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INSTITUCIONAIS 



BREVE HISTÓRICO

-  Formação da
comissão de
Fundação do OSB
Limeira

2016 2017 2018 2019 2020

-  1 °  Evento de
sens ib i l i zação sobre
o OSB -  L imeira  com
580 part ic ipantes

-  23/03 Fundação
do OSB L imeira

-  04/05 F i l iação ao
Sistema Observatór io
Soc ia l  do Bras i l

-  In íc io  atend imento
presenc ia l  na  sede
(ACIL)

-  03 e  04/07 Pr imeira
turma de capac itação
sobre L ic i tações

-  In íc io  do traba lho
de acompanhamento
de obras  púb l icas
com o Pro jeto Obra
Transparente

-  31/10 Assemble ia
Gera l  de E le ições para
o b iên io  2019 -  2020

- 26/01  Pr imeira
Caminhada C idadã

-  25/09 Posse do
Conse lho Munic ipa l
de Transparênc ia  e
contro le  Soc ia l

-  24/09 Pr imeiro
Encontro de
Cidadan ia

-  03/04 Assemble ia
Ord inár ia  de
Prestação de Contas

-  Pro jeto E le ições
2020

-  Novembro :  Part ic ipação
do Mês G loba l  do
Empreendedor ismo de
L imeira

-  Fechamento do
Plane jamento Estratég ico
e formulação dos Canvas
dos Grupos de Traba lho

-  Monitoramento
Compras Emergenc ia is
Cov id-19

-  Agosto Transparente



Despertar  e estimular o

espirito de Cidadania e

Controle Social em

Limeira, integrando o

Sistema Observatório

Social do Brasil.

FILOSOFIA

Ser reconhecido na

sociedade Limeirense

como propulsor do

controle social para o

aprimoramento da gestão

pública e integridade

empresarial.

- Apartidarismo 

- Cidadania

- Justiça Social

- Atitude Ética, Técnica

e Proativa

- Ação preventiva

- Visão de Longo Prazo

MISSÃO VISÃO VALORES
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BASE  PARA  A

CREDIBILIDADE!

Todos os voluntários do

Sistema OSB devem

seguir o Código de

Conduta, disponível em

nosso site.

Quaisquer desvios vistos

pela sociedade podem ser

comunicados aos canais

competentes.



MANTENEDORES



PARCERIAS  

NACIONAIS  LOCAIS



4 Eixos de Atuação 



 PROGRAMAS
OBRA TRANSPARENTE 

ACOMPANHAMENTO DO

PODER LEGISLATIVO

ACOMPANHAMENTO DA

TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

SUSTENTABILIDADE

COALIZÃO MUNICIPAL PARA

LICITAÇÕES

GOVERNANÇA &

COMPLIANCE

EDUCAÇÃO PARA A

CIDADANIA

ELEIÇÕES 2020

COMUNICAÇÃO SOCIAL

MODELAGEM DE

DADOS

 SERVIÇOS



GT Obra Transparente 

GT Comunicação Social

GT Transparência

GT Câmara

GT Eleições 2020

GT Educação para Cidadania

GT Modelagem de Dados

GT Sustentabilidade

GT Sucessão 
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4 voluntários

8 voluntários

8  voluntários

9 voluntários

12 voluntários

6 voluntários 

6 voluntários

6 voluntários

4 voluntários

GRUPO DE
TRABALHO

VOLUNTÁRIOS
CONECTADOS



Conselho de Administração

- Reuniões periódicas quinzenais.

Conselho Fiscal

- Reuniões periódicas semestrais.

Conselho Consultivo

- Reuniões periódicas semestrais.



Mais  de  130  empresários  locais

capacitados  em  Licitações  Públicas

5  Obras  de  creches  acompanhadas  pelo

Projeto  Obra  Transparente  em  Limeira  desde

o  seu  início  em  2017

6  turmas  concluídas  do programa de capacitação
de empresários locais da Coalizão Municipal para
Licitações: Transparência e Gestão

100% das sessões do Legislativo Municipal
acompanhadas de forma presencial e/ou online em 2019 

Mais  de  9.600  proposituras

apresentadas  nas  sessões  do

Legislativo  Municipal  em  2018

Limeira movimenta mais de 100
milhões de reais por ano em compras
por licitações



GT CÂMARA

Reuniões quinzenais

ATIVIDADES NO PERÍODO

-  Acompanhamento  de  100% das  sessões
leg is lat ivas ,  mesmo as  rea l i zadas  remotamente ,
t ransmit idas  pe la  TV Câmara
-  Acompanhamento  do  t raba lho  nas  Comissões  do
Leg is lat ivo
-  Aná l ises  publ icadas  no  s i te  e  d ispon ib i l i zadas
para  imprensa
-  E laboração de  re latór io  b imestra l  de  at iv idades
-  Processo de  sucessão interna  no  GT

