
Transparência e Controle Social 
Pela eficiência e qualidade na aplicação 

dos recursos públicos 



Corrupção 

Estimativa de prejuízo 

Perda anual da economia brasileira com a corrupção: 

 
 2,3 % do PIB (R$ 100 bilhões) estimativa da FIESP 

 
 R$ 20 bilhões somente com as licitações viciadas 
(combinação, cartel, fraude) [dados da Secretaria de Direito 
Econômico, em 2007] 

 
 25% de desvios dos recursos federais repassados aos 
municípios/prefeituras (cerca de R$ 120 bilhões) [estimativa 
dos órgãos de fiscalização] 

 
 O Banco Mundial estima a perda anual, no mundo, só com 
suborno e propina, em 1 trilhão de dólares. 



 

       em 10% no nível de corrupção =        50% a renda per capita 

em 25 anos [dados da FGV]. 

 

Evitar o prejuízo anual com a corrupção          R$ 500,00 anuais 

para cada brasileiro. 

 

Sem corrupção, o Brasil duplicaria o orçamento federal da 

educação e da saúde. 

Corrupção 

Estimativa de prejuízo 



 

 

1. Forças Armadas 72% 

2. Igreja Católica 58% 

3. Ministério Público 51% 

4. Grandes empresas 46% 

5. Imprensa escrita 44% 

 

 

Pesquisa da FGV (2012) 

 

 

6. Poder Judiciário 39% 

7. Governo Federal 38% 

8. Polícia 38% 

9. Emissoras de TV 36% 

10. Congresso Nacional 28% 

11. Partidos políticos 8% 

 

Corrupção 

Ranking da confiança 



O "jeitinho brasileiro”: a população brasileira também não 
aprendeu ainda a separar o público do privado. 
 
Ibope (2006) 

 
75% afirmaram que cometeriam atos de corrupção se tivessem 
oportunidade de fazê-lo 
 
59% afirmaram que, se fossem autoridades, contratariam 
familiares ou amigos para cargos de confiança 
 
43% disseram que aproveitariam viagens oficiais para lazer 
próprio e dos familiares. 

Cultura da corrupção 



Unicarioca (2015) 
 
 58% dos alunos já pediram para colocar nome em trabalho de 
grupo sem ter participado 
 

 68% já copiaram textos da internet para aposentar em 
trabalhos 
 

 59% assinaram lista de presença em nome de colega 
 

 69% já colaram em provas. 
 

 (fonte: palestra Dr. Fábio George) 

 

Cultura da corrupção 



 “Não existe país com governo corrupto e 
população honesta.” 

 
Leandro Karnal, historiador 

Cultura da corrupção 



 

Espera o Brasil 

Que todos cumprais 

Com o vosso dever. 

Eia avante, brasileiros, 

Sempre avante! 

 

Gravai o buril 

Nos pátrios anais 

Do vosso poder. 

Eia avante, brasileiros, 

Sempre avante! 

 

Servir o Brasil sem esmorecer, 

Com ânimo audaz cumprir o dever, 

Na guerra e na paz, 

À sombra da lei, 

À brisa gentil 

O lábaro erguei 

Do belo Brasil. 

Eia sus, oh sus! 

HINO NACIONAL 

BRASILEIRO 

 

Introdução 
 



 
Por meio do controle social e  

da educação para a cidadania!!! 
 

O trabalho dos Observatórios Sociais é uma opção 
concreta e eficiente! 

Corrupção 

Como prevenir??? 



O que é um Observatório Social 

Visando 
contribuir para 
a EFICIÊNCIA 

da gestão 
pública 

É um espaço 
democrático e 

apartidário 

Que reúne o 
maior nº de 
entidades 

representativas 
da sociedade civil 

Atuando em favor 
da transparência 
e da qualidade na 

aplicação dos 
recursos públicos 

Por meio do 
monitoramento 
das licitações 

municipais e de 
ações de 

educação fiscal 



Rede OSB de Controle Social 

OSB 
• Articula e coordena Rede de 110 cidades em 

19 Estados 

OSB 

• Assegura disseminação da metodologia 
padronizada 

• Oferece capacitação e suporte técnico 

OSB 
• Estabelece parcerias estaduais e nacionais  



Santa Catarina 

Rondônia 

Mato Grosso 

Rio de Janeiro 

São Paulo 

Pará 

Goiás 

Pernambuco 

Paraná 

Rio Grande do Sul 

Mato Grosso do Sul 

Paraíba 

Rede OSB pelo Brasil (110) 

