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Perfil do  Observatório Social  
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Data de Fundação 03/03/2016

Relação de entidades parceiras 49 Entidades apoiadoras e 

mantenedoras

Estrutura da equipe Cerca de 30 voluntários, uma 

assistente administrativa, uma 

coordenadora de Projetos e um 

coordenador de Marketing

Prestação de Contas Balanço: receitas x despesas

Relatório de Atividades Atividades executadas durante o 3º 

quadrimestre de 2020



Perfil do Municipio

População / IDHM 12,11 milhões; IDHM: 0,805

Orçamento do Município * R$ 68.968.346.491,00 (2020)

Orçamento per capita R$  5.747,36/ habitante

Número de Vereadores 55 vereadores

Orçamento do Poder 

Legislativo *
R$ 1.001.677.301,00

saopaulo@osbrasil.org.br osb-saopaulo.org.br

(*) Dados obtidos no site https://www.saopaulo.sp.leg.br/orcamento2020/ 



Atividades Realizadas/ Projetos
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Monitoramento de Licitações

Coordenação: Letticia Rey

Reuniões com a equipe de voluntários

7 reuniões em : 15/09, 29/09,  13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 08/12, 

a) Análise de processos de aquisição e contratação com dispensa de licitação, 

relacionadas ao combate à Covid 19. 

- Conclusão dos relatórios referentes aos contratos de março a julho de 

2020.
- Apresentação do desenvolvimento parcial do trabalho, com os primeiros 

resultados, em live no facebook, em 29 de outubro;

- protocolo de denúncia junto ao TCM e à CGM, a respeito de contratação de 

testes PCR com inconsistências nas pesquisas de preços. 
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Monitoramento de Licitações

b) Definição dos tópicos que integrarão o Plano de Ação para 2021 (reuniões 

preliminares)

- Acompanhamento sistemático de processos licitatórios;

- Avaliação de Política Pública : Creches 
- Administradas pela Prefeitura;

- Conveniadas;

- Credenciadas;

- Oferecimento de bolsa-creche.

- Monitoramento de processo de concessão de cemitérios (Edital suspenso pelo 
TCM-SP);

- Busca de alternativas para construção de plataforma que integre o orçamento e 

sua execução, nos diversos processos licitatórios (Equipe de voluntários TI vem 

trabalhando na definição dos dados necessários) – Inscrição em editais que 

possam propiciar o financiamento do trabalho. 
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Apoio ao Conselhos Municipais
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Projeto : Avaliação da Política Pública – Núcleos de Convivência do Idoso (NCI)

Coordenador: Rubens Casado

Quantidade de voluntários: 05;

Reuniões e atividades

Devido ao contexto da Pandemia e do grupo de voluntários e voluntárias do projeto ser composto 
majoritariamente por pessoas do grupo de risco, o projeto foi paralisado até que a situação no 

município permita a retomada dos trabalhos.  



Monitoramento do Legislativo

Coordenadora: Gioia Tumbiolo Tosi
Quantidade de voluntários: 10
8 Reuniões realizadas: 08/09, 22/09, 06/10, 20/10, 03/11, 17/11, 01/12, 15/12.

a) Eleições 2020 
- Realização de posts em redes sociais sobre o papel do Legislativo,  dentro da 

Programação Eleições Conscientes, em parceria com “EngajaMundo”.
- Parcerias para assinatura dos documentos de compromisso em conjunto: Voto 

Consciente, Adote um Vereador e MCCE –Movimento de Combate à Corrupção 
Eleitoral.

- Encaminhamento de proposta de carta compromisso a partidos políticos para que 
solicitem a adesão de candidatos a prefeito e vereadores – Não foi obtida nenhuma 
resposta! Necessária reavaliação do escopo da ação em São Paulo e de outras formas 
de contato (em função da pandemia, tudo foi realizado via e mail).

- Encaminhamento de proposta de carta compromisso a e-mail dos vereadores – Duas 
respostas obtidas.
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Monitoramento do Legislativo

a) Eleições 2020 - continuação

- Participação em programa de entrevistas a candidatos a prefeito, a convite da 

organização São Paulo não pode parar: 

-Entrevistados Andrea Matarazzo e Celso Russomano. 
Não foi possível entrevistar os demais candidatos, em função de problemas de 

agenda, devido ao curto período de campanha eleitoral. 

O programa teve transmissão ao vivo pelo Youtube, alcançando de 3500 a 4000 

participantes. Formulamos perguntas juntamente com outras três organizações 

da sociedade civil.

