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O QUE É?
OBSERVATÓRIO SOCIAL

O Observatório Social do Brasil – São Leopoldo é uma
instituição não governamental, apartidária que prima pelo
trabalho técnico de modo a agir preventivamente no
controle social dos gastos públicos.

Pertence ao sistema OSB que possui 150 Observatórios
Sociais presentes em 17 estados brasileiros.

Possui mais de 3.500 voluntários trabalhando no Controle
Social e evitando o desperdício do dinheiro publico.



Eixos de Atuação
Como trabalha um
Observatório
Social?

Gestão Pública
• Câmara Municipal
• Cargos em Comissão
• Convênios
• Licitações
• Processos
• Estoques
• Obras

Educação Fiscal
• Palestras
• Feirão do Imposto
• Semana da Cidadania
• Parcerias Institucionais

Ambiente de Negócios
• Capacitação das MPEs para que 

participem das licitações
• Divulgação das licitações

Transparência

• Portais da Transparência
• Capacitação dos Conselhos
• Indicadores da Gestão Pública
• Relatórios Quadrimestrais

Eixos de 
Atuação



Monitoramento
Como acontece a
análise de 
licitações?

ANÁLISE EDITAL

RealizadopeloOSB  
e  seusvoluntários

NOTIFICAÇÃO AO 
ÓRGÃO OBSERVADO

OSB MINISTÉRIO
PÚBLICO

Ofícia-se 
reservadamente

ao gestorpúblicocom 
sugestõese 

recomendações

Monitoraa adequação
de itensobservados

Quando o OSB  entender
necessário ocorreo 
encaminhamento

01 02 03 04



Licitações
O que foi monitorado
no 1º quadrimestre

Impossibilidadede monitoraros
valores de referênciadevidoa falta
de Informação. 

Fonte: Portal da Transparência do Município

Centenário Executivo Legislativo Semae
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Dispensa de Licitação
Realizado no
1º Quadrimestre

Compras por Inexigibilidade no período: 

PMSL: Empresa de gerenciamento dos atos oficiais no valor de  
R$20. 087,04

SEMAE: Contratação de empresa especializada para assistência técnica de 23 
unidades de relógios-ponto de leitor biométrico no valor de R$ 55.176,00

FMS: Aquisição de Kit de testes para COVID -19 no valor de R$ 691.200,00 Fonte: Portal da Transparência do Município

FHC

FMS

PMSL

IAPS

Semae

R$ 834.400,00 

R$ 2.281.600,36 

R$ 7.567.952,42 

R$ -

R$ 685.937,64 

R$ 834.400,00 

R$ 1.788.775,06 

R$ 3.261,50 

R$ -

R$ -

Covid -19 Dispensa de Licitação



Fato Relevante
Saudações aos eleitos

Ofício de saudação ao Prefeito  eleito  e a Presidente da Câmara 
de Vereadores, reafirmando nossa posição e papel institucional 
de controle social, na busca da transparência e eficiência da 
gestão pública. 



Fato Relevante
Vacinômetro

Foi solicitado ao Secretário Municipal de Saúde, a divulgação 
das informações relativas à Campanha  de Vacinação Contra a 
Covid-19, agora está informação esta disponível a população.  

Fonte: www.saoleopoldo.rs.gov.br/vacinacao



Fato Relevante
Carta de recomendação

Com objetivo de contribuir para uma gestão pública eficiente e 
transparente, foi apresentado ao Prefeito 10 recomendações 
para serem implementadas durante a gestão 2021/2024. 



Fato Relevante
Transparência municipal
Covid -19 

Foi realizadoem fevereirode 2021 a 1ª avaliação donívelde transparência para
ocombate àcovid-19 nomunicípio.

Conforme havíamos informado, neste ano, mudamos a metodologia.
Incorporando as sugestões recebidas com o objetivo de coletar subsídios para
“subirarégua”daavaliação.

A facilidade na navegação do portal é um fator crucial para a garantia da
transparência. Informações oficiais e íntegras contribuem para o esforço
coletivodecombateao novocoronavírus. Fonte: Portal da Transparência do Município



Fato Relevante
Mais ações

 Foi sugerido a antecipação da devolução de sobras orçamentárias 
do Legislativo;

 Foi sugerido a coleta de alimentos e agasalhos na vacinação;
 Foi recomendado para divulgação a agenda diária do Prefeito e da 

Presidente da Câmara;
 Foi recomendado a troca de prédio já que o atual não possui PPCI.



Fato Relevante

Economia gerada
R$1.568.550,00 

De economia
gerada

Para o 
heráriopúblico

Pregão Eletrônico

15/2021

Em março deste ano foi lançado pelo poder executivo o Pregão Eletrônico 15/2021 para aquisição de ar condicionados inverter. No 
exame dos documentos constatou-se que os preços estimados não estavam de acordo com os valores de mercado. Foi realizado orçamentos 
que foram anexados ao ofício encaminhado a secretaria competente, responsável por licitações. 

De imediato o pregão foi suspenso e quando foi reagendado em 23/abr os preços estavam retificados.
Entende-se por economia em compras públicas quando o poder público reduz seu orçamento após contestação do Observatório 

Social e antes do pregão acontecer, de modo a retifica-los e publica-los com valores ajustados, pois com orçamentos mais adequados e com a 
natural concorrência que ocorrem nos pregões garantem aos cofres públicos preços mais justos e maior economicidade nas aquisições.



Planejamento

2º Quadrimestre

Acompanhamento de Licitações

Acompanhamento de Pregões

Acompanhamento de Compras Diretas 

Acompanhamento de Inexigibilidades

Monitoramento da Transparência

Educação para Cidadania 



OSB-SL
VOLUNTÁRIOS
Quem são?

O time de voluntários é composto por
profissionais de diversas áreas do conhecimento,
tendo por objetivo, colaborar para a eficiência e
transparência na aplicação dos recursos
públicos municipais.

O EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL

Agradecemos a todos os voluntários pela
disponibilidade e dedicação em prol do bem comum.



APOIADORES E
MANTENEDORES
Eles foram além
da indignação.
Tomaram uma
atitude!



Mensagem final 

Stephen Covey

Não somos produtos das 
circunstâncias mas sim de 

nossas decisões. 



Contatos

(51) 99205-3488

saoleopoldo@osbrasil.org.br 

www.saoleopoldo.osbrasil.org.br 

@observatoriosocialsl


