
1º Boletim Cidadão – Abril /2017 

Olá, bom dia! 

Você provavelmente já entrou em contato com o Observatório Social de Jundiaí em algum de 

nossos eventos ou apresentações e faz parte de nossa lista de contatos. Mensalmente 

divulgaremos boletins informativos sobre nosso município, bem como o trabalho desenvolvido 

pelo OSJundiaí. 

O objetivo é aproximar você, cidadão, das informações de nossa cidade e da nossa entidade de 

um jeito pessoal e informal. Vamos lá? 

Podemos sempre começar com o orçamento da PMJ (Prefeitura Municipal de Jundiaí). A 

despesa empenhada de 2016 foi de R$ 1.555 bilhão, um aumento de 14,06% em relação a 

2015, enquanto a inflação ficou em 6,29%. Importante ressaltar que deste total estão 

excluídas as despesas de autarquias, fundações e S/A’s pertencentes ao município, que ficam 

descentralizadas demonstradas em seus próprios portais da transparência. 

A saber: a maior despesa em 2016 foi a de Saúde: R$ 432 milhões, aumentou 9,6% e 

ultrapassou os gastos em educação. 

Agora que você já sabe que a despesa anual de Jundiaí daria pra comprar aproximadamente 55 

mil carros modelo Fiat Uno, vamos descobrir de onde são as empresas que Jundiaí compra 

seus produtos e contrata serviços? 

Aproximadamente 50% das despesas totais da Prefeitura Municipal de Jundiaí são com 

licitações e contratos (aquelas que o OSJundiaí foca seu trabalho cobrando eficiência, 

lembra?). Os outros 50% são com despesa de pessoal. 

Menos da metade - 47,2% - das despesas e contratos são feitos com fornecedores de Jundiaí, 

enquanto R$ 375 milhões são comprados ou contratados de fornecedores de outras cidades. 

Veja a lista destas cidades: 

1. JUNDIAÍ - R$ 335.682.766,52 

2. SÃO PAULO - R$ 193.585.787,43 

3. BARUERI - R$ 61.103.594,78 

4. CATALÃO - R$ 6.578.813,59 

5. UBERLÂNDIA - R$ 6.111.349,51 

A lista de municípios que fornecem produtos e serviços para Jundiaí é grande, conta com 230 

cidades. 

É fundamental promovermos e capacitarmos as empresas Jundiaienses a participar das 

licitações de nosso município, para possibilitar que a maior parte do orçamento, dedicado às 

compras públicas, fomente a economia local. 

O OSJundiaí já tem uma parceria com o SEBRAE regional para promover estes cursos para as 

pequenas e médias empresas, bem como um curso de atualização voltado especificamente 

para os pregoeiros do município e funcionários responsáveis por elaborar os editais. Assim que 



as datas forem fechadas, divulgaremos para nossa lista de contatos e convidaremos as 

empresas. 

Apresentamos agora as empresas contratadas que mais receberam recursos públicos 

municipais Jundiaienses em 2016: 

HOSPITAL DE CARIDADE S. VICENTE DE PAULA - R$ 182.562.352,61 

IPREJUN (Autarquia – Previdência Jundiaí) - R$ 114.106.242,42 

TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. - R$ 55.708.561,05 

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - R$ 26.735.966,61 

BETA CLEAN & SERVICE LTDA. - R$ 26.516.708,01 

TECILIX SERVICOS URBANOS LTDA. - R$ 18.559.349,79 

SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. - R$ 15.449.529,94 

SBR SOLUÇÕES EM BENEFIC. DE RESÍDUOS E COM. LTDA. - R$ 11.048.081,30 

ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - R$ 8.763.922,00 

HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA. - R$ 7.616.582,09 

Legal saber estas informações, não é mesmo? Assim podemos cobrar melhores serviços para 

nossa cidade. Todos estes dados foram retirados do Portal da Transparência de Jundiaí em 

09/04/2017 e estão disponíveis para toda população. 

Saiba mais sobre os eventos já realizados pelo Observatório Social de Jundiaí clicando nos links 

abaixo: 

- 15/02/2017: Apresentação do OSJundiaí na Câmara Municipal; 

Link: https://www.facebook.com/osjundiai/videos/1402345906495633/ 

-16/02/2017: Encontro Propositivo sobre Transparência e Controle Social; 

Link: https://www.facebook.com/osjundiai/posts/1408011735929050 

- 07/03/2017: Reunião com representantes do SEBRAE Jundiaí para elaborar agenda de 

capacitações; 

- 20/03/2107: Participação do nosso voluntário Erico Traldi Bezerra na Reunião de Pauta ao 

vivo do Portal Tudo.com.vc para falar sobre a atuação do OSJundiaí; 

Link: https://www.facebook.com/portaltudocomvc/videos/799186450256542/?hc_ref=PAGES

_TIMELINE 

- 21/03/2017: Entrega do Relatório sobre o Portal da Transparência de Jundiaí e apresentação 

dos resultados do Encontro Propositivo sobre Transparência e Controle Social para a Prefeitura 

Municipal de Jundiaí, em reunião com o Gestor de Governo e Finanças do Município, o Sr. Jose 

Antonio Parimoschi. 

Link: https://www.facebook.com/osjundiai/posts/1435445856518971 

Em breve divulgaremos agenda de capacitações para Micro e Pequenas Empresas. Fique de 

olho! 
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Se você se interessa pelo trabalho do Observatório Social de Jundiaí e gostaria de investir 

neste projeto, procure nossa página no Facebook e clique em “doar”, ou mande um e-mail 

para jundiai@osbrasil.org.br para saber como contribuir. É rápido, fácil e seguro! 

O Observatório Social de Jundiaí é entidade sem fins lucrativos e que não recebe qualquer 

contribuição de órgãos públicos ou de partidos políticos. Por isso, sem o apoio financeiro da 

sociedade civil não temos como manter o Observatório funcionando e seremos forçados a 

abandonar essa iniciativa que já apresentou ótimos resultados nos municípios atuantes. 

Para saber mais sobre a atuação do Observatório Social de Jundiaí curta nossa página no 

Facebook! https://www.facebook.com/osjundiai/ 

Seja nosso parceiro! Ajude a construir uma Jundiaí mais participativa e transparente. Dúvidas, 

sugestões, dicas, sugestões? Entre em contato com a gente! 

Uma ótima terça-feira a todos, 

Equipe Observatório Social de Jundiaí 
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