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RELATÓRIO DO
2º QUADRIMESTRE/2019

OSB GANHA PRÊMIO
INTERNACIONAL EM EVENTO
REALIZADO NO MÉXICO
No México, o LATAM Smart City Awards
anunciou que o prêmio na categoria
Equidad y sociedad colabora va era do
Observatório Social do Brasil. O evento
tem um conceito amplo, incluindo a
atuação de par cipação social e de
mudança de postura da sociedade, que é o
que propõe o Sistema OSB.

3º CONGRESSO NACIONAL
PACTO PELO BRASIL
. Mais de 100 Observatórios Sociais (17

estados brasileiros)
. 8 painéis temá cos, 15 workshops e mais
de 50 palestrantes
. TEMÁTICA: Ações e perspec vas de
enfrentamento à corrupção no país
PONTOS DEFINIDOS:
. Necessidade de implementação de mais
ações ﬁscais para as novas gerações
. Criação de um comitê para es mular, em
2020, a votação em candidatos é cos e
comprome dos com a transparência
polí ca

ROTARY INTERNACIONAL
ANUNCIA APOIO AO OSB
Em visita a Pará de Minas o Governador do
Distrito 4760 do Rotary Internacional,
Nelson Fonseca Leite, se entusiasmou a tal
ponto com o papel do OSB na sociedade
que anunciou a decisão de divulgar o
movimento para os rotarianos. A inicia va
se deve ao reconhecimento de que tanto o
OSB como o Rotary trabalham pela é ca, o
social e, acima de tudo, prezam o bem
comum.

ENCONTRO EMPRESARIAL
EM DIVINÓPOLIS
Pres giando o OSB de Divinópolis,
representantes de Pará de Minas
marcaram presença no evento que
reuniu empresários na busca de mais
apoio à causa cidadã.

CAFÉ COM O CIDADÃO
Fortalecendo sua linha de atuação,
junto à sociedade civil organizada, o
Observatório Social de Pará de Minas
está inves ndo também em encontros
periódicos para divulgação de suas
metas e busca de mais apoio.

REPRESENTANTES DO PROJETO
MULHERES EM SINERGIA VISITAM
OSB – CONDUTA COLETIVA
APROXIMA INTERESSES
Representantes do projeto Mulheres em
Sinergia visitaram o OSB e na troca de
experiências ﬁcou evidenciado o interesse
cole vo das duas en dades. O movimento
delas é pelo empoderamento feminino,
apostando na força da capacitação e na
conexão em busca de suas realizações
proﬁssionais. O lema: “Sozinhas, somos boas.
Juntas, somos muito melhores”.
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SAÚDE E EDUCAÇÃO
Todo município deve inves r na Saúde e na Educação 15% e 25%,
respec vamente, das receitas de impostos e transferências
obrigatórias. Em Pará de Minas, de janeiro a julho/19, o valor
aplicado na Saúde totalizou R$ 24,8 milhões, representando 28,4%,
enquanto o valor des nado à Educação somou R$ 21,5 milhões,
representando 24,1%.

MÉDIA DE SERVIDORES NA PREFEITURA

Ano

Quantidade
média

2015
2016
2017
2018

2881
2861
2789
2959

2019
até
agosto

3658

Valor total
R$ 82,1 milhões
R$ 87,2 milhões
R$ 89,5 milhões
R$ 95,5 milhões
R$ 101,5 milhões
(gasto previsto
informado para o ano
todo)

CONCURSO PÚBLICO PARA VIGIAS
Em 2018, foi realizado o concurso público com oferta de vagas para
a função de Vigia, no entanto, o OSB apurou contratações de
proﬁssionais que não se encontravam na lista dos aprovados,
mesmo após a homologação do mesmo. A Prefeitura informou que
a situação estava sendo regularizada. No entanto, o OSB
encaminhou novo o cio solicitando mais informações e a resposta
foi que está em tramitação na Câmara um projeto de lei visando
regularizar a situação.

ACESSO A DOCUMENTOS RELATIVOS À
CONCESSÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
Depois de três tenta vas frustradas, uma vez que a concessionária Águas de Pará
de Minas não liberou informações sobre os seguros obrigatórios que devem ser
man dos em favor do município e dos consumidores, o OSB recorreu ao
Ministério Público recentemente, solicitando providências. A resposta veio agora,
sete meses depois, através da ARSAP (Agência Reguladora dos Serviços de Água e
Esgoto de Pará de Minas, que recebeu as informações e as repassou ao
Observatório Social. Através de cópias de inúmeros arquivos eletrônicos, ﬁcou
comprovado que a empresa tem cumprido o contrato ﬁrmado com o município.
Diante disso, o OSB já informou ao MP que a solicitação foi atendida.

LIMPEZA URBANA
O OSB solicitou informações relacionadas à limpeza urbana de Pará de
Minas, cuja responsabilidade é da concessionária Engesp Construções
Ltda. Foram ques onadas as formas de ﬁscalização e o planejamento dos
serviços prestados. A empresa informou que os serviços são ﬁscalizados
por servidores municipais e que o planejamento parte da Prefeitura, por
meio do gestor do contrato. Também foram solicitados os valores
arrecadados com a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos em 2017 e 2018 e a
informação foi, respec vamente, R$ 6.727.261,03 e R$ 8.695.437,77.

CÓDIGO DE DEFESA DO
USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO
O Código de Defesa do Usuário de Serviço Público (Lei nº
13.460/17) entrou em vigor no Município em junho deste
ano. Em vista disso, o OSB solicitou informações à
Prefeitura a respeito da implementação da citada Lei e
aguarda resposta.

