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      9ª Prestação de Contas

3° RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE 2020
SETEMBRO A DEZEMBRO

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



OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – SETE LAGOAS
3° QUADRIMESTRE (SETEMBRO A DEZEMBRO/2020)

Estrutura / Apoio

41 Voluntários
57 Mantenedores     

47 Associados

Estrutura / Escritório

01 Coordenador ( CLT )

02 Assistentes (CLT)

02 Estagiários ( Bolsa )

Saldo Anterior (AGO/2020) R$ 17.975,51

Receitas R$ 34.045,64

Despesas R$ 34.311,03

Saldo Final 31/12/20 R$ 17.710,12

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OSB-7L 

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



Foram publicados 121 editais no período de 
setembro a dezembro de 2020. O OSB – 7L 
analisou 121 editais (100 %).

LICITAÇÕES 

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



PUBLICAÇÃO DE EDITAIS 
SETEMBRO A DEZEMBRO 2020

ENTIDADE EDITAIS

Secretaria  de Saúde 56

SAAE 13

Secretaria  de Educação 19

Câmara Municipal 03

Outras Secretarias 30

Total 121

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/



MODALIDADES TOTAL EDITAIS ANALISADOS PRESENÇAS EM CERTAMES

Pregão Presencial 27 27 1

Pregão Eletrônico 67 67 ---

Concorrência 01 01 0

Convite 10 10 2

Tomada de Preço 02 02 0

Chamada Pública 10 10 0

Outras Modalidades 04 04 ---

TOTAL 121 121 3

LICITAÇÕES - PREFEITURA MUNICIPAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

*Devido às medidas de isolamento adotadas em decorrência da pandemia do coronavírus, 
não foram realizados acompanhamentos presenciais em todos os certames

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



EMPRESAS PARTICIPANTES NAS 
LICITAÇÕES SETEMBRO A DEZEMBRO 2020

Os números representam a quantidade de vezes em que uma empresa participou do 
processo licitatório. Uma mesma empresa pode participar de processos distintos.

PERÍODO  
TOTAL DE 
EMPRESAS 

PARTICIPANTES 

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS 
DE OUTRAS CIDADES

PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS 
DE SETE LAGOAS/MG

SETEMBRO 203 177 26 (12,81%))

OUTUBRO 354 323 31 (8,76%)

NOVEMBRO 205 124 81 (39,51%)

DEZEMBRO 172 136 36 (20,93%)

TOTAL 934 760 174 (18,63%)

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



VALORES CONTRATADOS X 
ORIGEM DAS EMPRESAS VENCEDORAS

PERÍODO   VALOR TOTAL CONTRATADO OUTRAS CIDADES SETE LAGOAS

SET R$ 13.957.028,65 R$ 4.890.880,48 R$ 9.066.148,17

OUT R$ 16.728.564,41 R$ 13.827.920,04 R$ 2.900.644,37

NOV R$ 5.645.894,54 R$ 4.419.843,35 R$ 1.226.051,19

DEZ R$ 7.871.597,35 R$ 6.352.081,90 R$ 1.519.515,45

TOTAL R$ 44.203.084,95 R$ 29.490.725,77 R$ 14.712.359,18

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



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.

ECONOMIA VIRTUAL - 3º QUADRIMESTRE

 Não foram detectadas ocorrências passíveis de 
alteração de valores das licitações

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



 Período Total Respondidos Não Respondidos

SETEMBRO A 
DEZEMBRO 2020 40 31 09

MANIFESTAÇÕES ENVIADAS OSB-7L – 2020
PODER EXECUTIVO

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 3°RQ Completo no site 
www.setelagoas.osbrasil.org.br

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

 RESPONDIDOS   NÃO RESPONDIDOS



De acordo com o edital, a Secretaria de Obras 
solicitou locação por hora efetivamente 
trabalhada de motoniveladora patrol ou similar, 
entretanto, no Pregão Presencial 046/2020, a 
Secretaria já havia solicitado serviços 
semelhantes.

QUESTIONAMENTOS DOS OSB-7L

Inicialmente, qual a justificativa para a locação 
do maquinário, considerando que no PP046/2020 
foi direcionada verba para realizar serviços 
similares;

Ainda, tendo em vista tratar-se de maquinário 
imprescindível para as demandas do município,  
por que não se optar pela aquisição de um 
seminovo, em perfeitas condições de 
funcionamento? (de acordo com o levantamento 
de preços, o valor de maquinário na condição de 
seminovo seria de aproximadamente 
R$ 350.000,00).

LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 052/2020 - Processo 
Licitatório nº 133/2020

Objeto: Locação por hora efetivamente 
trabalhada de motoniveladora patrol ou 
similar.

Valor Estimado: R$ 660.000,00
Ofício: 65/2020

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

Disponível em: http://sestsenatap.blogspot.com/2012/04/operador-de-motoniveladora-patrol.html



MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

A Prefeitura Municipal optou pela locação do maquinário uma vez que, para a aquisição de 
uma nova, seria necessário, também, a contratação da mão de obra qualificada tanto para sua 
operação, quanto para manutenção do equipamento”.

Além disso, é necessário fazer constantes trocas das lâminas, manutenção e abastecimento 
da motoniveladora, o que gera mais gastos, sendo que, se realizados por uma contratada, 
esses serviços constituem obrigação da própria empresa privada, não havendo, portanto, 
vantagem na aquisição do maquinário devido ao alto custo.

Ainda, na eventual aquisição da moto niveladora, em caso de defeitos e para a sua 
manutenção, seriam necessários outros processos licitatórios, o que demandaria novos prazos 
para elaboração e provocaria atrasos na execução dos serviços.

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



LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 054/2020 - Processo Licitatório nº 135/2020

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos, de natureza eventual, 
por hora trabalhada, para apoio, conservação e manutenção (preventiva, preditiva e corretiva) 
das instalações físicas, prediais internas e externas.

Valor estimado: R$ 221.812,80
Ofícios n°: 72 e 73/2020*

O OSB-7L solicitou revogação do referido processo, 
vez que solicitava mão de obra (pedreiro, servente e 
operador de máquinas pesadas e equipamentos) já 
contratadas no Processo Licitatório 091/2020 e 
Processo Licitatório 133/2020, bem como, em outros 
editais analisados.
É previsto no Artigo 14 do Decreto Municipal Nº 
4.327/2011 que “o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços não poderá ser superior a doze 
meses, contados a partir da assinatura, salvo na 
hipótese prevista no § 2º deste dispositivo”. E de 
acordo com o §3º do referido artigo, é vigente a ARP 
que não tenha sido consumida todo o seu quantitativo.
*Os ofícios foram enviados ao Pregoeiro e ao 
Secretário de Obras.

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

Disponível em: https://www.360primesp.com.br/empresa/materiais-para-
construcao/guaruja%EF%BF%BD/a-popular-materiais-para-construcao-
guaruja/7683



MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Os serviços que demandam os profissionais solicitados no Processo Licitatório nº 
135/2020 são de natureza contínua, o que implica uma constante atenção quanto ao saldo de 
horas restantes a serem utilizadas, e não podem esperar se esgotarem para iniciar o pedido de 
abertura do próximo procedimento licitatório para que não haja o risco de o Município ficar 
sem executar atividades imprescindíveis ao andamento da Administração.

 Quanto ao pedido de revogação, o Artigo 49 da Lei 8.666/93 somente autoriza a 
revogação da licitação pela autoridade competente, por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente, devidamente justificado.

 Não houve acatamento à solicitação do OSB-7L.

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



LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº 002/2020 - Processo Licitatório 012/2020
Objeto: “Contratação de empresa especializada em serviços de revitalização de canteiros 
centrais a serem executados na Avenida Marechal Castelo Branco em Sete Lagoas/MG”.

Valor estimado: R$ 753.306,36
Ofício n°: 79/2020

O referido serviço já foi, até, parcialmente realizado, 
entretanto, quando se compara a foto do projeto que 
consta no volume do citado Processo 012/2020 com 
outra recebida de terceiros demonstrando o atual 
estágio das obras, a princípio parece que estas não 
estariam de acordo com o que foi especificado

QUESTIONAMENTOS DO OSB-7L

Quais serviços remanescentes seriam realizados pela empresa A.M.A Construtora Eirelli, 
uma vez que houve rescisão unilateral do contrato originariamente firmado com a empresa 
Vortech Construções Eirelli;
Se estão previstas modificações nos canteiros que já tinham sido revitalizados;
O motivo pelo qual se optou por utilizar peças de concreto na beira do canteiro central, em 
vez de simplesmente grama.

http://setelagoas.osbrasil.org.br/
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MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

 A empresa Vortech Construções Eirelli retirou 5.228 metros lineares de peça em concreto 
e assentou 1.568 metros lineares, sendo que o saldo remanescente do contrato ficou sob 
responsabilidade da empresa A.M.A Construtora Eirelli.

