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O Observatório Social de Foz do
Iguaçu nasceu por iniciativa da
ACIFI via Conselho da Mulher
Empresária, diversas outras
entidades e pessoas físicas em
15 de setembro de 2009.
Legalmente é considerada uma
pessoa jurídica de direito
privado, com fins não
econômicos. Está certificado
pela Rede de Observatórios
Sociais do Brasil, atuando com
metodologia padronizada e
ações integradas.

O SISTEMA OSB MANTÉ 

CERCA DE 135 OS NO 

PAÍS, SENDO 35 NO 

ESTADO DO PARANÁ.





O OBSERVATÓRIO SOCIAL DE FOZ DO IGUAÇU

Para que serve um Observatório Social:

1º Para exercer o direito do cidadão de
influenciar nas políticas públicas.

2º Para monitorar a aplicação dos recursos 
públicos de Foz do Iguaçu.

3º Para disseminar a cidadania fiscal e o
controle social.



PRINCIPAIS
OBJETIVOS:

COMO: MONITORAMENTO SISTEMÁTICO E INTERVENÇÃO:

• Das licitações públicas;
• Da execução orçamentária;
• Dos recursos humanos;
• Da produção legislativa;

EDUCAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

• Escolas públicas municipais;
• Universidades.

O OBSERVATÓRIO SOCIAL DE FOZ DO IGUAÇU

FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
PÚBLICOS NO MUNICÍPIO E REALIZAR EDUCAÇÃO 
PARA A CIDADANIA



E S T R U T U R A AD M I N I S T R AT I VA

Diretoria

(Estratégia)

Equipe 
Técnica

Mantenedores

(Recursos)

Voluntários



ALGUNS 
TRABALHOS 

DO OSFI 



REALIZAÇÃO DE 
EVENTO EM 

PARCERIA COM O 
TCE-PR



MAIS DE 800 INSCRITOS

SERVIDORES DE 109 MUNICIPIOS PARTICIPARAM DA 

CAPACITAÇÃO



Club de Foz do Iguaçu 

M'Boicy







LANÇAMENTO 
CARTILHA 

EDUCATIVA:
"SOMOS TODOS 

CIDADÃOS"



Essa cartilha pretende despertar nos estudantes o 
interesse por assuntos relacionados ao controle 
social, à ética e à cidadania, por meio do incentivo à 
reflexão e ao debate destes assuntos nos ambientes 
educacionais por meio dos objetivos abaixo:

a. Sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica 
dos tributos.

b. Levar conhecimentos aos cidadãos sobre cidadania, 
finanças públicas, participação e controle social.

c. Incentivar o acompanhamento e a participação da 
sociedade na aplicação dos recursos públicos e no 
controle dos gastos públicos.

d. Criar condições para uma relação harmoniosa entre 
o Estado e o cidadão.



Participação do I Seminário sobre a instalação de Lojas

Francas e apresentação do diagnóstico tributário, de

autoria da presidente do Observatório Social de Foz

do Iguaçu e coordenadora do curso de Ciências
Contábeis da UDC, Leonor Venson de Souza, e do

docente da disciplina de Planejamento Tributário do

curso de Ciências Contábeis da UDC, Sonir Fernandes.

O estudo reúne dados que contribuirão para a

avaliação dos efeitos da instalação das lojas francas a
partir da realidade concreta da região.

http://www.revistaacifi.com.br/edicao-21/em-debate-instalacao-de-lojas-francas-em-foz-do-iguacu/



ELEIÇÃO DIRETORIA PARA O BIÊNIO 
2018-2020



APOIO À CAMPANHA 
UNIDOS CONTRA A 

CORRUPÇÃO

PASSADO LIMPO

1

COMPROMISSO 
COM A 
DEMOCRACIA

2

APOIO ÀS 
NOVAS MEDIDAS 
CONTRA A 
CORRUPÇÃO

3

https://unidoscontraacorrupcao.org.br/



O Observatório acompanha as 

licitações dos seguintes órgãos:

Prefeitura 
Municipal

1

Foz Prev

2

Foz Habita

3

Foz Trans

4

Fundação 
Cultural

5

Fundação 
Municiapal 
de Saúde

6

Câmara 
Municipal

7



Pregão Eletrônico 044/2018 - Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

Aquisição de diversos equipamentos de proteção individual, para serem 

utilizados pelas equipes da Diretoria de Meio Ambiente.

