RELATÓRIO QUADRIMESTRAL
1º QUADRIMESTRE DE 2017

Novo Hamburgo, 16 de maio de 2017

ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE JANEIRO E ABRIL DE 2017
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1. MANTENEDORES
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2. APOIADORES INSTITUCIONAIS
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3. HISTÓRICO DE ATIVIDADES DO OSBNH
19 de maio de 2016

05 de outubro de 2016

Reunião de sensibilização para
instalação do OSBNH e assinatura
de carta de intenções

Assembleia de Fundação
do OSBNH

05 de setembro de 2016
Comissão organizadora
disponibiliza para consulta pública
o projeto de criação do OSBNH
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3. HISTÓRICO DE ATIVIDADES DO OSBNH
20 de dezembro de 2016

14 de março de 2017

Planejamento estratégico do
OSBNH é aprovado pelo Conselho
de Administração

Instalação do Comitê de
Monitoramento de Licitações e
Contratos com reuniões semanais
19 de janeiro de 2017
Primeira reunião com voluntários
para tratar sobre Carta de
Identidade do OSB e Código de
Conduta de Voluntários
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3. HISTÓRICO DE ATIVIDADES DO OSBNH
29 de março de 2017

Reunião com a Prefeita Fátima Daudt e Secretários para entrega do
“Diagnóstico dos Portais de Transparência do Município” elaborado pelo
OSBNH e estabelecimento de canal de comunicação com o executivo
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4. SITUAÇÃO ECONÔMICA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL DO OSBNH
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4. SITUAÇÃO ECONÔMICA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL DO OSBNH
Organograma do OSBNH:
Assembleia Geral

Conselho de Administração
Comitê de Planejamento
Estratégico

Conselho Fiscal

Comitê de Monitoramento de
Licitações e Contratos

Profissionais Contratados:
1 secretária executiva contratada

Voluntários
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5. PERFIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO

População estimada (2016) = 249.113 habitantes
Área territorial = 223,821 km²
Orçamento Municipal 2017 = R$ 1.119.841.020,00
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5. PERFIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO

COMUR

COMUSA

Companhia Municipal de
Urbanismo

Serviços de Água e Esgoto de
Novo Hamburgo

PMNH

CMNH

Prefeitura Municipal

Câmara Municipal

IPASEM
Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores
Municipais de Novo Hamburgo

FENAC S/A
Feiras e Empreendimentos

Turísticos

FSNH
Fundação da Saúde Pública de
Novo Hamburgo
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6. DIAGNÓSTICO DOS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO
Na consecução dos seus objetivos, o OSBNH necessita de fontes oficiais de dados públicos. Os portais de transparência são
uma das principais fontes destas informações, entretanto é necessário que estes dados sejam confiáveis e dignos com a
realidade, atendendo a princípios mínimos:
o
o
o
o
o
o

Acesso é a regra, o sigilo, a exceção (divulgação máxima);
Hipóteses de sigilo são limitadas e legalmente estabelecidas (limitação de exceções);
Requerente não precisa dizer por que e para que deseja a informação (não exigência de motivação);
Fornecimento gratuito de informação, salvo custo de reprodução (gratuidade da informação);
Divulgação proativa de informações de interesse coletivo e geral (transparência ativa);
Criação de procedimentos e prazos que facilitam o acesso à informação (transparência passiva).

