem como o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes- Bem Viver I-II.
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

LICITAÇÃO
Pregão Presencial 12/2020 - Processo Licitatório nº 26/2020
Objeto: Contratação de empresa para eventual prestação de serviços de eficientização e
modernização do parque de iluminação pública, com fornecimento de materiais, mão de
obra, equipamentos e ferramentas.
Valor estimado: R$ 51.789.935,07
Requerimento n°: 32/2020
Justificativa para contratação: “(...) esta ação tem
como objetivo fazer frente aos altos custos de energia
e de manutenção da iluminação convencional. O uso
de tecnologias LED e sistemas de automação que
poderão garantir uma economia superior a 50%, nos
custos com energia elétrica, além de reduzir
substancialmente os custos com a manutenção do
sistema”.
QUESTIONAMENTO DO OSB-7L

Imagens : https://www.setedias.com.br/noticia/destaques/municipio-cuida-de-mais-de-32-mil-pontos-deluz/53/18370

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

Quanto representaria em valores monetários a
suposta redução de 50% dos custos com a
manutenção do sistema de energia elétrica;

Considerando o significativo valor do investimento, fundamentado na perspectiva de
economia futura nos custos de iluminação pública, quando a Administração Pública pretende
obter retorno dessa aplicação e se a expectativa desse retorno viria a médio ou longo prazo;
Se o objeto desse Processo Licitatório não poderia ser adiado, tendo em vista o atual
momento de enfrentamento à Convid-19 e a necessidade de destinar recursos para o combate
à pandemia.
MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Foi informado que 50% de redução corresponde à troca de todo o parque de iluminação
pública, que poderá repercutir na conta de energia de iluminação pública que é paga à
CEMIG;
Quanto ao segundo questionamento, esclareceram que não será reduzido o custo da
manutenção e sim os custos de energia gasta com as contas de iluminação pública. Enfatizou
que a troca de todo o parque de iluminação pública por LED pode propiciar desconto médio
mensal de R$331.874,84, representando, portanto, retorno a longo prazo.
Reconheceram a extrema importância de se priorizar o combate à COVID-19, porém a
segurança pública também é. Por fim, argumentaram que, sendo a CIP (Custeio do Serviço
de Iluminação Pública) uma contribuição, e não uma taxa, sua utilização se destina
exclusivamente para o fim que foi constituída, conforme Artigo 149-A da Constituição
Federal e Lei Complementar Nº 92/2003.
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 016/2020 - Processo Licitatório nº 4500/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada com profissionais devidamente habilitados para
revisão, elaboração e implementação do PCMSO, PPRA, PPP, PCMAT, LTCAT, exames
médicos e perícias médicas.
Valor estimado: R$ 252.000,00
Ofício n°: 10/2020
De acordo com o Termo de Referência do Edital, foi solicitada
campanha contra hepatite para “funcionários expostos a
esgoto”, vacinas, exame Beta HCG e treinamento para
servidores do SAAE.
QUESTIONAMENTOS DO OSB-7L

Se houve tentativa de algum tipo de parceria com o
Ministério da Saúde para o fornecimento gratuito das vacinas, o
que poderia representar economia para os cofres públicos;
A pertinência de se realizar exames Beta HCG, uma vez que no Art. 2º, inciso II da Lei Nº
9.029/95 é considerado crime “a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado,
declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez”;
Foto disponível em:https://pixabay.com/pt/photos/m%C3%A9dico-investiga%C3%A7%C3%A3o-press%C3%A3o-arterial-4303020/

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

Se a proposta vencedora seria realmente exequível e quais elementos poderiam comprovar
isso, considerando o valor apresentado pela licitante vencedora, consideravelmente abaixo
em relação às outras empresas participantes.
Qual a fundamentação para se ter aceito a habilitação da empresa e quais documentos
comprovariam a sua aptidão a fornecer o objeto, tendo em vista que, pesquisado o CNPJ da
licitante vencedora no site oficial da Receita Federal, observou-se que a descrição das
atividades econômicas e secundárias não condizia com o objeto do certame, contrariando,
em princípio, a cláusula 12.4 (Habilitação) do edital.
MANIFESTAÇÃO DO SAAE
Foi informado que houve diversas tentativas com o Ministério da Saúde para campanha de
vacinação dos servidores, porém sem êxito.
Em relação ao exame Beta HCG, esclareceram que foi feita a solicitação para se evitar que
as pessoas não trabalhassem em local insalubre;
Quanto ao valor ofertado pela licitante vencedora, alegaram que, por terem pedido todos
os requisitos do edital e a empresa ter profissionais dela e local próprio para treinamento,
entendem que esses aspectos contribuíram para um menor valor licitado.
Ainda, frisaram que a empresa forneceu documentos que comprovam a sua habilitação.
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 013/2020 - Processo Licitatório nº
092/2020
Objeto: empresa para realizar o fornecimento de adubos.
Valor estimado: R$ 20.666,60
Ofício n°: 42/2020 e 58/2020
QUESTIONAMENTO DO OSB-7L
O OSB-7L solicitou a anulação do Pregão Eletrônico nº
013/2020, fundamentando-se no Artigo 49 da Lei Nº
8.666/1993 e Artigo 37 da Constituição Federal, no que tange
aos princípios da moralidade e legalidade, diante das
seguintes constatações:
Estimativa do preço unitário para compra de balde de 10KG de adubo (item 1.1 do Edital),
de R$1.033,33, com indícios de sobrepreço, tendo em vista que pesquisas feitas com produto
condizente com as especificações do objeto do certame apuraram preços de, no máximo, R$
210,00/balde de 25 kg, tamanho bem maior do que estava sendo licitado (fonte: Banco de
Preços do TCE-MG), e de R$108,51/saco de 10 kg (fonte: site denominado “Toca do Verde”,
fornecedor do mercado), desconsiderando o valor do frete.

Foto disponível em: https://pixabay.com/pt/photos/fresco-adubo-m%C3%A3o-homem-2386786/

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

Além disso, o objeto do certame tinha especificações que potencialmente restringiriam a
competitividade dos licitantes, uma vez que, por se tratar de Pregão Eletrônico houve apenas
duas empresas interessadas em participar que ofertavam o produto (adubo) e com valores
superiores ao estimado no edital.
Ao monitorar o procedimento licitatório, o OSB-7L observou que o valor arrematado pela
licitante vencedora do certame após a fase de lances foi o mesmo do valor estimado, ou seja,
não houve qualquer redução, diferentemente do que costuma ocorrer, pois a finalidade da
licitação, além de ser a de adquirir produtos ou serviços, é a de comprar através da seleção
da proposta mais vantajosa para o município, gerando na grande maioria das vezes,
economia para os cofres públicos.
MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

O comparativo de preço do adubo licitado com a pesquisa no Banco de Preços do TCEMG não foi feita de forma isonômica, vez que entende como sobrepreço a cobrança além do
que seria normal, ou do preço tabelado, de produto idêntico.
O objeto da licitação (adubo) tem variações de qualidade, levando em consideração os
nutrientes e outras características especificadas no parecer técnico. E que não se trata de
adubo comum, e sim de um produto de alta performance de adubação e hidratação de
plantas, pois além de complementar os principais nutrientes, também tem alta capacidade de
retenção hídrica no sistema radicular das plantas.
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

