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6º Encontro Catarinense dos Observatórios Sociais 

BOAS PRÁTICAS 
    

Contribuição de Blumenau para troca de 

 experiência entre os Observatórios de Sta. Catarina. 

OSBLU 
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BOAS PRÁTICAS 

O que foi desenvolvido: Parceria entre o OSBLU e a Prefeitura de Blumenau 

Público-alvo/ estimativa: Observadores, Funcionários da Prefeitura e Cidadãos 

Resultados alcançados: Aumento da Transparência e do Controle Social 

Programas do OSB:   - Qualidade na aplicação dos recursos públicos 
                                     - Relatório Quadrimestral 
                                     - Indicadores da Gestão Pública       
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O OS de Blumenau se destaca na melhoria da Transparência e Controle Social 

junto à prefeitura de Blumenau  “resolver os problemas no “atacado 

 

RESUMO 

 

    

Tempo previsto para apresentação: 10 minutos 

                        Tempo para dúvidas: 5 minutos 
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O OS de Blumenau se destaca na melhoria da Transparência e Controle Social 

junto à prefeitura - “resolver os problemas no “atacado” 

 

Isso está sendo conseguido pelos seguintes motivos: 

 Disposição e priorização do OSBLU e do prefeito em ter uma transparência e um 

Controle Social de excelência na administração municipal; 

 

 Um corpo de Diretores do  OS de Blumenau focados especialmente na solução 

dos problemas na sua origem e a longo prazo (visão ampla e abrangente). 

 

 Excelente relacionamento entre o OS de Blumenau e a prefeitura (parceria); 

 

 Criação do Comitê de Transparência, que é uma equipe multidisciplinar para 

implantar ações de transparência e Controle Social  na administração municipal; 

 

 

RESUMO 
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Atividades do Comitê de Transparência: 

 

- Realizou 16 ações em uma primeira fase e mais 16 na segunda fase (em 

execução); 

 

- O OSBLU participa: 

  solicitando melhorias (todas incluídas nos programas acima); 

 Participando das reuniões de apresentação de resultados; 

 Confrindo os resultados e prestando feedback. 

 

- O ponto alto desse comitê foi a criação a partir de 2015 de uma Gerência de 

Transparência que dará continuidade implementando novas ações e a 

manutenção e melhorias das ações já implantadas. 

 

 
 

 

Parceria entre o OSBLU e a Prefeitura 
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- Transmissão das licitações ao vivo via internet (vide portal OSBLU) 
    

- Criação do CIAD – Centro Integrado de Armazenagem e Distribuição 
    

- Adequação da legislação para aumentar a transparência e o controle social: 

 Regularização municipal da Lei de Acesso a Informação >  O OSBLU faz parte 

da Comissão Mista de Reavaliação de Informações de Blumenau (Decr. 10.586); 

 Criação do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social > O OSBLU 

tem assento permanente; 

 Criação da Gerência de Transparência (Decr. 10.556) > Interface operacional com o 

OSBLU; 

 Alteração da Lei Orgânica alterando de 5% para 3% o número de eleitores para 

proposição de projetos;  

 Prestação de contas quadrimestral da Prefeitura no Observatório Social (Decr. 

10.585). 

 
 

 

Principais ações do Comitê de Transparência 



osblu.org.br 

Principais ações do Comitê de Transparência 

- Novo Portal de Transparência incluindo as fundações e autarquias  municipais 

 Funcionários da Prefeitura e autarquias e beneficiário do Bolsa família  

  > foi solicitada a inclusão de todos os aposentados e pensionistas;  

 Rastreamento de veículos on-line no Portal de Transparência;   

 Diário Oficial Eletrônico; 

 Sistema de Fila Única para creche, pavimentação de ruas, cirurgias eletivas, 

licença prémio, etc. 

 Controle das milhagens de passagens aéreas; 

 Custeio da energia elétrica por unidade administrativa; 

 Publicação de todas as atas e atos das licitações no portal de transparência  

 Inclusão de todos os contratos no portal de transparência  

                                       (vide exemplo a seguir). 
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Exemplo da consulta de CONTRATOS  

no Portal de Transparência  
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Muito Obrigado ! 

OSBLU 

Visite nosso portal: 

www.osblu.org.br 
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