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O que é um Observatório Social?

• É um espaço democrático e apartidário

• Reúne o maior número de entidades representativas da

sociedade civil

• Com vistas a contribuir para a melhoria da gestão pública

• Atuando em favor da transparência e da qualidade na aplicação

dos recursos públicos

• Por meio de metodologia de monitoramento das licitações em

nível municipal e de ações de educação fiscal.



 Fundado em 02 de Junho de 2011, o Observatório Social de Campo

Grande, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentaria, foi criado com

o principal objetivo que é a Educação Fiscal e o Controle Social. A primeira

sede funcionou nas instalações da OAB-MS.

 Diversas entidades de classe e muitas pessoas que também tinham

interesse, abraçaram a causa e hoje são os apoiadores e mantenedores

do Observatório Social de Campo Grande.

 Quinzenalmente ocorre as reuniões para traçar planos/ações de trabalho

juntamente à sociedade.

 Em 2013, conseguimos a doação do espaço, pelo Sindifisco Nacional-

DS/MS, onde instalamos a nossa sede até abril/2015.

 Em abril/2015 o OSCG-MS, mudou-se para o prédio da Associação

Comercial onde, mediante convênio de parceria, está localizada

atualmente.



MISSÃO

“Despertar o espírito de Cidadania

Tributária na sociedade organizada,

tornando-a proativa e dotando-a de

ferramentas adequadas para o exercício do

controle e da vigilância social, visando

conquistar justiça social e eficiência da

gestão pública de forma integrada à Rede

de Controle Social.”



VISÃO DE FUTURO

“Cidadãos conscientes dos seus direitos e

deveres, proativos na prática do controle e

da vigilância social sobre a coisa pública,

garantindo assim a justiça social.”



VALORES

• Apartidarismo

• Transparência

• Inovação

• Efetividade

• Visão de longo prazo

• Comprometimento com a justiça social

• Alternância de poder



PRINCÍPIO

“A justiça social só será alcançada quando

todos os agentes econômicos recolherem

seus tributos corretamente e os agentes

públicos os aplicarem com ética e eficácia.”



UM POUCO DE HISTÓRIA DO 

OBSERVATÓRIO NO BRASIL

Tudo começou em Maringá (PR), em 2000....



Exemplo

E QUE PATRIMÔNIO!

Prefeito desvia 

R$ 100 milhões 

dos cofres 

públicos para 

patrimônio 

particular.



CorrupçãoCausas da

 1. Sociedade analfabeta em Educação Fiscal; 

 2. Estrutura de fiscalização insuficiente;

 3. Ausência de trabalho preventivo;

 4. Impunidade.



História de Luta

Coesão social | 2003
Sociedade se mobiliza e nasce a SER Maringá.

Sociedade Eticamente Responsável e passou a fazer 

um trabalho forte com Educação Fiscal.

Ações realizadas | Educação Fiscal



Controle Social | 2006

História de Luta

Uma mão puxa a outra.

Nasce o Observatório Social como instrumento de controle.

A Educação Fiscal foi um passo importante para a 

AÇÃO, pois despertou a necessidade de controle do 

gasto público.



1. Sem vínculo político-partidário;

2. Não projetar uma pessoa ou instituição;

3. Buscar mudança de cultura;

4. Apoio (tácito ou expresso) de autoridades públicas  -

poder coercitivo;

5. Participação efetiva da imprensa.

Filosofia de Trabalho do O.S.



1. Prática de preços justos em licitações;

2. Entrega correta dos produtos ou serviços;

3. Utilização para o interesse público;

4. Participação em tempo real (antes das fraudes):

a) Efeito pedagógico – Mudança de cultura;

b) Aumento da sensação de risco (dos defraudadores).

Metodologia do O.S.