Já em relação a outros adubos convencionais seriam necessários de 200 a 500 gramas por
planta, dependendo do tipo de adubo e do solo, e estes não fariam a aglutinação hídrica no
sistema radicular das plantas.
A dosagem do produto adquirido é cerca de 20 a 50 vezes menor que adubos comuns, ou
seja, justificando o preço mais alto e tem eficiência na recomposição hídrica da planta
através de polímeros que não existe em adubos comuns.
Que a proposta mais vantajosa à Administração Pública não se resume meramente em ter
o menor preço, mas também o produto adequado à necessidade específica da Administração
Municipal.
Afirmaram que o processo licitatório cumpriu o trâmite legal, sem qualquer indício de
sobrepreço ou desrespeito às normas aplicáveis à espécie.
Como contra-argumentação, o OSB-7L solicitou informações de quais locais e seus
respectivos endereços foram utilizados adubos deste valor. O Secretário esclareceu que,
desde 2019, a utilização é em vasos no centro da cidade e que também serão usados nas
vegetações a serem plantadas na revitalização dos canteiros centrais da Avenida Castelo
Branco, rotatórias e praças.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 028/2020 - Processo Licitatório nº 062/2020
Objeto: empresa especializada para curso de formação para treinamento e habilitação dos
guardas civis municipais, para manuseio de armas de fogo visando o porte funcional
Valor estimado: R$ 234.746,40
Ofício n°: 50/2020
QUESTIONAMENTO DO OSB-7L

Por meio do Requerimento n ° 171/2019, de
18/11/2019, o OSB-7L já havia solicitado
informações à Secretaria de Segurança, Trânsito
e Transporte sobre o Pregão Presencial nº
060/2019, cujo objeto era “aquisição de armas
de fogo para servidores da Guarda Municipal”,
questionando, naquela época, se a Guarda
Municipal possuía algum treinamento específico
para porte de armas de fogo.
Em resposta, a Administração Pública disse que 41 guardas haviam concluído o curso de
tiro.
Foto: Maicon Damasceno. Disponível em: http://pioneiro.clicrbs.com.br/rs/geral/policia/noticia/2012/09/trintae-um-guardas-municipais-sao-aprovados-em-curso-de-tiro-em-caxias-do-sul-3880747.html
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Assim, diante da publicação deste Pregão Presencial nº 028/2020, questionou-se se o
treinamento anterior a que os guardas municipais já se submeteram não teria sido suficiente
para suprir a demanda.
Também, se teria havido por parte da Secretaria solicitante a tentativa de parceria com
outras instituições da segurança pública com a finalidade de receber o curso gratuitamente e,
com isso, economizar recursos para o Município de Sete Lagoas.
Foi sugerido, ainda, caso não tivesse ocorrido qualquer tentativa por parte da Secretaria
solicitante de buscar parcerias institucionais, a suspensão do Processo Licitatório 062/2020,
até a finalização das tratativas com órgãos de segurança que potencialmente possam realizar
o treinamento e habilitação dos guardas civis municipais, para manuseio de armas de fogo
visando ao porte funcional.

* Até o fechamento deste relatório, ainda não havíamos recebido resposta do Pregoeiro
responsável pela licitação.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

LICITAÇÃO
Inexigibilidade nº 01/2020 - Processo Licitatório nº 016/2020
Objeto: seleção de Organização Social da Saúde – OSS para gerenciamento de Unidade de
Pronto Atendimento - UPA Dr. Juvenal Paiva.
Valor estimado: R$ 13.397.906,73
Ofício n°: 09/2020 e 30/2020

SUGESTÃO DO OSB-7L
Antes da seleção da Organização Social da Saúde –
OSS, o OBS-7L fez recomendações ao Secretário de
Saúde, com base na Lei de Acesso à Informação
sugerindo transparência nas atividades que seriam
desenvolvidas pela OSS. Além disso, o OSB-7L enfatizou
de forma veemente que não se permitisse haver a
quarteirização dos serviços.

Foto: Reprodução internet

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

Entre as sugestões, que a OSS selecionada devesse ter
site contendo informações referentes a parcela dos
recursos públicos recebidos: relatório mensal de execução
física e financeira do termo de parceria; informações
relacionadas ao número de pessoas atendidas; balanço
patrimonial do projeto assinado por contabilista;

número e nome dos profissionais alocados exclusivamente para a parceria com o Município
de Sete Lagoas; remuneração individualizada, setor de lotação e carga horária dos
profissionais contratados para a parceria; e apresentação de todos os documentos vinculados
às despesas realizadas na parceria.
Por fim, o OSB-7L solicitou que as entidades fossem notificadas dessas recomendações
antes da sessão pública, por meio do Portal da Transparência no campo “avisos”.
A Secretaria Municipal de Saúde não respondeu o Ofício, entretanto, atendeu ao solicitado,
publicando as recomendações no campo “avisos” do Portal da Transparência para que as
entidades tivessem ciência.

Após o OSB-7L ter conhecimento da homologação do Processo Licitatório nº 016/2020 foi
enviado o Ofício nº 30/2020 para o Secretário Municipal de Saúde, questionando a previsão
para assinatura do contrato e início da nova gestão, as principais responsabilidades da OSS,
dentre outros questionamentos. Solicitamos também documento de ateste da disponibilidade
orçamentária para a celebração do contrato de gestão, prestação de contas do último ano
(2019) da OSS que atualmente executa o contrato de gestão da UPA 24h e inventário geral
dos bens em permissão de uso e adquiridos da UPA 24h.
* Até o fechamento deste relatório, ainda não havíamos recebido resposta do Ofício nº
30/2020.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

LICITAÇÃO
Convite nº 13/2020 - Processo Licitatório
nº 121/2020
Objeto: aquisição de som para o Terminal
Urbano de Transporte Coletivo e instalação
do sistema de som com treinamento
Valor estimado: R$ 19.999,40
Ofício n°: 51/2020

A justificativa para aquisição do som era: “suprir
a necessidade de equipar o Terminal Urbano
recém construído, onde acontecerão eventos de
divulgações que irão garantir à população de
Sete Lagoas, bem como aos turistas e visitantes,
uma prestação de serviços de qualidade (...)”.

SUGESTÃO DO OSB-7L
O OSB-7L ponderou que as ações educativas
são bem recebidas pela população, porém
recomendou revisão nas prioridades para o
Terminal Urbano.
Desde o projeto inicial não houve preocupação
com a acessibilidade no local, faltando itens
básicos para a mobilidade como piso
antiderrapante e sinalização tátil/piso tátil.
Foto: Alan Junio. Disponível em: https://setelagoas.com.br/noticias/cidade/58586-terminal-urbano-einaugurado-oficialmente-em-sete-lagoas
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Outras questões que chamam a atenção é o fato da faixa elevada de pedestre não dar
continuidade, o cadeirante ou alguma pessoa com mobilidade reduzida tem mais dificuldade
para concluir o trajeto e as lixeiras poderiam ter sido reposicionadas de modo a não
permanecer “no meio do caminho”
A Lei Complementar 223/2019 estabeleceu no inciso IV, §3º do art. 57 que os “sistemas
viário e de transporte, como infraestrutura integradora das diversas partes da cidade,
conectada aos demais municípios metropolitanos, garantindo a mobilidade das pessoas e a
circulação dos bens e serviços”, logo, pode-se concluir que um dos principais espaços de
circulação de pessoas no Município de Sete Lagoas, o Terminal Urbano, deveria merecer
atenção especial, pois somente com condições dignas se efetivará o direito de acesso aos
espaços públicos em igualdade de condições.

