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1. APRESENTAÇÃO
Atualmente o Brasil vive um momento histórico de transformação,
onde as pessoas cada vez mais buscam uma melhoria na gestão pública,
no combate a corrupção, na aplicação adequada dos recursos públicos,
com a finalidade de ter uma melhor qualidade de vida, saúde, transporte,
educação e, principalmente de um comportamento correto de seus
representantes.
Diante desse contexto, em 16 de Abril de 2015 , se concretizava
com o apoio da Controladoria Geral da União do Estado do Tocantins e de
tantos outros mantenedores e parceiros, não menos importantes , a
implantação do Observatório Socia l do Brasil: Palmas, que representa o
resgate da cidadania e da justiça social para qualquer cidadão.
O

OSB

–

Palmas

é

integrado

por

cidadãos

palmenses

representantes de instituições que reservam um pouco do seu tempo, para
se dedicar em prol do coletivo, na prevenção da corrupção e da melhor
aplicação dos recursos públicos.
Nesse primeiro ano de atuação, o OSB – Palmas focou na sua
estruturação administr ativa, definindo o caminho a ser seguido por meio de
seu planejamento estratégico, planos de ação operacional, bem como,
iniciou-se as capacitações dos membros e voluntários, foram estabelecidos
novos Termos de Cooperação, criadas as comissões e realizado o
acompanhamento da Câmara Municipal. Enfim, com a determinação e
esforço de cada um poderemos ajudar a melhorar nossa cidade e a
conscientizar o cidadão palmense de seus direitos. Não poderíamos de
deixar de agradecer aos nossos mantenedores, apoiadores e voluntários
sem os quais, as ações que foram realizadas não seriam possíveis.
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O OSB - Palmas adotou a metodologia BSC - Balanced Scorecard
para tradução do Planejamento Estratégico. Trata-se de um modelo de
gestão que auxilia as organizações a traduzir a estratégia em objetivos
operacionais que direcionam o comportamento e o desempenho.
O planejamento do OSB - Palmas segue essa metodologia,
evidenciando os desafios institucionais no mapa estratégico, um diagrama
de causa e efeito, balanceado por quatro perspectivas: pessoas e
tecnologia, processos internos, cliente e cumprimento da missão . Esse
trabalho está alinhado e com o foco na execução de ações estratégicas,
buscando a melhoria contínua dos processos, o cumprimento da missão e
o alcance da visão de futuro.

2.1. Missão
Contribuir na prevenção à corrupção para otimizar a aplicação transparente
dos recursos públicos por meio da educação fiscal e do controle social, em
prol do cidadão palmense.

2.2. Visão
Ser reconhecido pela sociedade palmense como organização de referência
na prevenção da corrupção e controle social.
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2.3. Valores
 ETICA: Atuação integra e apartidária para conquista da credibilidade
da sociedade;
 COMPROMETIMENTO: Atuação com compromisso, assiduidade e
responsabilidade;
 TRANSP ARENCI A: Gestão participativa, clareza na captação e
aplicação de recurs os e comunicação dos resultados;
 COMPROMISSO COM O RESULTADO: Efetividade no alcance dos
objetivos organizacio nais para cumprimento da missão;
 RESG ATE DA CIDADANI A: Participação do cidadão no controle
social para prevenir e combater a corrupção.

2.4. Representação Gráfica do Mapa Estratégico do OSB - Palmas
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3. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E AUTOCONTROLE
O Observatório Social do Brasil – Palmas tem suas atividades
coordenadas pelo Presidente e sua Diretoria, formada pelos seguintes
cargos: Diretoria Administrativa, Diretoria de Controle Social, Diretoria de
Produtos e Metodologia, Diretoria Institucional e de Alianças, tendo
também o acompanhamento reali zado pelo Conselho Fiscal. A eleição é
bianual.
Para obtenção de maiores resultados, os grupos de voluntários,
liderados pelas Diretorias, formam as seguintes comissões: Educação
Fiscal, Monitoramento de Editais e Licitação, Monitoramento da Câmara
Municipal.
Objetivando dar transparência aos seus atos, a Diretoria do OSB
– Palmas realiza mensalmente reuniões para apresentação de seus
resultados e reavaliar as suas diretrizes. Quadrimestralmente apresenta
Relatório de Prestação de Contas para a sociedade palmense.
A fim de realizar um relacionamento e disseminar suas ações, o
OSB – Palmas, mantém grupos de W hatsApp, bem como, página no
facebook, e-mail e telefone para contato, oportunizando assim, maior
interatividade com seu público -alvo.