 Os canteiros serão revitalizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, após o 
término dos serviços de instalação das peças em concreto, a serem feitos por etapa.

 A utilização de peça de concreto em substituição aos meios fios nas laterais do canteiro 
central foi por estar acontecendo a transposição de veículos sobre o canteiro, colocando a 
vida dos usuários em risco.

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

Além disso, foi projetada e está sendo 
executada uma rotatória de acesso ao bairro 
Jardim Universitário que também servirá de 
retorno para usuários e comerciantes ao longo 
da Avenida Marechal Castelo Branco.

Foto:  Projeto Ascom Prefeitura Sete Lagoas



LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 056/2020 - Processo Licitatório nº 153/2020

Objeto: Aquisição de tinta acrílica.

Valor estimado: R$ 564.000,00

Ofício n°: 85/2020

QUESTIONAMENTO DO OSB-7L

Qual o critério técnico utilizado para escolha 
da “tinta acrílica de rendimento superior” para 
pintura de meio-fio e se a utilização de cal não 
teria sido considerada como substituto da tinta;

O estudo e/ou cálculo que teriam embasado a 
quantidade estimada de 100.000 (cem mil) 
litros de tinta a serem registrados;

 E a proporção prevista de mililitros (ml) de 
tinta por metro quadrado (m²) de meio-fio.

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

Disponível em: http://dompedrito.rs.gov.br/noticiasView/2307_INFORMATIVO-PP-8719-
TINTA-ACRILICA-.html



MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

 A pintura de meio-fio é realizada com máquina, possibilitando maior agilidade, precisão 
na pintura, durabilidade e não ocasiona desperdício de tinta. Não foi considerada a utilização 
de cal devido à oxidação e entupimento nas mangueiras de transmissão no uso da máquina.

 Por ser um Processo Licitatório de Registro de Preços, não caracteriza que será comprada 
a totalidade da tinta acrílica registrada, sendo possível adquirir quantidades menores do que 
foi registrado. A média de consumo mensal é de 25.000 litros por mês.

A proporção prevista de mililitros (ml) de tinta por metro quadrado (m²) de meio-fio é 
aproximadamente de 240 ml/m².

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



LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 031/2020 - Processo Licitatório nº 160/2020

Objeto: Aquisição de plantas ornamentais

Valor estimado: R$1.033.868,30

Ofícios n°: 87/2020 e 104/2020

QUESTIONAMENTO DO OSB-7L

Considerando que Sete Lagoas dispõe de um horto 
municipal, as plantas especificadas no Termo de 
Referência não poderiam ser encontradas nesse 
referido local?

Em caso de resposta negativa, não seria possível 
adquirir essas plantas em menores quantidades e, em 
seguida, replantá-las para utilizações futuras?

Quais os locais que seriam contemplados com o 
plantio das novas plantas ornamentais?

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

Disponível em: https://www.aquinoticias.com/2018/04/produtores-do-sul-e-caparao-
discutem-mercado-de-flores-na-regiao/



MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Existem algumas plantas no Horto Municipal, porém em pequena quantidade, insuficientes 
para atender a demanda que é urgente.

Por ser um Processo Licitatório de Registro de Preços, não caracteriza que será comprado a 
totalidade das mudas registradas, sendo possível adquirir quantidades menores do que foi 
registrado. As que forem possíveis serem replantadas serão produzidas no Horto Municipal.

Os locais a serem contemplados com as mudas serão Avenida Castelo Branco, que será 
totalmente revitalizada, rotatórias existentes próximo da Faculdade UNA e outra que está 
sendo feita na entrada do bairro Universitário. Os canteiros centrais da Avenida Prefeito 
Alberto Moura também serão contemplados com as mudas.

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



Após a resposta do Secretário de Meio Ambiente, o OSB-7L enviou novo Ofício (nº 
104/2020), informando que, em visita realizada no Horto Municipal para verificar quais 
espécies havia no local, constatou-se a existência das plantas Cróton (Codiaeum 
Variegatum), Moréia (Dietes Bicolor), Ixora Midi (Ixora Coccínea), Clúsia (Clusia 
Fluminensis) e Bougainvillea (Bougainvillea Glabra), todas solicitadas no Processo 
Licitatório 160/2020.

