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O que é um Observatório Social?

• É um espaço democrático e apartidário

• Reúne o maior número de entidades representativas da

sociedade civil

• Com vistas a contribuir para a melhoria da gestão pública

• Atuando em favor da transparência e da qualidade na aplicação

dos recursos públicos

• Por meio de metodologia de monitoramento das licitações em

nível municipal e de ações de educação fiscal.



 Fundado em 02 de Junho de 2011, o Observatório Social de Campo

Grande, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentaria, foi criado com

o principal objetivo que é a Educação Fiscal e o Controle Social. A primeira

sede funcionou nas instalações da OAB-MS.

 Diversas entidades de classe e muitas pessoas que também tinham

interesse, abraçaram a causa e hoje são os apoiadores e mantenedores

do Observatório Social de Campo Grande.

 Quinzenalmente ocorre as reuniões para traçar planos/ações de trabalho

juntamente à sociedade.

 Em 2013, conseguimos a doação do espaço, pelo Sindifisco Nacional-

DS/MS, onde instalamos a nossa sede até abril/2015.

 Em abril/2015 o OSCG-MS, mudou-se para o prédio da Associação

Comercial onde, mediante convênio de parceria, está, a sede, localizada

atualmente.



MISSÃO

“Despertar o espírito de Cidadania

Tributária na sociedade organizada,

tornando-a proativa e dotando-a de

ferramentas adequadas para o exercício do

controle e da vigilância social, visando

conquistar justiça social e eficiência da

gestão pública de forma integrada à Rede

de Controle Social.”



VISÃO DE FUTURO

“Cidadãos conscientes dos seus direitos e

deveres, proativos na prática do controle e

da vigilância social sobre a coisa pública,

garantindo assim a justiça social.”



VALORES

• Apartidarismo

• Transparência

• Inovação

• Efetividade

• Visão de longo prazo

• Comprometimento com a justiça social

• Alternância de poder



PRINCÍPIO

“A justiça social só será alcançada quando

todos os agentes econômicos recolherem

seus tributos corretamente e os agentes

públicos os aplicarem com ética e eficácia.”



UM POUCO DE HISTÓRIA DO 

OBSERVATÓRIO NO BRASIL

Tudo começou em Maringá (PR), em 2000....



Exemplo

E QUE PATRIMÔNIO!

Prefeito desvia 

R$ 100 milhões 

dos cofres 

públicos para 

patrimônio 

particular.



CorrupçãoCausas da

 1. Sociedade analfabeta em Educação Fiscal; 

 2. Estrutura de fiscalização insuficiente;

 3. Ausência de trabalho preventivo;

 4. Impunidade.



História de Luta

Coesão social | 2003
Sociedade se mobiliza e nasce a SER Maringá.

Sociedade Eticamente Responsável e passou a fazer 

um trabalho forte com Educação Fiscal.

Ações realizadas | Educação Fiscal



Controle Social | 2006

História de Luta

Uma mão puxa a outra.

Nasce o Observatório Social como instrumento de controle.

A Educação Fiscal foi um passo importante para a 

AÇÃO, pois despertou a necessidade de controle do 

gasto público.



1. Sem vínculo político-partidário;

2. Não projetar uma pessoa ou instituição;

3. Buscar mudança de cultura;

4. Apoio (tácito ou expresso) de autoridades públicas  -

poder coercitivo;

5. Participação efetiva da imprensa.

Filosofia de Trabalho do O.S.



1. Prática de preços justos em licitações;

2. Entrega correta dos produtos ou serviços;

3. Utilização para o interesse público;

4. Participação em tempo real (antes das fraudes):

a) Efeito pedagógico – Mudança de cultura;

b) Aumento da sensação de risco (dos defraudadores).

Metodologia do O.S.



A sociedade acompanhando os gastos 

públicos, para que o Governo exerça sua

função de Estado, possibilitando que os

cidadãos tenham assegurados seus

direitos constitucionais: segurança,

saúde, educação...

