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PARÁ DE MINAS ADERE FORÇA TAREFA 
CIDADÃ NO BRASIL

Cumprindo seu papel de agente cidadão eficaz, o 
Observatório Social de Pará de Minas assumiu mais um 
desafio – par�cipar da grande aliança nacional de controle, 
denominada como Força Tarefa Cidadã. A inicia�va surgiu 
em meio à pandemia do novo coronavírus, diante da 
permanente necessidade de transparência nas compras 
públicas. O movimento consiste num conjunto de ações de 
monitoramento dos portais de transparência, com foco na 
disponibilização de todas as informações e documentos 
rela�vos às despesas efetuadas pelos municípios e estados 
no enfrentamento à Covid-19.



O monitoramento do Sistema OSB, através da Força Tarefa 
Cidadã, criada para monitorar os gastos dos municípios no 
enfrentamento da Covid-19, já apresenta resultados. Em 
Assis Chateaubriand e Medianeira, no interior do Paraná, o 
acompanhamento do Observatório Social proporcionou 
economia equivalente a R$ 2 milhões. Os dois exemplos, 
por si só, mostram a importância do OSB nessa frente e a 
relevância da en�dade se torna maior ao lembrarmos que 
o Sistema OSB tem 150 unidades filiadas em pleno 
funcionamento nos municípios.

MONITORAMENTO DO OSB IMPEDIU 
PREFEITURAS DE DESPERDIÇAREM R$ 2 
MILHÕES 



"h�ps://www.youtube.com/watch?v=Udm3AVn4ess&t=36s"&HYPERLINK 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=Udm3AVn4essHYPERLINK 
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A intervenção do Observatório Social na grande redução 
dos gastos com a manutenção da frota de motocicletas 
da Prefeitura de Pará de Minas é o tema do vt em que a 
en�dade disputa o Concurso Nacional de Boas Prá�cas 
Cidadãs. O filme tem pouco mais de 90 segundos e 
precisa de muitas cur�das para chegar à grande final. O 
apoio da população é imprescindível. Ajude nessa 
mobilização cur�ndo e compar�lhando o vídeo: 

PARÁ DE MINAS PARTICIPA DE CONCURSO 
NACIONAL – SAIBA COMO AJUDAR NA VOTAÇÃO

about:blank
about:blank
about:blank


Diante da relevância do cargo de vereador e da 
necessidade do bom preparo dos candidatos às eleições 
deste ano, o Sistema OSB vai oferecer um curso de 
formação para os mesmos, em parceria com o Ins�tuto 
Arténa Saber Online. Sem qualquer vínculo par�dário, o 
curso apresentará conteúdos de grande importância: 
é�ca, papel do vereador, campanhas nas redes sociais, 
funcionamento das câmaras e o relacionamento delas 
com as prefeituras.

OSB INVESTE NA FORMAÇÃO DOS CANDIDATOS A 
VEREADOR



A eficácia da atuação do Sistema OSB foi destacada no 
Seminário Internacional de Par�cipação Cidadã, realizado 
no México. A en�dade foi citada como exemplo de uma 
bem sucedida organização que está completando 12 
anos e já registrou mais de R$ 4 bilhões de economia 
para os cofres públicos municipais. Com base nesses 
números Marcos Mendiburu, um dos organizadores do 
seminário, destacou que a existência do OSB no Brasil é 
fundamental como aliada das En�dades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS) para ter presença em todo o território.

OSB GANHA DESTAQUE EM SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ



O Observatório Social de Pará de Minas está integrando a 
comissão formada para acompanhamento dos repasses 
referentes à Lei Aldir Blanc, que vêm em socorro da 
classe ar�s�ca e de entretenimento, que foi muito 
afetada pela pandemia da Covid-19. O convite feito pela 
Secretaria Municipal de Cultura foi jus�ficado pela 
necessidade de dar o máximo de transparência ao 
processo. O município recebeu R$660 mil do governo 
federal para repasses à categoria.

OSB PARTICIPA DO GRUPO DE 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA LEI 
ALDIR BLANC EM PARÁ DE MINAS
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Após verificar possíveis irregularidades na contratação do sistema 
de monitoramento eletrônico, conhecido popularmente por “Olho 
Vivo”, o OSB impugnou a licitação, obtendo a nega�va da esma, 
mo�vo pelo qual encaminhou a situação ao Ministério Público. 
Posteriormente, ao verificar que foram feitos mais de 19 pedidos 
de esclarecimento e 25 modificações na licitação, o OSB também 
encaminhou ao Prefeito o pedido de suspensão da licitação, mas o 
esmo não foi aceito. O Ministério Público já se manifestou, 
afirmando não ter visualizado nenhuma irregularidade. Diante 
disso, o OSB encaminhou o caso ao Tribunal de Contas de Minas 
Gerais e aguarda resposta do órgão.

LICITAÇÃO DO “OLHO VIVO”



Subiu para R$ 569.978,77 o custo da construção da ponte da Rua 
Cardeal Hugolino, interligando os bairros São Francisco, Senador 
Valadares e Dona Tunica. A alteração do valor contratual foi de R$ 
93.719,27 e chamou atenção do OSB porque o Termo Adi�vo foi 
assinado mais de um mês depois da inauguração da obra, ocorrida 
em 2 de março. O Observatório solicitou esclarecimentos da 
Secretaria de Obras e Infraestrutura que, por sua vez, encaminhou 
a documentação e informou que o referido Termo Adi�vo vinha 
sendo agregado desde o mês de dezembro/19, tendo em vista as 
alterações no projeto e a necessidade de serviços decorrentes das 
demandas surgidas, sendo que a finalização da obra, de fato, se 
deu em 10 de março/20.

