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1 PODER EXECUTIVO  

1.1 TCU CONTRATOS 

 

 O observatório Social do Brasil - Morro da Fumaça participou de um 

projeto com o Tribunal de Contas da União (TCU). O Projeto dividido em 

duas etapas teve como o intuito na primeira fase analisar a transparência 

dos municípios, e na segunda, questões relacionadas a contratos e 

contratações por parte do município. 

 O projeto após julgado transformou-se em um acordão e será 

encaminhado às prefeituras e aos órgãos de controle. 

 
 

 

  
 



 
 

1.2 ESTUDO DAS CASAS LOCADAS  

Ao acompanhar os gastos descritos no Portal da Transparência foram 

identificados gastos desde o ano de 2011 com alugueis de casas para 

famílias desabrigadas vítimas de um deslizamento de terra.  

Iniciou-se um estudo para verificar se de fato as casas eram habitadas 

pelas vítimas do deslizamento e se as moradias eram dignas. O que foi 

constatado que sim. 

No entanto, no decorrer do estudo verificou-se a existência de um 

Termo de Ajustamento de Conduta, que tratava do tema.  A prefeitura 

informou que desconhecia o TAC, então o Observatório solicitou cópia 

do mesmo ao Ministério Público. De posse das copias constatou-se que o 

município não cumpriu o respectivo TAC, onde deveria ter providenciado 

moradias definitivas às famílias. 

 O Ministério Público e atual administração foram cientificados do 

ocorrido e estamos monitorando as medidas.  

 

 

1.3 ESTUDO GASTOS DA PREFEITURA COM INFORMÁTICA 

Foi realizado um estudo referente aos gastos com informática 

da prefeitura municipal de Morro da Fumaça, no ano de 2018. Apurou-se 

que há um valor expressivo de gastos com tal finalidade. Munidos dessas 

informações continuaremos a monitorar os valores visando sugerir formas 

de diminuir a respectiva despesa. 

Nome do Contratado 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

LUCIANO 6.600,00R$        

JAQUELINE 7.440,00R$        6.668,00R$     7.410,00R$     6.840,00R$      6.420,00R$     6.024,00R$     465,00R$      

FABIO 7.200,00R$        7.200,00R$     6.490,00R$     

MARLENE 7.524,00R$        7.524,00R$     3.075,00R$     

MARLI MROSKOVSKI RAICIK 6.526,00R$     6.024,00R$      5.760,00R$     5.400,00R$     4.980,00R$  

DEIVID THOMAZ LUIZ 7.150,00R$     8.450,00R$     

CLAUDIOZIR PEREIRA DIAS 6.630,00R$     6.120,00R$      5.760,00R$     4.750,00R$     150,00R$      

PAULINA KREHOSKI MARCELINO 1.750,00R$  

28.764,00R$     28.542,00R$   38.581,00R$   18.984,00R$    17.940,00R$   16.174,00R$   7.345,00R$  

Total: 156.330,00R$   



 
 

 

 

 

1.4 ANÁLISE DO PORTAL DA TRANPARÊNCIA  

Está sendo analisado o Portal da Transparência do município 

com uma metodologia que visa identificar se os pressupostos legais 

descritos na LAI estão sendo cumpridos pelo município de Morro da 

Fumaça.  

 

 



 
 

1.5 LICITAÇÕES  

 

O Observatório Monitora todos os editais de licitações e 

acompanha in locu a maior parte dos certames. Segue abaixo os 

valores obtidos no quadrimestre:  
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2 CÂMARA DO PODER LEGISLATIVO  

2.1 MONITILEGIS  

O Software Monitilegis vem sendo aprimorado pelo 

Observatório Social do Brasil, nesse quadrimestre foram atualizadas 

algumas informações, juntamente com a correção de inconformidades 

do sistema. Estamos aguardando o retorno dos dados inseridos para a 

verificação final das informações, e posteriormente apresentação dos 

dados aos vereadores.  

 

2.2 MONITORAMENTO DOS GASTOS  

No corrente ano os gastos do legislativo municipal foram 

monitorados pelo Observatório. Bem como a devolução dos valores não 

gastos ao poder executivo municipal.   