*Diante do exposto, recomendou desde já a suspensão imediata do Convite 13/2020.
MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Foi informado que o projeto apresentado pela Administração anterior, contemplava apenas
blocos de banheiros e pontos de ônibus ao redor, sem a cobertura do Terminal. Diante da
necessidade de um espaço coberto, a atual Administração solicitou recurso junto ao Estado
para execução da obra de cobertura.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

Além disso, houve a necessidade de obras complementares no sistema viário do entorno e
na infraestrutura de apoio ao usuário do terminal.

A outra etapa prevista é o projeto de acessibilidade, que inclui a recuperação e troca de
parte do piso existente, porque não se encontra totalmente acessível.
A Prefeitura tem trabalhado em legislações urbanísticas para que os passeios sejam
acessíveis, em parceria com a população e através de obras novas e reformas.
O projeto de acessibilidade está sendo elaborado pelo setor de Arquitetura da Secretaria
Municipal de Obras, uma vez que deverá tratar não só do Terminal Urbano, mas de todo seu
entorno.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

* Ressalta-se que em Fevereiro/2019, antes da inauguração do Terminal Urbano, o
OSB-7L enviou um Requerimento questionando a cobertura do Terminal, vez que
o ônibus não passaria por baixo da estrutura, mas por fora. O que poderia ser
prejudicial aos passageiros em período de chuvas.
* Até o fechamento deste Relatório, as sugestões para melhorias na
acessibilidade não foram atendidas.

FOTOS ANEXADAS AO OFÍCIO Nº 51/2020

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

LICITAÇÃO
Convite

nº 001/2020 - Processo
Licitatório nº 11/2020
Objeto: Seleção de projetos artísticos,
individuais e/ou em grupo, de cidadãos
dedicados às artes cênicas, à música, à
contação de histórias, à dança, à
performance e outras manifestações
artísticas.

Valor Estimado: R$ 150.000,00
Ofício nº: 99/2020

SUGESTÃO DO OSB-7L
Inicialmente, convém esclarecer que no dia 09
de julho de 2020 o OSB-7L protocolou o Ofício nº
76/2020 junto à Mesa Diretora da Câmara
Municipal sugestões de contenção de despesas,
entre as quais a de redução do próprio salário dos
vereadores, sem, até o momento, termos tido
qualquer posicionamento a respeito.

A publicação do Convite 01/2020 com valore
que pode chegar a R$ 150.000,00 gera mais
despesas que poderiam ser evitadas, pois o cenário
atual da economia não é propício para tantos
gastos.
Diante disso, o OSB-7L sugeriu a revogação do
Processo Licitatório 11/2020.
* Até o fechamento deste relatório, ainda não
havíamos recebido resposta.

Foto disponível em:https://pixabay.com/pt/photos/guitarra-guitarra-cl%C3%A1ssica-756326/
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
De acordo com o Portal de Transparência, alguns servidores que estão exercendo função de
médico na Secretaria Municipal de Saúde – COVID-19, possivelmente recém contratados,
estavam com salários superiores em relação aos demais que exercem a mesma função.

QUESTIONAMENTOS DO OSB-7L SOBRE ALGUNS DADOS DO PORTAL
O

motivo de os servidores mencionados estarem recebendo valores acima dos demais;

A

justificativas, num caso específico, de uma servidora ter recebido dois salários em duas
matrículas distintas no mesmo mês;
A localização

dos 178 servidores que, segundo o Portal de Transparência, estão incluídos na
categoria COVID-19.

Foto disponível em:https://pixabay.com/pt/photos/m%C3%A9dico-m%C3%A9dica-medicinasa%C3%BAde-563428/
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MANIFESTAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
DA SAÚDE
Foi

informado que os médicos cumprem maior carga de horária de plantões e/ou
receberam saldo de salário referente ao mês anterior.
Quanto

à servidora que recebeu dois salários, respondeu que labora em dois locais
distintos (UPA e Hospital Municipal Monsenhor Flávio Damato).
Através

de uma planilha, informaram que os servidores estariam em local de atenção
secundária e terciária.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
QUESTIONAMENTO DO OSB-7L (OF 023/20)
O

OSB-7L solicitou informações a respeito dos registros constantes no Portal da
Transparência sobre uma servidora, que, supostamente, davam a entender cumulação de
cargos e salários.
Ainda,

tendo sido constatado que a citada servidora, psicóloga de formação, nomeada para
o cargo de Diretora da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas, foi questionado quais os
critérios adotados para a nomeação, considerando tratar-se de “cargo técnico ou científico”.
MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E PRESIDENTE DO FUMEP
Foi

informado que a servidora em questão foi contratada no ano de 2017 para o cargo de
Psicóloga, sendo exonerada em maio de 2020.
Acrescentaram,

ainda, que o cargo de Diretor da Escola Técnica tem natureza de cargo em
comissão, recrutamento amplo e livre nomeação e exoneração pela autoridade competente
(Presidente da FUMEP), com base em indicação, pelo Prefeito, de uma lista tríplice formada
por pessoas com notória idoneidade técnica e moral, experiência teórica e prática na área de
Administração Pública no geral, requisitos aos quais a servidora se encaixa, por ter formação
acadêmica em Psicologia, Pós-graduação em Políticas Públicas Sociais e Mestrado em
Gestão Educacional, além de experiência na Administração Pública Municipal.
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
O OSB-7L solicitou informações para Secretaria de Educação, a respeito de fornecimento de
cestas básicas para famílias dos alunos da rede pública municipal de ensino, por iniciativa da
Prefeitura, tendo em vista que a suspensão das aulas devido à pandemia da covid19 privou os
alunos da merenda escolar.
QUESTIONAMENTO DO OSB-7L
Qual a quantidade que seria entregue; o valor unitário e global das cestas básicas.
Além disso, como constavam no Portal da Transparência contratos com Cooperativas de
Agricultores Familiares das cidades de Jequitibá e Curvelo para fornecimento de alguns
itens, questionamos se não existiriam agricultores familiares em Sete Lagoas habilitados a
atender a essa demanda, mediante realização de parcerias com os agricultores do município.

Foto disponível em: https://setelagoas.com.br/noticias/cidade/63485-prefeitura-desete-lagoas-inicia-2-fase-de-entrega-de-cestas-basicas-e-vai-beneficiar-60-milpessoas
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MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Na primeira remessa, foi entregue o total de 12.049 cestas básicas, com utilização de
recursos conforme Lei nº 13.987/2020 FNDE. O valor unitário das cestas foi de R$52,00
composta por 12 itens.
A Segunda remessa de entrega está prevista para agosto/setembro, conforme condições do
Processo Licitatório nº 112/2020, que ocorreu em 17/08/2020.
Sendo assim, serão entregues 12.049 cestas básicas mais kits de hortifrútis. Ainda,
esclareceram que dessa quantidade 1.000 foram doadas pela Defesa Civil e 1.000 kits de
hortifrútis já foram entregues aos alunos da zona rural.
O valor unitário de cada cesta básica depende da finalização do Processo Licitatório nº
112/2020 e os recursos serão por conta de Dotação da Secretaria Municipal de Assistência
Social. A previsão de gastos com o total de kits hortifrútis é de aproximadamente R$
250.000,00.