- Relatórios elaborados e inseridos no site. 
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Monitoramento do Legislativo
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b) Projeto de Avaliação da Câmara e levantamento de dados dos vereadores 

individualmente

- Apresentação, via Facebook da Escola do Parlamento da Câmara 

Municipal, dos resultados dos levantamentos de 2017 a 2019, em 23 de 

setembro.

Em decorrência da apresentação, a rádio CBN divulgou alguns dos 

resultados obtidos (matéria no site OSB-SP).

- Envio do relatório final a todos os vereadores em exercício;

- Início dos levantamentos relativos ao ano de 2020, com a distribuição da 

tarefas de classificação dos projetos propostos pelos vereadores no período;



Monitoramento do Legislativo
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- Encaminhamento, em 13 de outubro,  de ofício ao Presidente da Câmara, 

vereador Eduardo Tuma, com cópia para todos os integrantes da Mesa 
Diretora, com recomendação de revisão na forma de distribuição de verbas 

para a manutenção dos gabinetes, conforme trecho abaixo:

“Visando à racionalização de tais gastos e, eventualmente sua redução, não somente pela atual
situação econômica decorrente da crise sanitária que estamos enfrentando, mas pela austeridade que

deve pautar as escolhas de quem é responsável pela gestão dos recursos públicos, gostaríamos de
recomendar ao Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e à Mesa Diretora no atual
mandato: que sejam realizados estudos imediatos para o estabelecimento, a partir da próxima

legislatura, de valores máximos por rubrica de classificação das despesas e não mais por limite
global anual”.

Obs. – O ofício deverá ser reencaminhado para o novo Presidente da Câmara e Mesa Diretora.



Educação Fiscal nas Escolas 
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Projeto: Aprendendo a Fiscalizar

Coordenadora: Gioia Tumbiolo Tosi (em parceria com Colab-USP,  Rede de 

Conhecimento Social, ETEC-Cepam)

Quantidade de voluntários: 8 (cedidos pelos parceiros, do OSB-SP nenhum)

Projeto paralisado devido à Pandemia e à suspensão de aulas nas escolas 

públicas 



Acompanhamento da Execução Orçamentária do 

Município
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Projeto: Cuidando do Meu Bairro

Coordenadora: Lettícia Rey

Voluntários: 01

Atividades desenvolvidas:

- Elaboração de proposta para projeto de pesquisa e inclusão dos dados no portal 

156 (reclamações e denúncias da Prefeitura) em parceria com COLAB-USP e 
Associação Viva Aclimação.  



Incentivo ao Pequeno e Microempreendedor para 

contratar com Poder Público
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- Início de parceria com instituição de ensino COLLIS, para realização de 

projeto piloto de formação para Pequena e Microempresa na contratação 

com o Poder Público (previsão para fevereiro de 2021);

- Elaboração preliminar de conteúdos e busca de instrutores;

- Aguardando orientações do OSB para nova plataforma que possibilite a 

comunicação de editais de licitação a pequena e microempresa, de acordo com 
seu objeto de trabalho;

- Busca de parceria de TI.
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- Comunicação e Marketing

- Gestão de Pessoas

- Administrativo- Financeiro

- Relações Institucionais e Sustentabilidade
- Conselho de Administração 

Outras áreas da Organização



Atividades permanentes
- Criação de newsletter;

- Produção de matérias sobre os projetos;

- Produção de releases e divulgação;

- Divulgação de Artigos;

- Atualização de redes sociais.

Cobertura e divulgação de lançamentos e eventos no período
- - Lançamentos dos relatórios do Monitoramento do Legislativo e do Monitoramento de 

Licitações;

- - Webinário com a Escola do Parlamento;

- - Consultoria de Comunicação da ESPM Social;

- - ENOS 2020 e DBA.

Inserções na mídia
- - 23/10/20 - Jornal da CBN 1° edição, com Milton Jung, sobre Monitoramento do 

Legislativo;

- - 24/12/20 - Entrevista da presidente ao programa Bora Brasil, com Joel Datena, da 

Rádio Bandeirantes, sobre o aumento de mais de 46% nos salários do prefeito.
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Comunicação e Marketing
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• Implementação da dinâmica virtual do processo de entrada dos 

voluntários;

• Capacitação online da nova gestora;

• Inicio da implementação da capacitação online de voluntários (ead ou 
video chamada);

• Mudança das vagas no Atados (vagas por projeto ou demandas 

específicas como no caso do setor de gestão de pessoas);

• Fluxograma de recepção e afastamento de voluntários;

• Treinamento Sesc/PR;
• Treinamento Atados;

• Controle planilha de voluntários ativos e desligados;

• Controle e arquivamento da documentação dos voluntários;

• Levantamento de dados para certificados.