Observatório Social de Maringá

Resultados

Economia de mais de 

US$ 15 milhões

Mudança de cultura no 

poder público e na 

sociedade



Restituição do valor pago indevido

R$ 60.750,00 + 3.035,00 (atualizado) = R$  63.785,50

Data Quantidade
Preço

Unitário
Total

01/02/05 Preço Licitado 2.918.500 0,009 26.266,50

Licitação Preço na Ata 2.918.500 0,090 262.665,00 

(=) Superfaturamento 900% 236.398,50 

11/05/05 Preço Adquirido 750.000 0,009 6.750,00

1ª Compra Preço do Empenho 750.000 0,090 67.500,00  

(=) Superfaturamento 900% 60.750,00 

Aspirinas (AAS)



Licitação 2006 

(sem Observatório)

Licitação 2007

(com Observatório)

Marca x y

Empresa A B

Quantidade 10.200 10.200

Valor Unitário
R$ 4,30 

(R$ 1,99 sugerido)
R$ 0,31

Economia 92,3 %

Escova de dentes infantil



Licitação 2006 

(sem Observatório)

Licitação 2007

(com Observatório)

Marca x x

Empresa A A

Quantidade 600 600

Valor Unitário R$ 6,77 R$ 1,60 

Economia 76,4 %

Esparadrapo hipoalérgico



3,588

0,045

Antes OSM Depois OSM

12,60

0,220

Antes OSM Depois OSM

0,288

0,004

Antes OSM Depois OSM

Medicamentos
Antes do

Observatório 

Depois do

Observatório 

64 medicamentos 

adquiridos em comum

(mesmas quantidades)
R$ 1.375.423,28 R$ 847.177,42

(=) Economia 38% R$ 528.245,86

Compra de medicamentos

Tenoxicam 20mg

Antiinflamatório

Lamotrigina 25mg

Antiépiletico

Furosemida 2ml

Diurético



A sociedade acompanhando os gastos 

públicos, para que o Governo exerça sua

função de Estado, possibilitando que os

cidadãos tenham assegurados seus

direitos constitucionais: segurança,

saúde, educação...

2009 | 1º LUGAR

Reconhecimento
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Reconhecimento



Rede OSB de Controle Social

100 Observatórios em 19 

estados brasileiros



AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
MAIO A AGOSTO / 2015

(segundo quadrimestre 2015)

- Concurso de Desenho e Redação – Parceria com a CGU

- Instalação da nova sede do OSCG-MS em sala na Associação Comercial

- Convenio com a FECOMERCIO-MS – contratação de estagiário

- Implantação do Sistema Informatizado de Monitoramento de Licitação (SIM)

- Projeto de Acompanhamento da Merenda Escolar na REME

- Participação de membros do OSCG-MS na capacitação promovida pela CGU

- Encaminhamento de solicitação para a Receita Federal, para doação de bens 

apreendidos, para custeio das despesas do OSCG MS

- Entrevista para a Revista Mood Life – Hugo de Oliveira

- Coleta de Assinatura no Projeto do MPF – 10 Medidas contra a Corrupção

- Participação em Licitações Presenciais da Prefeitura Municipal de Campo 

Grande 





AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
MAIO A AGOSTO / 2015

(segundo quadrimestre 2015)

Concurso de Desenho e Redação – Parceria com a CGU
• O 7º Concurso de Redação e Desenho, promovido pela CGU, em parceria com 

o OSB, teve como tema PEQUENAS CORRUPÇÕES – Diga não!. Trata-se de 

evento nacional, realizado com as escolas publicas e privadas do ensino 

regular. Do 1º até o 5º ano, a modalidade é DESENHO. Do 6º ao 9º ano e os 3 

anos do ensino médio, mais o EJA, concorreram com REDAÇÃO, com 

premiações previstas para os três melhores colocados de cada ano, incluindo 

professores dos alunos contemplados. A escola também poderia concorrer 

na categoria Escola Cidadã, com base na melhor estratégia elaborada para 

trabalhar os alunos no projeto. 

• O OSCG MS instituiu um regulamento paralelo, com o pré-requisito de apenas 

poderem concorrer as redações enviadas para a CGU. As redações e 

desenhos enviados para OSCG MS serão avaliados pelo regulamento local e a 

premiação ocorrerá em data após o evento nacional. 

• O OSCG MS além de contatos por e-mail, efetuou ligações telefônicas para as 

escolas privadas em 03 escolas fez palestras aos alunos a respeito do tema.





AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
MAIO A AGOSTO / 2015

(segundo quadrimestre 2015)

Instalação da nova sede do OSCG-MS em sala na

Associação Comercial

- Desde abril/2015 o OSCG-MS está ocupando uma sala dentro da Associação

Comercial, o que permitiu redução de custos de manutenção das atividades

do Observatório e estrategicamente a Associação Comercial (ACICG)

também está disponibilizando apoio de seus colaboradores e banco de dados

de empresas associadas para divulgação dos editais de licitação da

Prefeitura Municipal.





AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
MAIO A AGOSTO / 2015

(segundo quadrimestre 2015)

Convenio com a FECOMERCIO-MS – contratação de 

estagiário

- Convenio de cooperação técnica com a FECOMERCIO-MS possibilitou ao

OSCG-MS a contratação de um estagiário (acadêmico de ciências econômicas),

este estagiário executa as funções de acompanhamento do Aplicativo SIM, nas

licitações realizadas pela Prefeitura Municipal de Campo Grande





AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
MAIO A AGOSTO / 2015

(segundo quadrimestre 2015)

Implantação do Sistema Informatizado de Monitoramento de 

Licitação (SIM)

- O aplicativo SIM é um software de registro da atuação dos observatórios

sociais e que faz parte do processo de acompanhamento e monitoramento

dos processos licitatórios das prefeituras pelos observatórios. O SIM é

utilizado também como ferramenta de divulgação de editais de licitação para

fornecedores cadastrados no sistema. A divulgação dos editais de licitação

pelo aplicativo contribui com o aumento da concorrência das compras

públicas, proporcionando redução dos valores praticados no processo e uma

maior economia aos cofres públicos. O aplicativo também permite a

visualização da agenda de licitações que é uma lista dos certames divulgados







AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
MAIO A AGOSTO / 2015

(segundo quadrimestre 2015)

Implantação do Sistema Informatizado de Monitoramento de 

Licitação (SIM)

- Com apoio da Associação Comercial, até o mês de agosto/2015 cadastramos

406 empresas locais no banco de dados do aplicativo SIM. O processo de

cadastramento teve inicio em 20/05/2015.

- O aplicativo SIM conta com 115 editais cadastrados, dentre eles pregão

presencial e eletrônico e em media mensal foi disparado cerca de 5 mil e-mail

das licitações cadastradas para todo o Brasil.





AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
MAIO A AGOSTO / 2015

(segundo quadrimestre 2015)

Projeto de Acompanhamento da Merenda Escolar na REME

- Com inicio efetivo em fev/2015, o projeto de acompanhamento da merenda 

escolar elaborado pelo OSCG, atravessou o quadrimestre na tentativa de 

obter autorização junto a Secretaria de Educação do município para visitar as 

escolas. 

- O escopo do Projeto do OSCG sobre o acompanhamento da merenda é saber 

como o alimento está chegando até o beneficiário final (o aluno), se o 

cardápio está sendo cumprido, 

- No dia 06/08/2015 participamos da reunião do Conselho Municipal da 

Alimentação Escolar (CMAE) e foi acatada por este a participação das visitas 

as escolas junto com integrantes do CMAE.

- A conclusão do relatório de acompanhamento da merenda escolar na rede 

municipal de ensino ficará para o quadrimestre seguinte.









AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
MAIO A AGOSTO / 2015

(segundo quadrimestre 2015)

Participação de membros do OSCG-MS na capacitação promovida pela 

CGU

- Entre os dias 17 a 19 de agosto/2015 o OSCG foi contemplado com 04 vagas e

participou da Oficina Brasil Transparente, promovida pelo CGU, para

capacitação de servidores públicos para implementação do Portal da

Transparência e do Serviço de Informação ao Cidadão.

- Muito importante o treinamento dos colaboradores do Observatório, porque

possibilita melhor acompanhamento, como cidadão, voluntários ou

associados ao OSCG melhor qualidade do trabalho desenvolvido.





AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
MAIO A AGOSTO / 2015

(segundo quadrimestre 2015)

Encaminhamento de solicitação para a Receita Federal, para doação 

de bens apreendidos, para custeio das despesas do OSCG MS

- O OSCG protocolou junto a Receita Federal de Campo Grande, com base na 

Portaria RFB 3010/2011 solicitação de doação de mercadorias apreendidas, 

com a finalidade de arrecadar fundos para a manutenção das atividades 

estatutárias do Observatório. Também, foi enviado para a Delegacia da 

Receita Federal em Ponta Porã, pedido de doação de um veiculo automotor, 

para utilização pelo OSCG.





AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
MAIO A AGOSTO / 2015

(segundo quadrimestre 2015)

Entrevista para a Revista Mood Life – Hugo de Oliveira

- O Repórter Valter Pereira entrevistou Hugo de Oliveira, para publicação de 

um artigo na revista Mood Life, contribuindo para divulgar as atividades do 

Observatório em Campo Grande. Esta entrevista foi uma indicação da 

assessoria de imprensa da Associação Comercial de Campo Grande.





AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
MAIO A AGOSTO / 2015

(segundo quadrimestre 2015)

Coleta de Assinatura no Projeto do MPF – 10 Medidas 

contra a Corrupção

Atraves do colaboradores do Observatorio, coletamos 186 assinaturas para 

apoiar o Projeto de Lei elaborado pelo MPF, para alterar as atuais leis vigentes de 

punição aos corruptos.





AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO OSCG-MS
MAIO A AGOSTO / 2015

(segundo quadrimestre 2015)

Participação em Licitações Presenciais da Prefeitura Municipal 

de Campo Grande 

- O OSCG MS, apesar das mudanças de comando na Prefeitura procurou 

manter regularidade na divulgação dos editais de licitação da CECOM. Nas 

etapas posteriores, de pesquisa de preços, acompanhamento do pregão, da 

formalização do contrato e do empenho e da entrega do produto, enfrentamos 

dificuldades na alocação de voluntários. Precisamos antes de tudo, trabalhar 

na capacitação e treinamento das pessoas interessadas ser voluntario para 

esta atividade. Todavia, alternativamente, temos solicitado sistematicamente, 

através do E-Sic da Prefeitura, copia das atas do Pregão e Mapa de Lances, 

para analise dos certames encerrados. A prefeitura não vem cumprindo 

prazos de respostas previstas na Lei 12527, de 18/11/2011, de 20 dias para o 

encaminhamento da resposta. Atualmente estamos com 05 solicitações 

pendentes de resposta.











NÃO SE ESQUEÇA

Se há corrupção ou má 

gestão do dinheiro 

público, você também 

paga a conta.

Você quer ser um agente de 

transformação, exercer sua cidadania 

e trabalhar para um mundo melhor

e mais justo para todos?



CATEGORIAS DE ASSOCIADO: uma pessoa poderá pertencer a mais de uma categoria

FUNDADOR: pessoa física e/ou jurídica

CONTRIBUINTE: pessoa física ou pessoa jurídica

INSTITUCIONAL: podem ser incluídas todas as entidades do Terceiro Setor: 

universidades, escolas, entidades de classe e Setor Governamental, isentas de anuidade

MANTENEDOR: pessoa jurídica que patrocina as atividades da associação

PROFISSIONAL: pessoa física, profissional de diversos segmentos

VOLUNTÁRIO: é pessoa física que venha a participar das atividades de forma espontânea 

e estando isento do pagamento de anuidades.

Faça parte dessa 

história. Jogue na nossa 

equipe e deixe seu gol 

de cidadania.  

Associe-se ao



“Não é preciso entrar para a história 

para fazer um mundo melhor.” 

Mahatma Gandhi



Diretoria do Observatório Social de Campo Grande – OSCG

Presidente: Otávio Jacques

Vice-presidente Administrativo-financeiro: Hélio Sayama

Vice-presidente para assuntos institucionais e de alianças: Hugo de Oliveira

Vice-presidente para assuntos de Produtos Metodologia: Valdineir Ciro de Souza

Vice-presidente para assuntos de Controle Social: Ricardo Teixeira de Araujo

1º Vice-presidente Suplente: Nelson da Fonseca

2º Vice-presidente Suplente: Maria Granjeiro

Conselho fiscal: João Andrade de Alencar|  Moacir Menin |  Gorete Sanches

Suplentes: Leão Maldonado|  Eder Arruda de Andrade

Estagiario: Daniel Vasconcelos. Colaboradores: Helem, Marcia, Cassia, Helio Hisao. Pela 

associação comercial: Leticia Ribeiro        Assessoria de Imprensa: Vivian