O Observatório social de Foz do Iguaçu solicita retificação no valor do Item 10 –

LOTE 1 – Capacete de segurança classe A na cor branca do Pregão Eletrônico 

044/2018, que está com um valor unitário de R$ 152,95, considerando que esse 

valor é muito acima de valor de mercado.

O mesmo capacete foi 

adquirido pela 

Pmfi por R$ 8,91



Pregão Eletrônico 016/2018 - Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

Oficio n° 015/2017: Ref.: Solicita revisão nos valores do Pregão Eletrônico 016/2018, 
que tem por objeto Seleção de propostas para registro de preços visando aquisições 

futuras de utensílios de copa e cozinha para atendimento às unidades e conselhos 

atendidos por esta Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período de 12 meses.

VALOR TOTAL DO EDITAL: R$ 88.228,00

Solicitamos a pesquisa de preço da Pmfi porque alguns valores estavam acima do 

valor de mercado.

Por exemplo: Canecas - em polipropileno reforçado 450 ml R$ 12,00

VALOR DA PESQUISA DO OSFI: R$ 1,99

O edital foi cancelado e republicado com novos valores: valor total 51.842,85R$

Ex. Caneca valor máximo: R$ 1,68R$



GRUPO DE TRABALHO –

MONITORAMENTO DE OBRAS

Em outubro de 2017 o OSFI constituiu um Grupo de
Trabalho para fazer o acompanhamento em algumas obras
que estão sendo realizadas no Município de Foz do Iguaçu.
Esse acompanhamento se inicia no momento da
publicação dos Editais de Licitação, e tem prosseguimento
por meio de avaliação dos contratos, e no
acompanhamento das obras com visitas técnicas
periódicas.
O objetivo das visitas é acompanhar o andamento das
obras no que se refere a cumprimento dos cronogramas,
qualidade dos materiais e mão de obra aplicados, se estão
sendo executados de acordo com os projetos e
especificações técnicas, e dentro dos valores estabelecidos
no contrato.



Obras em Observação:

Nesta primeira etapa foram priorizadas as construções vinculadas ao Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE, mais especificamente as Construções dos
Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI’s: Eloi Lohmann, Cidade Nova II - Vila
Solidária e Jardim São Roque. Também foi incluída a conclusão da Unidade Básica de
Saúde - UBS do bairro Jardim São Roque.

A documentação técnica dos CMEI’s, envolvendo os projetos e memorial descritivo,
foi desenvolvida pelo Ministério da Educação e estão inseridos dentro do Programa
PROINFÂNCIA, criado pelo Governo Federal.

Cabe ressaltar que, conforme estabelecido na documentação técnica emitida pela
FNDE, o projeto básico aqui referido compreende somente a porção padronizada do
projeto fornecido pelo FNDE, sendo necessário complementações nos projetos e
ajustes nas planilhas de preços e quantidades, para sua adequação visando
compatibilizar a obra com as particularidades de cada região e local de sua
implantação.



O OSFI detectou alguns problemas, por exemplos:

- alguns problemas de fundação no CMEI ELOI LOHMANN

- muros perimetrais apresentavam, em diversos locais, ferragens expostas, 
falta de prumo e desalinhamento

NOTIFICAMOS A PMFI E OS PROBLEMA FORAM RESOLVIDOS







Obras em acompanhamento

 Cmei 3 Lagoas

 Cmei Jardim São Roque

 Cmei Vila Solidária

 Caps II

 Reforma Ubs São Roque

 Reforma Cmei Favassa



Parceria OSB – TCU 

Gestão de Contratos Públicos

 1ª Etapa = solicitação e análise de informações 
a fim de avaliar se os municípios atendem aos 
requisitos da Lei de Acesso à Informação (LAI);

 2ª Etapa = solicitação e análise de informações 
sobre contratos da Prefeitura, por exemplo: se 
possuem manuais de procedimentos para as 

compras e se os fiscais de contrato são 
treinados;

 O relatório do trabalho será submetido à 
revisão da unidades técnica e, até o dia 9 de 

novembro, será encaminhado ao Gabinete do 
Ministro Relator: Walton Alencar Rodrigues.