 
 

 
 

 

1 

 

 

                                                           
1 Os dados referentes a dezembro de 2018 ainda não foram fechados devido ao fato deste relatório ter 
sido elaborado em novembro do respectivo ano.  
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2.3 DEVOLUÇÃO DOS VALORES  

 

O Observatório se fez presente na cerimônia de devolução de R$ 

650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) do poder legislativo ao poder 

executivo.  O valor decorre das economias feitas pela Câmara de 

Vereadores no ano de 2018. A economia foi uma reivindicação do 

Observatório Social do Brasil - Morro da Fumaça em parceria com a 

sociedade Fumacense. 

 

 
 

2.4 ESTUDO DOS TRIÊNIOS 

Foi realizado um estudo referente aos triênios pagos aos servidores 

públicos do município de Morro da Fumaça. O estudo constatou que em 

alguns anos o montante do valor despendido para o pagamento desta 

gratificação poderá comprometer o percentual da folha de 

pagamento. 

O estudo foi apresentado em uma reunião ao Senhor Prefeito e aos 

vereadores que foram à reunião, sendo que todos foram convidados e 

sugerido a colocação de um limite no percentual dessa gratificação. Até 



 
 

o presente momento nenhuma medida foi tomada em relação ao 

assunto.  

 

 
 

2.5 FISCAIS DE PROVA  

O município realizou processo seletivo por meio de provas para 

ocupação dos cargos vagos em inúmeros setores do município. Os 

voluntários do OSMF atuaram como fiscais de provas, visando assegurar 

a imparcialidade e a integridade da aplicação das provas.  

 

3 SANEAMENTO 

Com a instalação da Morro da Fumaça Saneamento o Observatório 

vem buscando aprimorar seus conhecimentos no assunto para poder 

acompanhar o emprego dos recursos públicos neste ente. Com isso 

foram realizadas duas reuniões uma com a responsável pela empresa 

Atlantis Saneamento que está operando por meio de um contrato 

emergencial os trabalhos, e o com o Diretor da Morro da Fumaça 

Saneamento. 
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Na reunião os voluntários conseguiram compreender o 

funcionamento do setor e a partir de 2019 intensificará o 

acompanhamento.  

4 CÂMARA DE EDUCAÇÃO  

4.1  OBSERVATÓRIO MIRIM 

No respectivo quadrimestre o Projeto Observatório Mirim 2018 foi 

finalizado. Todas as escolas participantes do projeto foram visitadas, 

aplicando-se questionário às diretoras, merendeiras e alunos participantes.  

Os questionários tinham o intuito verificar se o projeto atingiu os 

objetivos propostos, bem como identificar melhorias para o próximo ano. 

As crianças foram presenteadas com uma lupa como forma de incentivo 

a continuarem a fiscalizar os recursos públicos.  

 

 
 

4.2 INDICADORES DA EDUCAÇÃO  

Foram realizados comparativos do índice de desenvolvimento 

da educação básica (IDEB), nos municípios integrantes a associação da 

região carbonífera (AMREC). Bem como um panorama dos indicadores 



 
 

socioeconômicos do município de Morro da Fumaça em paralelo com 

os indicadores do IDEB.  

Essa avaliação integra um estudo maior de análise da 

educação no município.  

 

 

 

 

 



 
 

 

5 PROJETOS DE EXTENSÃO 

5.1 CIDADANIA VERDE 

O projeto de extensão em parceria com o curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC está em 

andamento. O projeto foi dividido em algumas fases e a primeira visa 

estruturar a possibilidade da adoção das rótulas por entes privados.  

 

 

 

5.2 OBSERVATÓRIO ACESSÍVEL 

O Projeto Observatório Acessível destina-se a uma análise de 

acessibilidade das escolas da rede pública Municipal de Morro da 

Fumaça, onde será entregue um dossiê com a análise e sugestões de 

melhorias de cada escola. 

Duas escolas já foram analisadas, uma delas está em fase de 

construção E.E.B.M. Biazio Maragno e a outra E.E.B.M. Maurina de Souza 



 
 

Patrício passará por reformas nas férias escolares, ou seja, ambas escolas 

apresentam possibilidades de modificações. 

 

 

 

6 CÂMARA DA SAÚDE 

6.1 FINALIZAÇÃO DOS RELATÓRIOS 

Neste quadrimestre a câmara da saúde concentrou suas atividades 

em finalizar os relatórios das visitas realizadas em todas as unidades de 

saúde do Município de Morro da Fumaça. Além da finalização dos 

relatórios foi produzido um vídeo síntese, sendo esta a forma escolhida 

para a apresentação dos resultados.  

