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1 PODER LEGISLATIVO 

 

1.1 ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS DO PODER LEGISLATIVO 

 

O observatório Social segue monitorando os gastos do poder legislativo, afim de 

identificar se os Senhores vereadores estão cumprindo o termo de compromisso social 

firmado com este observatório e com a comunidade fumacense em dezembro de 2017. 

O gráfico abaixo demonstra que os gastos em 2018 têm mantido um padrão, e estão 

abaixo dos gastos do ano anterior e em acordo com o compromisso firmado.  
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Valor Economizado R$ 60.357,5 R$ 69.390,7 R$ 60.628,8 R$ 63.626,2

Prestação de contas da Câmera Municipal 
em 2018



 
  

 

 

 

1.2 MONITILEGIS  

 Além do acompanhamento dos gastos, os Observatórios Sociais de todo Brasil por 

meio de um sistema informatizado, o qual estipula os parâmetros, vem monitorando a 

produção legislativa de acordo com a função e a responsabilidade dos vereadores descrita na 

cartilha da Corregedoria Geral da União (CGU).  

 Nesse quadrimestre foi concluída a alimentação do sistema referente ao ano de 2017, 

o qual será apresentado aos vereadores e posteriormente disponibilizado a população.   

 

2 PODER EXECUTIVO  

 

2.1 ACOMPANHAMENTO DO PROJETO OBSERVATÓRIOS MIRIM 

 Dentre os trabalhos realizados pelo Observatório Social de Morro da Fumaça o 

projeto Observatório Mirim está entre os mais significativos. Sendo assim o Observatório 

após a implementação, mantem um cronograma de acompanhamento. Visitando todas as 

escolas para dirimir dúvidas e receber sugestões das escolas. 



 

2.2 ESTUDO DE ALVARÁS DAS ESCOLAS  

 

 Afim de otimizar os trabalhos, além do acompanhamento do Projeto Observatório 

Mirim com a visita às escolas, o Observatório realizou um levantamento dos alvarás das 

escolas do Município de Morro da Fumaça, bem como do número de merendeiras e 

zeladores, apontando algumas sugestões de melhorias a Secretaria de educação. 

 

 



 

 

2.3 ACOMPANHAMENTO DA LICITAÇÃO 41/2018 REFERENTE AO 

TRANSPORTE ESCOLAR  

 

  A licitação do transporte escolar vem sendo monitorada constantemente, após toda 

análise e acompanhamento da licitação, foi verificado in locu todas as rotas, para verificar se 

a quilometragem paga pelo poder público era de fato a quilometragem executada. 

 

 



 

Além da verificação das rotas também foi novamente vistoriado os ônibus, tendo em 

vista a constatação de alteração de alguns veículos vistoriados anteriormente.  

 

 

2.4 PROJETO DE LEI PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS MUNICIPAIS  

 Visando ampliar a transparência e incentivar o poder/dever de fiscalização da 

população foi encaminhado ao poder executivo municipal uma sugestão de um projeto de 

Lei que impunha a obrigatoriedade de colocação de placas indicativas nas obras municipais 

nos moldes das obras federais. Acrescentando na respectiva placa o contato do fiscal de obras 

para que a população tenha a possibilidade de informar em caso de irregularidades. 

 



 

 

2.5 SUGESTÃO PARA A LOGÍSTICA DA MERENDA ESCOLAR  

 

 A câmara da educação em seus estudos constatou alguns déficits no funcionamento e 

na logística da distribuição da merenda escolar. Com isso elaborou um estudo apontando as 

falhas e sugerindo formas de superação das mesmas, o qual foi entregue a secretaria de 

educação.  



 

 

Consumo de Combustível 

Placa Período 
Litros 
Abastec. 

Km 
Percorridos 

Litros 
Consumidos  Total Despesa  

 

MFZ-1764 
01/02/18 à 
28/02/18 53,27 158,00 53,27  R$         212,54  

 

MFZ-1764 
01/03/18 à 
31/03/18 229,71 1203,00 229,71  R$         695,70  

 

MFZ-1764 
01/04/18 à 
30/04/18 112,77 573,00 112,77  R$         327,03  

 

MFZ-1764 
01/05/18 à 
31/05/18 159,84 815,00 159,84  R$         605,78  

 

MFZ-1764 
01/06/18 à 
30/06/18 111,06   111,06  R$         420,91  

 

MFZ-1764 
01/01/18 à 
01/07/18 555,59   555,59  R$      1.841,05  

 

 

2.6 SERVIDORES COMISSIONADOS  

 Sempre que uma notícia é veiculada e o Observatório é chamado a manifestar-se, 

esse realiza um estudo prévio para ter dados precisos que fundamentem sua posição. Com 

isso foi elaborado um apanhado a partir dos dados extraídos do Portal da Transparência em 

relação aos servidores comissionados no Município de Morro da Fumaça, obteve-se os 

seguintes resultados: 