Capítulo IV

DA CONVERSÃO EM ESPÉCIE

Art. 7º Fica vedada a indenização das licenças especiais em pecúnia, com exceção dos 

casos regulamentados na Lei Complementar nº 082, de 24 de dezembro de 2003 - Código 

Tributário Municipal - em seu art. 104-A, e nos casos de rescisão de contrato de trabalho.

§ 1º A exceção também se aplica nos casos das doenças ou afecções graves diagnosticadas 

em servidores públicos municipais ou na condição de seus dependentes, 

cônjuges/companheiro ou companheira.

LICENÇA PRÊMIO SERVIDORES, DECRETO 

Nº 26.141, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.
Regulamenta a concessão de Licença Especial prevista e 

estabelece os casos de conversão em pecúnia.

PARA OS SERVIDORES 

DA PREFEITURA

https://leismunicipais.com.br/a/pr/f/foz-do-iguacu/lei-complementar/2003/8/82/lei-complementar-n-82-2003-institui-o-codigo-tributario-municipal-e-estabelece-normas-gerais-de-direito-tributario-aplicaveis-ao-municipio


Na Câmara Municipal não tem regulamentação sobre o

assunto, e a licença prêmio está sendo paga.

 Agente administrativo: R$ 60.282,03

 Comunicador social: RS 43.293,97

 Analista legislativo: R$ 166.187,68

 Analista legislativo: R$139.179,47

 Consultor técnico e legislativo: R$ 136.032,94

 Analista legislativo: R$ 163.643,04

 Analista legislativo: R$ 110.622,12

 Economista: R$ 259.998,42

Um projeto de Lei sobre o assunto foi apresentado, mas até hoje não foi 

aprovado



Outras atividades do Osfi

Visita ao Almoxarifado 
Central da Prefeitura

Visita aos 5 Cras da 
cidade

Participação do 
Comitê Gestor de 
Desenvolvimento 

Municipal

Lançamento do Portal 
de Compras Territorial 

do Sebrae

Reunião no PTI sobre o 
projeto do novo portal 
da transparência do 

Município

Acompanhamento e 
reunião sobre o PP 
09/2018 do Hospital 

Municipal





C OMO FAZ ER PARTE

✓ P r e e n c h e r  F i c h a  d e  Vo l u n t a r i a d o  e  c ó p i a  R G .

✓ N ã o  s e r  f i l i a d o  a  Pa r t i d o  Po l í t i c o  ( T í t u l o  d e  E l e i t o r ) .

✓ Te r  v o n t a d e  d e  e s t u d a r  e  p a r t i c i p a r  d a  v i d a  p ú b l i c a .

Hoje o OSFI tem 57 voluntários



RECEITA DESPESA

MAIO R$7.230,00 R$11.868,50

JUNHO R$7.903,75 R$14.152,67

JULHO R$25.111,57 R$11.181,37

AGOSTO R$7.040,00 R$12.587,83

TOTAL R$47.285,32 R$49.790,37

Hoje o OSFI tem 27 mantenedores

SALDO DE CAIXA 01/01/2018 31/08/2018

TOTAL R$ 71.576,54 R$ 76.455,66



TIPO DE GASTO MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

PESSOAL R$7.166,00 R$6.458,00 R$5.873,00 R$6.284,84

PASSAGENS E HOSPEDAGEM R$1.204,00 - R$1.857,66 -

CAMPANHA UNIDOS CONTRA 

A CORRUPÇÃO
- - - R$1.242,00

CARTILHA - - - R$1.280,00

EVENTOS - R$7.907,00 - -

C0NTRIBUIÇÃO OSB R$200,00 R$200,00 R$200,00 R$200,00

ALGUNS GASTOS DO OSFI

*Acesse o nosso balancete no site fozdoiguacu@osbrasil.org.br





/OSDEFOZ

(45) 3521-3306

fozdoiguacu@osbrasil.org.br

RUA PADRE MONTOYA, 451 - ACIFI

(45) 99853-1081

observatoriosocialdefoz



OBRIGADO!