2009 | 1º LUGAR

Reconhecimento
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Reconhecimento



Rede OSB de Controle Social

100 Observatórios em 19 

estados brasileiros



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Concurso de Desenho e Redação – Parceria com a CGU
(EDUCAÇÃO FISCAL) - Período de execução - inicio em 05/2015 -
encerramento em 12/2015

Projeto de Acompanhamento da Merenda Escolar na REME

(CONTROLE SOCIAL) Período de execução - inicio em 02/2015 - encerramento: 
indeterminado. A cada período quadrimestral, gerar relatório.

Participação em Licitações Presenciais da Prefeitura Municipal 

de Campo Grande  - divulgação dos editais pelo aplicativo SIM.
(CONTROLE SOCIAL) -Período de execução – pauta permanente.



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Participação no evento I Ciranda de Ouvidorias do MS – MPE – CGU
(CAPACITAÇÃO) - Data: 02/09/2015  

Realização do Bazar de Bens Apreendidos pela Receita Federal
(CAPTAÇÃO DE RECURSOS) - Período de execução - inicio em 08/2015 - encerramento: 

a realização do Bazar foi em 21/11/2015. Mas ainda restam mercadorias para venda.

Parceria com a UFMS, Campus Três Lagoas, projeto web@cidadania

com professor Ricardo Marcacini
(ALIANÇAS INSTITUCIONAIS) - Período de execução - inicio em  27/08/2015 -
encerramento: 23/10/2015



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Participação do Observatório no 2º Encontro Regional dos observatórios 

sociais do Norte e Centro Oeste realizado em Goiânia (GO)
(Período de execução - inicio em  11/09/2015 - encerramento: 12/09/2015 

Parceria para governo aberto  (OGP) – OS de Brasília – entidade 

eleita.
(ALIANÇAS INSTITUCIONAIS) - Período de execução - inicio em  16/09/2015 - encerramento: 
indeterminado

Participação no processo de disseminação das compras governamentais 

do Governo MS – treinamento de licitantes e algumas licitações da 

Cecom MS. 
(CONTROLE SOCIAL) - Período de execução - inicio em  22/09/2015 - encerramento: 
indeterminado



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Participação no Seminário de Educação Fiscal promovido pela Receita 

Federal em Campo Grande
(CAPACITAÇÃO) - Data:  28/09/2015  

Participação na coleta de assinaturas do Projeto de iniciativa popular, 

coordenado pela loja maçônica, CORRUPÇÃO NUNCA MAIS!
Período de execução - inicio em  01/10/2015 - encerramento: indeterminado

Participação do OSCG na Oficina Olho Vivo no Dinheiro Publico realizada 

em São Gabriel MS
(CAPACITAÇÃO) - Período de execução - inicio em  19/10/2015 - encerramento: 21/10/2015 



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Participação de audiência publica promovida pela Câmara Municipal 

de Campo Grande, a respeito da aquisição, pela Prefeitura de Campo 

Grande, de Uniforme Escolar para REME
(CONTROLE SOCIAL) - Data: 11/11/2015  

Visita ao Rotary Club de Campo Grande
Data: 24/11/2015  

Participação de audiência pública promovida pela Câmara Municipal 

de Campo Grande, a respeito da aquisição, pela Prefeitura de Campo 

Grande, de Material Escolar para REME
(CONTROLE SOCIAL) - Data: 30/11/2015  



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Participação do OSCG –apresentação do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União – Regional Campo Grande 
(ALIANÇAS INSTITUCIONAIS) - Data: 18/12/2015  

Recebimento de doação de um veiculo da Receita Federal de Ponta Porã.
(ALIANÇAS INSTITUCIONAIS) - Data: 23/12/2015  

Balanço de Receitas e Despesas do Quadrimestre
(PRESTAÇAO DE CONTAS) - Data: 01/09/2015 A 31/12/2015  





AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Concurso de Desenho e Redação – Parceria com a CGU
• O 7º Concurso de Redação e Desenho, promovido pela CGU, em parceria com 

o OSB, teve como tema PEQUENAS CORRUPÇÕES – Diga não!. Trata-se de 

evento nacional, realizado com as escolas publicas e privadas do ensino 

regular. Do 1º até o 5º ano, a modalidade é DESENHO. Do 6º ao 9º ano e os 3 

anos do ensino médio, mais o EJA, concorreram com REDAÇÃO, com 

premiações previstas para os três melhores colocados de cada ano, incluindo 

professores dos alunos contemplados. A escola também poderia concorrer 

na categoria Escola Cidadã, com base na melhor estratégia elaborada para 

trabalhar os alunos no projeto. 

• O OSCG MS instituiu um regulamento paralelo, com o pré-requisito de apenas 

poderem concorrer as redações enviadas para a CGU. As redações e 

desenhos enviados para OSCG MS serão avaliados pelo regulamento local e a 

premiação ocorrerá em data após o evento nacional. 

• O OSCG MS além de contatos por e-mail, efetuou ligações telefônicas para as 

escolas privadas em 03 escolas fez palestras aos alunos a respeito do tema.



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Concurso de Desenho e Redação – Parceria com a CGU
• O prazo para inscrição no Concurso de Redação e Desenho foi prorrogado 

para 30/09/2015, para divulgação dos resultados em 09/12/2015 - o que 

permitiu uma nova comunicação às escolas, visando incentivar a sua 

participação

• Em 25/11/2015 – foi divulgada pela CGU nome dos vencedores da etapa 

nacional, não foi contemplado nenhum aluno ou escola do MS. Nesta ocasião, 

divulgamos também os vencedores da etapa local.

• Efetuamos a entrega da premiação, consistente de um tablete para cada 

aluno e professor.







AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Projeto de Acompanhamento da Merenda Escolar na REME

- Com inicio efetivo em fev/2015, o projeto de acompanhamento da merenda 

escolar elaborado pelo OSCG, atravessou o quadrimestre na tentativa de 

obter autorização junto a Secretaria de Educação do município para visitar as 

escolas. 

- O escopo do Projeto do OSCG sobre o acompanhamento da merenda é saber 

como o alimento está chegando até o beneficiário final (o aluno), se o 

cardápio está sendo cumprido, 

- No dia 06/08/2015 participamos da reunião do Conselho Municipal da 

Alimentação Escolar (CMAE) e foi acatada por este a participação das visitas 

as escolas junto com integrantes do CMAE..
- .



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Projeto de Acompanhamento da Merenda Escolar na REME

- Finalizamos o relatório de acompanhamento da merenda escolar em out/2015 

- As conclusões e sugestões constantes deste relatório entregamos uma via 

para o CMAE, para o Prefeito Alcides Bernal e para a Secretaria de Educação.

- Pretendemos, para o inicio do próximo ano acompanhar o processo da 

merenda escolar desde a licitação até a entrega do alimento nas escolas.



Audiência com o Prefeito Bernal

Entregando relatório da merenda

Entrega do relatório para o Conselho

Municipal da Merenda Escolar -CMAE



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Implantação do Sistema Informatizado de Monitoramento de 

Licitação (SIM)

- O aplicativo SIM é um software de registro da atuação dos observatórios

sociais e que faz parte do processo de acompanhamento e monitoramento

dos processos licitatórios das prefeituras pelos observatórios. O SIM é

utilizado também como ferramenta de divulgação de editais de licitação para

fornecedores cadastrados no sistema. A divulgação dos editais de licitação

pelo aplicativo contribui com o aumento da concorrência das compras

públicas, proporcionando redução dos valores praticados no processo e uma

maior economia aos cofres públicos. O aplicativo também permite a

visualização da agenda de licitações que é uma lista dos certames divulgados







AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Implantação do Sistema Informatizado de Monitoramento de 

Licitação (SIM)

- Com apoio da Associação Comercial, até o mês de dezembro/2015

cadastramos 1.148 empresas locais no banco de dados do aplicativo SIM. O

processo de cadastramento teve inicio em 20/05/2015.