Rio Grande do Norte 

Bahia 

Piauí 
Ceará 

Roraima 

Minas Gerais 

Instalados – 19 Estados 

Em articulação – 03 Estados 

Tocantins 

D.Federal 

Alagoas 

Sergipe 



 • Portais da 
Transparência 

• Capacitação dos 
Conselhos 

• Indicadores da 
Gestão Pública 

• Relatórios 
Quadrimestrais 

• Palestras 

• Concurso de 
Redação 

• Semana da 
Cidadania 

• Feirão do Imposto 

• Teatro / fantoches 

• Parcerias 
institucionais 

• Licitações 

• Cargos em 
Comissão 

• Convênios 

• Obras 

• Processos 

• Estoques 

• Câmara Municipal 

1- Gestão 
Pública 

2- 
Educação 

Fiscal 

3- Ambiente 
de 

Negócios 

4- Transpa- 
rência 

4 eixos de atuação da Rede OSB 

• Capacitação das 

MPEs para que 

participem das 

licitações 

• Divulgação das 

licitações 

• Cadastro gratuito 

para empresas 
 



Economia para os cofres municipais 

Nos últimos 4 anos: 

Mais de R$ 
1,5 bilhão!  

 

 

 



 

 

 

 Trabalho técnico dos OS, manualizado pela PwC 

 

Monitoramento das compras 
públicas municipais 

Desde a publicação do edital de 
licitação até o acompanhamento da 

entrega do produto ou serviço  

Agindo preventivamente no controle 
social dos gastos públicos 

Metodologia de trabalho 
Monitoramento das licitações 



Análise do edital (ilustração dos procedimentos) 
Manualizado pela PwC 



OS Paranaguá-PR: 
 
 RESUMO DO EDITAL Nº 002/2015 

Objeto: aquisição de material de limpeza e higiene 

 

Sacos de lixo: R$ 7.399.878,06 / papel higiênico: R$ 3.017.129,92 

Total: R$ 10.417.007,98 

 

Justificativa: Houve engano ao multiplicar as quantidades. 

Pregão cancelado! 

 
CONQUISTAS: 

- Criação da Secretaria de Compras e Abastecimento 

- Projeto instalação do almoxarifado central 

- Ampliação do portal de transparência 

Exemplos de contribuição para economia  
 



OS Lages-SC:  

 
O mesmo produto, em 2014, custou R$ 24,00 / em 2015 R$ 7.084,00? 

 

Um erro que poderia custar aos cofres públicos R$ 367.120,00! 

Exemplos de contribuição para economia  
 

Aquisição de 
Materiais de Consumo 
para Pronto 
Atendimento 
Odontológico e 
Centro de 
Especialidades 
Odontológicas  

ITEM 
ESTIMATIVO DE MATERIAIS 

ODONTOLÓGICOS 
UND QUANT 

Valor Unitário 

Máximo R$ 

Valor Total 

Máximo R$ 

PP 10-2015 267 

SELANTE INCOLOR 

FOTOPOLIMERIZÁVEL COM FLÚOR 

FRASCO C/ 10ML 

FR 52 7.084,00 368.368,00 

PP 34-2014 263 

SELANTE INCOLOR 

FOTOPOLIMERIZÁVEL COM FLÚOR 

FRASCO C/ 10ML 

FR 52 24,00 1.248,00 



OS Campos Gerais/Ponta Grossa-PR: 
Prefeitura pretendia pagar R$ 20 mil num carrinho de limpeza que 

custava R$ 418,00 – economia de quase R$ 2 milhões num único item! 

Exemplos de contribuição para economia 
 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/files/diario-oficial/2014-11-07-ed1396.pdf  

Carrinhos de Limpeza 

Valor no edital R$ 20.036,10 

Valor homologado R$ 418,00 

CONQUISTAS: 
- Agenda de diálogo com as secretarias para acompanhamento de entregas 

- Agenda de diálogo com depto. compras e secretaria de controle interno 

- Capacitação de servidores com a função de fiscal de contrato 

- Audiência pública conjunta para planejamento das melhorias na gestão 

 



OS Picos-PI: 
Edital de merenda escolar 

Pregão presencial 050/2014 / Valor total: R$ 6.183.555,00  

Problema encontrado: sobrepreço no valor de muitos itens do edital, além 

de produtos como perfume, esmalte de unha e creme de barbear. 