 



 
 

 
 

7 CÂMARA DE OBRAS 

7.1 AMPLIAÇÃO OLÍVIO RECCO 

Em visita técnica à ampliação que está sendo executada, solicitou-

se à prefeitura que seja executado barreiras que impeça a entrada de 

crianças no âmbito de construção e também que a empresa responsável 

pela execução da obra seja atentada para o uso de EPIs. Essas medidas 

devem ser tomadas para assegurar uma boa segurança dos 

trabalhadores e dos estudantes que transitam em torno da ampliação. 

Solicitou-se também que seja executado as contra-vergas em vãos 

de janelas e que as vigas baldrames recebam a correta 

impermeabilização. Esses critérios são de suma importância para garantir 

o desempenho correto da construção e seguir as boas práticas 

construtivas. 



 
 

 

 

7.2 CALÇADA CELESTE RECCO 

Por meio da visita realizada no dia 20 de setembro, verificou-se que 

quase toda a parte de concreto da calçada (que estava bastante 

deteriorado) havia sido retirado, deixando apenas os pisos táteis. 

Constatou-se então que os mesmos não seriam modificados, o que seria 

contraditório, pois os mesmo encontravam-se irregulares.  

Buscou-se informar à Secretaria de Infraestrutura de Morro da 

Fumaça que ao longo do trecho em que estava sendo reconstruído 

havia pisos táteis incorretos e que seria plausível proceder a troca dos 

mesmos antes que a calçada fosse novamente concretada. 

Este pedido foi atendido de imediato pelo Sr. Secretário juntamente 

com sua equipe técnica e pode-se verificar em visita realizada no dia 27 

de setembro que os pisos táteis foram realmente ajustados ao que rege 

a NBR 9050:2015. 



 
 

 

 

7.3 ESCOLA BIAZIO MARAGNO 

A respectiva obra vem sendo acompanhada semanalmente, onde 

relata-se o andamento da obra e solicita-se alterações em caso de 

verificação de irregularidades. Até o presente momento foi solicitado à 

Secretaria de Infraestrutura que a empresa executora seja notificada 

para proceder com o fornecimento dos devidos equipamentos de 

proteção individuais e coletivos, visando a segurança dos trabalhadores 

e da população.  



 
 

   

 

7.4 GALPÃO CORPO DE BOMBEIROS 

A respectiva obra está sendo monitorada desde seu início, onde 

inúmeras vezes foi necessário oficiar o poder executivo em decorrência 

dos atrasos e irregularidades na obra em especial nas vigas baldrames, 

principalmente nos extremos das vigas e nas alças de içamento, e nos 

prazos de conclusão da obra.  

    

 



 
 

    

 

7.5 QUADRA VILA RICA 

 

Esta obra também foi acompanhada desde o seu início. 

Encaminhou-se um estudo à Secretaria de Infraestrutura informando as 

prováveis causas das manifestações patológicas juntamente com 

sugestões para forma adequada de recuperação dos defeitos. 

Infelizmente a quadra foi inaugurada já apresentando manifestações 

patológicas.  

 

 

 



 
 

Trincas e fissuras 

 

Delaminações 

 

Má aderência de pintura 

 



 
 

Equipamentos danificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 MURO DE CONTENÇÃO DA RUA ANTÔNIO GONÇALVES DE SOUZA 

Esta obra se fez necessária para dar suporte a obra de 

pavimentação da respectiva rua. Inúmeras visitas foram feitas ao local. A 

construção proporciona ferragens expostas não apresentando qualquer 

dispositivo para a proteção contra a perfuração caso alguém caia sobre 

os vergalhões, indo contra o item 18.8.5 da NR-18. Salienta-se que no 

momento da visita realizada no dia 27 de setembro havia crianças 

brincando no local, correndo grande risco de graves acidentes. 



 
 

     

7.7 RUA LUIZ CASAGRANDE 

Para proceder a drenagem, foram instaladas bocas de lobo em 

contorno da rodovia. Entretanto, as mesmas encontram-se sem tampa 

adequada, dispondo de pallets no lugar de tampas de concreto pré-

fabricado, pode-se notar também que alguns pallets estão com pregos 

expostos, colocando em risco a integridade dos cidadãos que transitam 

pelo local. 