- O aplicativo SIM conta com 192 editais cadastrados, dentre eles pregão

presencial e eletrônico.

- O aplicativo SIM é trabalhado pelo Estagiário Daniel, cuja remuneração é feita

através de bolsa auxilio, integralmente patrocinada pela FECOMERCIO-MS







AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Participação no evento I Ciranda de Ouvidorias do MS – MPE – CGU 

Objetivo: Capacitação

Data: 02/09/2015  

A convite da CGU o Observatório Social de Campo Grande esteve presente, no evento em 

destaque, nas palestras abaixo:

- “Ouvidoria: Participação e Controle Social.” - Dr. Josué Fermon- Empresa  Brasileira de 

Serviços Hospitalares- EBSERH.

- “Integração de Ouvidorias Públicas e Adoção de Padrões de Excelência”- Dr. Gilberto Waller

Júnior- Ouvidor Adjunto da União- Controladoria Geral da União- CGU.





AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Realização do Bazar de Bens Apreendidos pela Receita Federal
(CAPTAÇÃO DE RECURSOS) - Período de execução - inicio em 08/2015 - encerramento: 
a realização do Bazar foi em 21/11/2015. Mas ainda restam mercadorias para venda.

- Realizado no recinto da Associação Comercial de Campo Grande, no dia

21/11/2015, o Observatorio Social de Campo Grande realizou o primeiro bazar com

mercadorias apreendidas pela Receita Federal do Brasil, com o objetivo de angariar

fundos para a manutenção das atividades do Observatório. Neste evento

arrecadamos, com a venda, R$ 43.412,00



Recebimento das mercadorias doadas pela RFB – 01/10/2015







AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Parceria com a UFMS, Campus Três Lagoas, projeto

web@cidadania com professor Ricardo Marcacini, que destina-

se a incentivar estudantes a desenvolverem aplicativos que

ajudam a fiscalizar a transparência governamental
(ALIANÇAS INSTITUCIONAIS) - Período de execução - inicio em  27/08/2015 - encerramento: 
indeterminado

É uma plataforma que explora Dados Governamentais Abertos para que qualquer cidadão

interessado possa monitorar e fiscalizar a gestão pública com base na Lei de Acesso à

Informação.

Como funciona?

Estudantes da área de computação recebem incentivos (bolsas e treinamento) para apoiar

o desenvolvimento de Aplicativos Sociais. Nesses aplicativos, os Dados Governamentais

Abertos devem ser apresentados de uma forma simples e compreensível ao público geral.

Os aplicativos podem ser compartilhados livremente nas redes sociais.

http://gepic.ufms.br/webcidadania/
http://gepic.ufms.br/webcidadania/




AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Participação do Observatório no 2º Encontro Regional dos OS

do Norte e Centro Oeste, realizado em Goiânia (GO)
inicio em  11/09/2015 - encerramento: 12/09/2015

O evento faz parte da rodada de encontros regionais e estaduais promovida pelo

Observatório Social do Brasil (OSB), em parceria com observatórios locais, com o objetivo

de fortalecer a rede em cada região, alinhando ações e promovendo a troca de experiência

entre os observadores. As discussões envolvem o compartilhamento de boas práticas,

gestão e definição das próximas ações.







AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Parceria para governo aberto  (OGP) – OS de Brasília – entidade 

eleita.
(ALIANÇAS INSTITUCIONAIS) - Período de execução - inicio em 16/09/2015 -
encerramento: indeterminado
OS Brasília representa a Rede no Grupo de Trabalho da Parceria para Governo Aberto

(OGP, sigla em inglês).

