
1º Relatório Quadrimestral - 2020



Missão do Sistema OSB

Despertar o espírito de 
Cidadania Fiscal na sociedade 
organizada, tornando-a 
proativa, através do seu próprio 
Observatório Social, exercendo 
a vigilância social na sua 
comunidade, integrando o 
Sistema Observatório Social do 
Brasil.

Contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida do cidadão 
joinvillense, através da Educação 
Fiscal e do monitoramento da 
atuação legislativa e executiva, 
quanto à aplicação eficiente dos 
recursos públicos.

Missão do OSB-Joinville



Comissões de Trabalho

PMJ
CAJ
CVJ

OBRAS EDUCAÇÃO

MARKETING

JURÍDICO
REVISÃO DE 
TEXTOSLOGÍSTICA

EDUCAÇÃO FISCAL MONITORAR 
LEGISLATIVO

LICITAÇÕES

SAÚDE
HMSJ

Mesmo tendo o covid-19 impactado algumas de nossas ações, nossos voluntários estão trabalhando com afinco para 
deixar todas essas ações prontas para assim que as atividades forem retomadas com regularidade, sendo a principal 
delas a Educação Fiscal através do Projeto Observador Social Mirim.



DESTAQUES

EDUCAÇÃO FISCAL Projeto Observador Social Mirim  
• Parceria com IMA – Instituto Miguel Abuhab
• Metodologia TOC for Education (Teoria das Restrições para Educação)

 Parceria com IELUSC –AGE (Agência de Publicidade Experimental)

MONITORAMENTO DE OBRAS:
 RUA BLUMENAU
RUA PRUDENTE DE MORAES 
RUA ALBANO SCHMIDT
RUA XV DE NOVEMBRO (Vila Nova)

ELEIÇÕES 2020



Monitoramento de Obras



Licitações – 2020

LICITAÇÕES:
JAN a MAI/2020

Editais Lançados: 289
Total: R$ 507.726.478

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
JAN a MAI/2020

Editais Lançados: 159
Total: R$  26.735.749

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
JAN a MAI/2020

Editais Lançados: 52 
Total: R$ R$ 7.322.017

No 1º Quadrimestre de 2020 o município promoveu 500 certames de Licitação, sendo:



LICITAÇÕES - 2020



LICITAÇÕES - 2020



LICITAÇÕES – 2020



Educação Fiscal

 Firmado parceria com o IMA – Institugo Miguel Abuhab; 
inserido conteúdo do programa  T.O.C. for Education;

 A parceria com a AEP- Agência 
Experimental de Publicidade do 
IELUSC está gerando “frutos” 
como a criação do nosso  Mascote:

o FRITZ! 
O FRITZ será amigo do LUPINHA, 
o mascote do projeto de EDUCAÇÃO
FISCAL “OBSERVADOR SOCIAL MIRIM”,
criado pelo OSB-Brusque.

 Aplicação com início previsto para o último trimestre de 2020, caso 
as aulas reiniciem.



Eleições 2020

25/08 - 10º ENOS

1- Criar comissão para atuar no 
processo de eleições 2020;

2 - Firmar parcerias com 
instituições e/ou entidades para 
trabalhar em conjunto no 
processo eleitoral;

3- Capacitar os voluntários:
Leitura do Manual de 

Orientações - Eleições Municipais 
2020do Sistema OSB;

Alinhar cronograma de ações. 



Demonstrativo de Resultados



Balancete



Balancete



Balancete



Mantenedores/Apoiadores



Mensagem do Presidente
A pandemia nos mostrou que, como sociedade organizada, somos
economicamente frágeis e como eventos mundiais como este impacto despertam
no ser humano o espírito de ganância. Até o momento, pudemos constatar vários
episódios de desvios de dinheiro público, onde indivíduos organizados trocam
benefícios por vidas. Em contrapartida, também constatamos como a sociedade é
“recheada” de pessoas bondosas, com espírito altruísta, incentivando a sociedade
a se doar para ajudar quem necessita, das mais diversas formas possíveis.
Estamos vivendo um momento único em nossa história, onde todos somos
impactados, em nossas vidas pessoais, profissionais e até mesmo em nosso
voluntariado. Alguns, pela demanda pessoal e outros, pelas restrições impostas.
Mas, acreditem, o time de voluntários do OSB-Joinville continua em atividade, e
tem demostrado uma capacidade ímpar em se adaptar e buscar resultados.
Estamos todos trabalhando muito, para manter a excelência no que nos
propomos, e este relatório é a demonstração disso. Sigamos em frente, pois essa
luta vale a pena!

Alexsandro Schu


