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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 70 voluntários, dois 

estagiários, duas coordenadoras de 

Projetos e um coordenador de 

Marketing

Prestação de Contas Balanço: receitas x despesas

Relatório de Atividades Atividades executadas durante o 2º 

quadrimestre de 2021



Perfil do Municipio

População / IDHM 12,32 milhões; IDHM: 0,805

Orçamento do Município * R$ 67.962.707.820,00 (2021)

Orçamento per capita R$  5514,11/ habitante

Número de Vereadores 55 vereadores

Orçamento do Poder 

Legislativo *
R$ 1.032.534.455,00
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(*) Dados obtidos no site https://www.saopaulo.sp.leg.br/orcamento2021/ 



Atividades Realizadas

Programas/Projetos
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Monitoramento de Licitações

Coordenação: Letticia Rey (até 07/2021) e Bruna Cesar (a partir de de 08/2021). 

Realização de 9 reuniões com a equipe de voluntários:

• Analise de dispensas de licitação de Contratos emergenciais COVID-19: Foram 

distribuídos, para análise dos voluntários, os 297 processos divulgados pela 

prefeitura, 192 (64%) já foram analisados.

• 255 desses processos têm como objeto o ‘Credenciamento de restaurantes ou 

similares para fornecimento de refeições’ e devido a recorrência não foram 

detectados grandes problemas.

• As possíveis discrepâncias apontadas foram divididas em quadros relativos ao 

segundo semestre de 2020 e ao primeiro de 2021 e são apresentadas a seguir.   
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Monitoramento de Licitações
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Monitoramento de Licitações
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Monitoramento de Licitações

Contratos emergenciais Covid 19 (continuação)

- Os números de processos analisados e respectivas discrepâncias apontadas serão inseridos
no site do OSB-SP para consulta.

- Quanto ao relatório individual de cada processo, caso haja interesse, poderão ser
disponibilizados por meio de requisição ao e-mail da Coordenação do projeto.
(saopaulo.coordenação@osbrasil.org.br)

Projeto Plataforma Licitações:

- Continuação no desenvolvimento e preparação do banco de dados utilizando a AWS. 
Previsão de entrega dessa etapa é final de novembro/2021. Acionado o RH para a 
divulgação de vaga, a fim de acelerar o processo.

• Validação da Plataforma de Licitações: 2ª listagem criada a partir da plataforma para 
validação dos voluntários e adoção de backtest. O objetivo é fazer um teste reverso, 
validar a plataforma também a partir da analise dos voluntários. Desenvolvemos duas 
listagens para o backtest baseadas nos relatórios de 2020.
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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: 03

Realização de 1 reunião no dia 19/08. 

Reuniões e atividades

Retomadas as reuniões de modo virtual, uma vez que os núcleos de convivência estão retornando 

às atividades. 

Ações em andamento:

- Acompanhamento da execução do Programa de Metas no que diz respeito à instalação de novos 

NCI no município.

- Elaboração de novo plano de trabalho de acompanhamento das prestações de contas dos NCIs.

- Em estudo o monitoramento da aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Direitos do Idoso 
(FMDI).  



Monitoramento do Legislativo

Coordenadora: Gioia Tumbiolo Tosi e Sarah Aparecida da Silva
Quantidade de voluntários: 28
9 Reuniões realizadas: 04/05, 18/05, 01/06, 15/06, 29/06, 13/07, 27/07, 10/08, 

24/08.

1. Levantamentos relativos ao mandato de 2017 a 2020

a) Metodologia INSPER – Fase finalizada, reunião com a prof. Luciana sobre possíveis 
adequações da metodologia para a realidade da Câmara de São Paulo e parceria com o 
Observatório;
b) Projetos propostos pelos vereadores

- Preenchimento de tabelas gerais de projetos e Desenvolvimento do Relatório Final 
sobre Projetos Propostos de 2020;

- Publicação do Relatório e desenvolvimento de notas para o Instagram do 
Observatório sobre o levantamento;
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Monitoramento do Legislativo

1. Levantamentos relativos ao mandato de 2017 a 2020

c) Gastos do Mandato
- Consolidação dos dados para todo o período;
- Aprofundamento das análises sobre gastos com locomoção ( Locação de veículos, 
combustível, utilização de aplicativos) e com Correio em 2020 em função de o ano ter 

sido atípico por conta da pandemia;
- Desenvolvimento e Publicação de Relatórios Finais sobre gastos com deslocamento e 

correio;
d) Emendas Parlamentares

- Solicitação de maiores informações dos processos das Emendas Parlamentares 
destinadas às secretarias da Cultura e Saúde por meio da LAI;

