
“Pela transparência e qualidade na 
aplicação 

dos recursos públicos!” 



Histórico do OS-SAJ 

23/10/2011 – Palestra sobre instalação do 
Observatório Social; 

 

 



O Observatório Social de Santo Antônio de Jesus foi 
fundado em 23 de novembro de 2011, tronando-se 
o primeiro OS da Região Nordeste.  

 
 



COMPOSIÇÃO 
FUNÇÃO NOME 

Presidente 
Edmundo Ferreira de Oliveira 
Júnior – “PEIXE” 
 

Vice-Presidente para Assuntos 
Administrativo-Financeiros: 

Raimundo Diorandes de Brito 

Vice-Presidente para Assuntos Institucionais 
e Alianças 

Dorothy Mary Nunes Pinto 

Vice-Presidente para Assuntos de Produtos e 
Metodologia 

Suzane Matos Nery Brito 

Vice-presidente para Assuntos de Controle 
Social 

Carly Chesma Brito Oliveira 

CONSELHO FISCAL:   
 
Titulares 

Antônio Jairo Passos 
Benedito Francisco Dias 
Joanildo Borges de Jesus 

CONSELHO FISCAL:  
 
Suplentes  

Antônio de Jesus Silva 
Artur Moreira Neto 
Gustavo Luís de Albuquerque  

Secretário Executivo George Antônio V. B. Santiago 

Vice-Secretário Executiva 
Maria da Conceição Vilas Boas 
Santiago 



                    MANTENEDORES DO OS-SAJ 



COLABORADORES DO OS-SAJ 

APOIADORES DO OS-SAJ 







*CASOS DE CORRUPÇÃO NO BRASIL 

 
 PETROLÃO – PETROBRAS   ----------> ROMBO : R$ 70 bilhões; 
(2.333 hospitais - com 159 leitos, sendo 12 para UTI, pronto socorro, 

triagem, farmácia, lavanderia ) 
 MENSALÃO – CÂMARA FEDERAL --------> ROMBO: R$ 55 milhões; 

(2.200 casas populares) 
 

 MÁFIA DOS FISCAIS – SÃO PAULO --------------> ROMBO: R$ 18 

milhões; 
(116.880,00 cestas básicas) 

 
 SANGUESSUGA –   CONGRESSO --------> ROMBO: R$ 140 milhões; 

 (1.150 ambulâncias – UTI) 
 

 OPERAÇÃO NAVALHA NA CARNE  ------------------> R$ 610 milhões; 
(261 postos de saúde) 

 

O QUE VOCÊ TEM A VER? O QUE VOCÊ TEM FEITO? 
 

*FONTE:http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/top-10-piores-casos-de-
corrupcao-da-historia-brasileira.html  ACESSADO EM 22/11/2016 08:22 



AÇÕES DO OS-SAJ 
 



Visitas de monitoramento do OS-SAJ 

Visita a Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antônio de Jesus 
com o objetivo de verificar a presença dos servidores efetivos e 
comissionados nos seus respectivos postos de trabalho. 



Visitas aos Postos de Saúde do município, com o objetivo 
de verificar a presença dos médicos e enfermeiros, a 
estrutura e funcionamento das Unidades de Saúde. 



Foram visitadas 16 das 23 unidades de saúde do 
município.  

 

• Médicos e Dentistas trabalhando menos de 40 horas 
semanais; 

 

• Conservação das vacinas; 

 

• Estrutura física inadequada. 



O que foi verificado 



     Visita as instalações do Centro Cultural  

Contrato: 01012694-09; 
Valor do Investimento: R$ 525.500,00; 
Repasse União: R$ 487.500,00. 
 



No Edital, publicado no dia 30/08/2016, constava como responsável pelo Projeto a 
empresa (xxxxxxxxxx). Identificamos nos rodapés inscritos na página o número de 
telefone e o endereço eletrônico da empresa (xxxxxxxxx), tal como consta na 
página mantida pela empresa na Internet (http://xxxxxx.blogspot.com.br/), a 
 saber: (75) xxxx-xxxxx e contatoxxxxxxxx@yahoo.com.br. Valor do Contrato                     
R$ 136.000,00. 

