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Apresentação 
 

Este relatório contém a prestação de contas das ações desenvolvidas 
pelo Observatório Social de Imbituba - OSIMB, durante o período de 

Janeiro à Abril de 2016. 
 

As ações foram desenvolvidas buscando efetivar o Plano de 
Trabalho, aprovado pelo Conselho de Administração para 

realização ao longo deste período. 



Definição do 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 objetivo de contribuir para a melhoria da gestão 

pública. 



 

Função e Atuação do Observatório Social 
        Atuando como pessoa jurídica, em forma de associação, realiza um trabalho técnico e 

preventivo de controle social, fazendo uso de metodologias para o monitoramento da 
gestão dos gastos públicos dos poderes executivo e legislativo municipal 

Gestão Pública 

 

 Licitações  

 Convênios  

 Obras  

 Processos  

 Estoques 

Educação Fiscal 

 

 Concurso de Redação 

 Concurso de Monografia 

 Festival de Música 

 Feirão do Imposto 

Transparência 

 

 Indicadores Sociais Locais 

 Capacitação dos Conselhos 

 Emissão de Selo para os OS 

Ambiente de Negócios 

 

 Capacitação das Micro e 

Pequenas Empresas para 

participarem das Licitações 

 Divulgação das Licitações 

 Cadastro Gratuito para empresas 



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E  
CONSELHO FISCAL – OSIMB Período 2015/2017 

CARGO NOME 

PRESIDENTE Ronaldo Medeiros Ferreira 

V. Presidente p/ Assuntos Administrativo  e Financeiro Moacir Dos Santos Vinci 

V. Presidente p/ Assuntos Institucional e de Alianças Jari Luiz Dalbosco 

V. Presidente p/ Assuntos de Produção e Metodologias Valdeci  Borges Benedet 

V. Presidente p/ Assuntos de Controle Social Fred Hesse 

Conselheiro Fiscal - 1º Membro Titular Miriam Rita  Maximiliano da Silva 

Conselheiro Fiscal - 2º Membro Titular Edson de Souza 

Conselheiro Fiscal - 3º Membro Titular Tadeu Brasiliense 

Conselheiro Fiscal - 1º Membro Suplente Sérgio Augusto da Costa 

Conselheiro Fiscal - 2º Membro Suplente Vanessa Claudina da Rosa Capraro 

Conselheiro Fiscal - 3º Membro Suplente Ilsomar Nunes Francisco 



Atualmente são 110 Observatórios Sociais distribuídos  por 18 
diferentes estados brasileiros. 

Santa Catarina é o 2º estado com maior número de 
Observatórios instalados. (17 OS) 

O OSIMB integra a Rede dos Observatórios Sociais ligados ao 
Observatório Social do Brasil. 



Acompanhamento dos Editais de Licitações do Executivo 

Janeiro à Abril de 2016. 

Modalidade Quantidade  Valor Previsto Valor Homologado 

Pregão Presencial 29 R$ 13.265.741,55 R$ 7.015.661,20 

Inexigibilidade 2 R$ 0,00 

 

R$ 2,00 

Credenciamento 2 R$ 0,00 R$ 2,00 

Dispensa 1 R$ 422.057,50 R$ 62.741,00 

Carta Convite 2 R$ 62.741,00 R$ 291.912,62 

TOTAL 36 R$ 547.539,50 R$ 7.370.318,82 



Resumo do Balanço Financeiro – OSIMB 

Período – Janeiro a Abril de 2016 

Receita 6.480,00 

Despesa - 4.750,00 

Saldo Anterior 9.927,52 

Rendimentos de aplicação 
financeira 

396,77 

Resultado 12.054,29 



O Observatório Social de Imbituba recebeu recurso público, através de uma 

Transação Penal, dividido em doze parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) no 

período de agosto de 2015 até julho de 2016, para serem utilizados na 

manutenção da entidade e fará prestação de contas dos gastos realizados ao 

cartório eleitoral. 