- Análise das Emendas Parlamentares referentes à Saúde por meio dos Processos SEI;
- Pesquisa sobre as Empresas beneficiadas com o repasse das Emendas;
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Monitoramento do Legislativo

2.  Início de monitoramento do mandato de 2021 a 2024

a) Avaliação da prestação de contas dos candidatos eleitos;

b) Compilação dos encargos com pessoal de cada gabinete para composição do 

custo;

c) Síntese de notícias colhidas no site da CMSP para eventual acompanhamento 

de audiências e de projetos em andamento;

d) Acompanhamento das audiências públicas relativas ao Programa de Metas 

para posterior verificação da fiscalização da Câmara quanto ao 

cumprimento do Programa.  
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Monitoramento do Legislativo

d) Elaboração de relatórios sobre a versão final do Plano de Metas e as 
solicitações dos Munícipes;

e) Desenvolvimento do Relatório Geral; 

f) Apresentação dos dados apurados na Escola do Parlamento da Câmara 
Municipal de São Paulo:

https://www.youtube.com/watch?v=a5Lef-xIzW4
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Acompanhamento da Execução Orçamentária do 

Município
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Projeto: Cuidando do Meu Bairro

Coordenadora: Gioia M A Tumbiolo Tosi

Atividades desenvolvidas:

- Em andamento desenvolvimento de glossário para a plataforma, em parceria 

com Mestrado-FECAP e Colab-USP;

- Retomada de reuniões, buscando soluções para obtenção de recursos, visando 

promover melhorias e atualizações, para que seja utilizada como ferramenta 

nos projetos.  



Incremento de Transparência
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Participação em dois projetos em nível nacional

a) Observa TC: Adesão, juntamente com OSB-RJ, a projeto desenvolvido 

inicialmente pelo OSB-Brasília, visando levantar e divulgar os níveis de 

transparência de todos os tribunais de contas do Brasil. 

(Coordenação Sarah da Silva)

b) Força tarefa cidadã : O OSB-SP está integrando a equipe do projeto 

coordenado pelo OSB, TCU e CGU, com a finalidade de apurar o grau de 

transparência dos municípios brasileiros. Trata-se de iniciativa pioneira de 

colaboração dos OSB com os órgãos de controle visando formar uma efetiva 

rede de controle institucional e social. 

(Coordenação Gioia M A Tumbiolo Tosi)
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- Comunicação e Marketing

- Gestão de Pessoas

- Administrativo- Financeiro

- Relações Institucionais e Sustentabilidade

- Conselho de Administração 

Outras áreas da Organização



1. Atividades permanentes

- Criação e divulgação de 4 newsletter ; 

- Produção de 9 matérias sobre os projetos; 

- Produção de releases e divulgação : (sobre levantamentos de emendas, gastos com 

deslocamento dos vereadores e relatório do Plano de Metas);

- Atualização de redes sociais. Entrevistas no Instagram.

2. Participação no Concurso de Boas Práticas do OSB com produção de vídeo

3. Criação da página do Abrace Uma Causa

4. Atualização do site

- Atualização de relatórios e programas; 

- Atualização visual e atualizações gerais.

5. Imprensa

- Inserções no Bom Dia São Paulo e no CBN São Paulo (com divulgação).

6. Gravação de vídeo institucional realizada em 19/06/21.
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Comunicação e Marketing
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- Reorganização de documentos nos arquivos, com atribuição de níveis de 

responsabilidade;

- Pesquisa em busca de nova solução de sistema que facilite a troca de 

informações com a contabilidade e que sirva efetivamente para 

acompanhamento do fluxo financeiro- Opção pela Auditus, em 

substituição ao Nibo, a partir de janeiro de 2022;

- Auditoria Independente - As contas do Observatório Social do Brasil São 

Paulo são examinandas pelos Auditores Externos Independentes (tal) e 

serão objeto de parecer anual referente à data-base de 31 de dezembro 

de 2021.

