Relatório Quadrimestral
Período: 05/2019 – 08/2019

Observatório Social do Brasil
• O primeiro observatório social foi criado em 2006, em Maringá (PR), com
objetivo de monitorar contas e licitações públicas.
• A Rede OSB, constituída atualmente por mais de 140 observatórios,
compartilha diretrizes e formas de atuação padronizadas nos municípios.

Observatório Social do Brasil - Indaial
• Em Indaial, o Observatório Social foi constituído oficialmente em 19/11/2014,
com a participação de 6 entidades mantenedoras. Passou a chamar-se “OSIND”.
• Em 2019 houve a padronização da marca, onde todos os Observatórios filiados
ao sistema devem adotar o nome “Observatório Social do Brasil – nome da
cidade”. Assim, agora somos Observatório Social do Brasil – Indaial/SC.

O que é um Observatório Social?

• Instituição não governamental
• Atua no monitoramento dos atos da administração pública
• Visa incentivar economia na gestão de recursos e transparência na gestão
• Apoia iniciativas para educação fiscal em busca de cidadania
• Fomenta um ambiente de negócios mais participativo no fornecimento de
produtos e serviço na esfera pública.

4 eixos de atuação do Sistema OSB
• Licitações
• RH/Cargos em
Comissão
• Convênios
• Obras
• Câmara Municipal

• Portais da
Transparência
• Indicadores da Gestão
Pública
• Relatórios
Quadrimestrais

1- Gestão
Pública

2- Educação
Fiscal

4- Transparência

3- Ambiente
de Negócios

• Palestras
• Concurso de Redação
• Semana da Cidadania
• Feirão do Imposto
• Teatro / fantoches
• Parcerias
institucionais

• Divulgação das
licitações
• Capacitação das MPEs
para que participem
das licitações
• Cadastro gratuito para
empresas

Quem participa
Cidadãos voluntários, sem vínculo político-partidário, tais como professores,
administradores, advogados, estudantes e todos os que queriam se entregar à causa da
justiça social.

Mantenedores e Apoiadores

Ações em Gestão Pública - Licitações

Edital e Objeto: TP 001/2019 – Execução de Serviços de Recuperação (Tapa Buraco)
Nossa atuação: Acompanhamento da abertura de propostas. Haviam 5 empresas habilitadas.
Total Licitado X Total Negociado(R$): 1.548.582,59 X 917.510,00 (-40,75%)

Edital e Objeto: PG 54/2019 – Aquisição de Material de Higiene e Limpeza
Nossa atuação: Análise e divulgação do edital, acompanhamento presencial no certame. Participação de 32
empresas, aquisição de 106 itens. Três itens sem proposta no valor de R$ 8.103,70
Total Licitado X Total Negociado(R$): 5.067.387,59 X 2.464.164,67 (-51,37%)

Edital e Objeto: PG 74/2019 – Curso de Qualificação para agentes de Transito
Nossa atuação: Após análise do edital, sugerimos melhorias na descrição do termo de referência, e indicamos
divergências em relação as solicitações descritas no edital e no termo de referência (eram exigidos critérios
diferentes nos documentos). Duas empresas participaram, mas uma delas foi inabilitada.
Total Licitado X Total Negociado(R$): 61.955,00 X 60.000,00 (-3,15%)

Ações em Gestão Pública - Licitações
Edital e Objeto: PG 69/2019 – Aquisição de Rodapé para Praça do Cidadão
Nossa atuação: Analisando a altura, espessura e largura do rodapé identificamos apenas uma marca que poderia
fornecer o material solicitado. Sugerimos alterar a espessura incluindo a possível variação (sendo que isso não
altera o resultado na aplicação do material) para ampliar a concorrência e reduzir o valor.
Total Licitado X Total Negociado(R$): 12.101,67 X 9.500,00 (-21,49%)

Totais acompanhados no período:


Total licitado: R$ 6.690.026,85



Total Negociado: R$ 3.451.174,67



Diferença entre licitado e negociado: R$ 3.238.852,18

Ações em Gestão Pública - Obras
Edital e Objeto: Concorrência 07/2019 – Construção de Unidade de Educação Infantil no Bairro Encano Baixo
Nossa atuação: Após a analise de projetos, acompanhamos a abertura do edital, porém todas as empresas tiveram
suas habilitações técnicas questionadas pelos concorrentes. O setor de licitações está julgando as impugnações e
informará sobre a continuação do certame.
Total Licitado (R$): 2.336.755,83
Após a visita ao canteiro de obras no primeiro quadrimestre, enviamos mais um ofício solicitando mais informações
sobre os prazos estabelecidos pelo FNDE para a contratação da nova empresa, sendo que, segundo informação do
secretário, o prazo foi prorrogado até 09/12/2019.

Praça do Cidadão
Nossa atuação: Solicitamos o projeto de adequação da sala comercial para receber as salas de atendimento e
depois agendamos uma visita técnica que foi realizada no dia 09/08/2019. Durante a visita, fomos informados sobre
a disposição e particularidade de cada setor que fará atendimento no local, sendo eles Central de Atendimento,
Procon, Serviço de emissão de documento de identidade, Unidade de Conciliação e Setor de IPTU, DEMUTTIN,
Ouvidoria, Vigilância Sanitária e SINE.
Valor investido: até o momento foram emitidos empenhos no valor de R$ 443.157,28 para realizar a adequação da
sala, aquisição de mobiliário e equipamentos.
O valor pago em aluguel da sala até o momento é de R$ 80.000,00

Imagens da Praça do Cidadão realizadas na
visita técnica em 09/08/2019

Imagens da Praça do Cidadão realizadas na
visita técnica em 09/08/2019

Imagens da Praça do Cidadão realizadas na
visita técnica em 09/08/2019

Ações em Gestão Pública – Monitoramento do Legislativo

GT MonitLegis: Com a criação do grupo de voluntários para o
monitoramento do legislativo, iniciamos a compilação de dados em
planilhas para posterior upload na ferramenta disponibilizada pelo Sistema
OSB.
Iniciamos apurando as proposições por período, sendo que cada um dos 04
voluntários que compõe o grupo, definiu um período para lançar.
As proposições compõe o maior volume de produção do legislativo, são
formadas por moções, indicações, requerimentos e decretos. As leis tem
um campo específico e menor volume, e serão compiladas na próxima
etapa. Por último, iremos apurar os valores utilizados na câmara.