Licitação de 
Merenda 
Escolar

Pedido de 
merenda aos 
vencedores

Entrega da 
merenda nas 

escolas 

Entrega da 
merenda na 
central da 
merenda 

Entrega da 
merenda nas 

escolas 



 

 

3 OBRAS 

 Nesse quadrimestre o Observatório Social intensificou seu acompanhamento de 

obras públicas, todas as obras são acompanhadas semanalmente, são elaborados relatórios e 

enviados ao poder executivo para que as irregularidades apontadas no relatório sejam 

sanadas. Infelizmente as obras públicas municipais apresentam inúmeras irregularidades em 

especial o atraso nas obras e a falta de uso de EPIs e EPCs. 

 

3.1 ANÁLISE DAS FAIXAS ELEVADAS DA RUA XX DE MAIO 

 

Verificação se as execuções dos elevados estavam de acordo com o projeto. 

Constatou-se que alguns dos elevados apresentavam divergências em relação ao projeto. 

Após a analise a prefeitura realizou alterações as quais estão sendo verificadas. 

 



 

 

3.2 ANÁLISE DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) NA ESCOLA PIETRO 

MACCARI  

 

 A secretaria de Educação solicitou ao Observatório Social uma análise da obra de 

instalação de sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) na escola Pietro 

Maccari. O intuito da análise era verificar se de fato estava faltando materiais, pois a empresa 

executora solicitou aditivo. Após a análise verificou-se que havia uma divergência entre o 

projeto e o orçamento e que de fato havia faltado materiais para a conclusão da obra. 

Especificação 
Unida
de 

Execut
ado 

Projeta
do 

Orça
do 

Caixa de inspeção de aterramento pç 32 33 34 

 

Haste de cobre tipo Cooperweld - 2,44m 
pç 32 33 34 

 

Terminal Aéreo - 50cm 
pç 48 62 62 

 

Cabo cobre nu - 35mm2 
m 597,40 960,60 560,0 

 

Cabo cobre nu - 50mm2 
m 419,90 419,90 350,0 

 pç 20 33 34 



Eletroduto PVC rígido 2" x 3m com abraçadeiras 
tipo D e parafusos 

 

Conector de Medição em Bronze 
pç 20 33 34 

 

Condulete de Inspeção em PVC - 2" 
pç 20 33 34 

 

 

3.3 SUGESTÃO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA  

 

 Após verificar que existem pontos que podem ser melhorados na gestão de 

funcionamento da secretaria de infraestrutura municipal, mais precisamente no setor de 

obras, o Observatório realizou um estudo com base no funcionamento da secretaria de obras 

de municípios da região e apresentou ao secretário municipal uma sugestão de alteração de 

funcionamento visando aumentar a eficiência do setor. 

 

 

 

3.4 ANÁLISE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO  

 

As obras do centro de convivência do idoso já iniciaram a alguns anos e ainda não 

foi totalmente concluída e tampouco entregue. No local foram encontradas irregularidades 

as quais foram informadas ao poder executivo, órgão detentor do poder de sanar as 

respectivas irregularidades. No mais, verificou-se que a obra encontra-se em fase de 

conclusão.  

 



 

 

 

 

3.5 AVALIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE JORGE SILVA  

 

 O ginásio de esporte Jorge Silva localizado no centro da cidade é uma edificação já 

de algum tempo pela qual os fumacenses possuem um carinho especial. No entanto como 

toda edificação com o passar do tempo se faz necessário manutenções. Com isso foi realizado 

um estudo avaliando as últimas obras feitas no local e as obras que precisam ser realizadas 

informando todos esses detalhes à administração municipal.  

 



 

 

 

 

 

3.6 ANÁLISE DAS CALÇADAS DA AVENIDA CELESTE RECCO  

 

 As calçadas localizadas às margens da Rodovia Celeste Recco vem sendo muito bem 

utilizada pela população fumacense. O local foi adotado para a prática de atividades físicas, 

mais precisamente corridas e caminhadas. No entanto a obra ainda não finalizada encontra-

se já bastante degradada. O relatório entregue ao executivo contempla toda a extensão da 

calçada informando todos os pontos problemáticos. Ressalta-se que no momento e 

elaboração desse relatório a vegetação ainda não havia sido colocada.  



 

 

 

 

3.7 GRELHAS NA XX DE MAIO  

 

 Este observatório é composto e mantido por cidadãos fumacenses que utilizam os 

serviços e as vias públicas e com isso percebem as irregularidades nas obras públicas. Sempre 



que uma delas nos é apontada realizamos um estudo e informamos de modo coerente e 

fundamentada o problema e vamos além, disponibilizamos sugestões de correção, 

informamos as normas técnicas e os parâmetros legais a serem seguidos. Um bom exemplo 

disso são as grelhas ou a falta delas nas calçadas da Rua XX de Maio, o que já foi também 

informado ao executivo. 