A OGP é uma iniciativa mundial que busca compromissos dos países (com metas

concretas) para ações de transparência, participação social e mecanismos de

responsabilização.

O Grupo de Trabalho tem como tarefa representar a sociedade civil na elaboração, desde

as discussões iniciais, na elaboração do 3º Plano de Ação brasileiro como parte da OGP.

Os primeiros temas para esse Plano serão discutidas em oficinas do GT com participação

do governo.



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Parceria para governo aberto  (OGP) – OS de Brasília – entidade 

eleita.
(ALIANÇAS INSTITUCIONAIS) - Período de execução - inicio em 16/09/2015 -
encerramento: indeterminado
A ideia, porém, é que a participação da sociedade seja ampla e permanente. Por isso, está

aberta uma consulta pública em que todos podem dizer diretamente que tema gostariam

de ver discutido nas oficinas e quais órgãos do governo federal e entidades da sociedade

civil poderiam discutir tais temas.

O Observatório Social de Campo Grande participou do processo de eleição das entidades

civis que foram escolhidas para o Grupo de Trabalho, no qual foi eleito o Observatório

Social de Brasília.

Mais informações sobre o tema: 
http://www.participa.br/governoaberto/3o-plano-de-acao-proponha-temas-para-formulacao-de-acoes-de-governo-aberto







AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Participação no processo de disseminação das compras

governamentais do Governo MS – treinamento de licitantes e algumas

licitações da Cecom MS.
(CONTROLE SOCIAL) - Período de execução - inicio em 22/09/2015 - encerramento:
indeterminado

Governo do Estado de MS, no lançamento de seu portal de transparência, promoveu uma

serie de ações visando divulgar o seu novo modelo de portal na internet, com a finalidade

de informar o cidadão das alterações promovidas para acesso a informação pela

sociedade. O Observatório Social de Campo Grande recebeu a visita do Secretário de

Administração do Estado, Sr. Carlos Alberto de Assis, na reunião ocorrida em 22/09/2015.

O Observatório participou do lançamento do programa do SEBRAE – compre do pequeno,

realizado no dia 05/10/2015. Posteriormente, fizemos um treinamento para conhecer a

plataforma de leilão eletrônico do Governo MS, através da qual é realizada a licitação de

pregão eletrônico do Estado.









AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Participação no Seminário de Educação Fiscal promovido pela Receita 

Federal em Campo Grande
(CAPACITAÇÃO) - Data:  28/09/2015

Trata-se de Encontro Regional de Representantes de Educação Fiscal da 1a. Região Fiscal

(região Centro Oeste e Tocantins). Este evento foi promovido pela Superintendência da

Receita em Brasília, que nos informou que podemos abrir a participação aos integrantes

do OSCG alguns momentos com palestras que ocorrerão no Auditório.

Participamos da palestra: Malhação Cerebral e Qualidade de Vida no Ambiente de

Trabalho (PROF.DR MARCÍLIO HUBNER)





AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Participação na coleta de assinaturas do Projeto de iniciativa popular, 

coordenado pela loja maçônica, CORRUPÇÃO NUNCA MAIS!
Período de execução - inicio em  01/10/2015 - encerramento: indeterminado
-



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Participação do OSCG na Oficina Olho Vivo no Dinheiro Publico 

realizada em São Gabriel MS
(CAPACITAÇÃO) - Período de execução - inicio em  19/10/2015 - encerramento: 21/10/2015 

O Observatório Social de Campo Grande recebeu convite da Controladoria Geral da União,

Regional de Campo Grande, para participar da Oficina que foi realizada em São Gabriel do

Oeste, visando capacitar os Conselhos Municipais de São Gabriel e região, para atuarem

com mais efetividade no acompanhamento e fiscalização das ações do município no que se

refere a Assistência Social e Saúde. Esta oficina trouxe uma inovação em sua metodologia,

que insere em sua programação atividades de visitas aos Postos de Saude e Centro de

Assistência Social, efetuar as constatações e confrontar o relatório com a legislação

pertinente, para cobrar do executivo a conformidade.