Administrativo-Financeiro 
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Fluxo de caixa 2º quadrimestre

1º Quadrimestre Mai Jun Jul Ago 2º Quadrimestre Total 2021

Receitas operacionais 30.454,09          9.080,59  6.630,00 7.201,98 6.651,24 29.563,81          60.017,90           

Contribuições de associados 6.454,09                 1.750,59    550,00      1.401,98   900,00      4.602,57                 11.056,66           

Contribuições de mantenedores 24.000,00               6.000,00    6.000,00   5.750,00   5.751,24   23.501,24               47.501,24           

Donativos de Pessoas Físicas -                           1.330,00    80,00         50,00          - 1.460,00                 1.460,00             

-                      

Custos operacionais -34.025,91 -13.122,00 -5.569,29 -5.533,51 -5.027,70 -29.252,50 63.278,41-           

Cartórios e custas processuais -                           -266,29  -  -  - 266,29-                     266,29-                

Condução 192,71-                      -  -  -  - -                           192,71-                

Contribuições institucionais 440,00-                     -110,00 -110,00 -110,00 -110,00 440,00-                     880,00-                

Despesas bancárias 342,73-                     -77,35 -70,85 -70,85 -77,35 296,40-                     639,13-                

Despesas de cobrança -                           -26,69 -3,67 -3,67  - 34,03-                       34,03-                  

Estagiários -                            - -910,00 -1.300,00 -1.300,00 3.510,00-                 3.510,00-             

FGTS a pagar 774,66-                     -197,06 -105,49  -  - 302,55-                     1.077,21-             

INSS a recolher s/empregados 2.907,80-                 -841,12 -435,15  -  - 1.276,27-                 4.184,07-             

IRRF a recolher sobre empregados -                           -25,97 -37,67  -  - 63,64-                       63,64-                  

IRRF a recolher sobre serviços de terceiros 196,55-                     -30,23 -30,23 -30,23 -30,23 120,92-                     317,47-                

Outras consultorias 13.000,00-               -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 10.000,00-               23.000,00-           

PIS a pagar 107,55-                     -24,63 -13,19  -  - 37,82-                       145,37-                

Rescisões contratuais -                           -5.939,53  -  -  - 5.939,53-                 5.939,53-             

Salários e ordenados a pagar 7.901,51-                 -2.224,32  -  -  - 2.224,32-                 10.125,83-           

Serviços contábeis 3.777,64-                 -619,77 -619,77 -619,77  - 1.859,31-                 5.636,95-             

Serviços de informática 539,60-                     -165,00 -134,90 -340,79 -766,12 1.406,81-                 1.946,41-             

Serviços de propaganda, marketing e captação de recursos 2.202,60-                 -26,04 -554,37 -2,2  - 582,61-                     2.785,21-             

Tarifa de boleto 188,00-                     -48,00 -44,00 -56,00 -44,00 192,00-                     380,00-                

Taxas administrativas -                            -  - -500,00 -200,00 700,00-                     700,00-                

Vale Refeição 1.454,56-                  -  -  -  - -                           1.454,56-             

Caixa no Início do Período 8.782,65            5.210,83  1.169,42 2.230,13 3.898,60 5.210,83            

Caixa no Final do Período 5.210,83            1.169,42  2.230,13 3.898,60 5.522,14 5.522,14            
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1. Plano de captação de recursos 

- Contratação de nova empresa com plataforma para 

captação de recursos , a Abrace uma Causa (AUC);

- Envio das primeiras mensagens a grupos distintos do OSB-

SP; 

2. Prospecção de novas parcerias e busca de novos 

mantenedores 

- Grupo Anima – Contato realizado, aguardando 

resposta;

- Realização de palestra no CRA (Conselho Regional de 

Administração em 21-07)

Relações Institucionais e Sustentabilidade 
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Realização de 4 reuniões: 17/05, 21/06, 19/07 e 16/08;

Principais tópicos objeto das reuniões

- Busca de aumento de recursos para equacionar o fluxo de caixa e incremento de

atividades;

- Melhorias na comunicação com a sociedade;

Conselho Consultivo 
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1. Atuação do OSB-SP no III Fórum de Gestão Compartilhada, com início das 

atividades, com participação em reuniões quinzenais, visando a apresentação 

conjunta de Plano de Ação de Governo Aberto.

2. Continuidade de parceria com Rede Nossa São Paulo, integrando o GT Democracia e 

Participação, com reuniões semanais, visando incremento da participação social no 

munícipio de São Paulo e o controle social das contas públicas.

3. Em elaboração: Ciclo de debates universitários, a respeito do fluxo de recursos 

públicos, envolvendo Arrecadação, Aplicação, Fiscalização e Controle Social, com 

foco no papel das Administrações tributárias , em parceria com alguns de nossos 

mantenedores. 

4. Início de providências para adequação da organização à LGPD, dentro do Programa 

de Compliance em desenvolvimento.    

Conselho de Administração