Para tanto, o OSBNH anualmente fará uma análise dos portais de transparência do município, emitindo um diagnóstico que
será disponibilizado ao poder público para sua manifestação. O primeiro relatório foi emitido neste primeiro quadrimestre de
2017, e foi disponibilizado à Prefeitura Municipal em 29 de março de 2017. O conteúdo do mesmo está a disposição para
consulta pública juntamente com este relatório.
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6. DIAGNÓSTICO DOS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO
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7. ANÁLISE DOS RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A análise dos Recursos Humanos da administração pública de Novo Hamburgo tem como justificativa o monitoramento
contínuo da evolução qualitativa e quantitativa dos servidores públicos alocados na administração direta e indireta municipal.
Também busca-se mensurar os resultados obtidos da Reforma Administrativa proposta pelo executivo através do Projeto de
Lei nº 112 de 09 de dezembro de 2016 que passou a vigorar a partir da Lei 2.985 de 06 de janeiro de 2017, lançado sob
justificativa de necessidade de adequação e modernização da estrutura administrativa, bem como a contenção de custos
mediante a extinção de quatro secretarias, e a extinção de 77 cargos em comissão. Na oportunidade, o executivo informou
que tais medidas proporcionariam uma economia anual imediata correspondente a R$ 6.526.118,18.
O OSBNH informa ainda que toda a análise foi efetuada partir de dados pulicados mensalmente no portal de transparência
do município, e que todas as informações apresentadas tem suas fontes devidamente documentadas.
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7. ANÁLISE DOS RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
por regime jurídico:
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7. ANÁLISE DOS RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
por número de servidores alocados em cada secretaria (abril 2017):
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7. ANÁLISE DOS RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
por remuneração média de cada secretaria (abril 2017):
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7. ANÁLISE DOS RECURSOS HUMANOS DA COMUR
Companhia Municipal de Urbanismo
A COMUR (Companhia Municipal de Urbanismo) é uma Sociedade de Economia Mista, tendo como seu principal acionista
a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. A COMUR administra o sistema de estacionamento rotativo, a Estação
Rodoviária Normélio Stabel, a pedreira do Município, presta serviços de limpeza e merenda (escolar) para secretarias da
Administração, serviços de podas, capina, roçada e pintura de meios fios das vias públicas, desmanche de casas, além de
serviços de limpeza e manutenção para a COMUSA, e de cozinheiras e agentes de portaria para a Fundação de Saúde
Pública (FSNH). A sede administrativa da empresa fica junto ao Prédio da Rodoviária na Rua 3 de Outubro, 667, bairro
Ideal.
https://www.novohamburgo.rs.gov.br/modules/catasg/governo.php?conteudo=198
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7. ANÁLISE DOS RECURSOS HUMANOS DA COMUR
por cargo (abril 2017):
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7. ANÁLISE DOS RECURSOS HUMANOS DA COMUSA
Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo:
A COMUSA surgiu, em Novo Hamburgo, a partir dos constantes colapsos no sistema de abastecimento de água na
década de 80. Formou-se uma comissão com o ideal de criar uma companhia municipal de saneamento, para amenizar a
falta de água. Em 20 de dezembro de 1989, com a Lei Municipal 184/89, a Prefeitura autorizou a criação de uma empresa
de economia mista, chamada Companhia Municipal de Saneamento, cuja sigla passou a ser conhecida como COMUSA,
sendo esta fundada em 17 de junho de 1991. Tendo como missão desenvolver uma política de saneamento capaz de
proporcionar um aumento significativo na qualidade de vida da população.
O principal objetivo da COMUSA é gerenciar o sistema de saneamento básico, compreendido pelo abastecimento de
água potável e esgoto cloacal no município. No ano de 1998, a COMUSA passou a operar o sistema de abastecimento de
água de Novo Hamburgo e, em 1º de junho de 2008, tornou-se autarquia, passando a se chamar COMUSA - Serviços de
Água e Esgoto de Novo Hamburgo.
https://www.novohamburgo.rs.gov.br/modules/catasg/governo.php?conteudo=202
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7. ANÁLISE DOS RECURSOS HUMANOS DA COMUSA
por característica do cargo (abril 2017):
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7. ANÁLISE DOS RECURSOS HUMANOS DO IPASEM
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo:
O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo (Ipasem) foi instituído pela Lei
Municipal nº 154, de 14 de dezembro de 1992, com o objetivo de prestar serviços de Previdência Social e Assistência
Médica aos servidores públicos municipais de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e seus dependentes.
Em 20 de maio de 1994, o Ipasem passou a contar com sede própria, ainda em uso até hoje. Em março de 2001, os
procedimentos ambulatoriais de rotina passaram a ser fornecidos na sede do Instituto. Atualmente cerca de 10 mil vidas
contam com o apoio e os serviços prestados pelo Ipasem.
Em sua sede, o Ipasem possui consultórios médicos (para atendimento com clínico geral), ambulatório, clínica de
fisioterapia e salas destinadas a sessões de quiropraxia. Além disso, o Centro de Qualidade de Vida do Instituto (CQV),
oferece aos segurados atendimentos em grupo e também individuais nas áreas de psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia e
nutrição.
https://www.novohamburgo.rs.gov.br/modules/catasg/governo.php?conteudo=474
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7. ANÁLISE DOS RECURSOS HUMANOS DO IPASEM
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7. ANÁLISE DOS RECURSOS HUMANOS DA FSNH
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo:
A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH) está vinculada à Secretaria Municipal da Saúde, que fixa as
diretrizes, as políticas e as ações e serviços de saúde. Ela tem por finalidade manter e prestar ações e serviços de saúde,
nos níveis de atendimento hospitalar e ambulatorial, incluindo atenção básica, com promoção, prevenção e proteção da
saúde coletiva e individual. Além disso, presta serviços públicos em demais atividades correlatas e/ou inerentes à saúde
pública, atuando exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Atualmente a entidade responde pelo HMNH, Laboratório de Análise Clínica e pelo Pronto Atendimento de Novo
Hamburgo (PA). Gradativamente a fundação também será responsável pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), pelas
Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPA), pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além de outros serviços
assistenciais na área da saúde.
https://www.novohamburgo.rs.gov.br/modules/catasg/governo.php?conteudo=194
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7. ANÁLISE DOS RECURSOS HUMANOS DA FSNH
por característica do cargo (abril 2017):
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7. ANÁLISE DOS RECURSOS HUMANOS
administração municipal e câmara de vereadores (abril 2017):
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8. MONITORAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
FASE INTERNA