O Observatório foi convidado para proferir palestra a respeito da importância do controle

social onde contamos com a apresentação da palestrante Maria Granjeiro, que também é

conselheira do CRC. O Observatório também enviou voluntário para capacitação e

treinamento.









AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Participação de audiência publica promovida pela Câmara Municipal de

Campo Grande, a respeito da aquisição, pela Prefeitura de Campo

Grande, de Uniforme Escolar para REME
(CONTROLE SOCIAL) - Data: 11/11/2015

O debate é convocado pela Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Agropecuária e

Turismo da Casa de Leis. Estiverem presentes a Secretaria de Educação, Secretario de

administração, prepostos da Central de Compras da prefeitura, Sebrae e representante da

Funtrab e um representante de fornecedores - confecções da titia.

O Observatório Social de Campo Grande pretende fazer o acompanhamento de assuntos

relacionados a esta matéria, desde a licitação até a entrega do produto ao aluno. A próxima

etapa será participar das licitações deste material pela Prefeitura Municipal de Campo

Grande.

Mais detalhes da noticia: http://www.camara.ms.gov.br/?secao=noticia&id=176906





AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Visita ao Rotary Club de Campo Grande
Data: 24/11/2015  

- No dia 24/11/2015 o Observatório Social de Campo Grande foi convidado para uma reunião no
Rotary Club local, na casa da amizade, ocasião em que o colaborador Hugo de Oliveira fez a
apresentação do Observatório, suas atividades e forma de trabalho. Este material despertou
muito a atenção dos presentes e mais tarde, em 04/12/2015 foi-nos retribuída a visita. Estiveram
conosco rotarianos Eliane e Jorge, para articular futuras parcerias. Eliane também faz parte da
OAB.





Reunião com o Rotary, dia 04/12/2015, no OSCG



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Participação de audiência pública promovida pela Câmara Municipal de

Campo Grande, a respeito da aquisição, pela Prefeitura de Campo

Grande, de Material Escolar para REME
(CONTROLE SOCIAL) - Data: 30/11/2015  

No dia 30/11/2015 participamos da audiência publica na Câmara Municipal, onde se

debateu questões referentes a compra de material escolar pela Prefeitura de Campo

Grande. Estiveram presentes representantes da Prefeitura Municipal, do Sebrae, que fez

apresentação de uma nova modalidade de compra de material escolar – Auxilio Educação,

fornecedores locais, vereadores e o observatório social, que também representou a

Associação Comercial. Mais detalhes da noticia:
http://www.camara.ms.gov.br/?secao=noticia&id=176995

O Observatorio tem objetivo de fazer o acompanhamento do processo de aquisição de

material escolar, seus desdobramentos até a entrega do produto ao aluno, seja qual for a

modalidade aprovada.





AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Participação do OSCG –apresentação do relatório de auditoria da 

Controladoria Geral da União – Regional Campo Grande 
(ALIANÇAS INSTITUCIONAIS) - Data: 18/12/2015  

A CGUMS-NAP convidou e ofereceu ao Observatorio Social de Campo Grande espaço

para falar aos presentes a respeito do Controle Social e atuação do OSCG, no evento de

divulgação do relatório de fiscalização do município de Campo Grande. Nesta ocasião,

usou da palavra o presidente do OSCG – Otavio Jacques, que falou aos presentes sobre a

importância da participação do cidadão no acompanhamento das contas publicas e

também falou sobre o voluntariado e como fazer para se tornar um voluntario do OSCG.

