
Em favor da transparência e da qualidade na  
aplicação dos recursos públicos 

13ª. Prestação de contas 



Pagamos tanto imposto 

mas... 

 Não temos uma das melhores educações 

 Não somos referência em saúde 

 Nossas estradas... 

 

Somente a partir de 24 de maio tudo o que 

recebemos é nosso. Antes disso, por 5 

meses, pagamos o governo. 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



Indignar-se é importante,  
ATITUDE é fundamental! 

 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



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 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



O que é um Observatório Social 

 Realiza um trabalho técnico, baseado em DADOS e 

FATOS CONCRETOS 

 Escutamos todos os lados e versões 

 E apresentamos ideias/sugestões 

 Não trabalhamos com DENUNCISMO 

 Tudo isso através do Trabalho VOLUNTÁRIO 

 

 Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



 •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 Sistema OSB 

• Capacitação das 

MPEs para que 

participem das 

licitações 

• Divulgação das 

licitações 

• Cadastro gratuito 

para empresas 
 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



Vantagens do Observatório 

PREVENÇÃO 

 

MONITORAMENTO 

 

CONSCIENTIZAÇÃO  

 "O foco é a GESTÃO, não o prefeito" 

Já somos mais de  

• 140 Observatórios no 

Brasil  

• 29 em SC 

• Observatório Estadual SC 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



Monitoramos a Prefeitura e a  

Câmara de Vereadores de Rio do Sul  

 

Quando encontramos um problema: 

• 1º. Passo: - Oficiar a Prefeitura 

• 2º. Passo: - Oficiar a Câmara 

• 3º. Passo: - Ministério Público / Tribunal de Contas 

 

 "O foco é a GESTÃO, não o prefeito" 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



Papel do Observatório 

 Nós não buscamos substituir os Vereadores, 

Funcionários Públicos, Órgãos de Controle, 

Secretários, Prefeito 

 Nós estamos aqui para auxiliar essas 

entidades/pessoas executem seu serviço 

 Auxiliamos a serem mais Efetivos e Eficazes 

 
Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



Observatório Social de RIO DO SUL 

 Tempo de Atuação:  

desde 25/08/2014 – quase 5 anos 

 Colaboradores: 2  

 Voluntários: mais de 80  

Ativos - em torno de 25 

 

 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



Papel do Observatório 

É público? 

Então é da nossa conta! 
 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



 



Controle Social 

 O controle social pode ser entendido como a 

participação do cidadão na gestão pública:  

 fiscalização, monitoramento e controle das 

ações da Administração Pública.  

 É um importante mecanismo de fortalecimento 

da cidadania que contribui para aproximar a 

sociedade do Estado, abrindo a oportunidade 

de os cidadãos acompanharem as ações dos 

governos e cobrarem uma boa gestão pública. 

 

 Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



Trabalho Desenvolvido 

de Janeiro a Abril/2019 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



Integração e Capacitação de 

Voluntários 



Participação das empresas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

31 
140 

Empresas de Rio do
Sul

Empresas do Alto
Vale

Empresas de fora

63% 

23% 

14% 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



Vencedores: 

 
R$11.538.

693,57  

 
R$3.237.7

59,57  

 
R$15.177.

982,28  Empresas de Rio do
Sul

Empresas do Alto Vale

Empresas de Fora

39% 

11% 

51% 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



Quadro de Licitações – 1º. Quadrimestre 

Situação 
Prefeitura/Secretarias/ 

Fundações/Fundos 

Câmara de 

Vereadores 

Ministério 

Público/OAB/outros 
Total % 

Ofícios 

encaminhados 8 1 3 12   

Respostas ofícios 7 1 3 11   
Certames 

acompanhados  61 2   63   

Valores de referência R$ 36.390.338,29     100% 

Valores Homologados  R$ 29.954.323,22     

Diferença R$ 6.436.015,07     18% 

Índice de participação das empresas Riosulenses 23% 

Índice vencedores Riosulenses 39% 



Grupo de trabalho: 

