
+  E N G A J A D O S !

OSB Participativo: Continua nossa
campanha para participação ativa de nossos
voluntários. Nossas reuniões acontecem
quinzenalmente de forma online.

P R E S T A Ç Ã O  D E  C O N T A S
M A I O  -  A G O S T O / 2 0 2 0

4º Congresso Pacto pelo Brasil: Participação
no 4º Congresso Pacto pelo Brasil e V
Congresso Integra – Compliance Across
Américas. https://www.youtube.com/watch?
v=wDfIs3U-pKA&t=621s

Força Tarefa: participação da ação que
ocorreu em todo o país. Em Pinda a equipe do
Observatório analisou as informações do site
da Prefeitura, realizando planilhas.
https://osbrasil.org.br/forcatarefa/

https://www.youtube.com/watch?v=wDfIs3U-pKA&t=621s
https://osbrasil.org.br/forcatarefa/


Sustentabilidade do OSB:  Conquista de mais um
mantenedor – A Uniodonto agora é mantenedora do
Observatório Social Pinda.

Capacitação de voluntários: Os voluntários
continuam realizando cursos e treinamentos online,
além de participarem de webinários e lives. 

Projeto Licitações: Trabalho de levantamento das
licitações abertas na Prefeitura e divulgação para a
Associação Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba e também nas redes sociais do
Observatório Social de Pinda. 

Compras sem licitação devido à pandemia:
Acompanhamento das compras feitas sem licitação e
verificação de processos. 

Gestão Pública: Levantamento dos indicadores de
gestão pública, apresentados em reuniões quinzenais. 

Ação Social: Incentivo à participação de empresas
nas licitações do município. Um caso prático da
observação de abertura de licitação para “aquisição
de uniformes para a defesa civil”, propiciou ao
Observatório convidar uma empresária a participar.
Mesmo não ganhando, a participação da empresa fez
com que a Prefeitura tivesse uma economia de
R$6.562,75, no certame.
https://pindamonhangaba.osbrasil.org.br/2020/07/0
2/observatorio-social-de-pinda-faz-acao-para-
incentivar-participacao-de-empresas-da-cidade-em-
licitacoes/

Ranking da Transparência: Participação no Projeto
Ranking da Transparência que analisou os sites das
Prefeituras. O trabalho foi realizado em parceria com
o Observatório de São José dos Campos/Jacareí. 

Educação Fiscal: Encontro virtual com a
coordenação do Observatório de Brusque para troca
de experiências e informações
sobre o Projeto Observador Social Mirim. 

Análise da Cartilha: O conteúdo da cartilha criada
pelo Observatório Social, foi analisado e aprovado
por alunos do 4º ano do Colégio Anglo Pinda.

https://pindamonhangaba.osbrasil.org.br/2020/07/02/observatorio-social-de-pinda-faz-acao-para-incentivar-participacao-de-empresas-da-cidade-em-licitacoes/


Concurso Nacional de Boas Práticas: O Observatório
fez o vídeo e se inscreveu no concurso.
https://www.youtube.com/watch?v=bLDJuaHsmGM

Plano de Desenvolvimento Local: O Observatório está
participando das Oficinas de Planejamento para a
criação do PDL – Plano de Desenvolvimento Local. As
oficinas estão sendo realizadas pelo SEBRAE e as
atividades estão bastante avançadas. 

Utilidade Pública: A Câmara aprovou projeto de Lei
que declara o Observatório Social de
Pindamonhangaba Entidade de Utilidade Pública. O
projeto seguiu para o Executivo que dará seu parecer:
sancionando ou vetando.
https://pindamonhangaba.osbrasil.org.br/2020/07/02
/observatorio-social-de-pinda-faz-acao-para-
incentivar-participacao-de-empresas-da-cidade-em-
licitacoes/

Criação do Site: Lançamento do site oficial:
pindamonhangaba.osbrasil.org.br.

Mídia: entrevista com a RVCTV. Divulgação do curso de
formação para vereadores.

Concurso Nacional de Boas Práticas: O

https://www.youtube.com/watch?v=bLDJuaHsmGM
https://pindamonhangaba.osbrasil.org.br/2020/07/02/observatorio-social-de-pinda-faz-acao-para-incentivar-participacao-de-empresas-da-cidade-em-licitacoes/


Balancete



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

Mantenedores

site: www.pindamonhangaba.osbrasil.org.br
www.facebook.com/observatoriosocialdepinda | email: pindamonhangaba@osbrasil.org.br  
Celular: Maria Helena (12) 99782-0269 | Mara 99744-6128 | André  99148-6286

Estamos buscando voluntários para nos ajudar a desenvolver todas
as ações do Observatório Social do Brasil – Pindamonhangaba.
Você pode participar de diversas formas e com curtos períodos de
atuação. Durante a quarentena as reuniões estão sendo online.
Nesses encontros planejamos ações a serem realizadas no
município. Entre em contato.

Contatos

Seja um voluntário!