4. GESTÃO DE PESSOAS
Na estrutura atual do OSB – Palmas as atividades são apoiadas
por

um

Coordenador

contratado,

mantido

pelas

contribuições

dos

mantenedores e 01 (Uma) estagiária contratada pela Controladoria Geral
da União (CGU-TO) em períodos específicos, também aux ilia.
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5.

AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS

5.1.

Diretoria

de

Produtos

e

Metodologia

(Cursos,

Palestras

e

Eventos)

5.1.1. Participação em Workshops

Nº

1

2

DESCRIÇ ÃO DO WORKSHOP
W orkshop: "Lançamento do Planejamento
Estratégico"
II W orkshop de Planejamento Estratégico:
Def inição de Valores e Análise de SW OT
III

3

W orkshop

de

C ARG A

Nº

HOR ÁRI A

P ARTICI P ANTES

4

20

4

18

4

15

4

16

4

10

8

20

4

16

32

115

Planejamento

Estratégico: metodologia BSC e def inição
de roteir o de entrevista
IV

4

W orkshop

Estratégico:

de

Def inição

Planejamento
dos

Obje tivos

Estratégicos
V W orkshop de Planejamento Estrat égico:
5

Def inição

Descritivo

Objetivos

Estratégicos
VI
6

W orkshop

de

Planejamento

Estratégico: Def inição dos Indicadores de
Desempenho Estratégicos
VII

7

W orkshop

Estratégico:

de

Def inição

Planejam ento
de

Metas

e

Iniciat ivas Estratégicas
Total de Horas e Participantes

9

5.1.2. Cursos em EAD/Webconf erence

Nº

DESCRIÇ ÃO DO CURSO/WEB

C ARG A

Nº

HOR ÁRI A

P ARTICI P ANTES

1

Atendimento ao Cidadão

20

01

2

Cidadania Fiscal

20

01

3

Controle Social

20

06

4

Capacitação no SIM

1h15m

02

20

01

120

04

5

Direitos

Humanos

e

Objetivos

de

Desenvolvimento do Milênio

6

Disseminadores de Educação Fiscal

7

Educação Fiscal e Coesão Social

40

02

8

Ética e Serviço Público

20

01

9

Foco no Resultado

2

01

20

01

20

01

4hs30m

06

2

05

310

32

10
11

12

13

Regulamento da LAI nos Municípios
Transparência e Controle Lei 12.527
de 2011
Vídeo conferência sobre análise de
edital de licitação
W eb-conferência sobre implantação e
funcionamento dos Observatórios
Total de Horas e Participantes
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5.1.3. Participação em Event os

Nº

1
2
3
4

DESCRIÇ ÃO DO EVENTO

6º

Encontro

Nacional

de

Observatórios Sociais do Brasil
13º Feirão de Impostos
I

Congresso

SEBRAE

de

Sustentabilidade
Caminhada contra a Corrupção

MÊS

Nº

RE ALIZ AÇ ÃO

P ARTICI P ANTES

Março

06

Setembro

05

Novembro

04

Dezembro

09

Total de Participant es

5.2.

Diretoria de Controle Social

5.2.1. Ações Administrativas Desenvol vidas no Período

Nº

DESCRIÇ ÃO D A AÇ ÃO

Solicitação
1

Empresas
Sistema

de

Cadastros

(Sistema

QTDE

das

FIETO,

FECOMÉRCIO,

ACIPA,

05

SEBRAE e ACOMAC)
2

Cadastramento das Empresas no
Sistema SIM
Cadastramento

3

dos

Editais

de

Licitação do Munícipio no Sistema
SIM

60

100% dos Editais Abertos no
período
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5.2.2. Monitorament o da Câmara Munici pal

EXERCÍCIO 2015 – RECURSOS DA CÂM AR A
Receita Mensal

R$ 2.570.322, 50

Receita Anual

R$ 32.169.870,00

DESCRIÇ ÃO

QTDE

DESPES A

VERE ADORES

Despesa

Valor Mensal

Mensal Folha

Salário do Vereador

19

R$ 12.600,00

239.400,00

Verba de Gabinete

19

R$ 27.810,00

528.390,00

Verbas Indenizatórias

19

R$ 18.000,00

342.000,00

58.410, 00

1.109.790,00

TO TAL (R$)

( F o n t e : D i r e t o r i a A d m i n i s t r a t i va d a C â m a r a M u n i c i p a l d e P a l m a s )

