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Quem somos?

• OsBrasília fundado em novembro de 2013;

• Associação civil sem fins lucrativos formada por cidadãos e
entidades não governamentais;

• Totalmente apartidária e sem vínculo financeiro com qualquer órgão
público distrital

• A rede de observatórios sociais está presente em mais de 130
municípios, de 18 estados;

• A rede foi premiada pela CEPAL/ONU, em 2009 pela inovação em
tecnologia social;



Nossos objetivos

• Contribuir para que haja maior transparência na gestão pública;

• Fomentar o controle social dos gastos públicos;

• Promover a cidadania ativa nas questões públicas; e

• Incentivar a atividade de micro e pequenas empresas no Distrito
Federal, por meio da democratização das compras públicas.



Projeto: Câmara+Barata

Projeto de Lei iniciativa popular organizado pelo Osbrasília e IFC foi
lançado em janeiro de 2018. Propõe economia de R$ 300 milhões no
orçamento da CLDF por legislatura.

Prevê reduzir despesas com verba indenizatória (recursos para cobrir
gastos diversos, como locação de carros, serviço gráfico, consultorias e
etc), verba de gabinete (contratação de servidores para o gabinete
parlamentar) e publicidade institucional.

Estabelece regras para maior transparência aos gastos e maior
controle tanto pelos órgãos competentes quanto pela sociedade.

Com mais de 22 mil assinaturas, o projeto foi protocolado na Câmara
Legislativa do DF.

Publicae- empresa junior UNB entra para colaborar.



Câmara+Barata: Coleta de assinaturas 

Entrega do Projeto na CLDF



Núcleo de Apoio ao Osbrasília - NAOS
A Universidade UDF criou curso de extensão para integrar

estudantes às atividades do OSBrasília, em parceria com a Receita
Federal e o Grupo de Educação Fiscal do DF, o Naos-UDF ,lançado em
setembro, iniciou atividades em 2019.

Objetivos: sensibilizar e vivenciar o conhecimento de educação fiscal e
controle social dos recursos públicos.



Núcleo de Observadores e Atores Sociais–
NÓS

Criação de Núcleo em Região Administrativa: Parceria com o Rotary Club

unindo-se ao trabalho do NRDC – Núcleo Rotário de Desenvolvimento
Comunitário, com objetivo de levar educação para a pratica da cidadania ativa e
formação de lideranças.



Contratações do GDF

• Acompanhamento das compras da Secretaria de Saúde, visita ao 
estoque de medicamentos e sistema de controle;

• Encaminhamento de relatório de controle ao Secretario de saúde 
sugerindo providencias;

• Acompanhamento de editais diversos, como o do Arenaplex.



Acesso à Informação
O Observatório Social de Brasília faz recomendações para melhorar o

acesso à informação e a transparência no âmbito do GDF e da CLDF. As
recomendações tratam de regras atuais que impõem dificuldades
injustificadas ao cidadão e da necessidade de apuração de casos de
descumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI).



Levantamento sobre todos os TCs e sua composição. Hoje, a maioria
dos conselheiros são indicados por representantes políticos eleitos.
Veja em nosso site observatc.org .

Tribunais de Contas do Brasil 



Formação do cidadão em direitos
básicos e de cidadania ativa.
Frente composta por mais de 30
entidades.
Participou do IV Congresso sobre
Direito e Fraternidade.
frentedaeducacaoemdireitos.com.br

Cidadãos brasileiros que transformam  
indignação em atitude



Campanha unidos contra a corrupção



Participação no Conselho de Transparência   e 
Controle Social da CGDF

Em 2018 encaminhamos:

- Convite ao presidente da CAESB e especialista para tratar da crise hídrica
no DF.

- Participação do Subsecretario de Compras com promessa de novo
sistema integrado de contratos e compras e transparência de dados no
portal.

- Apresentação da Lei de Acesso à Informação, Portal de Transparência do
DF e o aplicativo SIGA BRASÍLIA .

- OSBrasília apresentou a necessidade da criação do comitê ficha limpa,
instituído pela portaria 165/12.

- Acompanhamento dos dados abertos sobre o panorama climático do DF
em 2017.



Carta Compromisso ao Governador

Proposta do Osbrasília aos candidatos ao governo, assinada pelo Governador
Ibaneis que visa: garantir o acesso da população à informação pública, ampliar a
prestação de contas pelo governo, efetivar regras para ocupação de cargos
públicos, entre outros.