 

Diferença de R$ 198 mil somente em 2 itens do edital 

Exemplos de contribuição para economia  
 

LOTE IV - IOGURTE  - exemplo de sobrepreço 

 item DESCRIÇÃO  UNI  QNT.  VLR.UNT   
MERC. 

LOCAL  

 

Variação 

%  

Sobre-

preço 
Valor Total 

Merc. Local 
 Valor Proposto 

no edital  
Diferença a 

maior 

1 
iogurte sabores diversos, 

mínimo 115g  
UNI  

60.00

0 
 R$      

1,60  
 R$        

0,60  
166,67

% 
 R$           

1,00  
 R$    

36.000,00  
 R$    

96.000,00   R$     

60.000,00  

2 
iogurte  sabores diversos 

mínimo 1000 g 
UNI  

60.00

0 
 R$      

4,80  
 R$        

2,50  
92,00% 

 R$           

2,30  
 R$  

150.000,00  
 R$  

288.000,00   R$   

138.000,00  

TOTAL GERAL:........................................................................................R$ 384.000,00   R$   

198.000,00  



Exemplo de situações irregulares encontradas 

 

Porto Alegre-RS: relatório 2º quadrimestre 2016 

Secretaria da Copa, extinta, com 19 pessoas na folha de pagamento   
 



OS Rondonópolis-MT: 
Significativa redução do nº de diárias 

DIÁRIAS LEGISLATIVO 

ANO Média Mensal 

2010 5.033,33 

2011 3.608,33 

2012 4.133,33 

2013 (início monitoramento) 1.433,33 

2014  1.854,17 

CONQUISTA: 

- Regimento interno incluiu divulgação das razões e resultados das viagens  

Exemplos de contribuição para economia  
 



 

 Por isso a importância de: 

 - divulgação dos editais para o maior nº de empresas pelo SIM 

 - site Agenda de Licitações http://licitacoes.osbrasil.org.br/ 

 - capacitação das empresas para participação nas licitações 

 

 

A média de empresas nas licitações das prefeituras 

 

Onde não tem OS: 

      3 empresas! 

Onde tem OS: 

  9 empresas! 

Aumento da concorrência nas Compras Públicas 



 

Novas parcerias que beneficiam  

todos os Observatórios Sociais 

 

 



 

Concessão do pacote Office 365 da Microsoft 



& 



 



 

Repercussão do trabalho dos mais de 3 mil 

voluntários na grande mídia nacional 

 

 









Sobre a Rede OSB 

 Sede em Curitiba 

 

 Articulação da Rede, com certificação para o trabalho padronizado 

 

 Equipe técnica para suporte ao trabalho dos OS 

 

 Programa de capacitação para os observadores 

  (cooperação com TCE PR e RS, TCU, CGU, MPE e APAJUFE) 

 

 Alianças estratégicas em nível nacional para apoio aos OS nos seus 

Estados (CFC, OAB, Sindifisco, Fenafisco, ANABB) 

  

  



Carta de Identidade dos OS 

1. Garantir, em qualquer nível organizacional, a associação de pessoas 

idôneas, sem vinculação partidária ou subordinação a órgão observado. 

2. Fundamentar o alicerce institucional a partir da mais ampla diversidade 

representativa da sociedade civil organizada. 

3.  Estimular o trabalho voluntário no controle social e pela cidadania fiscal. 

4.  Respeitar as diretrizes estabelecidas pelo Observatório Social do Brasil, fundamentado 

na padronização dos trabalhos. 

5.  Primar pela sustentabilidade ética, sem vínculo com recursos de órgão fiscalizado ou 

de fonte inidônea. 

6. Garantir a adequação dos Estatutos Sociais ao do Observatório Social do Brasil. 

7. Submeter-se ao Conselho de Ética instituído pelo Observatório Social do Brasil. 

8. Primar pela qualidade da aplicação dos recursos públicos e estimular a cidadania 

fiscal, focado no interesse social.  

9. Divulgar, pública e periodicamente, os relatórios de atividades e prestação de contas, 

aprovadas pela diretoria. 

10.  Manter uma postura imparcial e impessoal, focada na avaliação construtiva de 

processos e resultados. 

 



Portal: www.osbrasil.org.br 
 



Mantenedores 

Patrocínio Projeto IGPs 
 

Signatário 

 



Apoiadores 



Cultura da corrupção 

Como mudar 



Obrigado! 

secretaria@osbrasil.org.br 

 

41 3307-7058 

 