Grupo de trabalho formado para
gestão e acompanhamento das
atividades nessa linha de atuação.



https://osblimeira.org.br/servicos-monitoramento-camara-municipal/




GT MODELAGEM DE
DADOS

Reuniões mensais

ATIVIDADES NO PERÍODO

- Manutenção da ferramenta Power BI com os dados do
Poder Legislativo Municipal
- Atuação na pesquisa e geração de gráficos e indicadores
dos projetos do OSB - Limeira
- Modelagem dos dados referentes à Compras Públicas
Emergenciais e Compras Públicas (Licitações) em geral.
- Elaboração de relatórios bimestrais de atividades 

Grupo de trabalho técnico formado
para realização de atividades em
modelagens de dados públicos
extraídos por voluntários





ATIVIDADES NO PERÍODO

- Monitoramento dos portais da transparência da Prefeitura e
Câmara Municipal de acordo comm os critérios da CGU, MPF e
ENCCLA 

- Monitoramento das Compras Públicas Emergenciais

- Atualização periódica do IPT - M Índice de Percepção da
Transparência Municipal

-  Envio de ofícios, periodicamente, ao poder publico
compartilhando os resultados do monitoramento e com
sugestões de melhoria 

- Ingresso de novos voluntários ao GT

GT TRANPARÊNCIA

Reuniões quinzenais

Grupo de trabalho formado para
acompanhamento da Transparência
dos Poderes Legislativo e Executivo do
município

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1e-bqX45u02yVy46tB5p7U_whP-2c-kDV




GT COMUNICAÇÃO

Reuniões quinzenais

ATIVIDADES NO PERÍODO

Programa Mais Notícias, da Rede Mais FM
Programa Meio Dia da Rádio Educadora de Limeira
Entrevista Portal Brasil 61 de Brasília
Programa Painel Magnificat da Rádio Magnificat de Limeira

- Publicação periódicas das "Pílulas de Cidadania", "Se Liga,
Cidadão" e em parceria com o Projeto Eleições as "Pílulas
Eleitorais"
- Atualização das mídias sociais
- Redação e divulgação da Newsletter "O Observador"
mensalmente
- Publicação de 8 releases na imprensa
- Matérias diversas publicadas no site
- Entrevistas:

Grupo de trabalho formado para
estruturação da comunicação social e
interna do OSB-Limeira e construção
de materiais.



OSB - LIMEIRA NA MÍDIA





ATIVIDADES NO PERÍODO

- Adoção do OKPAGO como nova plataforma de captação
de recursos

- Mapeamento de novos possíveis investidores 

- Prospecção ativa de novos investidores sociais

GT SUSTENTABILIDADE Desenvolve estratégias para a
captação de recursos financeiros
para subsidiar as atividades do OSB -
Limeira

Reuniões quinzenais



https://okpago.com.br/pagar/osblim




GT OBRA TRANSPARENTE

Reuniões quinzenais

ATIVIDADES NO PERÍODO

- Pedidos de informação protocolados para averiguação
sobre o cancelamento da obra da creche no bairro
Geada

- Elaboração de Relatório Bimestral do GT

- Elaboração de Leads para elaboração de matérias para
o site e imprensa

- Lançamento da página "Obra Transparente" no site o
OSB 

Grupo de trabalho formado para dar
andamento no no Projeto Obra
Transparente, que consiste no
monitoramento de obras públicas

https://osblimeira.org.br/obra-transparente/


O PROJETO OBRA
TRANSPARENTE OSB -

LIMEIRA
O Obra Transparente é uma parceria
do OSB - Limeira com a entidade
Transparecia Brasil. No município
são realizadas visitas de
acompanhamento  as obras de
creches públicas financiadas pelo
FNDE - Fundo Nacional de
Desenvolvimento do governo federal.

Acompanhe relatório do projeto
disponível no site do OSB - limeira
na aba "Publicações" - "Prestação
de Contas": osblimeira.org.br
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imagem: obra da creche do Residencial Village -
obra acompanhada pelo OSB - Limeira

5 obras acompanhadas desde o início
do projeto em limeira





GT EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA

Reuniões quinzenais

ATIVIDADES NO PERÍODO

- Idealização do evento Agosto Transparente 

- Busca por participantes dos painéis do evento de
acordo com o tema 

- Elaboração do projeto de comunicação/divulgação do
evento

- Lançamento da página própria de "Educação para
Cidadania" no site do OSB

Grupo de trabalho formado para
realização de projetos em educação
para cidadania

https://osblimeira.org.br/educacao-para-cidadania/




Com 12 voluntários conectados em 3 GTs próprios: GT Relações Institucional; GT
Comunicação; e GT Termo. O projeto objetiva conectar pelo menos 25 Associações e
Entidades com representantes apartidários no Conselho Consultivo do Observatório
para elaborar os Termos de Compromissos a serem apresentados aos candidatos a
Prefeito e Vereador e divulgar as assinaturas colhidas aos cidadãos até Setembro/20
para orientarem seus votos. 