 

 

 

3.8 ANÁLISE DA QUADRA POLIESPORTIVA ABERTA  

 

 Um ganho para nossa cidade em especial para os munícipes do Distrito de Estação 

Cocal, Villa Rica e Mina Fluorita é a construção da quadra poliesportiva. Acompanhamos 

todo o desenvolvimento dessa obra a qual apresentou algumas falhas em seu estágio final. 

Entregamos relatório ao poder executivo assim identificamos as falhas e antes da entrega da 

obra, o que permite ao ente tomar as medidas necessárias para correção das falhas.  

 



 

 

 



 

 

3.9 ANÁLISE DO CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS  

 

 A correta destinação dos resíduos é sinônimo de progresso. Estamos acompanhando 

a evolução da construção do centro de triagem. Nas ultimas visitas encontramos a obra 

parada, mas já encaminhamos relatório da visita ao executivo, inclusive destacamos a falta de 

uso de EPIs e EPCs por parte dos trabalhadores.  

 

 

 



 

 

 

 



3.10 RUA JOÃO DE ROCHI (EM ATRASO) 

 

 As obras de pavimentação de ruas proporcionam inúmeros benefícios à população, 

em especial aos moradores das respectivas ruas. No entanto a durabilidade e a qualidade 

dessas obras são de suma importância. Acompanhamos as ruas em estágio de pavimentação.  

A Rua João de Rochi está sendo preparada para o recebimento da capa asfáltica, mas a obra 

encontra-se em atraso. Além disso, as calçadas ainda não foram executadas causando 

transtornos à população.  

 

 

 

 

 



3.11 RUA ANTÔNIO GONÇALVES DE SOUZA  

 

 A obra de pavimentação da Rua Antônio Gonçalves de Souza possui erros em seu 

projeto, estando inclusive em desacordo com normas do COTRAN. A análise do projeto e 

da execução já foi remetida ao poder executivo.  

 



 

3.12 ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DA CEI HONORATA PAVEI 

MACCARI (EM ATRASO) 

 

 A disponibilização de vagas em creches é um dever do poder público que implica 

diretamente na qualidade de vida da população. A CEI Honorata Pavei Maccari está sendo 

ampliada, a obra está em atraso, mas está sendo executada, mais uma obra sem o devido uso 

dos equipamentos de segurança, conforme imagens abaixo. 

 



 

 

 

 



3.13 GALPÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 

 

 Esta obra está sendo acompanhada desde o início. Por duas vezes foi informado ao 

Sr. Prefeito que a obra está em atraso e em completo estado de abandono. As obras foram 

retomadas no dia 14 de agosto de 2018. Continuamos monitorando. 

 

 

 

3.14 LICITAÇÕES  

 O acompanhamento das licitações é um ponto central de nosso trabalho. Esse 

acompanhamento consiste desde a análise do edital, sua impugnação, pedido de 



esclarecimentos quando necessário e acompanhamento dos certames.  Segue um exemplo de 

licitação que teve interferência do Observatório Social: 

Licitação 091/2018 – item 01- Bancada de granito branco dallas, espessura 20 mm. No 

valor máximo de R$ 1.350,00 o m². 

O Observatório constatou que o valor apresentado na licitação estava acima do 

praticado no mercado e solicitou alteração, a qual foi feita ficando o item com o valor de R$ 

365,00 o m², gerando uma economia de R$ 49.250,00 aos cofres públicos.  

 

 

Licitação 083/2018 que versava sobre serviço de lavação com um valor total de R$ 

370.705,00. 

O observatório questionou o valor frente às necessidades prioritárias do município. 

O Pregão foi cancelado. 

O observatório também estimula a participação das empresas locais nos certames, o 

que é feito por meio de ligações e publicações em nossas redes sociais. 

 



 

 Apesar das investidas do Observatório Social, a média de participação ainda é baixa: 

 

 

Segue abaixo estatísticas das licitações ocorridas e acompanhadas no segundo 

quadrimestre de 2018: 

 

 

 



 E também os valores referências dos editais em comparação aos valores contratados 

após o certame e a economia alcançada. Ressalta-se que foram excluídos os valores referentes 

às licitações desertas e suspensas. 