Quanto à parceria com possíveis agricultores do município, informaram que não há como
direcionar para um determinado fornecedor, porque todo registro de preço é realizado através
de processo licitatório.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
No Diário Oficial nº 1585, de 23 de outubro de 2019, constou a notificação de recebimento
de recurso federal para a pavimentação asfáltica no bairro Padre Teodoro, todavia, até o
envio do Ofício OSB-7L nº 34/2020 para a Secretaria de Obras, não tinha havido publicação
de edital de licitação para pavimentação.
QUESTIONAMENTO DO OSB-7L
Qual seria a previsão para a publicação do edital da licitação de contratação de empresa
para a execução dos serviços;
Quais seriam as medidas para dar acessibilidade as vias do bairro Padre Teodoro;
Se em Sete Lagoas existe o “Plano Municipal de Acessibilidade” ou, pelo menos, a
discussão do projeto de lei.
MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Foi informado que a obra do bairro Padre Teodoro se trata de convênio entre a Prefeitura
Municipal e o Caixa Econômica Federal, representante do Ministério do Desenvolvimento
Regional, destinado à realização de drenagem e pavimentação das vias do bairro.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

Que o valor total investido inicialmente era de R$3.010.000,00, no qual o repasse seria de
R$2.767.800,00, com contrapartida da Prefeitura Municipal de R$242.200,00.
Esclareceram que a 1º etapa da obra compreendia serviços de drenagem no valor de
1.685.036,25, executados pela empresa Contorno. Devido à falta de pagamento do Governo
Federal, a empresa rescindiu o contrato, a obra foi reprogramada e novamente licitada, com
inclusão dos serviços faltantes e acréscimos de novas dragagens.
A empresa ganhadora do segundo certame foi a RT Ambiental e já iniciou os serviços
complementares de drenagem para futura pavimentação, no valor de R$1.679.312,16.
Houve aumento da contrapartida no valor de R$596.548,45, sem ter considerado os
serviços que porventura tenham que ser complementados devido às chuvas que ocorreram no
final de 2019 e início de 2020. Os valores relativos a esses imprevistos seriam levantados
oportunamente na execução da obra, pois não estava previsto na planilha de custos.

Com relação ao projeto de Acessibilidade, ressaltaram que já constava sinalização e
rampas de acessibilidade das vias em execução, sendo que não foi necessário refazer os
passeios.
Existe um plano de Mobilidade Urbana em estudo pela Secretaria Adjunta de Trânsito, que
está se adequando às novas normas e realizando alterações necessárias para questões de
acessibilidade.
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
QUESTIONAMENTO DO OSB-7L (Ofício 019/20)
O

OSB-7L solicitou esclarecimento referente a remunerações de servidores que
supostamente excederam o teto constitucional, representado pelo subsídio do Prefeito do
Município, bem como sobre demais detalhamentos da natureza da remuneração como, por
exemplo, verbas indenizatórias, apostilamento, diárias, honorários sucumbenciais, desde
janeiro/2020 até maio/2020.
De

acordo com a Emenda Constitucional 41/2003, que modificou o XI do Artigo 37 da
Constituição Federal, ninguém, no âmbito municipal, pode ganhar mais que o subsídio fixado
para o prefeito.
Seguindo

esse entendimento, a 1ª Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou
recurso de um servidor público de Florianópolis/SC que
buscava desfazer o bloqueio total de sua remuneração,
que havia sido cortada por superar o teto.

Foto: reprodução internet
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MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Foi

informado que os servidores que integram a carreira de Procuradores Municipais,

nos termos da Lei Complementar nº 143/2011, não se submetem ao limite remuneratório.
Esclareceram, ainda, que o Supremo Tribunal de Federal publicou em 22/08/2019 o
Acórdão nº 663.696, com repercussão geral, estabelecendo que, por se tratar de função
essencial à Justiça, o teto dos procuradores tem como referência o subsídio dos
desembargadores do Tribunal de Justiça.


Os 03 servidores aposentados/pensionistas contestaram no âmbito judicial que não lhes
fosse aplicado o limite remuneratório constitucional, tendo recebido posicionamento
judicial favorável em face do pleiteado.
Em

relação, especificamente, a outros 02 servidores, está sendo observado como teto
remuneratório o subsídio do Prefeito, com a adequação sendo feita mediante a aplicação
do “desconto limite constitucional”.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
O OSB-7L solicitou esclarecimentos quanto ao Laboratório
da Prefeitura, criado em parceria com o Unifemm, para
realizar testes do novo coronavírus.
QUESTIONAMENTO DO OSB-7L (OF 036/2020)
Se

no Portal da Transparência foi criado algum sítio ou aba
específica contendo informações sobre o Laboratório; em
caso de resposta negativa, foi sugerido a inserção no
endereço eletrônico criado para essa finalidade;
A quantidade

de testes realizados por dia desde o início das

atividades;
O

número de profissionais trabalhando no local;

Como

se poderia obter informações acerca dos recursos públicos envolvidos, tais como as
compras realizadas e contratações de serviços e de pessoal destinadas exclusivamente às
atividades do Laboratório;

Foto disponível em:https://pixabay.com/pt/photos/m%C3%A9dico-hospital-laborat%C3%B3rio-m%C3%A9dica-563423/
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MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
O

Secretário esclareceu que o laboratório foi montado em parceria de Cooperação
Técnico Científica entre a Prefeitura de Sete Lagoas e a OS Avante Social no campus do
Unifemm. Ainda, teve apoio da Universidade Federal de Minas Gerais, contando com a
maior parte de pesquisadores.
Existe

no Portal Transparência de Sete Lagoas um campo específico para consultas,
sendo denominado de “Gastos com Covid-19.
Até

a data da resposta (17/09/2020), foram realizados 2.552 testes e estão sendo
realizados aproximadamente 55 testes diários.
O

Secretário de Saúde informou que são 11 profissionais trabalhando no local.

