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FOCO DO OSB PARÁ DE MINAS

- Transparência na atuação, com parâmetros no OSB BRASIL

- Monitoramento das ações da Prefeitura Municipal

- Monitoramento das ações da Câmara Municipal



OSB – TRANSPARÊNCIA NA ATUAÇÃO
Ÿ Divulgação de suas ações através de canais próprios: site,  

newslettering semanais (E-mail, WhatsApp, Facebook e 
Instagran)

Ÿ Visitas permanentes a empresas, instituições de ensino e 
entidades de classe em geral, para captação de novos 
parceiros e voluntários

Ÿ Reuniões mensais em sua sede com participação dos 
integrantes e demais interessados no movimento cidadão

Ÿ Promoção de palestras junto às instituições de ensino e 
outros estabelecimentos para o fortalecimento da 
consciência cidadã

Ÿ Apoio da imprensa paraminense em divulgações 
periódicas

Visita à Escola Estadual Francisco de Assis Viana, no Distrito de Tavares

Visita ao novo presidente da Câmara Municipal, vereador Marcus Rios de Faria



OSB – REFERÊNCIA EM MINAS GERAIS
Ÿ Com mais de um ano de atuação, o OSB Pará de Minas se 

tornou referência na região Centro-Oeste e também em 
Minas Gerais. A entidade foi o ponto de partida da nova 
frente cidadã da Federação das Associações Comerciais 
de Minas Gerais (Federaminas). Na primeira foto, o 
presidente Emílio Parolini (à dir.) em visita ao núcleo local 
em busca de experiências e sinalizando os caminhos a 
serem percorridos pela sede mineira da Rede OSB.

Diretores do OSB DIVINÓPOLIS em visita à Pará de Minas, buscando experiência

Ÿ O jornal Diário do Comércio 
também abriu espaço para a 
trajetória do OSB Pará de 
Minas. 



Observatório
SOCIAL DO BRASIL

PARÁ DE MINAS



LICITAÇÕES REALIZADAS PELA 
PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS
Período: primeiro quadrimestre/2018

Ÿ 34 Pregões Presenciais (contratação de bens e serviços comuns)

Ÿ 2 Tomadas de Preço (para contratação de obras)

Ÿ 1 Concurso de Projeto (contratação para realização de eventos e 
atividades a�ns)



LICITAÇÕES POR CATEGORIA
Prestação de serviços

Ÿ 6 licitações no valor total de R$ 496.253,68*

Medicamentos/saúde

Ÿ 6 licitações no valor total de R$ 5.946.341,41

Materiais de uso e consumo

Ÿ 10 licitações no valor total de R$ 5.101.151,26 

Obras

Ÿ 2 obras no valor total de R$ 802.758,26

Materiais de obras e infraestrutura

Ÿ 5 licitações no valor total de R$ 2.568.847,92

Materiais permanentes 

Ÿ 4 licitações no valor total de R$ 218.625,00

Alimentação

Ÿ 1 licitação no valor de R$ 80.500,00

Locação

Ÿ 1 licitação no valor de R$ 699.250,00

Evento

Ÿ 1 licitação no valor de R$ 9.900,00

*Uma prestação de serviços não foi incluída na soma das licitações, devido à impossibilidade de cálculo do valor total.



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Diante de possível violação ao Artigo 6º do Projeto de Lei 151/2017 (Lei 
6.154/2017) à Lei 4320/64, que estabelece diretrizes para a elaboração 
do orçamento, o OSB encaminhou o ofício 060/2017 à Comissão de 
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal, 
solicitando emenda de correção às ilegalidades. Como o pedido não foi 
acatado o OSB informou o fato ao Ministério Público que, concordando 
parcialmente com a alegação, encaminhou recomendação à Prefeitura.