FASE EXTERNA

Solicitação Inicial de Compras;
Análise Técnica e Financeira;
Pesquisa de Preços;
Escolha da modalidade e designação da
Comissão de Licitação ou Pregoeiro, conforme
o caso;
• Verificação da previsão orçamentária;
• Elaboração, aprovação e publicação do edital.

• Conhecimento da intenção de compra da
Administração Pública;
• Realização da Licitação e escolha da empresa
que ofertou a proposta mais vantajosa;
• Adjudicação e homologação;
• Lavratura e assinatura do contrato;
• Publicação do extrato do Contrato;
• Cumprimento da obrigação contratual;
• Fiscalização na execução do contrato.

•
•
•
•
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9. OFÍCIOS EXPEDIDOS PELO OSBNH
Nº

DATA

ÓRGÃO / RESP.

001

11/01/2017

PMNH

FINALIDADE

SITUAÇÃO

Solicitação de agenda para reunião com a Prefeita e Secretários.

Respondido. Reunião ocorreu em 29/03/2017.

Solicitação de posição sobre os dados apresentados no
Diagnóstico dos Portais da Transparência do Município.

Pendente de resposta formal.

Solicitação de indicação de canal de comunicação direto com o
executivo para dirimir dúvidas acerca de processos licitatórios,
contratos vigentes, informações públicas, e sobre qualquer outro
assunto de interesse público.

Pendente de resposta formal.

Solicitação de agenda com a mesa diretora para apresentação do
OSBNH.

Respondido. Reunião marcada para 16/05/2017.

Solicitação de agenda a Promotora e com o Promotor encarregado
de improbidade administrativa para apresentação do OSBNH.

Aguardando agenda da promotoria.

Solicitação de informações e documentos sobre processo
licitatório.

Cópia física dos documentos disponibilizados na sede
do OSBNH.

Solicitação de informações e documentos sobre processo
licitatório.

Cópia física dos documentos disponibilizados na sede
do OSBNH.

(Prefeita Fátima Daudt)

002

12/04/2017

PMNH
(Prefeita Fátima Daudt)

003

12/04/2017

PMNH
(Prefeita Fátima Daudt)

004

12/04/2017

Câmara Vereadores
(Vereadora Patrícia Beck)

005

12/04/2017

Ministério Público
(Dra. Juliana Maria Giongo)

006

17/04/2017

PMNH
(Prefeita Fátima Daudt)

007

28/04/2017

PMNH
(Prefeita Fátima Daudt)
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INDIGNAR- SE

http://novohamburgo.osbrasil.org.br/
https://www.facebook.com/osbnovohamburgo/

OBRIGADO!
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