 

 

 

4 OFÍCIOS 

 

 Toda comunicação do OSBMF é feita de forma oficial, ou seja, via oficio.  Segue 

abaixo as estatísticas dos ofícios referente ao segundo quadrimestre de 2018:  



 

 

 

Ofícios Vencidos 

Numero Assunto Destinatário 

58/2018 Solicita medida referente as grelhas  Secretaria de Obras  

59/2018 Entrega Sugestão funcionamento obras Secretaria de Obras  

60/2018 Solicita ajuste na Rua XX de Maio Secretaria de Obras  

104/2018 Encaminha estudo Rua João de Rochi Secretaria de Obras  

70/2018 Solicita dados PMAQ Prefeitura 

73/2018 Solicita esclarecimentos valores pago 
indevidamente ao medico  

Prefeitura  

90/2018 Solicita explicações licitação  auditoria Secretaria de Saúde  
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5 PARCERIAS  

 

5.1 UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE - UNESC 

 

5.1.1 Curso de arquitetura 

 

 Foi aprovado um projeto de extensão em parceria com o Observatório e o curso de 

arquitetura da UNESC. Tal projeto visa estudar a acessibilidade das escolas do Município de 

Morro da Fumaça e terá início ainda no segundo semestre de 2018 tendo sua conclusão 

prevista para o ano de 2020. O projeto trabalhará especialmente com atenção às pessoas com 

deficiência matriculadas nas escolas municipais de Morro da Fumaça.  

 

 

 

 

5.1.2 Curso de contabilidade 

 

 O segundo projeto aprovado e é em parceria com o curso de contabilidade, o projeto 

denominado “CONTABILIDADE SOCIAL: Uma ação de extensão com Observatórios 

Social da AMREC”, tem por objetivo instrumentalizar os voluntários dos OS da região da 

AMREC e sociedade em geral para acompanhamento e fiscalização do uso dos recursos 

públicos. Este projeto será executado durante o período de 2018 a 2020. 

 

5.2 OBSERVATÓRIOS SOCIAIS DO SUL CATARINENSE 

 

 Outra parceria firmada nesse quadrimestre foi a criação do Núcleo Sul dos 

Observatórios Sociais de Santa Catarina. Trata-se da união de força entre os Observatórios 

da região, visando o fortalecimento, a expansão e a troca de experiência entre os 

Observatórios Sociais do sul catarinense e o desenvolvimento de ações conjuntas.  



 

 

 

 

 

6 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  

 

6.1 APRESENTAÇÕES DO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 

 

Cumprindo a metodologia do Observatório Social do Brasil, realizou-se no dia 29 de 

maio de 2018 a apresentação do relatório de atividades referente ao primeiro quadrimestre 

do ano de 2018.  

 



 

 

 

6.2 9º ENCONTRO CATARINENSE DE OBSERVATÓRIOS SOCIAIS 

 

Aconteceu no dia 14 de maio de 2018, o encontro dos Observatórios catarinenses na 

cidade de Blumenau. Foi momento de troca de experiências e de muito aprendizado com a 

participação do Presidente da OAB de Santa Catarina Sr. Paulo Brincas e do Auditor Federal 

de Finanças e Controle Rodrigo de Bona.  

 

 

 

6.3 CONGRESSO PACTO PELO BRASIL 

 

Nos dias 22 e 23 de agosto o Presidente e a Coordenadora do Observatório Social 

de Morro da Fumaça estiveram na cidade de Curitiba prestigiando o evento Pacto pelo Brasil 

e participando do ENOS – Encontro Nacional dos Observatórios Sociais. Uma experiência 

riquíssima e um incentivo à continuação dos trabalhos.  

 



 

 

 

7 REUNIÕES  

 

7.1 REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DE OBRAS DA CIDADE DE VALE DO 

BRAÇO DO NORTE  

No dia 10 de maio de 2018 estivemos na cidade de Vale do Braço do Norte. Na 

ocasião fomos recebidos pelo secretário e pelo secretário interino de obras do município, 

afim de compreender a forma de trabalho daquele município, visando trazer boas ideias para 

Morro da Fumaça.  



 

Reuniões ao longo do quadrimestre 

 

Data Participante 

  

09/05/2018 Secretário de Infraestrutura  

30/05/2018 Secretário de Infraestrutura  

19/07/2018 Prefeito  

17/08/2018 prefeito 

27/08/2018 Nutricionista da Prefeitura 

27/08/2018 Secretário de Infraestrutura  

 

8 IMPRENSA  

 

8.1 MATÉRIAS NO SITE FOLHA DA FUMAÇA  

 



 

 

 



 

 

 

8.2 ENTREVISTA PARA WEB TV E JORNAL FOLHA REGIONAL  



 

 

9 FINANCEIRO  

 

   

 Despesas  Receitas  
Saldo quadrimestre anterior   R$          753,00   

Maio   R$      5.792,55   R$      4.854,70  



Junho  R$      5.563,89   R$      5.377,10  

Julho   R$      5.583,48   R$      5.875,90  

Agosto   R$      5.726,01   R$      5.591,00  

  R$    23.418,93   R$    21.698,70  

Saldo final: R$ - 1.720,23 

 

 

 

 