Diante disso, recomendamos a revogação do Processo Licitatório.

Em resposta, esclareceram que o Horto Municipal produz diversas mudas, porém, a 
produção não atende a toda a demanda de praças e espaços públicos da cidade, sendo 
necessário a compra de mudas para atender  projetos de maior porte do município.

Ressaltaram que existe um projeto de revitalização da Av. Castelo Branco e Trevo Barbosa 
Melo, que se encontra em andamento (entrada principal de Sete Lagoas) no qual terão que 
utilizar um número de mudas além das disponíveis no Horto Municipal.

* O Processo Licitatório nº 160/2020 foi suspenso, mas retornou com nova data sem 
alteração de valor.

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



LICITAÇÃO

QUESTIONAMENTO DO OSB-7L

A finalidade da aquisição de ônibus e veículos 
Sedan, considerando estar suspensa a possibilidade de 
aulas presenciais;

Para quais escolas os ônibus serão destinados para 
transporte de alunos e se irão atender a bairros 
específicos;

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

Crédito: Ministério da Educação

Pregão Eletrônico nº 032/2020 - 
Processo Licitatório nº 168/2020

Objeto: Aquisição de ônibus e 
veículos sedan

Valor estimado: R$1.046.946,66

Ofício n°: 91/2020



MANIFESTAÇÃO DO PREGOEIRO RESPONSÁVEL

A aquisição dos veículos ocorrerá em momento oportuno, haja vista que a solicitação irá se 
pautar na perspectiva de um calendário de aulas presenciais nesse ano.

Os veículos serão destinados a atender alunos residentes no bairro Padre Teodoro, para a 
Escola Municipal Padre Teodoro que está funcionando na Escola Técnica, e alunos residentes 
no bairro Lagoa Grande II, para a Escola Municipal Professor José Jacinto Martins Godoy. 

As demandas por transporte são dinâmicas e os veículos podem ser remanejados para o 
atendimento de outras regiões que precisarem.

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



LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 058/2020 - 
Processo Licitatório nº 157/2020

Objeto: Aquisição de brinquedos para 
atender as escolas municipais

Valor estimado: R$ 2.589.689,70

Ofício n°: 95/2020

QUESTIONAMENTO DO OSB-7L

Inicialmente, se seria necessário registrar 
tantos brinquedos neste momento de grave crise 
econômica e de imprescindível contenção de 
despesas;

Quais escolas receberiam os brinquedos.

MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO

A iniciativa será para uma eventual compra ao 
longo do ano de 2021 e atenderá todas as 
Escolas da Rede Municipal de Ensino.

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

Disponível em: https://pixabay.com/pt/photos/jardim-de-inf%C3%A2ncia-recreio-balan%C3%A7o-
1322559/



Pregão Eletrônico n° 033/2020 - Processo 
Licitatório nº 183/2020

Objeto: Aquisição de cestas básicas.

Valor estimado: R$1.493.000,00
Ofício nº: 102/2020

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

O OSB-7L solicitou suspensão do Processo Licitatório pois, ao realizar pesquisa de preços 
no comércio local, identificou orçamento abaixo do valor estimado no edital. 

De acordo com o edital, o valor estimado de R$1.493.000,00 corresponde à quantidade 
máxima a ser adquirida de 20.000 cestas básicas, ao custo unitário de R$ 74,65.

A pesquisa apurou o custo unitário de R$64,92 correspondente a uma diferença de R$ 9,73 
(nove reais e setenta e três centavos) em cada cesta básica, que implicaria na redução de 
R$194.600,00 no valor total, diferença significativa neste atual momento pandêmico e de 
contenção de despesas.

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

MANIFESTAÇÃO DA SUPERINTENDENTE GERAL DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Trata-se de Registro de Preços com previsão de 12 meses de validade, não sendo um prazo 
à vista, de forma que, como o orçamento apresentado pelo OSB-7L tem validade de 05 dias, 
poderia haver alterações de preço após o prazo.

A Secretaria também solicitou orçamento no comércio local, obtendo retorno de 02 
empresas de Sete Lagoas e 01 de Belo Horizonte. O valor de referência R$ 74,65 adotado no 
Termo de Referência encaminhado ao Núcleo de Licitações foi a média encontrada entre os 
três orçamentos recebidos.

* O pedido de suspensão do Processo Licitatório nº 183/2020 não foi atendido.