Ações em Educação Fiscal – Observador Social Mirim

Observador Social Mirim: O programa de educação fiscal e cidadania
começou em maio desse ano e já foi aplicado em 04 escolas para 220
alunos.
O programa é destinado aos alunos do 5º ano do ensino fundamental da
rede municipal, que recebem uma cartilha composta por 4 histórias com
diferentes temas e é aplicado por uma educadora fiscal em dois dias
consecutivos de 3 horas/aula cada um.
A primeira história da cartilha é “Observadores Mirins” e fala sobre o
observatório social, sobre os entes federativos, os 3 poderes, direitos e
deveres e respeito ao próximo.
A segunda história fala sobre “O cidadão legal”, que ensina o conceito de
corrupção e a importância de fiscalizar os gastos públicos. Também explica
a importância de pedir nota fiscal, não comprar produtos piratas e orienta
sobre o voto, que é um direito e um dever do cidadão.

Ações em Educação Fiscal – Observador Social Mirim
Jogo Caminho da Cidadania: Após a leitura das duas primeiras
histórias, as crianças fixam o conteúdo com o jogo. A turma é
dividida em dois grupos e jogam o dado para avançar no
caminho se acertarem a resposta da pergunta sobre o assunto.

Ações em Educação Fiscal – Observador Social Mirim
No dia seguinte a terceira história é “Os Tributos” e fala sobre como acontece a arrecadação, sobre como
todos nós pagamos impostos, para onde vai o dinheiro e de que forma deve retornar ao cidadão. Ao final
dessa história é feita a Lojinha do Observatório, onde as crianças recebem dinheiro fictício e vão as
compras. Depois de escolherem os produtos, fazem o cálculo do valor total da compra e qual valor foi de
impostos.

Ações em Educação Fiscal – Observador Social Mirim
Lojinha do Observatório

Ações em Educação Fiscal – Observador Social Mirim
A ultima história é “O Planejamento do Gasto Público”, que fala sobre com o prefeito organiza o orçamento,
sobre como são definidas quais demandas do município serão priorizadas qual a atuação da câmara na
aprovação do orçamento. Ao final, as crianças jogam “passa ou repassa” e precisam responder as
perguntas da educadora fiscal sobre o tema.

Ações em Educação Fiscal – Observador Social Mirim
Ao final do programa, a educadora fiscal anuncia que todos agora são Observadores Sociais Mirins, e
recebem um certificado e uma lupa de observador mirim!

Ações em Transparência – Audiências Públicas
Audiência de apresentação das Metas fiscais do 1º Quadrimestre: O legislativo convoca o executivo para
apresentar o relatório de cumprimento das metas fiscais a cada 4 meses em uma audiência pública. O
observatório social solicitou a câmara de vereadores que essa audiência fosse realizada no auditório da
Uniasselvi, pois eles tem acadêmicos matriculados em cursos da área pública e seria muito valioso para
eles participarem dessas audiências. A primeira audiência aconteceu em 27/05/2019 e contou com alunos
de contabilidade pública e direito.

Ações em Transparência – Audiências Públicas
Audiência de apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias: Essa audiência faz parte das obrigações do
executivo, dessa forma fizemos a solicitação ao secretário de administração e finanças, que atendeu nosso
pedido e a audiência foi realizada no auditório da Uniasselvi em 08/08/2019 com a presença das turmas de
Gestão e Contabilidade Pública.

Outras atividades do quadrimestre
Participação no Congresso pacto Pelo Brasil e Encontro Nacional de Observatórios: todos os anos o
Sistema OSB realiza o Congresso e o Encontro de Observatórios.
Os assuntos do congresso são de interesse da administração pública, e com intuito de melhorar a gestão e
a transparência convidamos o prefeito, vice-prefeito, todos os secretários e todos os vereadores a
participarem do Congresso. Com muita satisfação, tivemos a participação de 04 membros do executivo:
Prefeito, chefe de gabinete, procurador e controlador interno da prefeitura.
A participação do observatório se deu pela secretária executiva e pelo tesoureiro do observatório.

Nova sala do Observatório Social: Após a reforma da Acidi, fomos agraciados com disponibilização de uma
nova sala para continuarmos os trabalhos do Observatório Social. A mudança ocorreu em maio e o espaço
atende muito bem as nossas necessidades.

Reunião com representantes do HBR: nessa reunião apresentamos a interventora do hospital de que
forma atuaremos em relação ao acompanhamento das contas e quais os modelos de relatórios que iremos
utilizar. Até o momento recebemos os relatórios de janeiro a junho/2019 e seguimos acompanhando.

O CIDADÃO CONSCIENTE TEM O
PODER DE MELHORAR A SUA CIDADE!

A SUA ATITUDE É FUNDAMENTAL
SEJA VOLUNTÁRIO DO OSB INDAIAL
CONTATO: indaial@osbrasil.org.br ou 47 3019-3877
OSB – Indaial nas redes
osindaial

@osb_indaial