Gestão de Pessoas
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- Abertura de conta no Sicredi e encerramento no Itau, para economia de 

recursos;

- Evento online de Prestação de Contas;

- Logistica para coleta de assinatura de sócio-fundadores;
- Backup conteúdo site e e-mails antigos;

- Registro da documentação em cartório e atualização nos diversos órgãos, em 

função da eleição da nova diretoria;

- Confecção de material de apoio para utilização dos recursos do Microsoft 

Teams;
- Treinamento nova gestora de RH

- Implementada a nova rotina de remessa de documentos à contabilidade, para 

emissão de balancetes mensais;

- Controle horas voluntários da comunicação e administrativo;

- Palestra inicial para novos voluntários;
- Implementado o envio de balancetes ao Conselho Fiscal mensalmente, para 

evitar acúmulo de atividades ao final do ano.  

Administrativo-Financeiro 
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Fluxo de caixa 3º quadrimestre 
SALDO* 24.045,84R$                                                        21.114,48R$                                                      17.013,17R$                                                      13.916,95R$                                                                

JUROS INVESTIMENTOS 8,47R$                                                                    4,41R$                                                                 2,99R$                                                                 1,52R$                                                                            

MANTENEDORES 6.000,00R$                                                           6.000,00R$                                                        6.000,00R$                                                        6.000,00R$                                                                   

SÓCIO CONTRIBUINTE 1.150,24R$                                                           900,08R$                                                            600,00R$                                                            901,13R$                                                                       

CONTRIBUIÇÃO PF 500,00R$                                                               100,00R$                                                            201,53R$                                                            

TOTAL DE RECEITAS  7.658,71R$                                                           7.004,49R$                                                        6.804,52R$                                                        6.902,65R$                                                                   

TOTAL DISPONÍVEL 31.704,55R$                                                        28.118,97R$                                                      23.817,69R$                                                      20.819,60R$                                                                

CONTRIBUIÇÃO À REDE OSB 110,00R$                                                               110,00R$                                                            110,00R$                                                            110,00R$                                                                       
DESPESA COM LOCOMOÇÃO 53,13R$                                                                 116,86R$                                                            -R$                                                                   53,24R$                                                                         
DESPESA COM REUNIÃO -R$                                                                      -R$                                                                   -R$                                                                   -R$                                                                              
SALARIO - FUNCIONARIOS 1.962,24R$                                                           1.962,24R$                                                        1.962,24R$                                                        1.962,24R$                                                                   
FÉRIAS - FUNCIONÁRIOS -R$                                                                      -R$                                                                   -R$                                                                   -R$                                                                              
13 FUNCIONÁRIOS 1.070,38R$                                                        887,49R$                                                                       
ENCARGOS TRABALHISTAS 917,07R$                                                               917,07R$                                                            917,07R$                                                            1.727,10R$                                                                   
VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO -R$                                                                      -R$                                                                   -R$                                                                   -R$                                                                              
VALE REFEIÇÃO FUNCIONARIO 954,56R$                                                               454,56R$                                                            295,52R$                                                            454,40R$                                                                       
IMPRESSOS GRÁFICOS - DIGITALIZAÇÃO DE MATERIAIS 12,00R$                                                                 10,00R$                                                              -R$                                                                   

MATERIAL DE ESCRITÓRIO -R$                                                                      -R$                                                                   -R$                                                                   -R$                                                                              
LOCAWEB - HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAIL INSTITUCIONAIS 45,90R$                                                                 45,90R$                                                              45,90R$                                                               45,90R$                                                                         
TAXAS CARTÓRIO -R$                                                                      -R$                                                                   -R$                                                     
CORREIOS -R$                                                                      -R$                                                                   -R$                                                                   -R$                                                                              
TARIFA DE BOLETO 64,00R$                                                                 56,00R$                                                              56,00R$                                                               60,00R$                                                                         
SISTEMA NIBO  DE CONTABILIDADE 89,00R$                                                                 89,00R$                                                              89,00R$                                                               89,00R$                                                                         
MENSALIDADE CONTA BANCÁRIA 86,00R$                                                                 86,00R$                                                              86,00R$                                                               106,36R$                                                                       
DESPESAS BANCARIAS SICREDI 1,00R$                                                                 
MENSALIDADE  CONTA BANCARIA SICREDI 99,99R$                                                              99,00R$                                                               49,50R$                                                                         

