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RESUMO EXECUTIVO

A análise das prestações de contas nas eleições 2020 é uma das ações

realizadas  pelo  grupo  de  trabalho  de  monitoramento  do  legislativo  do

Observatório Social do Brasil de São Paulo, na qual a são levantados dados

referentes às campanhas vencedoras para o cargo de vereador no referido

pleito. 

O presente relatório consiste numa análise das prestações de contas da

campanhas  vencedoras  para  o  poder  legislativo  nas  eleições  de  2020

realizados ao longo do ano de 2021 pelos voluntários do referido grupo, sendo

dividido  em  três  partes.  A  primeira  delas  aborda  receitas,  despesas,  suas

fontes  e  destinos,  votos  e  custo  de  voto  de  cada  vereador;  a  segunda

apresenta a quantidade de vereadores eleitos por quociente partidário e média

e a terceira trata do percentual de pessoas físicas no total das despesas de

cada campanha. 

Dentre  as  constatações  feitas  a  partir  das  análises  realizadas  no

levantamento percebeu-se que houve uma grande diferença nos valores de

receitas e despesas. Também foi constatado que as despesas com pessoas

físicas  representaram quase  o  total  dos  custos  de  muitas  das  campanhas

vencedoras, sendo que a maioria dessas despesas não está atrelada, no site

do TSE (fonte das pesquisas realizadas), a documentos fiscais comprobatórios.

Palavras-chave:  Eleições  municipais  de  2020.  Prestação  de  contas  de

campanha.
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