SECRETARIA DE OBRAS ESCLARECE TERMO ADITIVO 
DE R$ 93 MIL NA PONTE DA CARDEAL HUGOLINO



Pelos critérios do Ranking de Transparência no Combate à Covid-
19, desenvolvido pela Transparência Internacional, o município de 
Pará de Minas obteve 68,35% na avaliação feita pelo Observatório 
Social. É um índice considerado bom, mas pode e deve ser 
melhorado segundo a metodologia adotada na avaliação das 
prá�cas de absoluta clareza, no que diz respeito às contratações 
emergenciais realizadas em respeito à pandemia.

PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS ALCANÇA 68,35% NO 
RANKING DA TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL DA COVID-19



Considerando que o Hospital Nossa Senhora da Conceição está sob 
intervenção da Prefeitura de Pará de Minas e que o mesmo recebe 
recursos públicos, o OSB solicitou algumas informações e a 
publicação dos dados financeiros no Portal da Transparência, já que 
o portal estava desatualizado há mais de um ano. O HNSC atendeu 
a solicitação e imediatamente disponibilizou as informações, com 
as devidas atualizações em seu portal.

OSB SOLICITA MAIS TRANSPARÊNCIA DO 
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO



Tendo em vista que a Prefeitura já possui contrato milionário firmado 
com a Engesp, para realização da limpeza urbana na cidade, o OSB 
ques�onou a Prefeitura sobre os mo�vos que levaram a contratação 
de nova empresa para ajudar na realização desse serviço, sem 
licitação. A indagação foi respondida com a urgência de uma limpeza 
pública mais acentuada, tendo em vista a disparada dos casos de 
dengue no município.

SECRETARIA DE OBRAS ESCLARECE CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO



Depois de aguardar em vão resposta da Prefeitura de Pará de 
Minas sobre a possível situação irregular de sete servidores, o 
Observatório Social recorreu ao Ministério Público, ao Tribunal de 
Contas de Minas Gerais e também à Câmara Municipal, na 
expecta�va de uma tomada de decisões visando à apuração e 
regularização das situações supostamente equivocadas. Entre os 
possíveis problemas iden�ficados, está o de uma Auditora que 
recebe mais de R$ 7 mil e prestava serviços também em outra 
cidade. Após o OSB encaminhar as denúncias, a Prefeitura se 
manifestou no sen�do de que não existe divergência em relação à 
legislação, mas como o assunto con�nua gerando dúvidas o OSB 
aguarda o posicionamento dos órgãos que receberam o pedido de 
providências.

OSB RECORRE A ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA APURAR 
LEGALIDADE NA OCUPAÇÃO FUNCIONAL DE 

ALGUNS SERVIDORES DA PREFEITURA



O Portal da Transparência da Prefeitura de Pará de Minas apresentou 
números que chamaram atenção para algumas das compras feitas pela 
Secretaria Municipal de Educação. Mesmo com as escolas fechadas foram 
inves�dos R$ 163 mil na compra de luvas, aventais e máscaras 
descartáveis, além de protetores �po “face shield”. O OSB ques�onou o 
inves�mento e recebeu documentos confirmando que ele fez parte do 
Protocolo Sanitário do Ministério da Saúde e de uma preparação para o 
retorno das aulas presenciais.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCLARECE INVESTIMENTO 
DE R$ 163 MIL EM EQUIPAMENTOS MESMO COM 

AS ESCOLAS FECHADAS



ALGUMAS COMPRAS REALIZADAS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DA COVID-19



ALGUMAS COMPRAS REALIZADAS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DA COVID-19 (con�nuação)
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Após averiguar junto à Câmara de Pará de Minas um inves�mento no valor de 
R$b82 mil, para uma campanha publicitária sobre o novo coronavírus, bem 
como o pagamento de mais de R$14 mil por dois vídeos ins�tucionais de 30” 
cada, o OSB encaminhou o�cio ao Legisla�vo sugerindo redução nos gastos 
desnecessários com publicidade, visando a�ngir os princípios da moralidade e 
economicidade. Em resposta, a Câmara afirmou que tais gastos estão dentro de 
suas competências e dos valores permi�dos.

OSB SUGERE À CÂMARA MUNICIPAL 
REDUÇÃO DOS GASTOS COM PUBLICIDADE



VEREADORES QUE UTILIZARAM A VERBA INDENIZATÓRIA 

NO QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO/2020)

MARCÍLIO MAGELA DE SOUZA
R$ 3.146,78

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS
R$ 1.648,36

NILTON REIS LOPES
R$ 1.671,27



DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PARÁ DE MINAS NO QUADRIMESTRE

MÊS VALOR 
Maio 579.159,35  
Junho 703.456,02 
Julho 630.702,95 
Agosto 536.790,49  
TOTAL: 2.450.108,81 

 



osbparademinas.org.br

Observatório
SOCIAL DO BRASIL
PARÁ DE MINAS | MG