IMPUGNADA A LICITAÇÃO PARA COMPRA 
DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

Ao veri�car indícios de irregularidades no Pregão Presencial 05/2018, 
como direcionamento de marca, o que limita a competição, o OSB 
apresentou impugnação do mesmo. Diante disso a Comissão Técnica da 
Prefeitura suspendeu o pregão e depois tomou a decisão de revogá-lo. 
Através dele a Prefeitura pretendia comprar materiais de informática 
pelo valor estimado de R$1.128.407,76.



SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em análise à situação dos servidores da Prefeitura, foi veri�cado o 
possível desvio de função de uma funcionária da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência Social. No portal da Prefeitura consta 
que a mesma estaria lotada no Centro de Convivência dos Idosos, mas 
servidores não con�rmaram sua atuação.

O OSB solicitou esclarecimento e a Prefeitura con�rmou que a mesma 
trabalha no referido local. No entanto, novamente o OSB não obteve a 
con�rmação de sua atuação, razão pela qual noticiou o fato ao 
Ministério Público para averiguação.



ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
Em análise à folha salarial da Prefeitura em janeiro de 2018, foi 
veri�cado que vários pro�ssionais estavam percebendo adicional de 
horas extras superiores ao limite permitido em lei. Alguns deles 
receberam  , mais de 100 horas extras naquele período
quantidade muito superior à permitida.

Em razão disso, o OSB encaminhou ofício à Prefeitura solicitando 
esclarecimentos e cobrando providências para regularização. O OSB 
aguarda resposta da Prefeitura.



AQUISIÇÃO DE MARMITAS

Diante da informação de que a 
Prefeitura de Pará de Minas estaria 
adquirindo marmitas do Hospital Nossa 
Senhora da Conceição, o OSB solicitou 
esclarecimentos, depois de observar a 
ausência de contrato  publicado. 
Observou-se também indícios de 
irregularidades. O OSB aguarda resposta 
da Prefeitura.



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS 
NO BAIRRO SANTOS DUMONT

Durante inspeção nas obras de recapeamento asfáltico em 4 ruas do bairro Santos 
Dumont o Observatório Social constatou que as sarjetas (espaços entre o asfalto e 
o meio-�o) foram construídas com declividade incorreta, acarretando 
alagamentos nas casas próximas, no período de chuvas. A outra irregularidade diz 
respeito a uma rampa de acessibilidade a cadeirantes, obstruída por uma árvore.

Questionada, a Prefeitura informou que o município não pode interferir nas cotas 
de profundidade quando se trata de recapeamento asfáltico, medida que elevaria 
muito o valor dos serviços. Quanto à rampa, o esclarecimento foi de que a 
construção seguiu rigorosamente o projeto aprovado pela Caixa Federal. O 
município já solicitou autorização para modi�cá-la. 



PARALISAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS 
NO BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO

Em análise à construção da Unidade Básica de Saúde no Conjunto Habitacional 
São Vicente de Paulo, representantes do Observatório Social constataram que a 
obra está completamente abandonada e inacabada. 

Devido à aproximação do prazo �nal do convênio, o OSB encaminhou ofício à 
Prefeitura de Pará de Minas, solicitando esclarecimentos. A resposta foi de que 
houve necessidade de alteração do projeto arquitetônico, de modo a atender as 
necessidades do município. A Secretaria Municipal de Saúde solicitou as devidas 
adequações e aguarda os trâmites operacionais. Também foi informado que a 
empreiteira vencedora da licitação foi noti�cada várias vezes pelo 
descumprimento das cláusulas contratuais, o que resultou na rescisão do 
contrato unilateralmente. 