➢ Publicação em página única de todas as licitações, contratações, dispensas;

➢ Preencher com 50% dos cargos em comissão com servidores efetivos- Lei 4.858/12;

➢ Preencher cargos de comissão com profissionais capacitados;

➢ Criar plataformas para o acompanhamento da execução de planos distritais;

➢ Vedar à ocupação de cargos por pessoas com situação de inelegibilidade;

➢ Elaborar pesquisa de qualidade no atendimento ao serviço público;

➢ Manter o bom funcionamento do Conselho de Transparência e Controle Social

Link: https://drive.google.com/drive/folders/15qF969AUHSJ_6bM37v8dx3w2DJVVk_Wo



HackSaúde

HackSaúde: realizado com outras associações e apoio da Secretaria de
Saúde e outros órgãos. O objetivo é aproximar o profissional de saúde
do usuário dos serviços (desafio principal); diminuir o tempo de espera
por consultas; e facilitar a busca por medicamentos na rede pública.



Divulgações na mídia
Espaço para levar à população questões e debates relevantes sobre

transparência, controle de gastos públicos e participação da
sociedade.

• Rádio CBN

- Um balanço da transparência e controle social no DF nos últimos cinco
anos;

- Candidatos a governador são convidados a assinar compromisso com
qualidade na gestão, transparência e fiscalização;

- Câmara +Barata alcança 20 mil assinaturas;

- Mesmo com leis, exigências para comissionados são desrespeitadas.



Divulgações na mídia

• G1

- Projeto de iniciativa popular quer cortar verbas na Câmara do DF; veja
quem apoia.

• Metrópoles

- Mesmo em campanha, distritais gastam R$ 275 mil de verba indenizatória

- De iniciativa popular, PL para fim de regalias protocolado na CLDF

- Com 22 mil adesões, projeto popular quer cortar R$ 300 milhões da CLDF



Posição Financeira

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE                    8.151,59

Caixa, Bancos e outros               8.151,59

PASSIVO

PASSIVO                                       8.151,59

Circulante                                          622,8

Superávit Acumulado              10.974,55

Déficit do ANO 2018                (3.445,80)



Posição Financeira

• RECEITAS: Contratos e doações de Parceiros R$ 43.955,65

• FECOMÉRCIO   12.000,00

• A N T  C 8.800,00

• SABIN (Projeto Hack Saúde)       5.000,00

• Doadores diversos (Bens e PagSeguro)                                                               2.679,58

• ANFIP Nacional e Anfip-DF (serviços)                9.600,00

• Marrocos Contabilidade (serviços) 5.724,00

• Receita/despesas: SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS*                                                384.000,00

• Diretoria e Conselho Fiscal *   192.000,00

• Voluntários e Colaboradores* 192.000,00

• TOTAL RECEITAS R$ 427.955,65

* Estimativa horas trabalhadas cf. ITG-2002 R1-item 19



Posição Financeira

• DESPESAS TOTAIS $ 431.401,45

• Rede OS Brasil 1.205,00

• Estagiários (Bolsas) 11.700,00

• Despesas Financeiras 708,97

• Projeto Hack Saúde 6.561,30

• Projeto Tribunais de Contas 3.600,00

• Ativo registrado como despesa 659,00

• Material de Escritório/Copa Cantina                                                              1.668,78

• INSS 683,69

• Despesa Prestação Serviços PF                                                                       3.418,46

• Despesas Diversas 1.872,25

• Despesas Doadas Bens/Serviços                                                             $ 399.324,00



Voluntários atuantes

Alice
André Rafael
Antônio
Asafe
Aylah
Bruno Saimon
Caio
Calebe
Cícero
Danilo
Daniel
Davi
Diego
Dionísio

Elcimar
Eridan
Everardo
Fabiana
Fernanda
Fernando Costa
Fernando Lopes
Flavia
Gabriela
Gilberto
Graça
Gracinda Teresa
Guilherme
Guilherme Sena

Heloísa
Jailton
Josedir
Jussara
Laísa
Leandro Grass
Luiz Claúdio
Luiz Carlos
Luis Fernando
Maria Britânia
M. Madalena
Moema
Nadja
Neuza
Olavo

Paulo Costa
P. Henrique
Raíssa Valente
Reginaldo
Régis
Rodrigo Chia
Rodrigo Neres
Roman
Silvia Azoubel
Simone
Staffuzza
Tancredo
Tânia
Thaynara
Welder Lima



Mantenedores:

Apoiadores: Cidadãos



Muito obrigado!
Aos patrocinadores, apoiadores e voluntários que fazem desta
iniciativa uma realidade.

Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais:

Whatsapp: (61) 9 9580-8269;

Site: http://osbrasilia.org/;

Facebook: http://www.facebook.com/osbrasilia; e 

Twitter: https://twitter.com/osbrasilia.

Ajude o Observatório: https://osbrasilia.org/ajude-o-observatorio/.

http://osbrasilia.org/
http://www.facebook.com/osbrasilia
https://twitter.com/osbrasilia