Em

relação sobre obter informações de recursos públicos recebidos pelo laboratório,
deveria ser solicitado ao Setor de Tesouraria/Orçamento da Secretaria Municipal de
Saúde.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
O OSB-7L recebeu de terceiros denúncias e reclamações em
relação ao acúmulo de pedras e entulhos no canteiro central da
Avenida Castelo Branco, em função de obras em andamento
naquela via.
QUESTIONAMENTO DO OSB-7L (Ofício 039/20)
A

previsão de conclusão das obras e liberação do referido
canteiro;
Quais

as medidas adotadas visando à garantia da segurança
de motoristas e pedestres que transitam pelo local;
Qual

é o setor da Administração Pública responsável pelo
acompanhamento da referida obra e quem era o responsável
pela fiscalização do contrato administrativo conforme previsto
no art. 73 da Lei 8.666/93;
Qual

a previsão para a retirada dos entulhos do canteiro
central da Av. Castelo Branco pela empresa responsável pela
obra.
*Até o fechamento deste relatório, ainda não havíamos
recebido resposta.
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

SUGESTÃO
SUGESTÃO DO OSB-7L
Em parceria com a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais – CGE, o OSB-7L
sugeriu medidas de incremento à transparência dos gastos públicos com a implementação de
um “Portal dos Conselhos Municipais”, em reunião online realizada em 22/07/2020, que
contou com a participação do Subsecretário de Tecnologia da Informação de Sete Lagoas.
CGE possibilitou a distribuição gratuita do “código fonte” para que uma versão com
dados dos conselhos municipais seja desenvolvida pelo Município de Sete Lagoas, em forma
de um “projeto-piloto”, na busca por maior transparência;
No próximo ano, após a decorrência do período
eleitoral, a CGE pretende entrar em contato com
vários outros municípios para também disponibilizar
o código fonte, se a adesão de Sete Lagoas ocorrer
ainda neste segundo semestre de 2020.
A

Uma

Foto: reprodução internet
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vez implementado, o Portal dos Conselhos
colocará à disposição de toda a sociedade, de forma
clara e gratuita, dados e informações sobre a
composição de Conselhos existentes no âmbito
municipal, bem como os locais e modo de
funcionamento, as atas das reuniões, normas

instituidoras, telefones, e-mails e páginas na WEB ou redes sociais. Em suma, o portal é
um importante canal de participação e aproximação dos Conselhos com a sociedade,
contribuindo para promover o controle social.
A

sugestão de implementação do Portal dos Conselhos em Sete Lagoas, foi formalizada
por meio do Ofício nº 40/2020, endereçado ao Secretário de Municipal de Fazenda,
Administração, Planejamento, Tecnologia e Comunicação Social.
MANIFESTAÇÃO DO COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Informou

que designou um analista para realizar contatos com a CGE no intuito de obter
o código fonte do referido site.
As

informações referente aos Conselhos Municipais já estão disponíveis no site oficial da
Prefeitura.
No

Município de Sete Lagoas existem 24 Conselhos
Municipais.
Os Conselhos são espaços públicos de composição plural e
paritária entre Estado e sociedade civil, de natureza deliberativa
e consultiva, cuja função é formular e controlar a execução das
políticas públicas setoriais.
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

SUGESTÃO
SUGESTÃO DE CORTE DE GASTOS A CÂMARA MUNICIPAL
O OSB-7L questionou a Mesa Diretora da Câmara Municipal sobre quais ações internas
poderiam ser adotadas visando à contenção dos gastos da Câmara Municipal devido à
pandemia ocasionada pelo Covid-19.
Com o objetivo de propiciar uma reflexão, foram apresentados dados comparativos entre as
Câmaras Municipais de Sete Lagoas e a de Divinópolis, cidade que guarda similaridades à
nossa.
Em Divinópolis, os vereadores já aprovaram redução de 25% (vinte e cinco por cento) de
seus salários, por meio do Projeto de Lei 020/2020 (modificado pela Emenda nº 09/2020).
Outro exemplo de economia daquele município é a
criação de podcast para divulgação das atividades
parlamentares e de caráter educativo, por não implicar
aquisição de equipamentos especiais ou sofisticados, já
que utiliza plataformas digitais gratuitas como o Spotify.

Foto: reprodução internet

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

Enquanto isso, em Sete Lagoas, a Câmara Municipal optou por despender recursos da
ordem de R$ 582 mil, com equipamentos necessários para a implementação da estrutura de
uma “Rádio Câmara”.
Adicionalmente, o OSB-7L também sugeriu redução no número dos atuais 14 veículos
alugados, uma vez que o valor de cada locação é de, atualmente, R$ 1.190,00, perfazendo o
total de R$ 16.660,00 mensais, e R$199.920,00 anuais, sem considerar as despesas com
combustível.
Por fim, OSB-7L fez questão de enfatizar o período de sacrifícios por que passam os
cidadãos comuns, que estão enfrentando corte de salários e de jornada de trabalho para não
perderem o emprego, suspensão das atividades comerciais consideradas não essenciais,
diminuição da clientela, dificuldades de acesso ao crédito por parte de empresários e, em
casos mais críticos, dependência de um subsídio emergencial do governo ou, até mesmo,
rescisão de contrato de trabalho sem perspectiva de retomada de seu posto de trabalho.

* Até o fechamento deste relatório, ainda não havíamos recebido resposta.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

MONITORAMENTO
PODER LEGISLATIVO

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
ANO 2020

R$ 28.170.258,00
PREVISTO

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

É FUNÇÃO DO VEREADOR

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

NÃO É FUNÇÃO DO VEREADOR

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

MANIFESTAÇÕES ENVIADAS OSB-7L – 2020
PODER LEGISLATIVO

Período

Total

Respondidos

Não Respondidos

MAIO A AGOSTO
2020

21

07

14

Responder as manifestações demonstra respeito ao trabalho desenvolvido
pelo OSB-7L e compromisso com a Transparência.
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

LICITAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL
MAIO A AGOSTO DE 2020

TOTAL

EDITAIS
ANALISADOS

PRESENÇAS EM
CERTAMES

MANIFESTAÇÕES

Pregão Presencial

02

02

0

00

Pregão Eletrônico

00

00

-

00

Concorrência

00

00

0

00

Convite

01

01

0

01

Tomada de Preço

00

00

0

00

Chamada Pública

00

00

0

00

TOTAL

03

03

0

01

MODALIDADES

*Devido às medidas de isolamento adotadas em decorrência da pandemia do coronavírus,
não foram realizados os acompanhamentos presenciais dos certames
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

SESSÕES PLENÁRIAS
(ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA) X PARTICIPAÇÕES DO OSB –7L

Sessão Plenária - 15

Reuniões Extraordinárias - 08

O OSB-7L participa presencialmente das Sessões nas Plenárias da Câmara e
reuniões das comissões com emissão de relatório padrão pelos voluntários. A
realização desta atividade fica condicionada à disponibilidade dos voluntários.
http://setelagoas.osbrasil.org.br/
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CÂMARA MUNICIPAL 2020
DISPÊNDIO 2º QUADRIMESTRE x ORÇAMENTO ANUAL (R$ 28.170.258,00)
GASTOS CÂMARA
TOTAL FOLHA DE
PAGAMENTO

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

TOTAL

1.454.615,19

1.812.341,73

1.435.140,65

1.424.664,62

6.126.762,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.209,19

763,88

206,00

100,00

2.279,07

3.973,55

26.900,43

7.188,27

23.251,65

61.313,90

EQUIP.OBRAS E INSTAL.*

140.167,29

121.400,37

70.854,15

12.040,00

344.461,81

OUTRAS DESPESAS *

181.578,68

132.001,06

330.400,24

190.953,29

834.933,27

TOTAL MANUTENÇÃO*

326.928,71

281.065,74

408.648,66

226.344,94

1.242.988,05

TOTAL GERAL CUSTOS

1.781.543,90

2.093.407,47

1.843.789,31

1.651.009,56

7.369.750,24

DIÁRIAS*
VERBAS
INDENIZATÓRIAS*
MATERIAL DE
CONSUMO*

TOTAL MAIO A AGOSTO DE 2020

R$ 7.369.750,24
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

PREVISÃO DE CUSTOS DE INSTALAÇÃO RÁDIO CÂMARA

R$ 700.000,00

¨Sete Lagoas será a terceira cidade de
MG a operar Rádio Câmara¨.