PREST. SERV COORDENAÇÃO DE PROJETOS 3.000,00R$                                                           3.000,00R$                                                        1.636,00R$                                           3.000,00R$                                                                   
PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMUNICAÇÃO 1.000,00R$                                                           1.000,00R$                                                        1.000,00R$                                                        1.000,00R$                                                                   

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARKETING - adiantamento Abril -R$                                                                      -R$                                                                   -R$                                                                   

PRESTAÇÃO SERVIÇOS TI - ANDRES 480,00R$                                                            
Tarifa excedente Itau 20,36R$                                                                 20,36R$                                                              50,90R$                                                               -R$                                                                              

CONTABILIDADE (Monello) - adiantamento Abril 1.208,62R$                                                           1.208,62R$                                                        1.208,62R$                                                        1.208,62R$                                                                   

13o Monello 604,30R$                                                            604,30R$                                                                       

Monello Serviços atualização Receita Federal 1.000,00R$                                                        
ENCARGOS MONELLO 139,08R$                                                               79,20R$                                                              118,81R$                                                            128,81R$                                                                       
Track mob - sistema captação de recursos 550,00R$                                                            550,00R$                                                                       
REVISTA FILANTROPIA 91,60R$                                                                 
SERASA 459,00R$                                                               
DRIVE 99,99R$                                                                 
ANUIDADE HOSPEDAGEM CUIDANDO DO MEU BAIRRO - REEMBOLSO 210,00R$                                                            
MOTOTAXI 160,00R$                                                            
ENCARGOS MONELLO - 277,52R$                                                               
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO 10.590,07R$                                                        11.105,80R$                                                     9.900,74R$                                                        12.058,06R$                                                                
SALDO DO PERÍODO 21.114,48R$                                                        17.013,17R$                                                      13.916,95R$                                                      8.761,54R$                                                                   

RECEITAS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

DESPESAS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
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- Prospecção de novas parcerias;

- Reunião para formalização de parceria com IGESC e APF;

- Plano de captação de recursos – Assinatura de contrato com 

empresa Trackmob, para mobilização;

- Obtenção de computador em doação, da FADESP –

Federação de Advogados do Estado de São Paulo (para 
utilização na execução do Plano de captação). 

Relações Institucionais e Sustentabilidade 
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- Reunião de posse em 14-09, com 18 membros integrantes;

- Realização de 4 reuniões: 14/09, 19/10, 16/11 e 14/12;

- Criação de 3 Grupos de Trabalho compostos por integrantes do colegiado e

responsáveis pelas áreas : Comunicação com a Sociedade, Captação de Recursos,

Prospecção de parcerias em TI.

- Integração com o Conselho de Administração e participação na sugestão de

proposições e soluções.

Conselho Consultivo 
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1. Realização de Assembleia Geral Ordinária, em 14 de setembro com 

apresentação da prestação de contas do 2º quadrimestre de 2020, e avaliação 

dos efeitos da pandemia nas atividades e sustentabilidade da organização.

.2. Retomada de atuação efetiva do Conselho Consultivo 

Conselho de Administração
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3.  Formação de Diretores e Coordenadores

Tendo em vista a proliferação de cursos em plataformas on line, foi possível 

incrementar a formação de diretores, coordenadores e voluntários. Neste 

quadrimestre, pelo menos um dos colaboradores participou de:

- Jornalismo Investigativo – ofertado pela ABRAJ;
- Comunicação Política – ofertado pela Escola do Parlamento da Câmara Municipal;

- Educação Fiscal e Cidadania – ofertado pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul em parceria com o Instituto de Justiça Fiscal;

- Dados Abertos para Controle Social – ofertado pela CGU.

Conselho de Administração
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4. Início da elaboração do Plano de Ação para 2021, com apresentação de propostas 

preliminares nas diversas áreas;

5. Consultoria ESPM

- Realização de reuniões com equipe da consultoria;

- Recepção de relatório;
- Possibilidade de parceria para divulgação do OSB-SP entre os estudantes da 

instituição;

6. Premio Febrafite 2020  de Educação Fiscal 

- Inscrição de dois projetos no Prêmio e realização da primeira etapa 

(entrevista);
Obs – A previsão de divulgação dos finalistas era novembro de 2020, mas foi 

adiada para 2021, em função da pandemia. 

7. Inscrição no Fórum de Gestão Compartilhada – São Paulo governo aberto. 

Conselho de Administração
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- Incremento da captação de recursos – recomposição dos valores pré-

pandemia e capacidade de contratação de estagiários e aumento do 

quadro de colaboradores; 

- Obtenção de parceria em TI – extração de dados;

- Aumento de visibilidade da organização – incremento de plano de 

comunicação.

Principais desafios para 2021