Infraestrutura 



Grupo de trabalho: 

Infraestrutura 

 Palestras Acadêmicos  

 Análise e monitoramento de Obras:  

Unidade de Saúde do Bremer; 

Novo prémio Amavi, Ucavi e Câmara dos Vereadores; 

Nova ponte Navegantes; 

 Análise de licitações de obras; 

 Análise de projetos e construções: 

 



Grupo de trabalho: 

Infraestrutura 

 Verificação do SIGEP 

 13 projetos em análise 

 Faltam documentos 

 Obras estão desatualizadas  



Grupo de trabalho: 

Infraestrutura 

Estagiários: 

 4 Eng. Civil 

 1 Eng. Elétrica 

 



 



Grupo de Trabalho: Gestão 

Associações de Bairros: 

 Estimular maior participação nas Associações de 

bairros; 

 Capacitação de lideranças das Associações de 

bairros: 

 Parceria com OAB, Acirs e JCI realizar cursos de 

capacitação  

 



Grupo de Trabalho: Gestão 

Prefeitura - Departamento de RH: 

Horas extras 

Treinamentos 

Quantidade de funcionários por área 

Aprimorar o Portal da Transparência 

 

 



Horas Extras: 

 

2016 

 266 Servidores 

 R$ 939.632,95 

 

2017 

 274 Servidores 

 1.026.669,90 

 

Grupo de Trabalho: Gestão 



Grupo de Trabalho: Gestão 

 R$-

 R$10.000,00

 R$20.000,00

 R$30.000,00

 R$40.000,00

 R$50.000,00

 R$60.000,00

 R$70.000,00

2016 2017 2018

Treinamentos 



 Em andamento - Análises: 

Quantidade de Funcionários por áreas; 

Quantidade de afastamentos; 

Portal da Transparência: 

Conversa na IPM; 

Como melhorar o portal para que fique fácil o 

entendimento de toda a população; 

 

 

Grupo de Trabalho: Gestão 



Grupo de Trabalho: Gestão 

Conselhos Municipais: 

Verificação de quais estão ativos; 

Transparência dos Conselhos; 

Divulgar a função e a importância;  

 Estimular maior participação das entidades que 

possuem cadeiras; 



Transparência dos Conselhos: 

Constam no portal: 15 

 4 possuem calendário de reuniões atualizado; 

 10 possuem atas de 2019; 

 3 Possuem atas de 2018; 

 2 estão sem documentos (atas, calendários…); 

Dificuldade em saber quem participou da 

reunião no conselho; 

 

Grupo de Trabalho: Gestão 



 Turma da Mônica 

 

Grupo de Trabalho: Educação 

 Em desenvolvimento: 

 Projeto Merenda Escolar 

 Campanha da Fraternidade 

 Feirão do Imposto 2019 

 Projeto Ensino Médio 

 



 Atividades em andamento: 

Acompanhamento das sessões; 

Análise e monitoramento dos custos básicos; 

Análise do Portal da Transparência; 

Monitoramento produtividade do Vereador; 

Bate papo com Vereadores; 

 

 

 

 

Grupo de trabalho:  

Câmara de Vereadores 



Grupo de trabalho:  

Câmara de Vereadores 

 Análise dos custos dos últimos 3 anos: 

 R$-

 R$5.000,00

 R$10.000,00

 R$15.000,00

 R$20.000,00

 R$25.000,00

 R$30.000,00

 R$35.000,00

Telefonia Fixa Telefonia Móvel Internet Manutenção

Custos por ano 

2016 2017 2018



 Análise dos custos dos últimos 3 anos: 

Grupo de trabalho:  

Câmara de Vereadores 

 R$-

 R$2.000,00

 R$4.000,00

 R$6.000,00

 R$8.000,00

 R$10.000,00

 R$12.000,00

 R$14.000,00

 R$16.000,00

 R$18.000,00

Materiais de Expediente Material de Limpeza e Higienização Material de Copa e Cozinha