 
 

 

7.8 RUA LINHA BARRACÃO 

Munidos de reclamações pertinentes à um defeito na 

pavimentação da Rua Linha Barracão, o Observatório Social do Brasil – 

Morro da Fumaça realizou uma visita técnica para averiguar os motivos 

decorrentes do defeito que os cidadãos vêm se queixando. 

No local, pode-se perceber que o defeito apresentado procedeu-

se devido a ocorrência da erosão do solo de suporte do pavimento, 

ocasionado pela falha na drenagem. Após a análise foram solicitadas 

correções a prefeitura, as quais foram atendidas no dia seguinte.  

 

 



 
 

 

7.9 ACADEMIAS AO AR LIVRE 

Realizou-se uma análise de oito academias ao ar livre instaladas no 

município, afim de verificar o estado de conservação das mesmas. Ao 

final do estudo constatou-se que a grande maioria das academias ao ar 

livre do Município de Morro da Fumaça encontra-se em estado 

deplorável, constatando completo abandono. 

As manifestações patológicas mais comuns entre os equipamentos 

constituintes das academias é a corrosão.  O processo de revitalização 

das academias deve começar pela academia localizada no Bairro de 

Costa (ao lado da APAE), e por último, a academia do Bairro Linha 

Cabral (ao lado da UBS Henrique Cizewski). 

 



 
 

 

 

 

7.10 ESTUDO DA RUA XX DE MAIO  

 

Ao analisar a obra de revitalização da Rua XX de Maio 

percebeu-se que a obra já foi entregue, no entanto, a mesma apresenta 

inúmeras irregularidades e divergências com o projetado principalmente 

do quesito de acessibilidade.  

Sendo que o item “acessibilidade” é essencial para garantir a 

segurança e integridade física de pessoas com necessidades especiais 

ou de mobilidade reduzida, assegurando assim o direito de ir e vir, e ainda 

de usufruir dos mesmos ambientes que uma pessoa sem necessidade 



 
 

especial. O poder executivo foi oficiado para sanar as muitas 

inconsistências encontradas.  

 

 

8 INVENTARIO DE OFÍCIOS 

N oficio 

enviado 

Destinatário Solicitação 

88/2018 Prefeito  Entrega Relatório Creche  

89/2018 Prefeito  Solicita notas caminhão pipa  

90/2018 Secretário de saúde Solicita explicações licitação  auditoria  

91/2018 Prefeito Encaminha estudo merenda 

92/2018 Secretaria de educação Logística merenda  

93/2018 Prefeito  Encaminha estudo rua Antônio 

Gonçalves  

94/2018 Secretário de obras Cobra atitude 

95/2018 Prefeito TCU pedido de informação A 

96/2018 Prefeito TCU pedido de informação B 

97/2018 Prefeito TCU pedido de informação C 

98/2018 Prefeito TCU pedido de informação D 

99/2018 Prefeito TCU pedido de informação E 

100/2018 Prefeito TCU pedido de informação G 

101/2018 Prefeito TCU pedido de informação H 

102/2018 Responsável pelo 

transporte  

Entrega relatório ônibus  

103/2018 Prefeito  Encaminha estudo Rua João de Rochi 

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

105/2018 Câmara  Solicita notas fiscais  

106/2018 Câmara  Convite apresentação triênio  



 
 