OSIMB recebe ajuda de custo através de Transação Penal 



   OSIMB Acompanha serviço de Máquina Pá carregadeira 

 O Observatório Social de Imbituba acompanha o serviço de máquina pá 

carregadeira. 

   

 Em janeiro de 2016, após a participação de uma licitação para a contratação 

de uma máquina pá carregadeira para conservação de estradas vicinais do 

município de Imbituba, o OSIMB elaborou uma planilha de controle semanal 

da operação da máquina para verificar in loco os serviços efetuados e o fiel 

cumprimento dos termos do contrato. 



Análise nas Contas da Saúde 

Após análise Observatório Social de Imbituba- OSIMB solicita a Secretária Municipal de Saúde 

a suspensão do Processo Licitatório. 

Objetivando contribuir para o aprimoramento da gestão pública, particularmente através do 

controle dos gastos públicos quando do desencadeamento dos processos licitatórios, o 

Observatório Social de Imbituba- OSIMB solicitou em 12/02/2016 a Secretária Municipal de 

Saúde – Maria Martins, a suspensão do Processo Licitatório que tem como OBJETO: registro de 

preços a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO PARA USO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O pedido se pauta na análise realizada no referido 

processo licitatório particularmente quanto ao “quantitativo” de produtos previstos para serem 

adquiridos e o correspondente a “produtividade”, dados estes verificados nos quadros 

demonstrativos de Produção Ambulatorial de Procedimentos das Unidades ESF (Estratégia de 

Saúde da Família) e do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) no ano de 2014. 



OSIMB Passa a fazer parte do FRBL 
 

 

Foram empossadas, na quarta-feira (09/03), as quatro entidades civis que passarão a compor 

o Conselho Gestor do Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL) durante o biênio 

2016/2018. As novas integrantes são: Instituto Ekko Brasil (Florianópolis); Observatório Social 

de Imbituba (Imbituba); Associação de Assistência Social e Educacional Liberdade – Casa de 

Apoio Liberdade (São José); e “Floripa Amanhã” (Florianópolis). 

A assinatura do Termo de Posse ocorreu na reunião mensal do Conselho Gestor, na sede da 

Procuradoria-Geral do Ministério Público, em Florianópolis. A escolha das entidades ocorreu 

por meio de sorteio, no qual participaram 15 Organizações não Governamentais (ONGs). As 

novas integrantes passam a analisar e deliberar os processos trazidos à pauta nas reuniões 

mensais do FRBL a partir do próximo encontro. 

 

Conselho Gestor do FRBL empossa entidades civis que integrarão o grupo. 



OSIMB participa do 7º ENOS 

Diretoria do Observatório Social de Imbituba participa de Fórum e 7º Encontro Nacional de 

Observatórios Sociais em Curitiba – PR 

Os integrantes da diretoria do Observatório Social de Imbituba, Ronaldo Ferreira (Presidente), Jari 

Dalbosco (Assuntos Institucionais), Moacir Vinci (Administrativo e Financeiro), Valdeci Benedet 

(Metodologia) e Sérgio Costa (Conselho Fiscal) participaram no último dia 10 de março do 2º Fórum de 

Transparência e Competitividade em Curitiba, onde assistiram palestras com o jornalista Willian Waak e 

o Juiz Federal Sérgio Moro, além de outros fóruns de discussão, todos dentro da temática “integridade 

não custa caro, corrupção sim”. 

Nos dias seguintes ocorreu o 7º Encontro Nacional de Observatórios Socais (ENOS), evento onde os 

observatórios sociais de todo país trocam experiências de boas práticas, firmam parcerias com órgão de 

controle e definem estratégias para aperfeiçoamento do controle social nos municípios. Neste evento 

ocorreu a eleição da nova diretoria do Observatório Social do Brasil (OSB) para o biênio 2016/2018 e 

também a apresentação de resultados e prestação de contas da antiga diretoria. 