MONITORAMENTO 

CÂMARA MUNICIPAL 
DE PARÁ DE MINAS



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS VEREADORES

 

Função 
Legislativa

Elaborar as leis
Discutir e 

votar projetos de 
lei

Função 
Fiscalizadora

Poder e dever de 
fiscalizar a 

administração

Cuidar da 
aplicação dos 
recursos e da 

observância do 
orçamento

Fiscalizar através 
de pedido de 
informações

Função de 
Assessoramento 

ao Executivo

Apoio e discussão 
sobre políticas 

públicas

Poder de 
emendar

Realização de 
audiências 
públicas

Função 
Julgadora

Apreciação das 
contas públicas 

dos 
administradores

Apuração de 
infrações político-

administrativas





GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Detalhamento do úl�mo 
quadrimestre/2017

JANEIRO R$ 500.656,90

FEVEREIRO R$ 378.458,87

MARÇO R$ 374.154,60

ABRIL R$ 343.298,21

TOTAL: R$ 1.598.538,58

SUBSÍDIO DOS VEREADORES
O vereador de Pará de Minas é remunerado 
mensalmente com o valor de R$ 8.944,11 (rendimento 
bruto). Somando-se o subsídio dos 17, o custo mensal 
chega a R$ 152.049,87. Vale ressaltar que cada 
Vereador tem direito a um assessor, cujo salário-base é 
de R$ 2.245,73.

*Dados retirados do Portal da Transparência da Câmara.



VERBA INDENIZATÓRIA

Depois de quase um ano de tentativas para obter acesso a todos os 
documentos relativos aos gastos dos vereadores com a verba indenizatória, o 
OSB impetrou, em abril de 2018, mandado de segurança com esse objetivo.

Posteriormente, a Câmara Municipal liberou o acesso aos documentos e 
assim foi requerida a extinção do processo. Os documentos relativos ao atual 
exercício foram digitalizados e já estão sendo analisados pela equipe do OSB.



PAGAMENTO DE QUINQUÊNIOS A 
SERVIDORES COMISSIONADOS

Ao veri�car que a Lei Complementar nº 6.047/2017 (Plano de cargos e 
carreiras dos servidores da Câmara) só permitia o pagamento do adicional 
por tempo de serviço após o término do estágio probatório, ou seja, apenas 
aos efetivos, o OSB solicitou à Câmara providências referentes ao pagamento  
efetuado a alguns servidores comissionados. 

Observou-se, no entanto, que a lei anterior tratava o assunto de maneira 
diversa.  Assim sendo, �cou con�rmada a legalidade do referido pagamento.



DENÚNCIA AO TRIBUNAL DE CONTAS

Por entender que 7 cargos comissionados existentes na Câmara 
Municipal deveriam de ser de provimento efetivo, o OSB encaminhou 
denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, solicitando 
que seja determinada a alteração da legislação respectiva, bem como a 
inclusão dos cargos em concurso público. O OSB aguarda a decisão.



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA 
ATIVIDADE PARLAMENTAR

As análises feitas pelo OSB não consideram somente a realização de atividades dos vereadores. A 
qualidade da atuação é que diferencia os critérios de alcance, relevância e grau de modi�cação.
A legenda que aparece ao lado do grá�co de cada vereador mostra o número de proposições 
apresentadas (projetos de lei, emendas, requerimentos, etc) e das reuniões que ele participa nas 
comissões internas da Câmara. É a partir daí que surge a classi�cação em quatro categorias: Baixíssimo, 
Baixo, Médio e Alto Impacto.

Já o grá�co, que também aparece na lâmina individual, complementa a classi�cação e deve ser avaliado 
conjuntamente com a legenda. EXEMPLO: um vereador que tenha apresentado 20 proposições (5 de Alto 
e 15 de Baixo Impacto) vai aparecer no grá�co com apenas 25% de Alto Impacto. Esse resultado se deve à 
média do cálculo. Outro vereador no entanto, pode ter apresentado apenas 2 proposições (1 de Alto e 
outra de Baixo Impacto). Tirada a média, o Alto Impacto chegará a 50%.
E a pontuação que aparece no quadrante verde representa a soma da multiplicação dos trabalhos de cada 
vereador, determinando sua posição �nal na avaliação do OSB.
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