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O que é um Observatório Social? 
 

“É um espaço para o exercício da cidadania, que 

deve ser democrático e apartidário e reunir o maior 

número possível de entidades representativas da 

sociedade civil com o objetivo de contribuir para a 

melhoria da gestão pública.” 

  
(Lei 9.790/99 –“Lei do Terceiro Setor”: Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público) 
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Composição Diretoria 2017- 2018 
 

Ruth Winterkorn – Presidente 

Simone Sponholz – Vice –presidente (Afastada) 

Luiz Alves de Souza Junior – Diretor Administrativo 

Carlos Rocha – Diretor de Assuntos Institucionais e Alianças 

Mara Rigolon da Fonseca – Diretora de Produtos e Metodologias 

Margarete Ana Casaril da Fontoura – Diretora de Controle Social 

Gilmar Malacarne – Conselho Fiscal 

Marco Aurélio Herdina – Conselho Fiscal 

Luciana Vargas Netto Oliveira – Conselho Fiscal (Afastada) 
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Total  

R$31.090,00 
 

Qual foi a Receita para manter o OS Toledo,  

no Quadrimestre? 



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ 
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MÊS RECEITA DESPESA 

Janeiro 3.750,00 3.595,14 

Fevereiro 4.350,00 3.790,94 

Março 20.970,00 21.854,13 

Abril 2.020,00 2.224,62 

Total 31.090,00 31.464,83 

 
 

Receita x Despesa Mensal 



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ 
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CONSIDERAÇOES IMPORTANTES: 

 

Para fins de quitação dos encargos 

trabalhistas por ocasião da dispensa  da 

funcionária, houve ANTECIPAÇAO de 

receitas por três entidades mantenedoras 

(ACIT, Loja Maçônica Willy Barth e Unopar). 

 
 

  

 

 



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ 
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ATIVIDADES REALIZADAS 
 

 Onze ofícios expedidos. 

 Duas visitas ao Almoxarifado Central. 

 Comparecimento a todas as Sessões da Câmara de 

Vereadores. 

 Participação nas Audiências Públicas da Saúde e do 
Orçamento. 

 Participação em quatro Reuniões das Comissões Legislativas. 

 Realização de oito Reuniões Ordinárias da Diretoria. 

 Continuidade do Projeto Educação Fiscal, Cidadania e 
Combate à Corrupção nos Colégios Alfa, Incomar e La Salle. 

 Participação em três reuniões virtuais da Rede OS Brasil. 

  

 

 



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ 
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Qualidade na Aplicação 

dos Recursos Públicos 

 

 



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ 

LICITAÇÕES  
 

O Observatório Social realiza a analise dos editais e posteriormente o 

acompanhamento dos certames. 
 

O Monitoramento compreende a análise do edital, verificando se os 

requisitos exigidos pelas legislações vigentes foram cumpridos, e se os 

valores contidos no Termo de Referência condiz com a realidade de 

mercado.  
 

 

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ 
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INEXIGIBILDADE DE LICITAÇAO 

 

 Na inexigibilidade, a contratação se dá em razão da inviabilidade da 
competição ou da desnecessidade do procedimento licitatório.  

 Na inexigibilidade, as hipóteses do artigo 25 da Lei 8666 de 1993, 
autorizam o administrador público, após comprovada a 
inviabilidade ou desnecessidade de licitação, contratar diretamente 
o fornecimento do produto ou a execução dos serviços.  

Fornecedor exclusivo; 

Singularidade para contratação de serviços técnicos; 

Notória especialização; 

Profissional artista. 

 

 



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ 
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TOMADA DE PREÇOS 
 Licitação por tomada de preços é uma modalidade de licitação presente 

no direito administrativo brasileiro, onde a escolha 
do fornecedor mediante a oferta de preços, baseár-se-a em um cadastro 
prévio dos interessados, onde será analisada a situação e a conformidade 
da empresa, com o disposto na lei ordinária brasileira. 

 

 Esta modalidade somente poderá ser aplicada para valores até: 

 R$ 650 mil no caso de materiais e serviços; 

 R$ 1 milhão e 500 mil para a execução de obras de engenharia.  
 

 O processamento das propostas deverá ser executado por uma comissão 
composta por no mínimo 3 membros, sendo destes 2 do quadro de 
funcionários permanente do órgão responsável pela licitação. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Licita%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_administrativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_administrativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_administrativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fornecedor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia


http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ 
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PREGAO 
 É uma modalidade de licitação do tipo menor preço, para 

aquisição de bens e de serviços comuns, qualquer que seja o 
valor estimado, e a disputa é feita por propostas e lances 
sucessivos, em sessão pública, presencial ou eletrônica.  

 

 Bens e serviços comuns são aqueles rotineiros, usuais, sem 
maiores complexidade e cuja especificação é facilmente 
reconhecida pelo mercado. 

 

 Para o Pregão a diferença principal é a inversão de fases: 
primeiro a análise da proposta e depois a análise da 
documentação. 



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ 
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DISPENSA DE LICITAÇAO 
 

 Em razão do pequeno valor - por exemplo, nas contratações para obras de 
serviços de engenharia, para que seja dispensada a licitação, o valor não pode 
superar R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). 

 

 Em razão de situações excepcionais - a dispensa é possível em situações em que 
a demora do procedimento licitatório é incompatível com a urgência na 
celebração do contrato ou quando a sua realização puder, ao invés de favorecer, 
vir a contrariar o interesse público, ou ainda quando houver comprovado 
desinteresse dos particulares no objeto do contrato. 

      
 Em razão do objeto contratado - por exemplo, compras de hortifrutigranjeiros, 

pão e outros gêneros ou compra de materiais de uso pelas Forças Armadas.  
 

 Em razão da pessoa - a dispensa neste caso é possível devido à características 
especiais das pessoas (físicas ou jurídicas) envolvidas na licitação.  





http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ 
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VALORES TOTAIS 
I QUADRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ 
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ACOMPANHAMENTO DAS AÇOES DA 
CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ 
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PROJETOS LEGISLATIVOS – I QUADRIMESTRE 2018 
 





http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ 

 

 
 

toledo@osbrasil.org.br 

Observatório Social 
 Toledo 

INDICAÇOES LEGISLATIVAS – I QUADRIMESTRE 2018 
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REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS – I QUADRIMESTRE 2018 
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VISITA AO ALMOXARIFADO CENTRAL 



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ 
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EDUCAÇAO FISCAL 

 
Desenvolver na sociedade, através de palestras e demais ações,  a 

consciência da participação ativa no acompanhamento da gestão 

dos recursos públicos. 



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ 
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ACIT                  
ALLIEVI  ADVOGADOS  

AVIMAC 
CASAS BRASIL  

FIEP   
GILBERTO FURLAN 
INSTITUTO SICOOB 

LIONS CLUBE TOLEDO CIDADE 
LOJA MAÇONICA WILLY BARTH 

ROTARY CLUB TOLEDO ALIANÇA 
SINDICATO RURAL DE TOLEDO 

UNIPRIME 
UNOPAR 

 

Mantenedores  



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ 
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Faça parte da mudança que você 
deseja para a nossa cidade.  

Seja um(a) OBSERVADOR(A)! 