107/2018 Prefeito  Convite apresentação triênio  

108/2018 Vice-prefeito  Convite apresentação triênio  

108/2018 Prefeito  Entrega estudo das casas locadas 

109/2018 Câmara  Solicita valor juros  

110/2018 Atlantis  Solicita reunião e relatório  

111/2018 Prefeito  Medidas tomadas casas locadas  

112/2018 Prefeito  Cobra ofícios vencidos  

113/2018 Prefeito  Entrega estudo triênio  

114/2018 Câmara  Entrega estudo triênio 

115/2018 Compras  Solicita reunião  

116/2018 Obras  Entrega estudo da Rua Luiz 

Casagrande 

117/2018 Câmara  Entrega estudo rua Luiz Casagrande  

118/2018 Prefeito  Entrega estudo rua Luiz Casagrande 

119/2018 Secretário de saúde Solicita lista de espera  

120/2018 Secretario Obras Solicita projetos  

121/2018 Secretario Obras Solicita intervenção na rua L.C 

122/2018 Secretario Obras Entrega relatório Bombeiros  

123/2018 Secretaria Educação Solicita metas IDEB 

124/2018 Secretario Obras Entrega relatório XX de Maio 

125/2018 Secretario Obras Responde oficio Obra Bombeiros 

126/2018   

127/2018 Prefeito Solicita dados PAD Medico  

128/2018 Prefeito Solicita dados Recursos devolvidos  

129/2018 Prefeito Entrega pedido não inauguração da 

quadra  

130/2018 Secretario Obras Relatório escola Biazio Margno  

131/2018 Presidente APP Olivio 

Recco 

Relatório obra da escola Olivio Recco 

132/2018 Secretario Obras  Entrega pedido não inauguração da 

quadra 

133/2018 Secretario Obras  Entrega andamento obra escola Olivio 

Recco 

134/2018 Prefeito  Solicita resposta ofícios da saúde  

134/2018 Secretario Obras Solicita reparos na rua Linha Barracão  

135/2018 Secretário de Obras Entrega relatório Rua linha Barracão  

136/2018 Prefeito  Especifica obra referente oficio 125 

137/2018 Prefeito  Solicita providencia nas escolas 

referentes pássaros  

138/2018 Prefeito  Entrega Diagnostico das Escolas 

139/2018 Câmara  Solicita valores dos recursos  

140/2018 Prefeito  Solicita informações academias ao ar 

livre 

141/2018 Vereador Miguel  Solicita valores dos recursos angariados  

142/2018 Vereador Alisson Solicita valores dos recursos angariados 

143/2018 Vereador Antônio  Solicita valores dos recursos angariados 

144/2018 Vereador Dilanio  Solicita valores dos recursos angariados 

145/2018 Vereador Edivaldo  Solicita valores dos recursos angariados 

146/2018 Vereador Jerson Solicita valores dos recursos angariados 

147/2018 Vereador Calita Solicita valores dos recursos angariados 



 
 

148/2018 Vereador Mundi Solicita valores dos recursos angariados 

149/2018 Vereador Tiago  Solicita valores dos recursos angariados 

150/2018 Prefeito  Entrega Projeto Rotulas  

151/2018 Secretaria de Obras  Entrega relatório Escola Olívio Recco 

 

9 REUNIÕES DO QUADRIMESTRE 

 

10 FINANCEIRO 

 Despesas Receitas 

Saldo quadrimestre anterior             R$          - 1.720,23 

Setembro  R$ 5.264,03 R$ 4.771,10 

Outubro  R$ 6.804,37 R$ 6.151,90 

Novembro  R$ 6.195,71 R$ 5.272,20 

Dezembro R$5.585,50 R$ 8.020,252 

Total: R$26.569,84 R$ 24.215,45 

Saldo final: R$ - 2.354,39 

                                                           
2 Nas receitas do mês de dezembro existe um valor referente ao ajuste de quadrimestres 

anteriores.  

DATA TEMA LOCAL PARTICIPANTES 

13/09 Apresentação Triênio  Prefeitura  Camila, Glauber, Zezo, 

Marcio  

13/09 Voz única, 70 medidas 

contra corrupção  

ACIC Camila  

20/09 Reunião Setor de Compras OSBMF  

20/09 Apresentação 

quadrimestral Içara  

Içara Glauber  

25/09 Reunião Atlantis  OSBMF Glauber, Camila, 

Monica  

02/10 Reunião Rogerio  OSMF Camila, Glauber e 

Rogerio 

15/10 Apresentação relatório 

quadrimestral  

OSBMF  

06/11 Reunião Projeto Cidadania 

Verde 

UNESC Camila Glauber 

 

07/11 Oficina sobre recursos ACIC João 

20/11 Câmara devolução valores Câmara de 

Vereadores  

Glauber 

28/11 Projeto Observatório 

Acessível  

Escola Maurina Camila e Glauber  

06/12 Reunião Projeto Cidadania 

Verde 

UNESC Camila 

18/12 Reunião com a Secretaria 

de Educação 2019 

OSBMF Camila e Jonas 



 
 

 