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

O OSB-7L realizou pesquisas de preços e, na internet, 
identificou orçamento abaixo do valor estimado no edital. 

As diferenças foram de R$1.448,00 em cada projetor, que 
corresponde à redução de R$4.716,00 no valor total., e de 
R$289,33 em cada tela, correspondendo à redução de 
R$1.446,65.

Dessa forma, solicitamos a suspensão do processo licitatório 
tendo em vista a elevação no valor estimado no edital.

LICITAÇÃO

Credenciamento n° 034/2020

Objeto: Aquisição de projetor multimídia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Direitos Humanos.

Valor estimado: R$ 19.117,65
Ofício nº: 105/2020



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

MANIFESTAÇÃO DA SUPERINTENDENTE GERAL DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Adotaram, como referência de preço, a média de três orçamentos obtidos pela Secretaria de 
Assistência Social, tendo sido orientado que o Ente Público não pode adotar valores 
aplicados pelos sites eletrônicos para embasamento de termos de referência nos processos 
licitatórios.

A Secretaria contrapôs o pedido de incompatibilidade de preços, pois compreendem que 
não justifica impugnar o preço naquele momento, devendo aguardar o valor final do processo 
licitatório.

Após a licitação, teriam condição de identificar se os valores atendem a lógica do mercado 
e as exigências legais.



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

LICITAÇÃO



Credenciamento n° 004/2020

Objeto: Contratação para prestação de serviços referentes à resíduos sólidos secos 
reutilizáveis e recicláveis.

Ofício nº: 97/2020

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

O OSB-7L solicitou suspensão do Credenciamento 
n° 004/2020, tendo em vista que no art. 47 da Lei 
Complementar 109/2006 diz que: "São diretrizes da 
política municipal de resíduos sólidos: I - implantar 
programas destinados à realização de coleta seletiva 
e incentivo à reciclagem de resíduos sólidos urbanos, 
apoiando técnica e financeiramente a criação de 
cooperativas, associações e empresas dedicadas a 
essa atividade". 

LICITAÇÃO

Diante dessa fundamentação legal, o OSB-7L arguiu o fato de não ter presenciado nos 
últimos anos qualquer apoio "técnico e financeiro para a criação de cooperativas e/ou 
associações" responsáveis pela coleta de materiais reutilizáveis e recicláveis.

Disponível em: https://blog.brkambiental.com.br/reciclagem-no-brasil/



Foi solicitado que a Administração Pública apoie efetivamente a criação de cooperativas e 
associações e que o Credenciamento nº 04/2020 seja republicado seguindo todos os 
parâmetros legais caso haja interesse e disponibilidade.

MANIFESTAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DE MEIO AMBIENTE

No município de Sete Lagoas existem duas Associações de Catadores de Materiais 
Recicláveis, ARMARRESOL (Associação dos Recicladores de Materiais Reutilizáveis e 
Recicláveis de Sete Lagoas) e ACMR (Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de 
Sete Lagoas). 

A construção e equipamentos para o galpão de triagem de resíduos da ACMR foram 
obtidos através de convênio federal por intermédio do MCidades. Em 2012, foi realizado 
outro convênio com o Governo Federal que possibilitou a obtenção de um caminhão, prensas 
e esteiras. Antes da realização do convênio de 2012, o caminhão e motorista eram cedidos 
pela Prefeitura de Sete Lagoas.

Em relação à ARMARRESOL, o galpão onde a Associação opera foi concedido pela 
Prefeitura de Sete Lagoas, bem como o caminhão para auxiliar na coleta seletiva, através de 
contrato de comodato assinado em 2015.

* O Credenciamento não foi suspenso.

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



LICITAÇÃO

O OSB-7L fez as seguintes sugestões:

Divulgação de toda a programação cultural 
proveniente da citada lei no site oficial da Prefeitura 
em local de fácil visualização. Após as ações 
culturais serem realizadas, que fosse feita 
divulgação da prestação de contas com o relatório 
de execução do objeto para todos os contemplados 
com o recurso emergencial.

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

SUGESTÃO DO OSB-7L

No mês de novembro/2020 a Prefeitura de Sete Lagoas publicou cinco editais relacionados à 
Lei 14.017/2020 (Aldir Blanc), criada com o intuito de promover ações para garantir renda 
emergencial para trabalhadores do segmento da cultura e a manutenção dos espaços culturais 
durante o período de pandemia. 