Custos por ano 

2016 2017 2018



 Análise do Portal da Transparência: 

 

 

 

 

 Aplicação do Check List: 

 55 Questões Aplicáveis 

 43 Atendidas 

 12 Não atendidas 

 

Grupo de trabalho:  

Câmara de Vereadores 



Bate papo com Vereadores 

 Todos foram convidados 

 Compareceram: Chico, Marcos Zanis, Mário 

Sergio, Maicon Coelho, Nandu, Zanella; 

 

Grupo de trabalho:  
Câmara de Vereadores 



Percepções nesses quase dois anos: 

 Os vereadores precisam aumentar as fiscalizações em 

áreas específicas 

Nossa sugestão: 

 Os vereadores se dividirem e fiscalizarem por áreas: 

 02 vereadores fiscalizam saúde 

 02 vereadores fiscalizam educação 

 01 vereador fiscaliza Obras 

 E assim por diante 

Grupo de trabalho:  

Câmara de Vereadores 



1. Todos tem página no Facebook 
2. As sessões estão sendo transmitidas pelo 

Facebook/Youtube 
3. Todos os contatos (telefone/email) estão disponíveis 

no site da Câmara de Vereadores 
4. Sessões ocorrem as Segundas às 18:00 horas, e 

eventualmente, nas quintas, também às 18:00 horas 
 

Você tem acompanhado o trabalho do  

seu VEREADOR? 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



Você tem acompanhado o trabalho do  

seu VEREADOR? 

Cidadãos brasileiros que transformam o 

seu  

direito de indignar-se em atitude 

Vereadores de Rio do 

Sul 

De 2017 a 2020 



Como eu posso ajudar? 

Seja VOLUNTÁRIO na sua área de especialidade, se 

coloque a disposição 

 

Você não precisa ir FISICAMENTE no Observatório para 

ajudar 

 

Faça o seu TCC voltado para alguma pesquisa na área 

Pública 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



Não tenho tempo? 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 

• Compartilhe as nossas notícias em site e facebook – 

não compartilhamos Fake news 
 

• Contribuindo financeiramente para o Observatório 

manter seus trabalhos 
 

• Nos ajude a ter mais voluntários MONITORANDO o seu 

DINHEIRO 
 

• Monitore e cobre as ações dos candidatos eleitos 



Vamos conversar sobre 

Política? 

Frases que escutamos sobre Política: 

 Futebol, politica e religião não se discute! 

 Ele é desonesto mas faz  (essa aqui dá mais raiva) 

 Vou votar nulo porque ninguém me representa 

 Não adianta fazer nada – nunca muda! 

 Todo político não presta! 

 

 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu 

direito de indignar-se em atitude. 



Como você pode ajudar a VOCÊ 

mesmo, sua Família e a sua Cidade 

• Participe da Escola do seu filho(a) 

• Participe das Associações de bairros 

• Participe dos Conselhos Municipais 

• Acompanhe o trabalho dos Vereadores 

• Acompanhe o trabalho da Prefeitura 

• Participe dos eventos em prol da nossa Cidade 

• Esteja aberto a debates/discussões 

• Participe do Observatório Social de Rio do Sul 

• SEJA HONESTO! 

 

 



Perguntas? 

“O quão pior precisa ficar 
para você participar?” 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu 

direito de indignar-se em atitude. 



Formas de Contato com OS: 

 

• Facebook: https://www.facebook.com/osriodosul 

• Site: www.osriodosul.com.br  

• E-mail: riodosul@osbrasil.org.br 

• Fone: (47) 3300 0418  

• Pessoas responsáveis:  

• Sásquia, Alene, Louise 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 

Observatório Social de Rio do Sul 

https://www.facebook.com/osriodosul
http://www.osriodosul.com.br/
mailto:riodosul@osbrasil.org.br

