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Perfil do  Observatório Social  
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Data de Fundação 03/03/2016

Relação de entidades parceiras 49 Entidades apoiadoras e 

mantenedoras

Estrutura da equipe Cerca de 20 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 2º 

quadrimestre de 2020



Perfil do Municipio

População / IDHM 12,11 milhões; IDHM: 0,805

Orçamento do Município * R$ 68.968.346.491,00 (2020)

Orçamento per capita R$  5.747,36/ habitante

Número de Vereadores 55 vereadores

Orçamento do Poder 

Legislativo *
R$ 1.001.677.301,00

saopaulo@osbrasil.org.br osb-saopaulo.org.br

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



Atividades Realizadas/ Projetos
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Monitoramento de Licitações

Coordenação: Letticia Rey

Reuniões com a equipe de voluntários
8 reuniões em : 12/05, 26/05,  09/06, 23/06, 07/07, 21/07, 
04/08, 18/08

a) Finalização e Entrega do relatório Obra Transparente: Proposta 
Metodológica para o Controle Social do PróInfância pela bolsista Kelly 
Karoline do Programa PUB da FEA USP, sob orientação da Prof. Dra. 
Patrícia Varella;

b) Análise de processos de aquisição e contratação com dispensa de 
licitação, relacionadas ao combate à Covid 19.
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Monitoramento de Licitações

a) Finalização e Entrega do relatório Obra Transparente: Proposta Metodológica para o 
Controle Social do Proinfância pela bolsista Kelly Karoline do Programa PUB da FEA USP, 
sob orientação da Prof. Dra. Patricia Varella

Em decorrência de parceria com a Faculdade de Economia e Administração da 
Universidade de São Paulo, em agosto de 2019, foi realizado o mapeamento das 
transferências de recursos do Ministério da Educação para construção de creches no 
município.  

Em 04 de agosto, após revisões da equipe técnica do OSB-SP e da orientadora Patrícia 
Varella, o relatório intitulado Proposta Metodológica para o Controle Social do PróInfância 
foi encerrado e entregue.

O material servirá como manual orientador para os próximos passos de monitoramento 
das construções de creches em São Paulo. 
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Monitoramento de Licitações

b) Análise de processos de aquisição e contratação com dispensa de licitação, 

relacionadas ao combate à Covid 19.

b.1. Etapas do trabalho realizadas no período 
- Avaliação das informações disponíveis no Portal, de acordo com recomendações   
do TCU e da Transparência Internacional;
- Organização e divisão das planilhas divulgadas em tópicos: álcool, mascaras, 
testes, contratação de leitos, luvas, etc. 
- Divisão dos processos entre os voluntários para análise, de acordo com  check
list sugerido pelo OSB, dentro do Projeto Força Tarefa Covid 19. Foram analisados 
293 processos e produzidos 48 relatórios individuais, por tópico;
- Elaboração e envio de 8 dossiês à Força Tarefa, para encaminhamento aos 
órgãos de controle;
- Divulgação de relatório preliminar de avaliação em boletim do OSB-SP de 
agosto.  
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Monitoramento de Licitações

b.2. Principais irregularidades detectadas 
- Falta de transparência de inúmeros processos de dispensa que constavam com 
acesso negado, embora fossem de dispensa, no SEI(Sistema Eletrônico de 
Informações), sendo preciso recorrer à LAI. Foram protocolados no período 
10 pedidos de informação, que resultaram na liberação das informações. 
- Não foram localizadas informações e documentos de liquidação e pagamento, 
mesmo de processos já encerrados. 
- Em alguns processos, embora obrigatória, a justificativa para não ter havido 
pesquisa de preços não foi localizada. 
- Algumas contratações, aparentemente, não guardam correspondência com o 
combate à pandemia, devendo merecer acompanhamento maior. 
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Monitoramento de Licitações

b.2. Próximos passos:

- Consolidação das informações levantadas até o mês de agosto em relatório de 

avaliação;
- Divulgação dos resultados  em apresentação a ser realizada em plataforma 
digital, em 29 de outubro;
- Caso necessário, envio de novos dossiês à Força Tarefa do OSB, para 
encaminhamento aos órgãos de controle;
- Continuidade dos levantamentos das aquisições e contratações a partir de 
setembro;
- Relatório final e divulgação de resultados em dezembro.
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Apoio ao Conselhos Municipais
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Projeto : Avaliação da Política Pública – Núcleos de Convivência do Idoso (NCI)

Coordenador: Rubens Casado

Quantidade de voluntários: 05;

Reuniões e atividades

Devido ao contexto da Pandemia e do grupo de voluntários e voluntárias do projeto ser composto 
majoritariamente por pessoas do grupo de risco, o projeto foi paralisado até que a situação no município 
permita a retomada dos trabalhos.  