Nota Explicativa:
 10/07/15: Entregue Ofício à Câmara Municipal solicitando agenda
para realizar uma apresentação do trabalho dos voluntários – Ainda
não houve resposta.
 09/12/15: Protocolado Ofício solicitando a instalação do Serviço de
Informação ao Cidadão ( SIC) de acordo com a Lei de Acesso a
Informação – Ainda não houve respos ta.
 Sessões

Extras

podem

ser

convocadas

a

qualquer

momento,

inclusive de manhã para o período da tarde.
 As reuniões de comissões internas, onde são debatidos Projetos de
Lei não tem divulgação na internet;
 As Sessões Ordinárias acontecem terças, quartas e quintas com
horário regimental de 9h. Nenhuma Sessão Ordinária iniciou no
horário;
 As ausências nas Sessões devem ser justif icadas;
 Os

vereadores

podem

entrar

e

sair

das

sessões ,

inclusive

não

acompanhando discussões e votações;

12

 Os vereadores podem apresent ar atest ados de 120 dias consecutivos,
onde há necessidade de um subst ituto r emunerado.
 As pautas em 2015 não eram disponibilizadas no site , sendo necessár io
demandar, caso tivesse int eresse em saber . Em 2016 já foram inseridas
no site.
 16/12/15: Protocolado Of ício apont ando a necessidade de correções no
Portal da Transparência, segundo check -list da CGU – Ainda não houve
resposta.

5.3.

Diretoria Administrativa

5.3.1. Balanço Financeiro Resumido

BALANÇO FINANCEIRO - RESUMIDO
Receitas
Receitas de Doações/Repasses Mantenedores

R$ 15.340,55

Despesas
Gerais

2.515,36

Pessoal

5.998,21

Tributárias
S ALDO FINAL (31/12/2015)

127,45
R$ 6.699,53
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ANEXOS
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ANEXO I
MEMÓRIA FOTOGRÁFICA
Fundação OS

15

Reuniões de Planejamento Estratégico

Participação em Eventos e Apresentações sobre o OSPalmas

16

17

Monitoramento da Câmara Municipal

18

ANEXO II
MIDIAS ESPONTÂNEAS

Site: Observatório Social do Brasil
Link:

http://osbrasil.org.br/palmas -to-observatorio-social-busca-

apoio-do-sindifiscal/
P ALMAS – TO | Observatório Social busca apoio do Sindifiscal
A e ntid ad e est á em pro c es so de con st it uiç ão e s er á a p ri me ir a no E st ado do
T ocant in s

Os voluntár ios que trabalham na criação do Observatór io Social em Palmas –
TO, entidade sem f im lucrat ivo f ormada pela sociedade com o objetivo de
f iscalizar a correta a plicação dos recursos públicos, estão em busca de
parceiros par a apoiar o projeto, inédit o no Tocantins.
O Sindicat o dos Auditores Fiscais da Receita Estadual (Sindif iscal) é um
destes parceiros e r ecebeu na últim a segunda-f eira (09) a visita da presidente
do Conselho Regional de Econom ia, Maria do Socorro Erculano de Lima, uma
das art iculadoras da const ituição do OS, que veio pessoalm ente estender o
convite ao pr esident e Car los Campos.
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Site: Cleber Toledo
Link: http://www.clebertoledo.com.br/n68055
Observatório Social de Palmas será constituído no dia 16
07 Ab r 20 1 5 1 0 h0 1 a t ua l i za d o às 1 0 h 37

Da Redação
Os

membros

da

comissão

organizadora

para

a

constituição

do

Observatório Social de Palm as realizam no dia 16 de abril, a partir das
19 horas, a assembleia geral para a criação da entidade e a consequente
eleição do conselho administrativo e fiscal para o biênio 2015 e 2016.

De acordo com os editais de convocação, o evento será realizado no
auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac),
localizado na quadra 201 Norte, na Avenida LO -03. Os membros dos
conselhos - administrativo e fiscal - irão tomar posse no mesmo dia da
eleição, 16 de abril.

O objetivo do observatório é o e xercício efetivo do controle social nas
contas públicas, atuando como pessoa jurídica, em forma de associação,
em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos. A
entidade faz uso de uma metodologia de monitoramento das compras
públicas em nível municipal, desde a publicação do edital de licitação até
o acompanhamento da entrega do produto ou serviço.
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Site: G1
Link: http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/04/observatorio vai-fiscalizar-contas-publicas -do-municipio-de-palmas.html
Observatório vai fiscalizar contas públicas do município de Palmas
17 / 04 /2 0 15
E nt i da d e f o i c r i a da nes t a qu i nt a ( 1 6); m em bros d o c ons e l ho t om aram pos s e.
Pr oj e to v is a c om bat er c or r upç ã o nos po d ere s ex ec ut i v o e l eg is l at i v o.