CONCURSO DE PROJETOS PARA
ANIVERSÁRIO DA CIDADE
O OSB impugnou o Concurso de Projetos da Prefeitura, para realização da
festa comemora va aos 160 anos de Pará de Minas pelo valor de R$
140.000,00. O mo vo foi a não publicação no prazo determinado por lei e
o fato de alguns ar stas terem conﬁrmado par cipação no evento antes
mesmo da licitação acontecer, o que poderia se tratar de uma
irregularidade, dentre outras coisas. Mas a impugnação foi negada, sob o
argumento de que o prazo a ser obedecido seria o da legislação municipal
sobre Concurso de Projetos e não o da Lei Geral de Licitações e que a
impugnação era subje va.
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GASTOS GERAIS DA CÂMARA MUNICIPAL
NO SEGUNDO QUADRIMESTRE/2019
Detalhamento do segundo
quadrimestre/2019
MAIO

R$ 455.293,43

JUNHO

R$ 543.650,75

JULHO

R$ 444.864,23

AGOSTO

R$ 609.912,76

TOTAL: R$ 2.053.721,17

Receita es mada para o ano de 2019:
R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil
reais).
Total de gastos com pessoal informados para 2019:
R$ 5.560.090,40 (cinco milhões quinhentos e
sessenta mil e noventa reais e quarenta centavos).
Fonte: h ps://ﬁscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/ e Portal da Transparência da
Câmara

Fonte: Portal da Transparência da Câmara Municipal de Pará de Minas

ALGUMAS SAÍDAS DO ALMOXARIFADO

Fonte: Portal da Transparência da Câmara Municipal de Pará de Minas

UTILIZAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
Maio: 524,47 (Combus vel)
Junho: 532,50 (Combus vel)
Julho: 730,36 (Combus vel)
Total: 1.787,33

MARCÍLIO MAGELA DE SOUZA
Maio: 867,43(Combus vel)
Junho: 709,47 (Combus vel)
Julho: 799,41 (Combus vel)
Total: 2.376,31

NILTON REIS LOPES
Maio: 308,32(Combus vel)
Junho: 384,29 (Combus vel)
Julho: 460,59 (Combus vel)
Total: 1.153,20

Vereadores que não u lizaram verba indenizatória
nos meses de maio, junho e julho/19

CARLOS ROBERTO LÁZARO

ÊNIO TALMA FERREIRA DE REZENDE

JOSÉ SALVADOR MOREIRA

GLADSTONE CORREIA DIAS

MÁRCIO EUSTÁQUIO RODRIGUES

MÁRIO JUSTINO DA SILVA

RODRIGO ALVES MENESES

MÁRCIO LARA

Vereadores que renunciaram à verba indenizatória

DANIEL DE MELO OLIVEIRA

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS

DILHERMANDO RODRIGUES FILHO

MARCUS VINÍCIUS RIOS FARIA

LEANDRO ALVES ALMEIDA FERREIRA

RODRIGO VARELA FRANCO

PAUTA ANTECIPADA DAS REUNIÕES
DA CÂMARA
Visando uma par cipação mais efe va da população nas reuniões ordinárias
da Câmara de Pará de Minas, realizadas semanalmente, o OSB solicitou
informações sobre a possibilidade de publicação antecipada da pauta. Não
houve resposta e a solicitação foi reiterada. Como a Câmara manteve o
posicionamento, o Observatório encaminhou o cio ao Ministério Público
pelo descumprimento da Lei de Acesso à Informação. Recentemente o OSB
recebeu manifestação do Legisla vo, alegando que é di cil publicar a pauta
com antecedência diante da possibilidade de oscilação nos temas. No
entanto, mesmo assim, a divulgação seria feita a par r de 16 de setembro,
com a ressalva das possíveis alterações. O MP já foi informado.

AUXÍLIO TRANSPORTE E DIÁRIAS DE
VIAGEM
- Divergência no pagamento de auxílio transporte a um servidor da Câmara
levou o OSB a solicitar informações a respeito.
- Dúvidas e divergência no pagamento das diárias de viagem a um servidor
da Câmara também levaram o OSB a pedir esclarecimentos.
NAS DUAS SITUAÇÕES, A CÂMARA NÃO RESPONDEU NEM AO PRIMEIRO
NEM AO SEGUNDO OFÍCIO. DIANTE DISSO, O OSB RECORREU AO
MINISTÉRIO PÚBLICO ALEGANDO DESCUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO À
INFORMAÇÃO. RECENTEMENTE AS RESPOSTAS CHEGARAM E O OSB DEIXOU
O MP CIENTE DO FATO.

OSB VAI À CÂMARA MUNICIPAL
Representantes do OSB par ciparam de reunião com os vereadores para
tratar de assuntos de interesses cole vos, entre eles a des nação da
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) e as
excessivas horas extras de alguns servidores da Prefeitura. O Relatório
Quadrimestral do OSB também foi abordado e ganhou novo formato. Agora,
o Observatório aguarda informações sobre as medidas que os vereadores
asseguraram que iriam tomar.

CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA NA
CÂMARA MUNICIPAL
O OSB acionou o Ministério Público para tratar da pretensão da Câmara em
terceirizar o serviço de recepcionista, pelo valor mensal de R$ 5.256,00.
Foram apresentadas várias considerações, especialmente no que se refere ao
fato de a Câmara ter transformado, em abril deste ano, o cargo de
Recepcionista em Agente Execu vo para, no úl mo mês de agosto, realizar a
terceirização da função. Ao avaliar as jus ﬁcadas, o MP recomendou a
suspensão da licitação. No entanto, ao receber a resposta da Câmara
entendeu que não havia ilegalidade e liberou a contratação.
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