Monitoramento do Legislativo

Coordenadora: Gioia Tumbiolo Tosi
Quantidade de voluntários: 05
Reuniões realizadas: 05/05, 19/05, 02/06, 16/06, 30/06, 14/07, 
28/07, 11/08, 25/08.

a) Eleições 2020 
- Realização de debate sobre Formas de Participação Política dentro 

da Programação Eleições Conscientes em 22/07 pelas redes 
sociais, em parceria com “EngajaMundo”.

- Adaptação de Carta Compromisso sugerida pelo OSB a ser 
entregue a candidatos a Vereador e Prefeito na Eleição de 2020.

- Levantamento de formas de contato com partidos político para 
envio do documento.

- Busca de parcerias para assinatura do documento em conjunto. 
Confirmadas : “Voto Consciente” e “Adote um vereador”. 
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.  



Monitoramento do Legislativo
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b) Projeto de Avaliação da Câmara e levantamento de dados dos vereadores 
individualmente

b.1. Etapas desenvolvidas no período  
- Compilação dos projetos por categorias apresentados nos três anos de mandato; 
- Conclusão do cálculo de todos os indicadores propostos pela  metodologia 

adotada (desenvolvida peço INSPER). 
- Finalização de relatório de emendas ao orçamento propostas pelos 55 vereadores;
- Comparativo da utilização das verbas de gabinete por cada um dos vereadores;
- Elaboração de relatório final e de apresentação de dados para divulgação. 



Monitoramento do Legislativo
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b.2. Principais achados da pesquisa

- Porcentagem de projetos de baixa complexidade e/ou baixo impacto

- Emendas ao Orçamento propostas pelos vereadores

- Gastos de gabinete
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Complexidade/Impacto dos projetos

Projeto de baixo impacto 

ou complexidade
2017 2018 2019 Acumulado

q % q % q % q %

Datas comemorativas e 

homenagens diversas 222 257 334 813

Denominação de 

logradouro 187 224 229 640

Soma 409 24% 481 46% 563 44% 1453 36%

Total de projetos propostos 1700 1043 1276 4019



Emendas ao Orçamento Público

Órgão executor

2017 2018 2019 periodo

Valor % Valor % Valor % Média %

Assist. Des. Social 200.000,00 0,19% 0,00 309.000,00 0,21% 169.666,67 0,14%

Casa Civil 11.514.523,94 10,18% 0,00% 3.838.174,65 3,39%

Cultura 8.197.928,00 7,96% 27.168.164,29 24,03% 42.639.783,00 29,59% 26.001.958,43 20,52%

Des. Econ. Trab. 1.050.000,00 1,02% 1.490.000,00 1,32% 1.570.000,00 1,09% 1.370.000,00 1,14%

Direits Humanos 1.080.000,00 1,05% 3.291.409,00 2,91% 6.310.300,00 4,38% 3.560.569,67 2,78%

Educação 2.330.000,00 2,26% 1.120.000,00 0,99% 395.000,00 0,27% 1.281.666,67 1,18%

Esporte-Lazer 20.427.265,73 19,83% 14.004.796,78 12,38% 19.024.939,00 13,20% 17.819.000,50 15,14%

Habitação Cohab 1.000.000,00 0,97% 2.190.000,00 1,94% 0,00 0,00% 1.063.333,33 0,97%

Inovação-Tecnol. 1.050.000,00 1,02% 0,00 0,00% 492.400,00 0,34% 514.133,33 0,45%

Meio Ambiente 270.000,00 0,26% 0,00 0,00% 545.000,00 0,38% 271.666,67 0,21%

Mobilidade 300.000,00 0,29% 400.000,00 0,35% 450.000,00 0,31% 383.333,33 0,32%

Pessoa com defic. 30.000,00 0,03% 606.300,00 0,54% 984.000,00 0,68% 540.100,00 0,42%

Relações govern. 17.249.299,97 16,75% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.749.766,66 5,58%

Saúde 14.427.971,26 14,01% 10.113.380,00 8,94% 15.411.161,00 10,69% 13.317.504,09 11,22%

Segurança 1.155.000,00 1,12% 730.332,00 0,65% 1.526.450,00 1,06% 1.137.260,67 0,94%

Serv. Obras 5.110.000,00 4,52% 0,00 0,00% 1.703.333,33 1,51%

Subprefeituras 34.224.187,11 33,23% 35.341.206,19 31,25% 37.458.192,00 25,99% 35.674.528,43 30,16%

Turismo 0,00% 17.008.197,00 11,80% 5.669.399,00 3,93%

Total 102.991.652,07 100,00% 113.080.112,20 100,00% 144.124.422,00 100,00% 120.065.395,42 100,00%
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O que apuramos

- Não existe um padrão nos gastos; apenas um limite total
anual de R$ 310.612,56 para cada um gastar, a seu critério –
Grandes diferenças entre as rubricas!!