A assembleia de criação do Obser vat ório Social de Palmas f oi realizada na
noite desta quinta -f eira (16). A partir de agora, membros da sociedad e passam
a f iscalizar as contas públicas do município de Palmas e da Câmara de
Vereadores. O objetivo é f azer um monitoramento, acompanhar processos
licitat órios, exigir uma melhor aplicabilidade dos recur sos e atuar no combate
à corrupção.
A cerimônia de cr iação da associação f oi realizada no auditór io do Senac. Em
torno de 40 voluntár ios part icipam do pr ojeto. A intenção é envolver toda a
comunidade. "A gente está f azendo um papel de cidadão. A ideia não é brigar
com ninguém, a gent e está br igando é com a corrupção, é com aquilo que est á
errado", disse a voluntária Ana Isabel Friedlander.
Este é o prim eiro obser vatór io cr iado na região norte do Brasil. A ideia do
projeto surgiu no sul do país e se espalhou por cerca de 18 estados. " Muitas
vezes o gasto é camuf lado, ele é mal f eito, mal planejado, mal elaborado e a
criação do obser vat ório é um marco para que a gente possa começar a
estruturar, criar políticas para melhor ar a qualidade e r eduzir o custo para a
gente ter aquele hospital que a gente deseja, a quela escola que a gente
deseja", diz o analist a de cooperat ivismo, Anaximandr o Camar go.
Além das licitações, a f unção do obser vatório é acompanhar a aplicação de
recursos para a construção de escolas, creches e out ras instit uições
f inanciadas pelo dinhei ro público. "Nossa atuação se inicia a part ir da
publicação do edital até o acompanhamento da entrega do pr oduto ou ser viço",
explicou a voluntária Glaucia Silva.
Participaram da assinatur a do termo entidades e representantes do poder
público. Para os ges tores, o projeto vai contribuir para uma melhor
administração. "O grande ganho, tanto para o cidadão, quanto até mesmo para
a pref eitura é saber que existe um cont role social, um acompanhamento de
pessoas que conhecem de que f orma as despesas são execut ada s, conhecem
a metodologia de licitações e podem sim, acompanhar, exigir os melhores
preços e melhores serviços e entregas", af irmou a secretária de Transparência
e Corrupção da Controladoria Geral da União, Patricia Audi.
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Site: ULBRA TO
Link: http://ulbra-to.br/noticia/2015/04/24/ Assembleia -de-criacao-doObservatorio-Social-de-Palmas-contou-com-apoio-do-CEULPULBRA

Assembleia

de criação do Observatório Social de Palmas contou com

apoio do CEULP/ULBR A
24 / 04 /2 0 15

Foi realizada no dia 16 de abr il, a Assembleia de criação do Obser vatór io
Social de Palmas – TO. A ação aconteceu no Audit ório do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac) e contou com apoio do Centro Universit ário
Luterano de Palmas – CEULP/ ULBRA, no ato, sendo representado pelo
Coordenador de Ext ensão e Assuntos Comunitár ios, Prof essor Mestre Luis
Gustavo Santana.

O evento f oi idealizado pelo Obser vatório Social do Br asil ( OSB) e a unidade
regional da Controlador ia -Geral da União no Tocantins (CGU -Regional/TO).
Com intuito de desenvolver maior participação e o compr omisso da sociedade
em relação à transparência, ao controle social e à cidadania , o Observatór io
reúne o maior númer o possível de entidades a f im de melhorar a gestão pública
e consequentemente a vida da população local.
Saiba mais
Observatório Social ( OS) é um espaço par a o exercício da cidadania, que deve
ser democrát ico e apartid ário. Cada Obser vatór io é integrado por cidadãos
brasileiros que transf ormaram o seu direit o de indignar -se em atitude: em f avor
da transpar ência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. No Brasil,
há 97 Obser vat órios Sociais que, junt os, consegu iram econom izar cerca de R$
450 milhões apenas em 2014.
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Site: ACIP A
Link: http://acipa.org.br/sem -categoria/acipa-recebe -representantesdo-observatorio -social-de-palmas -para-parcerias/
Acipa recebe representantes do Observatório Social de Palmas para
parcerias

Na manhã desta quinta, 19, a Associação Comercial e Industrial de
Palmas (Acipa) recebeu os representantes do Obs ervatório Social de
Palmas para uma reunião de parcerias futuras. O 2º vice -presidente da
Acipa, Thiago Rosa, recebeu os membros Davi Lins Ferreira (do Núcleo
de Eventos e Cerimonial), Maria Jesuíta Pereira (voluntária da Comissão
Institucional), Adila Lim a (membro do Núcleo de Ações da Prevenção a
Corrupção -CGU) e Vânia Labres (coordenadora nacional do Programa de
Voluntariado da Classe Contábil – CFC).