DESPESAS
RÁDIO CÂMARA

JANEIRO
R$ 445,00

DESPESAS

MAIO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

R$75.000,00 R$149.760,00 R$143.193,22
JUNHO

JULHO

AGOSTO

RÁDIO CÂMARA R$123.067,29 R$137.150,37 R$230.441,65 R$10.442,00
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

TOTAL
R$368.398,97
TOTAL
R$501.101,31

CÂMARA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL E ANUAL

LOCAÇÃO VEÍCULOS MENSAL 2019

LOCAÇÃO VEÍCULOS MENSAL 2020*

R$1.050,00/Veículo

R$1.190,00/Veículo

CUSTO R$ 205.275,00 (17 VEÍCULOS) CUSTO R$ 170.170,00 (13 VEÍCULOS)
*Previsão
Informações retiradas dos Editais e Atas

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

FROTA CÂMARA MUNICIPAL 2020
RESPONSÁVEL

VEÍCULO

PLACA

CHASSI

STATUS

PASTOR ALCIDES DE BARR

ONIX

QWX-5231

9BGKS48UOKG492448

LOCADO

BETO DO AÇOUGUE

ONIX

QWY-4585

9BGKS48UOKG495506

LOCADO

CLAUDIO CARAMELO

ONIX

QWY-4662

9BGKS48UOKG492086

LOCADO

EURO DE ANDRADE

ONIX

QWY-4630

9BGKS48UOKG495516

LOCADO

MARCELO COOPERSELTA

ONIX

QWX-5193

9BGKS48UOKG495272

LOCADO

GILSON LIBOREIRO

ONIX

QWY-4562

9BGKS48UOKG495478

LOCADO

GISLENE INOCÊNCIA

ONIX

QWY-4609

9BGKS48UOKG495521

LOCADO

ISMAEL SOARES

ONIX

QWX-5216

9BGKS48UOKG495458

LOCADO

JOÃO EVANGELISTA

ONIX

QWY-4696

9BGKS48UOKG492048

LOCADO

JOAQUIM GONZAGA

ONIX

QWX-5189

9BGKS48UOKG492073

LOCADO

JOSÉ PEREIRA DA SILVA

ONIX

QWX-5209

9BGKS48UOKG495618

LOCADO

MARLI APARECIDA

ONIX

QWY-4681

9BGKS48UOKG492401

LOCADO

RENATO GOMES

ONIX

QWY-4623

9BGKS48UOKG495500

LOCADO

FABRÍCIO NASCIMENTO

ONIX

QWY-4542

9BGKS48U0KG495398

LOCADO

CÂMARA MUNICIPAL

LINEA ESSENSE PXC-6545

9BD1105BSG1576100

PRÓPRIO

CÂMARA MUNICIPAL

FIAT DOBLO

9BD119609E1110946

PRÓPRIO

CÂMARA MUNICIPAL

PEUGEOT BOX PXC-3412

936ZBWMMBG2155136

PRÓPRIO

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

OWQ-1668

INFORMAÇÕES SOLICITADAS AOS
GABINETES COM BASE NA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Informações NÃO encontradas no Portal da Transparência da Câmara Municipal
Gasto com combustível (valores individualizados).
Gastos com telefonia móvel (valores individualizados).
Material de consumo (valores individualizados).
Relação dos servidores lotados em cada gabinete.
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

DOS 17 VEREADORES, SOMENTE 07 INFORMARAM
AS DESPESAS E A PRODUTIVIDADE DOS RESPECTIVOS GABINETES:

ALBERTINHO
JOSÉ

CLÁUDIO
HENRIQUE

GISLENE
INOCÊNCIA

FABRÍCIO
NASCIMENTO

MILTON
MARTINS

GILSON
LIBOREIRO

RODRIGO
BRAGA

Os cidadãos de Sete Lagoas agradecem pela Transparência!
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

10 VEREADORES NÃO ENVIARAM INFORMAÇÕES OU
ENVIARAM DE FORMA INCOMPLETA AO OSB-7L

ALCIDES
LONGO

EURO DE
ANDRADE

ISMAEL
SOARES

JOÃO
EVANGELISTA

JOAQUIM
GONZAGA

JOSÉ PEREIRA

MARCELO
PIRES

MARLI
APARECIDA

RENATO
GOMES

RONALDO
JOÃO

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

QUANTITATIVOS DE SESSÕES NA CÂMARA
MAIO A AGOSTO

15 Sessões Ordinárias
01 Audiência Pública

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

-

08 Extraordinárias
02 Sessões Especiais

PRESENÇA DOS VEREADORES 15 SESSÕES ORDINÁRIAS
AUSÊNCIA

PRESENÇA
(%)

Albertinho José

1

93,33%

Alcides Longo

1

93,33%

Cláudio Nacif

2

86,66%

Euro de Andrade
Fabrício
Nascimento

0

Gilson Liboreiro

0

Gislene Inocência

0

0

100%
100%

100%
100%

Ismael Soares

0

100%

João Evangelista

0

100%

Fonte: Portal da Transparência da Câmara Municipal.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

AUSÊNCIA

PRESENÇA
(%)

Joaquim Gonzaga

1

93,33%

José Pereira

3

80,00%

Marcelo Pires

3

80,00%

Marli Aparecida

2

86,66%

Milton Martins

0

100%

Renato Gomes

0

100%

Rodrigo Braga

0

100%

Ronaldo João

0

100%

PRESENÇA DOS VEREADORES 08 SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS
AUSÊNCIA

PRESENÇA
(%)

Joaquim Gonzaga

0

100%

José Pereira

2

75,00%

Marcelo Pires

3

62,50%

Marli Aparecida

1

87,50%

0

100%
100%
100%

Milton Martins

0

100%

Gislene Inocência

0

100%

Renato Gomes

0

100%

Ismael Soares

1

87,50%

Rodrigo Braga

1

87,50%

João Evangelista

0

100%

Ronaldo João

1

87,50%

AUSÊNCIA

PRESENÇA
(%)

Albertinho José

3

62,50%

Alcides Longo

1

87,50%

Cláudio Nacif

1

87,50%

Euro de Andrade

0

Fabrício Nascimento

0

Gilson Liboreiro

Fonte: Portal da Transparência da Câmara Municipal.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/
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PRESENÇA DOS VEREADORES 01 AUDIÊNCIA PÚBLICA
AUSÊNCIA

PRESENÇA
(%)

Albertinho José

1

0%

Alcides Longo

1

0%

Cláudio Nacif

1

0%

Euro de Andrade

1

0%

Fabrício Nascimento

1

Gilson Liboreiro

AUSÊNCIA

PRESENÇA
(%)

Joaquim Gonzaga

0

100%

José Pereira

1

0%

Marcelo Pires

1

0%

0%

Marli Aparecida

1

0%

1

0%

Milton Martins

0

100%

Gislene Inocência

1

0%

Renato Gomes

0

100%

Ismael Soares

1

0%

Rodrigo Braga

1

0%

João Evangelista

1

0%

Ronaldo João

1

0%

Fonte: Portal da Transparência da Câmara Municipal.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