Nesse sentido, após a publicação da Lei 9.101/2020, que autorizou a abertura de crédito 
adicional no valor de R$1.607.771,10, a Prefeitura publicou os Chamamentos Públicos 
02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020 (dois editais para pessoas físicas e três editais 
para pessoas jurídicas).

Disponível em: https://setelagoasplay.com.br/home/cultura-municipal-lanca-cinco-editais-
via-lei-aldir-blanc-com-r-16-milhao-para-classe-artistica/



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

Divulgação no Portal da Transparência da lista dos beneficiados, dos projetos aprovados e 
rejeitados, especificando o edital e os recursos que serão destinados aos contemplados. Nessa 
divulgação é de suma importância detalhar quais os artistas locais contemplados com o 
recurso emergencial. No caso do Chamamento Público 02/2020, especificar ainda qual o 
nome da equipe de produção que fez parte dos projetos da pessoa jurídica.

Publicação de toda a programação cultural advinda dos recursos da Lei Aldir Blanc em 
plataformas digitais, especificando na descrição do vídeo que houve recurso público 
envolvido na produção do material audiovisual, bem como qual o valor recebido e em qual 
edital o vencedor do chamamento público logrou êxito.

No caso do Chamamento Público 04/2020, divulgação dos materiais e/ou cursos de 
qualificação que foram adquiridos pela pessoa jurídica sem fins lucrativos.

Em relação ao Chamamento Público 06/2020, divulgação do relatório com o quantitativo 
de ações culturais desenvolvidas pela pessoa jurídica nos últimos 4 meses de 2019.

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



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

SUGESTÃO DO OSB-7L

Foi publicado edital do Processo Licitatório 
170/2020, modalidade Pregão Presencial 
62/2020, cujo objeto era o “Registro de 
preços que visa à eventual aquisição de kits 
escolares para suprir as Escolas Municipais e 
convênios para o ano de 2021”.

LICITAÇÃO

O OSB-7L sugeriu que a Secretaria Municipal de Educação fizesse uma pesquisa/consulta 
pública, antes do início das aulas, com os pais e os alunos acerca de quais itens seriam 
realmente necessários.

Além disso, se não seria mais viável substituir as mochilas pelos uniformes, considerando que 
as mochilas já haviam sido distribuídas no início de 2020.

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

Foto: A
scom

 P
M

S
L



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

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

Disponível em: http://minasfazciencia.com.br/2017/06/06/vacinas-
terapeuticas-uma-alternativa-para-o-tratamento-da-leishmaniose-visceral/



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



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

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS



Dentre as recomendações, destacaram sobre Transparência e Controle dos Aos e Despesas:

As aquisições de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 deveriam ser imediatamente 
disponibilizadas na rede mundial de computadores, em seção especial da página web 
governamental ou portal da transparência.

Nas informações referentes ao gastos devem constar o nome do contratado, o número de 
sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor total, o objeto e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição.

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



SUGESTÃO

Foto: reprodução internet

http://setelagoas.osbrasil.org.br/
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  PeríodoPeríodo TotalTotal RespondidosRespondidos Não RespondidosNão Respondidos

SETEMBRO A 
DEZEMBRO 2020 35 12 23

MANIFESTAÇÕES ENVIADAS OSB-7L – 2020
PODER LEGISLATIVO

Responder as manifestações demonstra respeito ao trabalho desenvolvido 
pelo OSB-7L e compromisso com a Transparência. 

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

 RESPONDIDOS  NÃO RESPONDIDOS



MODALIDADES TOTAL EDITAIS 
ANALISADOS

PRESENÇAS EM 
CERTAMES

  
MANIFESTAÇÕES

 Pregão Presencial 02 02 00 01

 Pregão Eletrônico 00 00 --- 00

 Concorrência 00 00 00 00

 Convite 01 01 00 01

 Tomada de Preço 00 00 00 00

 Chamada Pública 00 00 00 00

 TOTAL 03 03 00 02

LICITAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL
SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

*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/



DOS 17 VEREADORES, SOMENTE 5 INFORMARAM
 AS DESPESAS E A PRODUTIVIDADE DOS RESPECTIVOS GABINETES:

Os cidadãos de Sete Lagoas agradecem pela Transparência!