- A Câmara tem contratos centralizados para despesas de
correio, locação de veículos e reprografia. Os comprovantes da
utilização que cada vereador faz dos contratos não estão
disponíveis. Não obtivemos resposta a diversas solicitações –
Protocolada denúncia no TCM , aguardando resposta.

Gastos de gabinete 



Educação Fiscal nas Escolas 
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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)

Projeto paralisado devido à Pandemia e à suspensão de aulas nas 
escolas públicas 



Acompanhamento da Execução Orçamentária do 

Município
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Projeto: Cuidando do Meu Bairro

Coordenadora: Lettícia Rey

Voluntários: 05

Atividades desenvolvidas:

2 reuniões com bolsistas do COLAB-USP  para alinhamento de 
planejamento de acompanhamento de gastos em parceria com a 
associação Viva Aclimação. 
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- Comunicação e Marketing
- Gestão de Pessoas
- Administrativo- Financeiro
- Relações Institucionais e Sustentabilidade
- Conselho de Administração 

Outras áreas da Organização
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Atividades permanentes
- Criação de newsletter;
- Produção de matérias sobre os projetos;
- Atualização de redes sociais.

Cobertura de eventos no período
- - Assembleia de eleição e posse da nova diretoria do OSB-SP em junho;
- - Trabalhos da Força Tarefa Cidadã e levantamentos diversos;
Outras Ações
- Elaboração de vídeo de capacitação online para inscrição em concurso de 

boas práticas;
- Inscrição e entrevista preliminar em concurso para receber consultoria em 

comunicação e marketing da ESPM.

Infelizmente, em agosto, tivemos um grave problema com nosso site, que saiu 
do ar por completo com prejuízo de dados, o que direcionou a atenção dos 
trabalhos da equipe no período, enquanto buscava solucionar a questão. 

Comunicação e Marketing 
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- Implementação da Dinâmica virtual mensal de 
capacitação de voluntários

- Processo de seleção de voluntários:
- Geral, para os projetos.
- Específico para áreas: Gestão de Pessoas,  

Comunicação, Captação de Recursos, TI

- Fluxograma de recepção e afastamento de voluntários. 

Gestão de Pessoas
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- Troca de banco – proposta mais vantajosa;

- Atualização nos diversos órgãos, em função da eleição da 
nova diretoria;

- Nova rotina de remessa de documentos à contabilidade, 
para emissão de balancetes mensais;

- Envio de balancetes ao Conselho Fiscal mensalmente, 
para evitar acúmulo de atividades ao final do ano.  

Administrativo-Financeiro 
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SALDO 39.115,31R$                                                        37.172,15R$                                                      31.128,07R$                                                      28.446,98R$                                                                

JUROS INVESTIMENTOS 21,52R$                                                                 16,97R$                                                              10,32R$                                                               10,06R$                                                                         

MANTENEDORES 6.000,00R$                                                           5.000,00R$                                                        7.000,00R$                                                        6.000,00R$                                                                   

SÓCIO CONTRIBUINTE 700,06R$                                                               751,08R$                                                            901,16R$                                                            1.302,82R$                                                                   

NÃO DESCONTADO -R$                                                                      -R$                                                                   -R$                                                                   0,07R$                                                                            

CONTRIBUIÇÃO PF 100,06R$                                                               50,15R$                                                              50,00R$                                                               50,00R$                                                                         

TOTAL DE RECEITAS  6.821,64R$                                                           5.818,20R$                                                        7.961,48R$                                                        7.362,95R$                                                                   

TOTAL DISPONÍVEL 45.936,95R$                                                        42.990,35R$                                                      39.089,55R$                                                      35.809,93R$                                                                

CONTRIBUIÇÃO À REDE OSB 110,00R$                                                               110,00R$                                                            110,00R$                                                            110,00R$                                                                       
DESPESA COM LOCOMOÇÃO -R$                                                                      510,44R$                                                            155,00R$                                                            226,85R$                                                                       
SALÁRIO FUNCIONARIA 1.962,24R$                                                           1.962,24R$                                                        961,31R$                                                            1.962,24R$                                                                   
FÉRIAS - FUNCIONÁRIA -R$                                                                      1.329,40R$                                                        -R$                                                                   -R$                                                                              
ENCARGOS TRABALHISTAS -R$                                                                      901,02R$                                                            1.071,79R$                                                        917,07R$                                                                       
VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIO 931,84R$                                                               249,92R$                                                            1.000,00R$                                                        -R$                                                                              
IMPRESSOS GRÁFICOS -R$                                                                      127,80R$                                                            172,00R$                                                            92,60R$                                                                         