PRESENÇA DOS VEREADORES 02 SESSÕES ESPECIAIS
AUSÊNCIA

PRESENÇA
(%)

Albertinho José

0

100%

Alcides Longo

1

Cláudio Nacif

AUSÊNCIA

PRESENÇA
(%)

Joaquim Gonzaga

1

50%

50%

José Pereira

1

50%

1

50%

Marcelo Pires

1

50%

Euro de Andrade

1

50%

Marli Aparecida

1

50%

Fabrício Nascimento

0

100%

Gilson Liboreiro

1

50%

Milton Martins

0

100%

Gislene Inocência

1

50%

Renato Gomes

0

100%

Ismael Soares

1

50%

Rodrigo Braga

0

100%

João Evangelista

2

0%

Ronaldo João

1

50%

Fonte: Portal da Transparência da Câmara Municipal.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

MONITORAMENTO DO LEGISLATIVO
ALBERTINHO JOSÉ DA FONSECA
Partido PSD
DESPESA

MAI /20

JUN/20

JUL/20

AGO/20

Remuneração
do Vereador

R$ 12.577,43

Remuneração
dos Servidores

R$ 23.467,69 R$ 23.467,69 R$ 25.139,13 R$ 24.039,68

Locação de
veículo/Diária

R$ 12.577,43 R$ 12.577,43 R$ 12.577,43

TOTAL

R$ 50.309,72
R$ 96.114,19

R$ 1.190,00

R$ 1.190,00

R$ 1.190,00

R$ 1.190,00

R$ 4.760,00

Combustível

R$ 880,00

R$ 880,00

R$ 880,00

R$ 880,00

R$ 3.520,00

Telefonia

R$ 96,80

R$ 96,80

R$ 96,80

R$ 96,80

R$ 387,20

Total Gastos
Mensais

R$ 38.211,92 R$ 38.211,92 R$ 39.883,36 R$ 38.783,91 R$ 155.091,11

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

MONITORAMENTO DO LEGISLATIVO
CLAUDIO NACIF
Partido PRB
DESPESA
Remuneração
do Vereador

MAI/2020

JUN/2020

JUL/2020

AGO/2020

TOTAL

OPTOU POR RECEBER PELA FUNÇÃO NA CEMIG

Remuneração
dos Servidores

R$ 22.110,85

Locação de
veículo/Diária

R$ 1.190,00

R$ 1.190,00

R$ 1.190,00

R$ 1.190,00

R$ 4.760,00

Combustível

R$ 107,15

R$ 107,15

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 214,30

Telefonia
Móvel

R$ 96,80

R$ 98,22

R$ 99,78

R$ 99,78

R$ 394,58

Total Gastos
Mensais

R$ 23.504,80

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

R$ 22.977,40 R$ 22.977,40 R$ 24.263,07

R$ 24.372,77 R$ 24.267,18 R$ 25.552,85

R$ 92.328,72

R$ 97.697,60

MONITORAMENTO DO LEGISLATIVO
FABRÍCIO NASCIMENTO
Partido PRB
DESPESA

MAI/2020

JUN/2020

JUL/2020

AGO/2020

TOTAL

Remuneração
do Vereador

R$ 12.577,43

R$ 12.577,43

R$ 12.577,43

R$ 12.577,43

R$ 50.309,72

Remuneração
dos
Servidores

R$ 22.150,19

R$ 22.432,92

R$ 22.432,92

R$ 27.851,17

R$ 94.867,20

Locação de
veículo/Diária

R$ 1.190,00

R$ 1.190,00

R$ 1.190,00

R$ 1.190,00

R$ 4.760,00

R$ 206,39

R$ 160,02

R$ 95,40

R$ 150,00

R$ 611,81

Combustível
Telefonia
Móvel
Total Gastos
Mensais

DISPENSOU TELEFONIA MÓVEL

R$ 36.124,01

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

R$ 36.360,37

R$ 36.295,75 R$ 41.768,60

R$ 150.548,73

MONITORAMENTO DO LEGISLATIVO
GILSON LIBOREIRO
Partido PSL

DESPESA

MAI/20

JUN/20

JUL/20

AGO/20

Remuneração
do Vereador

R$ 12.577,43 R$ 12.577,43

Remuneração
dos Servidores

R$ 22.420,05 R$ 22.420,05 R$ 22.420,05 R$ 22.420,05

Locação de
veículo/Diária

R$ 1.190,00

Telefonia
Móvel
Combustível
Total Gastos
Mensais

R$ 1.190,00

TOTAL

R$ 12.577,43 R$ 12.577,43 R$ 50.309,72

R$ 1.190,00

R$ 1.190,00

R$ 89.680,20
R$ 4.760,00

DISPENSOU TELEFONIA MÓVEL

R$ 193,70

R$ 404,23

R$ 862,72

R$ 639,01

R$ 2.099,66

R$ 36.381,18 R$ 36.591,71 R$ 37.050,20 R$ 36.826,49 R$ 146.849,58

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

MONITORAMENTO DO LEGISLATIVO
GISLENE INOCÊNCIA
Partido PSD
DESPESA

MAI /20

JUN/20

JUL/20

AGO/20

TOTAL

Remuneração
do Vereador

R$ 12.577,43 R$ 12.577,43 R$ 12.577,43 R$ 12.577,43 R$ 50.309,72

Remuneração
dos Servidores

R$ 25.882,87 R$ 23.901,70 R$ 24.044,82 R$ 23.209,10 R$ 97.038,49

Locação de
veículo/Diária

R$ 1.190,00

R$ 1.190,00

R$ 1.190,00

R$ 1.190,00

R$ 4.760,00

Combustível

R$ 194,95

R$ 617,45

R$ 625,00

R$ 600,00

R$ 2.037,40

Telefonia

R$ 96,80

R$ 98,22

R$ 98,78

R$ 99,78

R$ 393,58

Total Gastos
Mensais

R$ 39.942,05 R$ 38.384,80 R$ 38.536,03 R$ 37.676,31 R$ 154.539,19

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

MONITORAMENTO DO LEGISLATIVO
MILTON MARTINS
Partido PSC
DESPESA

JUN/20

JUL/20

R$ 12.577,43

R$12.577,43

R$12.577,43

Remuneração
dos Servidores R$ 23.332,24

R$ 27.386,47

R$ 23.332,24 R$ 23.332,24

Remuneração
do Vereador

MAI /20

AGO/20

TOTAL

R$12.577,43 R$ 50.309,72

R$ 97.383,19

Locação
Telefonia
Móvel

DISPENSOU A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LOCADOS E TELEFONIA MÓVEL

Combustível
Total Gastos
Mensais

R$ 35.909,67 R$ 39.963,90

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

R$ 35.909,67 R$ 35.909,67 R$ 147.692,91

MONITORAMENTO DO LEGISLATIVO
RODRIGO BRAGA
Partido PV
DESPESA

MAI/2020

JUN/2020

JUL/2020

AGO/2020

TOTAL

Remuneração
do Vereador

R$ 12.577,43 R$ 12.577,43 R$ 12.577,43 R$ 12.577,43

R$ 50.309,72

Remuneração
dos Servidores

R$ 23.851,79 R$ 23.851,79 R$ 23.851,79 R$ 23.851,79

R$ 95.407,16

Locação
DISPENSOU A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LOCADOS
Combustível
Telefonia
Móvel
Total Gastos
Mensais

R$ 96,80

R$ 96,80

R$ 96,80

R$ 96,80

R$ 387,20

R$ 36.526,02 R$ 36.526,02 R$ 36.526,02 R$ 36.526,02 R$ 146.104,08

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

DEMONSTRATIVOS DE OUTRAS ATIVIDADES
PARLAMENTARES
Neste quadrimestre, foi dada a oportunidade para que os vereadores demonstrassem outras atividades
parlamentares não utilizadas na pontuação do OSB-7L. Com base na documentação recebida, seguem
as informações prestadas pelos vereadores. Para mais detalhes acesse o 2°RQ no site.