No subitem 3.6.2., inciso IV, na Seção 3.6.(Da 
Condição para Participação) do Edital, constou que 
não seria admitida a participação das empresas que 
incidirem no disposto pelo art. 9º da Lei Federal 
8.666/93. No edital, consta transcrição textual do art. 
9º, da Lei Federal citada. 

REFORMA NÃO ATENDIA: 
Estatuto das Cidades ; 
Acessibilidade; 
Segurança. 
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Visita  as Escolas da Rede Municipal.  
A ação teve como objetivo verificar a estrutura física das 
escolas, condições do transporte dos alunos e como a merenda 
escolar é distribuída, armazenada e oferecida.  

 

Foram preenchidos roteiros de visitas de acordo com o modelo 
adotado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE. 

 

 Em 06 dias de festa 
foram gastos 
aproximadamente 
R$ 3.000.000,00 



Merenda Escolar 

Distribuição de alguns alimentos com data de vencimento 
muito próximo a data que foram entregues e em  grande 
quantidade. 

Alimentos vencidos. 

 

Transporte de pão, 
ovos e verduras. 

VAL. 11/07/2015 



Merenda Escolar 

O manuseio dos alimentos feito de forma inadequada. 
Colocando em risco a saúde dos alunos! 



Estrutura Física 



Estrutura Física 

Carteiras e quadros sem condições para uso. 



Transporte Escolar 
O transporte dos alunos é realizado em veículos inadequados, 
sem identificação, películas com 0% de transparência.  



 

Foi apresentado o relatório das visitas as escolas em 
uma reunião composta pelos membros do OS-SAJ com 
a Secretária de Educação, Sra. Ely Mary Peixoto, a 
Nutricionista da SME, a Diretora da merenda escolar e 
representantes dos Conselhos Municipais de 
Alimentação Escolar (CMAE) e o da Criança e do 
Adolescente. 

 



Fique Sabendo! 

Valor licitado para 2013 R$ 73.123,00  sendo gastos: R$ 73.123,00. 
Valor licitado para 2014  R$ 95.508,00  sendo gastos: R$ 95.508,00. 
Valor licitado para 2015 R$ 114.000,00 sendo gastos: R$ 81.942,32. 

Valor licitado para 2016: R$ 273.300,00!!!!!! 
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Consumo de combustível da Câmara de 
Vereadores - Ano 2015 

Consumo de combustível da Câmara
de Vereadores - Ano 2015



Reunião com o Presidente da Câmara 
de Vereadores 

Entre os assuntos abordados: 

• Aumento do valor e volume de combustível 
licitado para o ano de 2016.  

• Desvio de finalidade no uso dos veículos 
oficiais. 

• Dificuldades no acesso ao portal da 
transparência e ausência de respostas dos 
ofícios enviados pelo OS-SAJ.  



Dados Comparativos Entre Câmaras 
Municipais da Bahia (2016) 



 
 

Reunião MP, OS-SAJ e Câmara 
de Vereadores 

 
 

Representação contra o aumento do valor de 
combustível licitado pela Câmara Municipal de Santo 
Antônio de Jesus e o uso indevido dos 
veículos.  12/04/2016 



Propostas de TAC pelo MP 

• Redução da quantidade de combustível licitado, 
assim como a redução do valor licitado de R$ 
3,75 para R$ 3.399, média aferida através de 
cotação de preços documentada realizada em 05 
postos.  

• Terminantemente proibido a utilização dos 
veículos para uso particular e que denotem 
desvio de finalidade para um veículo de 
representação.  



Ações Junto ao Ministério Público 

•   02 Representações ao MP sobre o uso 
indevido de veículos da Câmara de 

Vereadores 

 





Irregularidades na Locação de Imóveis 

O OS-SAJ levou a conhecimento do MP a existência 
de um contrato de locação de imóvel firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus e 
a filha de um Vereador do município.  

Existe um TAC que veda esse tipo de contrato com 
parentes de 1º grau.  