MATERIAL DE ESCRITÓRIO -R$                                                                      -R$                                                                   -R$                                                                   57,00R$                                                                         
LOCAWEB - HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAIL INSTITUCIONAIS 45,90R$                                                                 45,90R$                                                              45,90R$                                                -R$                                                                              
TAXAS CARTÓRIO -R$                                                                      1.096,56R$                                                        1.336,78R$                                           35,20R$                                                                         
TARIFA DE BOLETO 52,00R$                                                                 56,00R$                                                              64,00R$                                                               68,00R$                                                                         
SISTEMA NIBO  DE CONTABILIDADE 89,00R$                                                                 89,00R$                                                              89,00R$                                                89,00R$                                                                         
MENSALIDADE CONTA BANCÁRIA 86,00R$                                                                 86,00R$                                                              86,00R$                                                               86,00R$                                                                         

SERVIÇO CONTRATADO COORDENADORA PROJETOS 3.000,00R$                                                           3.000,00R$                                                        3.000,00R$                                           3.000,00R$                                                                   
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARKETING 1.000,00R$                                                           1.000,00R$                                                        1.000,00R$                                                        1.000,00R$                                                                   

IMPULSIONAMENTO REDES SOCIAIS 200,00R$                                                               -R$                                                                   -R$                                                                   -R$                                                                              
TARIFA BANCÁRIA -R$                                                                      10,18R$                                                              96,18R$                                                               10,18R$                                                                         

CONTABILIDADE (Monello) 1.208,62R$                                                           1.208,62R$                                                        1.208,62R$                                                        1.208,62R$                                                                   
ENCARGOS MONELLO 79,20R$                                                                 79,20R$                                                              59,88R$                                                               19,32R$                                                                         
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO 8.764,80R$                                                           11.862,28R$                                                     10.642,57R$                                         8.882,08R$                                                                   
SALDO DO PERÍODO 37.172,15R$                                                        31.128,07R$                                                      28.446,98R$                                                      26.927,85R$                                                                

DESPESAS MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

BALANCETE FINANCEIRO   2° QUADRIMESTRE  2020

RECEITAS MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
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- Prospecção de novas parcerias;

- Reunião para formalização de parceria com 
IGESC e APF;

- Plano de captação de recursos suspenso em 
função da pandemia, será retomado no último 
quadrimestre;

- Busca de doação de computador para o plano 
de captação. 

Relações Institucionais e Sustentabilidade 
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1. Assembleia Geral Extraordinária, em 02 de junho, para a 
promoção de alterações estatutárias:  
- Possibilidade de realização de reuniões virtuais;
- Possibilidade de criação de comitês e comissões de 
trabalho;
- Formas de vir a se tornar associado efetivo.

2. Assembleia Geral Ordinária, em 02 de junho com apresentação da 
prestação de contas de 2019, o relatório de atividades e planos para 
2020, bem como eleição de nova Chapa para o Conselho de 
Administração. 

Conselho de Administração



saopaulo@osbrasil.org.br osb-saopaulo.org.br

3. Recomposição do Conselho Consultivo :
- Apontada em 2019 a necessidade de pluralização dos 
integrantes do Conselho, visando trazer para o OSB-SP 
diversos olhares e experiências.
- Realização de contatos e convites, que resultaram na 
integração de 9 novos membros, a maioria vinda do meio 
empresarial.
- 1ª Reunião do Conselho realizada em 03/08/20 e 
agendamento da reunião de posse para 14/09/20. 
Confirmados 17 integrantes.

Conselho de Administração
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4.  Atualização do Planejamento Estratégico
- Apesar de ainda em vigor, foi necessário revisitar e 
planejamento estratégico em função das consequências 
da pandemia.
- Discussão e apontamento das principais dificuldades a 
enfrentar e do cronograma para as ações.
- Apontada a necessidade de estabelecimento claro de 
objetivos, indicadores e metas para os projetos e para as 
atividades das diversas áreas. 

Conselho de Administração
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- Incremento da captação de recursos – recomposição dos 
valores pré-pandemia e capacidade de contratação de 
estagiários (para 2021);

- Desenvolvimento de plano de comunicação de resultados 
à sociedade (Consultoria da ESPM);

- Obtenção de parceria em TI – extração de dados;

- Início da elaboração de Plano de Ação para 2021. 

Principais desafios para o próximo quadrimestre


