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Ofício nº. 083/2020 – OSM/OP.                      Maringá, 29 de junho de 2020. 

 

   

 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. Wilson de Matos Silva Filho, 

Presidente do CODEM 

 

A SER/Observatório Social de Maringá – OSM, pessoa jurídica de Direito 

Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.161.227/0001-03, associação civil sem 

fins econômicos e sem vinculação político-partidária, que tem por missão 

promover maior participação da Sociedade no Controle da Gestão Pública, 

visando o acompanhamento dos gastos públicos, prerrogativa prevista no artigo 

5.º, incisos XXXIII e XXXIV da Constituição Federal, de acordo com a Lei Federal 

n.º 12.527/2011 (LAI), art. 10, e com a Lei Orgânica do Município, art. 10, incisos 

IV e V, representada neste ato por sua Presidente, que ao final subscreve, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Senhoria expor e o que segue em resposta 

ao Ofício n.º 060/2020 – CODEM: 

 

Em relação ao primeiro questionamento, qual seja “O Observatório Social 

de Maringá tem acompanhado as entradas de receitas e despesas do Município 

relacionadas a medidas de enfrentamento da pandemia?”, a resposta é afirmativa. 

 O OSM vem acompanhando, pelo Portal da Transparência, as 

transferências de recursos Federais e Estaduais recebidas pelo município; a 

previsão orçamentária feita pela Prefeitura de Maringá para as ações de 

enfrentamento à COVID-19 na programática específica essa finalidade 

(08.010.10.122.0012.2.189 - Enfrentamento da Emergência COVID-19); bem como 

os valores empenhados para essas ações, sejam eles na área da saúde ou não, 

isto é, mesmo fora da programática específica. 

 Em resposta ao segundo questionamento, “Do acompanhamento 

realizado, se positivo, quais são os números apurados até esta data com relação ao 

orçamento municipal vinculado ao combate à pandemia? “, apresentam-se os 

seguintes valores calculados pela entidade, com base em análise orçamentária, 

atualizados até o dia 26/06/2020: 
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Recursos referentes ao enfrentamento do COVID-19 

Transferências correntes R$ 42.809.978,63 

Decretos Orçamentários R$ 39.256.560,22 

Despesas empenhadas R$ 15.691.479,71 

  

É necessário, neste momento, detalhar qual foi a metodologia utilizada 

pelo Observatório para o cálculo dos valores acima apresentados. 

 Nas “Transferências correntes” foram considerados os repasses realizados 

pela União e Estado exclusivamente para uso em ações de enfrentamento da 

pandemia da COVID-19. Deste montante, R$ 41.107.565,97 são repasses da União 

e R$ 1.702.412,66 são repasses do Estado. 

Do montante total de repasses (R$ 42.809.978,63), o valor de R$ 

28.816.402,17 foi transferido para a Secretaria da Saúde, sendo que esta verba, 

s.m.j., apenas pode ser utilizada dentro da programática específica para o 

combate à pandemia (08.010.10.122.0012.2.189 - Enfrentamento da Emergência 

COVID-19). Porém para confirmar com a própria Prefeitura essa informação foi 

encaminhado o Ofício n.º 80/2020 com esse e outros questionamentos 

relacionados ao orçamento, sendo que mandamos o referido Ofício n.º 80/2020 

anexo ao presente para conhecimento.  

 No “Decretos orçamentários”, foram considerados os valores que foram 

orçados pela Prefeitura apenas dentro da programática própria para esta 

finalidade (08.010.10.122.0012.2.189 - Enfrentamento da Emergência COVID-19). 

Assim esses são os valores que a Prefeitura já planejou gastar, dentro do seu 

orçamento, para ações relacionadas ao enfrentamento da pandemia, dentro da 

programática específica para este fim (08.010.10.122.0012.2.189 - Enfrentamento 

da Emergência COVID-19). 

 Em relação às “despesas empenhadas”, no entanto, o OSM não considerou 

apenas os empenhos da programática exclusiva para a COVID-19 

(08.010.10.122.0012.2.189 - Enfrentamento da Emergência COVID-19), mas 

também aqueles empenhos de procedimentos que em seu objeto indicavam a 

relação com o enfrentamento à pandemia, ainda que a programática fosse outra, 

inclusive de outras Secretarias, sendo as fontes dos recursos destes 

procedimentos variáveis, mas especialmente municipais. Nestes termos, os 

valores empenhados podem ser divididos em: 
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Valor empenhado dentro da programática 

08.010.10.122.0012.2.189 - Enfrentamento da Emergência 

COVID-19 

R$ 11.518.270,13 

Valor empenhado fora da programática 

08.010.10.122.0012.2.189 - Enfrentamento da Emergência 

COVID-19 (mas que no objeto está relacionado ao 

enfrentamento da COVID-19) 

R$ 4.173.209,58 

Total de despesas empenhadas para a COVID-19 R$ 15.691.479,71 

 

 Em relação a esses procedimentos considerados para análise das 

despesas empenhadas, que são aqueles que, segundo o Portal da Transparência, 

estariam relacionados à COVID-19, seja por estarem dentro da programática 

específica, ou pela descrição do objeto, apresenta-se os valores empenhados por 

Secretaria e por programática, bem como a indicação da fonte do recurso: 

  

 

 Nesta tabela, como se pode notar, apenas a parte grifada corresponde a 

empenho de recursos que tem em sua programática a destinação específica para 

a COVID-19 (08.010.10.122.0012.2.189 - Enfrentamento da Emergência COVID-

19.), o que representa, como já informado acima, o valor de R$ 11.518.270,13 (em 

26/06/2020). 

 Da tabela, é possível verificar também, que uma das fontes utilizada na 

programática específica para a COVID-19 (08.010.10.122.0012.2.189 - 

Enfrentamento da Emergência COVID-19.) é a 1581 (Custeio para Enfrentamento 

do COVID-19 - Exercício Corrente). No entanto, não foi possível, apenas pelas 
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informações disponíveis, identificar com segurança, qual a origem (federal, 

estadual ou municipal) dos recursos desta fonte. Motivo pelo qual o OSM 

também solicitou essa informação para a Prefeitura por meio do Ofício n.º 

80/2020 anexo.  

Sobre o terceiro questionamento: “Quais foram as principais contratações 

realizadas até esta data?”, encaminhamos tabela anexa ao presente Ofício 

(“Anexo Of. 083 - OSM - Empenhos (COVID-19)”) contendo as principais 

contratações identificadas pelo OSM no Portal da Transparência, bem como o 

valor empenhado (considerando as eventuais anulações) em cada procedimento 

até a data de 26/06/2020. Nesta análise também foram considerados 

procedimentos que já estavam em andamento antes da pandemia, cujos itens 

estão sendo utilizados neste momento para o seu enfrentamento. 

 

No que tange ao quarto e último questionamento feito, “Qual é a fonte de 

dados utilizada pelo Observatório Social de Maringá?”, informa-se que o 

Observatório utiliza como fonte de suas análises as informações disponibilizadas 

pela Prefeitura em seu site oficial, especialmente no Portal da Transparência. 

 Vale destacar, por fim, que por se tratar de conteúdo complexo que 

envolve muitos cruzamentos de informação, conforme pode ser demonstrado 

neste ofício, o Observatório continua fazendo as análises e buscando informações 

junto à Prefeitura com o intuito de aprimorar cada vez mais sua metodologia de 

acompanhamento. 

Certos de que estamos colaborando com um País mais justo e consciente 

dos deveres do Estado para com seus cidadãos, colocamo-nos à disposição para 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 
Giuliana Pinheiro Lenza 

Presidente OSM 