 



Relatos de Atividades Gerais do OSIMB 

 Realização de quatro reuniões do Conselho de Administração do OSIMB; 
 Encaminhado ao Promotor, a solicitação de acompanhamento do TAC Portal de Transparência da Prefeitura Municipal 

de Imbituba e determinados termos de compromisso; 
 Envio de um ofício ao Presidente da OAB, solicitando a autorização de procedência das reuniões mensais do Conselho 

de Administração do OSIMB, nas dependências da OAB – Sub-Seção de Imbituba; 
 Remetido ao Departamento de Licitações, a solicitação de suspensão do Edital nº 04/2016 PMI. Por motivos de 

sobrepreço, falta no mercado, de algumas especificações pedidas e outros; 
 Solicitado à Diretoria de Contratos, o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Imbituba e a empresa GERH – 

Gerenciamento de Recursos Humanos; 
 Expedida ao Departamento de Licitações, o comunicado de que publicação da Licitação – Pregão Presencial 01/2016 

da Secretaria Municipal de Saúde não foi localizada no Diário Oficial dos Municípios; 
 Envio de ofício, solicitando o Relatório de Atividades e Produtividade no setor de Odontologia, da Secretaria Municipal 

de Saúde, nos anos de 2014 e 2015; 
 Encaminhado ao Procurador-Geral do Município, a petição de cancelamento da Licitação – Pregão Presencial – 

04/2016, uma vez que foram questionados determinados itens por descrição incorreta e sobrepreço; 
 Solicitado à Secretaria de Saúde do Município de Imbituba, a suspensão do Processo Licitatório – Pregão Presencial nº 

01/2016, pela quantidade excessiva de materiais previstos para serem adquiridos, conforme o serviço prestado pelos 
profissionais; 

 Emissão de ofício ao Presidente do OSB, a fim de disponibilizar o nome do vice-presidente do OSIMB para ocupar um 
dos cargos da Chapa Altruísmo e Cidadania; 

 Solicitação de comprovante de funcionamento do OSIMB, à presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Imbituba, a fim de ser encaminhado à Receita Federal;  

 



Relatos de Atividades Gerais do OSIMB 

 Solicitado à Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Infraestrutura, a disponibilização semanal do Relatório 
de Trabalho dos serviços executados da “Pá carregadeira”, objeto de licitação – Pregão Presencial nº 02/2016, 
que deverá executar serviços de “conservação de estradas vicinais do município”; 

 Requisitado à Controladoria Geral e Planejamento, a cópia da prestação de contas do convênio celebrado entre 
a Prefeitura Municipal de Imbituba e a Câmara de Dirigentes Lojistas, para concessão de auxílio financeiro para 
as festividades natalinas do exercício de 2015; 

 Envio de ofício à Câmara de Vereadores de Imbituba, solicitando uma nova contratação de servidor com cargo 
em comissão pelo Poder Legislativo Municipal, e tornar proporcional o número de vagas preenchidas mediante 
concurso público e cargos em comissão; 

 Solicitado à Câmara de Vereadores de Imbituba, a contratação de servidores comissionados para 
preenchimento de vagas na estrutura administrativa e funcional da Casa Legislativa; 

 Requerido à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Saneamento e Habitação, informações atualizadas do 
quadro de pessoal empregado pela Serrana Engenharia Ltda, empresa prestadora de serviços de abastecimento 
de água, coleta e tratamento de esgoto da cidade; 

 Encaminhamento em anexo do Ofício nº 13/2016, à OAB – Sub-Seção de Imbituba, a fim de solicitar uma análise 
jurídica sobre o preenchimento de vagas comissionadas na Câmara de Vereadores de Imbituba; 

 Envio de ofício ao Departamento de Licitações, solicitando algumas providências que o OSIMB julgou 
necessárias, a fim de aumentar a eficiência dos processos licitatórios; 