VEREADOR(A)

DEMONSTRATIVOS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES

ALBERTINHO JOSÉ

Foram elaborados 18 Requerimentos de Fiscalização, 39 Requerimentos, 08
Projetos de Lei Ordinária e 32 Anteprojetos de Lei.

CLÁUDIO NACIF

Foram elaborados 01 Projeto de Lei, 59 Requerimentos, 04 Anteprojetos de Lei,
02 Projetos de Lei Ordinária, 02 Moções, 06 Emendas Modificativas e 01
Emenda Supressiva.

FABRÍCIO
NASCIMENTO

Foram elaborados 47 Pedidos de Providência, 04 Requerimentos de
Fiscalização, 28 Requerimentos, 01 Projeto de Resolução, 01 Projeto de Lei
Ordinária, 02 Projetos de Lei Complementar. Atualmente o parlamentar é 2º
secretário da Mesa Diretora Câmara Municipal de Sete Lagoas, é presidente da
Comissão de Legislação e Justiça – CLJ, é o Líder do Executivo, fazendo a
interlocução de matérias oriundas da Prefeitura à Câmara Municipal

GILSON
LIBOREIRO

Foram elaborados 30 Requerimentos de Fiscalização.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

DEMONSTRATIVOS DE OUTRAS ATIVIDADES
PARLAMENTARES
Neste quadrimestre, foi dada a oportunidade para que os vereadores demonstrassem outras atividades
parlamentares não utilizadas na pontuação do OSB-7L. Com base na documentação recebida, seguem
as informações prestadas pelos vereadores. Para mais detalhes acesse o 2°RQ no site.

VEREADOR(A)

DEMONSTRATIVOS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES

GISLENE
INOCÊNCIA

Foram elaborados 01 Projeto de Lei e 17 Requerimentos de Fiscalização.

MILTON MARTINS

Foram elaborados 07 Projetos de Lei, 66 Requerimentos de Fiscalização, 57
Pedidos de Providência, 261 Requerimentos, 05 Emendas aprovadas na LDO,
08 Anteprojetos apresentados.

RODRIGO BRAGA

Foram elaborados 17 Anteprojeto de Leis, 14 Pedidos de Providência, 112
Requerimentos de Fiscalização e 550 Requerimentos.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

MONITORAMENTO DO LEGISLATIVO
CONSOLIDAÇÃO DOS ATENDIMENTOS PELOS VEREADORES AOS PEDIDOS DE
INFORMAÇÃO DE GASTOS DE GABINETE
VEREADORES
Albertinho José
Alcides Longo
Claudio Nacif
Euro Andrade
Fabrício Nascimento
Gilberto Pereira(suplente)
Gislene Inocência
Gilson Liboreiro
Ismael Soares
João Evangelista
Joaquim Gonzaga
José Pereira
Marcelo Pires
Marli Aparecida
Milton Martins
Renato Gomes
Rodrigo Braga
Ronaldo João
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PROJETO
DE OLHO NAS ELEIÇÕES 2020

As eleições municipais estão chegando e este ano os cidadãos, mais uma vez, vão às urnas para
escolher quais candidatos representam melhor os seus interesses e os de seu município.
Essa é uma grande oportunidade para o fortalecimento da democracia. O cidadão está cada
vez mais consciente, crítico e sabe da importância do seu voto.
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

PLANO DE CONTROLE SOCIAL PARA AS ELEIÇÕES 2020
CALENDÁRIO ELEITORAL 2020

O Plenário do Senado Federal aprovou, em dois turnos, em sessão remota realizada terçafeira (23/06/2020), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 18/2020, que adia para
15 de novembro a data de realização do primeiro turno das Eleições Municipais de 2020.
Pela proposta, o segundo turno do pleito ocorrerá no dia 29 de novembro. A PEC segue
agora para análise pela Câmara dos Deputados, também em dois turnos de votação.
http://www.tse.jus.br/eleicoes/calendario-eleitoral/calendario-eleitoral
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

VOCÊ PODE AJUDAR O OSB-SL DE DIVERSAS FORMAS:

 Tornando-se: Voluntário ou Contribuinte Financeiro.
 Atuando: Na venda de ingressos para os eventos, na divulgação dos
relatórios, eventos e programas, na captação de mais apoiadores ou se
dedicando algumas horas por semana nos serviços burocráticos.
 Sugerindo projetos.

Não pode ser Filiado a Partido Político nem pode ser Servidor do Município!

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

EMPRESAS /ENTIDADES QUE FAZEM A DIFERENÇA:
NOSSOS APOIADORES

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

EMPRESAS /ENTIDADES QUE FAZEM A DIFERENÇA:
NOSSOS APOIADORES
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EMPRESAS /ENTIDADES QUE FAZEM A DIFERENÇA:
NOSSOS APOIADORES

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

EMPRESAS /ENTIDADES QUE FAZEM A DIFERENÇA:
NOSSOS APOIADORES

http://setelagoas.osbrasil.org.br/

O Observatório não pode receber verba pública, suas atividades
são mantidas por pessoas físicas e jurídicas.
Colabore com a manutenção de nossas atividades:

Através do Pag Seguro acesse:
site setelagoas.osbrasil.org.br na aba COLABORE.
http://setelagoas.osbrasil.org.br/doacao/

Através do depósito bancário Banco :
Banco SICOOB
Praça Barão Rio Branco, 170 - Centro
Sete Lagoas - Minas Gerais
Agência 3175 Conta corrente 12.401-0
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

BASE DE DADOS
http://transparencia.setelagoas.mg.gov.br/
http://www.camarasete.mg.gov.br/
http://www.setelagoas.mg.gov.br/diario-eletronico
https://capmg.tce.mg.gov.br/login/login.xhtml;jsessionid=-

1lp111HlSFTivsBroezYkp6.servia
https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/Home/Index
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/sete-lagoas/panorama

http://paineis.cgu.gov.br/municipios/index.htm
http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2016/2/53430/candidatos

A versão completa deste Relatório contém levantamentos
adicionais e estará disponível no site
www.setelagoas.osbrasil.org.br
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

REFLEXÃO

http://setelagoas.osbrasil.org.br/
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

A todos os voluntários, contribuintes financeiros, diretores, conselheiros, equipe
interna e aos mantenedores que tornam este trabalho possível!

Rua Nicola Lanza 140
setelagoas.osbrasil.org.br
setelagoas@osbrasil.org.br
(31) 9 7146-1357

http://setelagoas.osbrasil.org.br/
http://setelagoas.osbrasil.org.br/