Envolvimento de Associações e Entidades apartidárias

Formação de Grupos de Trabalhos

Planejamento e Redação dos Termos de Compromisso

Comunicação dos trabalhos desenvolvidos à sociedade, Partidos Políticos e Candidatos

Coleta de Assinaturas e Monitoramento do cumprimento dos Termos

1.

2.

3.

4.

5.

PROJETO ELEIÇÕES 2020

ETAPAS DO PROJETO



PROJETO ELEIÇÕES
2020
ATIVIDADES NO PERÍODO

- Apresentação do Projeto Eleições 2020 aos partidos políticos
da cidade em reunião online

- Envio de ofícios de apresentação do projeto 

- Elaboração de conteúdos para as pílulas eleitorais

- Participação em live trazendo a temática Eleições 2020

- Elaboração de versões do Termo de Compromisso

- Lançamento de página exclusiva para o projeto no site do
OSB - Limeira

- Consulta das filiações partidárias em Limeira: 20 mil pessoas
estão regularmente filiadas em Limeira, 9%  dos eleitores da
cidade. 

https://osblimeira.org.br/eleicoes2020/




Segundo a Transparência Internacional, a situação de emergência causada

pela pandemia da COVID-19 está provocando alta expressiva dos gastos

públicos no cenário nacional, acompanhada de um relaxamento dos

controles sem precedentes, além de muita desinformação. Agora, mais do

que nunca, é essencial que governos aumentem a transparência e a

prestação de contas de seus gastos e atividades.

MONITORAMENTO DE COMPRAS
PÚBLICAS EMERGENCIAIS

Compras Emergenciais + Transparência = Vidas Salvas



METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DE 
 COMPRAS PÚBLICAS EMERGENCIAIS

Mapeamento das Compras Públicas diretamente do Portal da

Transparência Municipal;

Salvamos estas informações em base de dados própria, contendo

cada Processo, seus Itens e os Fornecedores envolvidos;

Realizamos cotações de mercado para todos os itens adquiridos; e

Comparamos as cotações com os valores aplicados pela Prefeitura

para propor melhorias.

1.

2.

3.

4.

Vídeos demonstrativos:
https://youtu.be/8uD4wT1kR4M
https://youtu.be/YZU2UiCaNgU

https://youtu.be/8uD4wT1kR4M


RESULTADOS 

** Última atualização: maio 2020



O OSB-Limeira desenvolveu o Índice de Percepção da Transparência Municipal (IPT-M).

Ele se apoia nos critérios já estabelecidos pela Escala Brasil Transparente 360° (EBT360),

metodologia da Controladoria Geral da União (CGU), bem como pela Estratégia Nacional

de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), aplicada pelo Ministério

Público Federal (MPF).Estes critérios geram uma avaliação de 0 a 100, sendo 100 a

melhor nota, medindo o quão transparente nosso Município é, tanto a Prefeitura quanto a

Câmara Municipal. Como resultado, entregamos relatórios aos cidadãos e aos Poderes

Municipais, sugerindo melhorias, todas embasadas pela legislação.

IPT-M ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DA
TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Vídeo demonstrativo: https://youtu.be/FwUeULXop5s

Relatórios Periódicos com sugestões de melhoria enviados ao poder público municipal:

Relatórios Transparência

https://youtu.be/FwUeULXop5s
https://youtu.be/FwUeULXop5s
https://drive.google.com/drive/folders/1e-bqX45u02yVy46tB5p7U_whP-2c-kDV?usp=sharing








A Transparência Internacional – Brasil desenvolveu, em conjunto com o Tribunal de

Contas da União (TCU), o Ranking de Transparência no Combate à COVID-19. O objetivo

dessa medição é identificar e promover as melhores práticas de transparência nas

informações referentes às contratações emergenciais realizadas em resposta à pandemia.

Com base nesses critérios, o Observatório Social do Brasil – Limeira vem avaliando o

desempenho do Executivo municipal.

RANKING TRANSPARÊNCIA DE
TRANSPARÊNCIA NO COMBATE À COVID-19

25 DE MAIO - 59,5 pontos 

14 DE JUNHO - 59,5 pontos

27 DE JUNHO - 91,8 pontos

Ofícios enviados ao poder público com sugestões de melhoria 

AVALIAÇÕES:

https://bit.ly/2NJnetq




HAPPY HOUR 
VIRTUAL 

Evento reuniu os voluntários em
geral (Gts, Conselhos e etc) para
um momento de descontração
mesmo em um momento delicado
de pandemia e distanciamento
social. 