Na reunião, os membros do Observatório Social apresentaram como
funciona projeto, as atribuições e expl icaram como está funcionando no
Tocantins. “O Observatório Social já existe em 15 estados e mais de 85
cidades

e

trabalha

fomentando

a

micro

e

pequena

empresa.

Normalmente, as associações comerciais são fomentadoras do projeto e
abrigam o Observatório Soci al no primeiro ano de funcionamento. O
auxílio da Acipa será de grande importância para a construção do projeto
em Palmas”, explicou a voluntária Adila Lima.
“Estaremos analisando em nossa próxima reunião como podemos ajudar
o Observatório e vamos estudar para promovermos a melhor parceria com
o projeto, que é de grande ajuda para a sociedade e para os
empresários”, reforçou o vice -presidente Thiago Rosa.
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Site: CGU
Link:

http://www.cgu.gov.br/noticias/2015/04/cgu -em-tocantins -

realiza-assembleia-de-criacao-do-observatorio -social-de-palmas
CGU em Tocantins apoia Assembleia de Criação do Observatório Social de
Palmas
07/04/2015

O Observatório Social do Brasil (OSB) e a unidade regional da Controladoria-Geral da União
no Tocantins (CGU-Regional/TO) realizarão no dia 16 de abril a Assembleia de Criação do
Observatório Social de Palmas. O evento acontece a partir das 19h no Auditório do Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e terá a participação da secretária de
Transparência de Prevenção da Corrupção, Patrícia Audi.

O público esperado no evento é de aproximadamente 200 pessoas (entre parceiros,
empresários, servidores públicos e cidadãos). Em dezembro de 2014, a CGU-Regional/TO
promoveu uma palestra para discutir a importância da criação do Observatório Social de
Palmas e contou com a participação de 130 pessoas.

Entenda
O intuito da criação do Observatório Social é desenvolver maior participação e o compromisso
da sociedade em relação à transparência, ao controle social e à cidadania. Sendo um espaço
democrático e apartidário reúne o maior número possível de entidades a fim de melhorar a
gestão pública e consequentemente a vida da população local. No Brasil, há 97 Observatórios
Sociais que, juntos, conseguiram economizar cerca de R$ 450 milhões apenas em 2014.
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Site: CBN Tocantins
Link: http://www.cbntocantins.com.br/programas/cbn -tocantins/cbn tocantins-1.318013/observat%C3%B3rio -social-de-palmas-realizaprimeira -a%C3%A7%C3%A3o-na-capital-1.985552
CBN Tocantins
FISCALIZAÇÃO | 10 de Novembro de 2015

Observatório Social de Palmas realiza primeira ação na Capital
Integrado por cidadãos comuns, voluntários de diversos segmentos da
sociedade, o Observat ório Social de Palma s realizou sua primeira ação em
outubro deste ano, quando deu início também ao acompanhamento das
sessões na Câmara Municipal da cidade e dos processos licitatór ios do
governo municipal. Isso porque, o objetivo dessa associação é f iscalizar os
gastos do po der público municipal para melhor ar a aplicação dos recursos
públicos, como explica a servidora da Controlador ia Geral da União, uma das
membras do Obser vatório em Palmas, Aline Rigoni.

Aline explica como f unciona o trabalho do Obser vatór io Social.
Qualquer cidadão pode f azer parte do Obser vatór io Social, mas de acordo com
Aline Rigoni o volunt ário deve ser apartidário.

Atualmente, são mais de 100 obser vatór ios sociais no país e no ano passado
a atuação dessas associações gerou uma econom ia de R$ 450 milh ões nos
cof res públicos municipais.

Para mais detalhes sobr e como ser voluntár io no

Observatório Social de Palmas basta entr ar em contato no 32329354 ou enviar
email no obser vat oriosocialpalmas@gmail.com (France Santiago)
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Relação de Outras Mídias
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ANEXO III
RELATÓRIOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
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AN ÁLISE DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO (DRE)
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BALANÇO P ATRIMONI AL
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ANEXO IV
OFÍCIOS ENCAMINHADOS
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INSTITUIÇÕES MANTENEDORAS

INSTITUIÇÕES APOIADORAS
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