RODRIGO 
BRAGA

GILSON 
LIBOREIRO

MILTON 
MARTINS

FABRÍCIO 
NASCIMENTO

GISLENE 
INOCÊNCIA

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



1212 VEREADORES NÃO ENVIARAM  INFORMAÇÕES OU  VEREADORES NÃO ENVIARAM  INFORMAÇÕES OU 
ENVIARAM DE FORMA INCOMPLETA  AO OSB-7LENVIARAM DE FORMA INCOMPLETA  AO OSB-7L

EURO DE 
ANDRADE

ISMAEL 
SOARES

ALCIDES 
LONGO

JOÃO 
EVANGELISTA

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

ALBERTINHO 
JOSÉ

CLÁUDIO 
HENRIQUE



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

JOAQUIM 
GONZAGA JOSÉ PEREIRA

MARCELO 
PIRES

MARLI 
APARECIDA

RENATO 
GOMES

RONALDO 
JOÃO

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



FABRÍCIO NASCIMENTO  
Partido PRB 

MONITORAMENTO DO LEGISLATIVO 

DESPESA SET/2020 OUT/2020   NOV/2020  DEZ/2020 13º     TOTAL 

Remuneração 
do Vereador  R$ 12.577,43 R$ 12.577,43  R$ 12.577,43  R$ 16.769,91  R$ 12.577,43 R$ 67.079,63

Remuneração 
dos 
Servidores

 R$ 19.925,76  R$ 19.925,76  R$ 26.797,93  R$ 43.085,52  R$ 14.526,47  R$ 124.261,44

Locação de 
veículo/Diária  R$ 1.190,00  R$ 1.190,00  R$ 1.190,00  R$ 1.190,00 N/A R$ 4.760,00

Combustível  R$ 120,17  R$ 0,00  R$ 249,00  R$ 100,00 N/A R$ 469,17

Telefonia 
Móvel DISPENSOU TELEFONIA MÓVEL 

Total Gastos 
Mensais R$ 33.813,36 R$ 33.693,19 R$ 40.814,36 R$ 61.145,43 R$ 27.103,90 R$ 196.570,24

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



GILSON LIBOREIRO  
Partido PSL

MONITORAMENTO DO LEGISLATIVO 

DESPESA    SET/20    OUT/20   NOV/20   DEZ/20 13º TOTAL

Remuneração 
do Vereador R$ 12.577,43 R$ 12.577,43 R$ 12.577,43 R$ 16.769,91 R$12.577,43 R$67.079,63

Remuneração 
dos 
Servidores

 R$ 27.722,98  R$ 30.640,75  R$ 21.500,46  R$ 33.470,57  R$ 18.048,31  R$ 131.383,07

Locação de 
veículo/Diária

R$ 1.190,00 R$ 1.190,00 R$ 1.190,00 R$ 1.190,00 N/A R$ 4.760,00

Telefonia 
Móvel DISPENSOU TELEFONIA MÓVEL 

Combustível  R$ 420,00  R$ 0,00  R$ 400,00 R$ 553,00 N/A R$ 1.373,00

Total Gastos 
Mensais

 R$ 41.910,41  R$ 44.408,18  R$ 35.667,89 R$ 51.983,48 R$30.625,74 R$204.595,70

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



GISLENE INOCÊNCIA 
Partido PSD

MONITORAMENTO DO LEGISLATIVO 

DESPESA    SET /20    OUT/20   NOV/20   DEZ/20 13º     TOTAL 

Remuneração 
do Vereador

R$ 12.577,43 
 R$ 12.577,43 R$12.577,43 R$ 16.769,91 R$ 12.577,43 R$67.079,63

Remuneração 
dos Servidores

 R$ 23.209,10  R$ 24.044,82  R$ 23.209,10  R$ 52.673,94  R$ 22.683,15  R$145.820,11

Locação de 
veículo/Diária

R$ 1.190,00 R$ 1.190,00 R$ 1.190,00 R$ 1.190,00 N/A R$ 4.760,00

Combustível  R$ 600,00  R$ 600,00  R$ 400,00  R$ 177,52 N/A R$ 1.777,52

Telefonia  R$ 96,80  R$ 98,22  R$ 96,80  R$ 98,78 N/A R$ 390,60

Total Gastos 
Mensais

 R$ 37.673,33 R$ 38.510,47  R$ 37.473,33 R$ 70.910,15 R$ 35.260,58 R$219.827,86

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



MILTON MARTINS
Partido PSC

MONITORAMENTO DO LEGISLATIVO 

DESPESA SET /20    OUT/20  NOV/20   DEZ/20 13º    TOTAL 

Remuneração 
do Vereador

R$ 12.577,43 R$ 12.577,43 R$ 12.577,43 R$16.769,91 R$ 12.577,43 R$67.079,63

Remuneração 
dos 
Servidores

 R$ 23.332,24  R$ 24.383,13  R$ 23.332,24  R$ 68.735,22  R$ 23.331,74  R$ 163.114,57

Locação

DISPENSOU A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LOCADOS E TELEFONIA 
MÓVEL