Além do contrato de aluguel essa pessoa também 
possuía cargo comissionado na Secretaria 
Municipal de Administração.  



Ação - Aluguel 

De acordo com o Diário Oficial, a Prefeitura Municipal 
alugou um imóvel pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais), com piscina e churrasqueira, dentro de 
um condomínio de luxo, para funcionamento da Casa de 
acolhimento da mulher.  

Representantes do OS-SAJ fizeram uma visita In loco e 
não localizaram o imóvel no endereço citado no extrato 
de contrato. 

 Em contato com o proprietário ele nos informou que a 
casa alugada para Prefeitura estava localizada em outro 
local. Verificamos que além de não ser localizada no 
endereço do contrato a casa não apresentava as 
características indicadas para ser alugada por                             
R$ 2.500,00.  



CONTROLE SOCIAL 

Alunos aprenderam na prática 
com exercer o Controle Social. 



Participações em Conselhos Municipais 

• Conselho da Cidade de Santo Antônio de 
Jesus (CONCIDADE) –Benedito Dias e 
Dorothy Nunes (reuniões mensais). 

 

• Conselho da Alimentação Escolar- Suzane 
Nery (reunião mensal). 



PARTICIPAÇÕES 
Participação na Conferência Nacional das Cidades – 
Reforma Urbana Já! 

 



Treinamento da Secretária Executiva do 
OS-Jequié.  

Durante três dias a Secretária Executiva do OS-
Jequié, Sra. Marcela Dalcon, esteve presente no 
Observatório vivenciando as atividades 
desenvolvidas pelo OS-SAJ.  



1° Seminário de Ética Social e 
Administrativo  



Apoiando ações do MP-BA 

Participação no lançamento do Programa do 
Ministério Público da Bahia, Saúde + Educação 
transformando o novo milênio, promovido 
pela Promotora de Justiça, Dra. Aline Coutrim. 



Termo de Adesão do Voluntariado   
pela FACEMP 

 Maio/2016 



Reuniões mensais aberta para 
visitantes 

 Toda segunda terça-feira de cada mês, o OS-
SAJ, promove uma reunião aberta para 
visitantes e convidados. O objetivo é divulgar 
o trabalho realizado e atrair novos voluntários. 



Reuniões abertas para visitantes 



Licitações 

Participação do OS-SAJ nos Certames: 

  

• Pregão Presencial nº 01/2016 – Câmara de 
Vereadores. Objeto: Material de escritório e 
limpeza. 

• Pregão Presencial nº 009/2016- Prefeitura 
Municipal. Objeto: Aquisição de peixe 
congelado, para serem doados a famílias 
carentes de SAJ.  

• Pregão Presencial nº 010/2016- Prefeitura 
Municipal. Objeto: Aquisição de livros para 
atender os alunos da rede pública municipal. 

 

 



Concurso de Redação e de Projetos. 

Caline Melo Santos, aluna 
do 1º ano, do Colégio 
Estadual Dr. Rômulo 
Almeida, conquistou o 1º 
lugar na categoria projetos 
da etapa nacional do 
concurso.  

 

 



Através de sugestão de Dr. Danilo Andrade, Procurador-Geral 
do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia, o OS-SAJ promoveu ações para recolhimento 
de assinaturas.  

Em Santo Antônio de Jesus foram 
recolhidas aproximadamente 
3.000 mil assinaturas.  





Acompanhem as ações do OS-SAJ pelo Facebook: 
www.facebook.com/ObservatorioSocialSAJ 

https://www.facebook.com/ObservatorioSocialSAJ


“Pior que o barulho 

dos maus é o 

silêncio dos bons” 
 

Martin Luther King 



 
Muito Obrigado! 

 
 

Seja Voluntário! 



Contatos: 
Observatório Social de Santo Antonio de Jesus 

Rua Tiradentes, 30, 3º andar – Sala 309 
 

     /ObservatorioSocialSAJ 
 

/OS_SAJ 
 

observatoriosocialsaj 
 

      santoantoniodejesus@osbrasil.org.br 
 

75 3632-8836 
 