 Apresentação de modelo de Relatório Semanal de Fiscalização de Contrato, à Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pesca e Infraestrutura, a fim de contribuir com o aprimoramento da gestão; 

 Solicitado ao Procurador-Geral do município, informações a respeito da decisão administrativa em consideração 
as inconsistências apontadas no processo licitatório, sobre a licitação nº 04/2016, que gerou contrato com a 
empresa Soethe Comércio de Máquinas Ltda; 



Relatos de Atividades Gerais do OSIMB 

 Solicitação à Secretaria Municipal de Saúde, cópia de Relatórios de Produção Anual dos Serviços 
Odontológicos na Unidades Básicas de Saúde e do CEO no ano de 2015, bem como a relação nominal dos 
servidores dentistas atuando na Secretaria; 

 Ofício enviado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações a respeito de providências 
apresentadas no ofício 008/2016/OSIMB, tratando-se do pedido de suspensão do Processo 01/2016, 
sobre as discrepâncias observadas na análise dos Relatórios de Produção Geral dos Serviços de 
Odontologia no ano de 2014; 

 Requerimento enviado ao Prefeito do Município de Imbituba,  a expedição de declaração dos relatórios 
de fiscalização a respeito de supostas ilicitudes a respeito de determinadas construções em vias públicas; 

 Solicitado ao Procurador Geral do Município de Imbituba, a anulação do Sistema de Registro de Preços – 
Pregão Presencial nº 24/2016, em razão de análise, acompanhamento e diligências realizadas pelo 
OSIMB;  

 Encaminhado ao Chefe da Delegacia da Receita Federal de Florianópolis, a relação de documentos 
necessários de habilitação para atendimento preferencial na destinação de mercadorias apreendidas ao 
OSIMB; 

 Requerido ao Presidente do Conselho da Cidade de Imbituba, a expedição de declaração dos relatórios 
de fiscalização a respeito de supostas ilicitudes a respeito de determinadas construções em vias públicas; 

 Enviado ao Departamento de Licitações, um ofício prestando reconhecimento ao serviço prestado pelo 
referido Departamento, visando trazer melhorias ao Poder Público; 



Relatos de Atividades Gerais do OSIMB 

 Solicitado ao Presidente do Conselho Municipal de Imbituba, as Atas de Reunião da Comissão que 
acompanha o desenvolvimento do Distrito Industrial de Imbituba; 

 Enviado ao Procurador-Geral do Município, a solicitação de esclarecimentos quanto ao valor homologado 
da Tomada de Preços nº 05/2015, que excede o valor global licitado no edital da referida Tomada de Preços; 

 Reiteração de ofício enviado ao Procurador Geral do Município, solicitando o Cancelamento do Pregão 
Presencial nº24/2016 e demais providências. 

 Solicitação de uma urgente e imediata análise, encaminhada ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
de Santa Catarina, referente ao Processo licitatório – Concorrência nº 32/2016 realizado para a Concessão 
dos Serviços Públicos de Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário, destacando diversos indícios de 
irregularidades, para se possível realizar a suspensão do referido processo licitatório; 

 Petição enviada ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, solicitando a Suspensão Imediata do 
Processo Licitatório – Concorrência nº 32/2016, referentes à Única Audiência Pública, Inviabilidade Técnica 
e Legal, entre outras irregularidades; 

 Comunicado enviado ao Promotor de justiça da 2ª Promotoria de Justiça do Município de Imbituba, 
destacando as providências tomadas em relação a Licitação de Processo nº 32/2016; 

 Encaminhamento de ofício ao TCE/SC sobre irregularidades nos procedimentos da FAPESC, na liberação de 
verba para projetos.  



Muito Obrigada!!! 

Observatório Social de Imbituba – OSIMB 

CNPJ: 18.604.466/0001-61 

Entidade declarada como Utilidade Pública  
Rua Ernani Cotrin, nº 243, sala 203, Centro CEP: 88780-000 

Imbituba Santa Catarina. 