Telefonia 
Móvel

Combustível

Total Gastos 
Mensais

 R$ 35.909,67  R$ 36.960,56  R$ 35.909,67 R$ 85.505,13 R$35.909,17 R$230.194,20

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



RODRIGO BRAGA
Partido PV

DESPESA SET/2020   OUT/2020 NOV/2020  DEZ/2020 13º     TOTAL 

Remuneração 
do Vereador

R$ 12.577,43 R$ 12.577,43 R$ 12.577,43 R$ 16.769,91 R$ 12.577,43 R$ 67.079,63

Remuneração 
dos Servidores

R$ 23.851,79 R$ 23.851,79 R$ 25.265,45 R$ 26.139,74 R$ 23.592,74 R$ 122.701,51

Locação
DISPENSOU A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LOCADOS

Combustível

Telefonia 
Móvel

R$ 96,80 R$ 96,80 R$ 96,80 R$ 96,80 N/A R$ 387,20

Total Gastos 
Mensais

R$ 36.526,02 R$ 36.526,02 R$ 37.939,68 R$ 43.006,45 R$ 36.170,17 R$ 190.168, 34

MONITORAMENTO DO 
LEGISLATIVO 

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 3°RQ no site.

VEREADOR(A) DEMONSTRATIVOS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES

FABRÍCIO 
NASCIMENTO

Foram elaborados 14 Projetos de Lei Ordinária, 05 Indicações, 01 Proposta de 
Emenda a Lei Orgânica do Município, 01 Anteprojeto de Lei e 50 Pedidos de 
Providência, 06 Requerimentos Fiscalizatórios e tem 04 Projetos de Lei 
Sancionados no período. 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 09 Requerimentos de Fiscalização.

GISLENE 
INOCÊNCIA

Foram elaborados 15 Requerimentos de Fiscalização e tem 01 Projeto de Lei 
Sancionados no período.

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 3°RQ no site.

VEREADOR(A) DEMONSTRATIVOS DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES

MILTON MARTINS
Foram elaborados 12 Pedidos de Providência, 78 Requerimentos, 01 
Anteprojeto, 10 Projetos de lei, 01 Projeto de lei complementar, 38 
Requerimentos fiscalizatórios e tem 05 Projetos de Lei Sancionados no período.

RODRIGO BRAGA Foram elaborados 09 Pedidos de Providência, 221 Requerimentos, 08 
Anteprojetos de Lei e 04 Requerimentos fiscalizatórios.

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



MONITORAMENTO DO LEGISLATIVO
DEMONSTRATIVO ENVIO DE DADOS COMPLETOS - VEREADORES 

          VEREADORES 1 RQ/18 2 RQ/18 3 RQ/18 1 RQ/19 2 RQ/19 3 RQ/19 1 RQ/20 2 RQ/20 3 RQ/20

Albertinho José não não não sim não sim não sim não

Alcides Longo não sim sim sim sim sim sim não não

Claudio Nacif não sim sim sim sim sim sim sim não

Euro Andrade não não não não não não não não não

Fabrício Nascimento não não não N/A N/A N/A N/A sim sim

Gilberto 
Pereira(suplente) N/A N/A N/A não não não não N/A N/A

Gislene Inocência não não sim sim sim sim não sim sim

Gilson Liboreiro sim sim sim sim sim sim não sim sim

Ismael Soares não não não não não não não não não

João Evangelista não não não não não não não não não

Joaquim Gonzaga não não não não não não não não não

José Pereira não não não não não não não não não

Marcelo Pires N/A não não não não não não não não

Marli Aparecida não não sim sim não não não não não

Milton Martins não sim sim sim sim sim não sim sim

Renato Gomes não não não não não não não não não

Rodrigo Braga não sim sim sim sim sim sim sim sim

Ronaldo João não não sim não não sim sim não não



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



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

setelagoas.osbrasil.org.br
observatorio7l@gmail.com

(31)9 7146-1357

https://www.facebook.com/observatorio7l/

observatorio7l

Obrigado!
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