MAIOE
V
E
N
T
O
S



LIVE - APRESENTAÇÃO
DA METODOLOGIA DE

COMPRAS
EMERGENCIAIS

Uma das primeiras lives
realizadas pelo OSB - Limeira,
apresentou a nova metodologia
de monitoramento das compras
emergenciais. A live contou com a
participação de cerca de 25
cidadãos ao vivo. A transmissão
foi realizada pelo Youtube. 

JUNHOE
V
E
N
T
O
S



LIVE - APRESENTAÇÃO
DO ÍNDICE DE

PERCEPÇÃO DA
TRANSPARÊNCIA

A live contou com a participação dos
voluntários Raul Groppo e Bruno
Sampaio, que atuaram no
desenvolvimento da metodologia que
apura o Índice de Percepção da
Transparência. Ao vivo, a live foi
acompanhada por aproximadamente
30 pessoas

JUNHOE
V
E
N
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LIVE - 
 MONITORAMENTO DA
CÂMARA: ELEIÇÕES E

CIDADANIA
Neste evento, em formato de live,
participaram voluntários envolvidos
no monitoramento da câmara e
também no Projeto Eleições 2020. 
 No momento estiveram presentes,
ao vivo, cerca de 30 pessoas. 

JULHOE
V
E
N
T
O
S



AGOSTO
TRANSPARENTE

O AGOSTO TRANSPARENTE foi
uma série de LIVES promovidas no
mês de agosto pelo Observatório
Social do Brasil – Limeira sobre
transparência na gestão pública e
cidadania. Os painéis foram
semanais, ao vivo, todas às
quartas-feiras às 20h00, com a
participação de ilustres
convidados.

E
V
E
N
T
O
S

AGOSTO



A Educação Fiscal tem que ganhar

mais espaço nas instituições de ensino

fundamental, médio e superior. Essa

foi a conclusão a que chegou o

primeiro painel do Agosto

Transparente, que o Observatório

Social do Brasil – Limeira realizou no

dia 5 de agosto, abordando “Educação

Fiscal e Atuação Cidadã”. Foi a live de

estreia do evento, que tem como tema

“O Cidadão no Controle Social”. Leia

matéria sobre a live na íntegra pelo

link.

https://osblimeira.org.br/educacao-fiscal-tem-que-ganhar-mais-espaco-nas-escolas-conclui-1o-painel-do-agosto-transparente/


O segundo painel do Agosto Transparente

do Observatório Social do Brasil – Limeira,

que aconteceu no dia 12, tendo como

tema “Compras Públicas – Redes de

Controle”, trouxe à tona uma constatação

alarmante: falta capacitação a boa parte

dos vereadores e dos pequenos

empresários para entender os trâmites do

Poder Público. Contando com assistência

de várias partes do país, a live teve

transmissão pelo canal do OSB-Limeira no

YouTube. Confira matéria sobre a live na

íntegra pelo link.

https://osblimeira.org.br/2o-painel-do-agosto-transparente-do-osb-limeira-prega-mais-capacitacao-para-parlamentares-e-empresarios/


O terceiro painel do Agosto Transparente

do Observatório Social do Brasil –

Limeira, realizado no dia 19 de agosto,

com o tema “Transparência na Gestão

Pública”, confirmou: não é mais possível

viver numa sociedade sem transparência.

Raul Groppo e Bruno Sampaio Barros,

respectivamente presidente do Conselho

de Administração e consultor de

Produtos e Metodologia do OSB-Limeira,

tiveram como convidados da live a

comunicadora Maria Dominguez e o

sociólogo Vinicius Reis, pesquisadores

do Centro de Conhecimento

Anticorrupção da Transparência

Internacional Brasil. Confira matéria sobre

a live na íntegra pelo link.

https://osblimeira.org.br/viver-numa-sociedade-sem-transparencia-nao-e-mais-possivel-conclui-3o-painel-do-agosto-transparente/


Esse painel contou com a participação de

4 profissionais especialistas da área do

direito discutindo as eleições desse ano.

Um dos pontos fortes comentados na live

foi a participação feminina no Poder

Público “Graças a mecanismos previstos

na lei eleitoral, as mulheres vêm

ganhando espaço, principalmente no

Legislativo, mas ainda somos sub-

representadas”, sentenciou Maíra Bayod,

secretária geral da Comissão de Direito

Eleitoral da OABSP e integrante da Rede

Feminista de Juristas, que participou da

live. Confira matéria sobre a live na íntegra

pelo link.

https://osblimeira.org.br/painel-de-encerramento-do-agosto-transparente-clama-por-mais-participacao-feminina-no-poder-publico/




DOE E CONTRIBUA COM O COMBATE
À CORRUPÇÃO EM LIMEIRA