O relatório está disponível no site da CGU - http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-
fiscalizacao/avaliacao-de-programas-de-governo/programa-de-fiscalizacao-em-entes-
federativos/matriz-de-vulnerabilidade









AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015

(terceiro quadrimestre)

Recebimento de doação de um veiculo da Receita Federal de Ponta 

Porã.
(ALIANÇAS INSTITUCIONAIS) - Data: 23/12/2015  

A Receita Federal do Brasil, em resposta ao pedido efetuado pelo Observatório de Campo

Grande, através de Formulário de Habilitação para Atendimento Preferencial na destinação

de mercadorias apreendidas – Educação Fiscal - referenciados no inciso IV do art. 37 da

Portaria RFB nº 3.010 , de 30 de setembro de 2011, atendeu a solicitação e procedeu à

doação de um veiculo para utilização pelo OSCG, no dia 23/12/2015 o presidente Otavio

Jacques foi a Ponta Porã receber o veiculo. Este veiculo está em reparo e será utilizado

para as atividades do Observatorio.

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=30643






Balanço de Receitas e Despesas do Quadrimestre
(PRESTAÇAO DE CONTAS) - Data: 01/09/2015 A 31/12/2015  

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS

SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015
(terceiro quadrimestre)

MOVIMENTO CREDITO DEBITO TOTAIS

Saldo em caixa - Agosto/2015 31.885,92 
Receitas - set a dez/2015

contribuições - pessoas jurídicas 12.000,00 
contribuições - pessoas fisicas 1.300,00 
Receita com Bazar (bens apreendidos RFB) 31.118,72 

RECEITAS TOTAIS - SET A DEZ/2015 44.418,72 
despesas - set a dez/2015

despesas com telefone 463,20 
despesas com estagiario 3.100,00 
despesas com bazar 1.476,21 

ressarcimento despesas 1.806,69 
despesas administrativas 347,82 
despesas bancarias (inclusive com cartão) 911,59 
tx administrativa IEL 320,00 

DESPESAS TOTAIS - SET A DEZ/2015 8.425,51 
Saldo em caixa - dezembro 2015 67.879,13 



Balanço de Receitas e Despesas do Quadrimestre
(PRESTAÇAO DE CONTAS) - Data: 01/09/2015 A 31/12/2015  

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS

SETEMBRO A DEZEMBRO / 2015
(terceiro quadrimestre)

Balanço da realização do Bazar de Bens Apreendidos da RFB:

Vendas realizadas até dez/2015*.............R$ 43.257,00

*estes valores contemplam recebimentos em dinheiro, 

Cartão de credito, a vista/parcelado e cartão de debito. 

Temos estoque de mercadorias, cujo balanço ainda não foi 

concluído.







NÃO SE ESQUEÇA

Se há corrupção ou má 

gestão do dinheiro 

público, você também 

paga a conta.

Você quer ser um agente de 

transformação, exercer sua cidadania 

e trabalhar para um mundo melhor

e mais justo para todos?



CATEGORIAS DE ASSOCIADO: uma pessoa poderá pertencer a mais de uma categoria

FUNDADOR: pessoa física e/ou jurídica

CONTRIBUINTE: pessoa física ou pessoa jurídica

INSTITUCIONAL: podem ser incluídas todas as entidades do Terceiro Setor: 

universidades, escolas, entidades de classe e Setor Governamental, isentas de anuidade

MANTENEDOR: pessoa jurídica que patrocina as atividades da associação

PROFISSIONAL: pessoa física, profissional de diversos segmentos

VOLUNTÁRIO: é pessoa física que venha a participar das atividades de forma espontânea 

e estando isento do pagamento de anuidades.

Faça parte dessa 

história. Jogue na nossa 

equipe e deixe seu gol 

de cidadania.  

Associe-se ao



“Não é preciso entrar para a história 

para fazer um mundo melhor.” 

Mahatma Gandhi



Diretoria do Observatório Social de Campo Grande – OSCG

Presidente: Otávio Jacques
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