Relatório de Gestão
2019-2020
Uma causa de todos.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Mais de quarenta instituições catarinenses registraram seu apoio para a criação do primeiro
Observatório Social estadual, lançado no dia 01 de outubro de 2018, um marco que reforça o
pioneirismo de Santa Catarina e a efetiva preocupação da sociedade catarinense em
acompanhar a eficiência da gestão pública.
O OSB-SC foi criado para exercer o controle social sobre os gastos públicos do executivo e legislativo estadual, para
promover a expansão do Sistema OSB no Estado, fortalecer os OSBs já existentes em 31 municípios catarinenses e
auxiliar na criação de novos Observatórios.
Durante estes dois anos de mandato o trabalho foi árduo, de construção e fortalecimento de parcerias. Foi instalado o
escritório para início das atividades, foram realizadas inúmeras visitas e reuniões a diversas instituições que atuam pela
mesma causa: uma Santa Catarina melhor para viver. E realizamos também dois Encontros Estaduais de Observatórios
para capacitação e compartilhamento de boas práticas. E em ano de pandemia do COVID-19 o desafio foi ainda maior!
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
As ações realizadas nesses dois anos só foram possíveis porque tivemos muitos parceiros e
apoiadores nessa caminhada. Trabalhamos por objetivos comuns e disseminamos o Controle
Social e a Educação Fiscal Cidadã.
Agradeço em especial aos meus colegas do Conselho de Administração e Conselho Fiscal pelo engajamento em tantas
ações e eventos, sejam presenciais ou virtuais, que realizamos juntos em 2019 e 2020.
O meu muito obrigado também aos Mantenedores e Patrocinadores que acreditaram em nossos projetos.
Queridos Voluntários, nós existimos porque você é parte disso, e pela sua dedicação e engajamento realizamos ações
para melhoria da gestão pública em nosso Estado. Continue fazendo parte.
E meu convite é para você cidadão, líder, gestor e empreendedor catarinense: Venha fazer parte,
contribua, associe-se e atue num Grupo de Trabalho, pois o OSB-SC é uma causa de todos nós.

Leomir Antonio Minozzo
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MISSÃO
Desenvolver a cultura da participação cidadã no
controle da gestão pública para o alcance da
excelência nos gastos e investimentos em
Santa Catarina.

VISÃO

VALORES
●
●
●
●
●
●

Comprometimento;
Cidadania;
Transparência;
Imparcialidade;
Apartidarismo
Proatividade.

Consolidar-se como referência nacional em
controle dos gastos e investimentos públicos,
formação da cultura cidadã e promoção da
transparência.
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31 OSBs
mais de 600 Voluntários
Estamos em municípios que representam

55,45% da população de SC

SISTEMA OSB EM SANTA CATARINA
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CONHEÇA O OSB-SC
O Observatório Social do Brasil – Santa Catarina (OSB-SC) faz parte do Sistema OSB, presente
em mais de 150 cidades de 17 estados brasileiros, coordenando a atuação de cerca de 3,5mil
voluntários engajados na causa da justiça social que contribuem para a eficiência da gestão
pública e melhor aplicação dos recursos públicos. Desde 2013 a atuação desses voluntários
gerou oportunidades para uma economia superior a R$ 4bilhões aos cofres municipais.
E Santa Catarina teve significativa participação nesse trabalho, especialmente em 2020 com a
Força-Tarefa Cidadã, monitorando os Portais de Transparência das Prefeituras em relação aos
gastos com o enfrentamento à COVID-19, em parceria com a Rede de Controle da Gestão
Pública, fazendo escola para o Brasil!

07

CONHEÇA O OSB-SC
Além de atuar na expansão do Sistema OSB no Estado através do apoio aos OSBs locais também
temos como finalidade promover eventos em parceria com entidades e órgãos apoiadores, nas
temáticas de cidadania, educação fiscal, controle dos gastos públicos, transparência, eficiência da
gestão pública, integridade nos negócios e responsabilidade social, considerando os seguintes
aspectos:

● Atuamos com metodologia e procedimentos reconhecidos pela PricewaterhouseCoopers, que é
●
●

uma das maiores prestadoras de serviços profissionais do mundo na área de auditoria;
Não trabalhamos com denuncismo e sim com fatos concretos e propositivos;
Adotamos estratégias que buscam parcerias com as principais entidades do Brasil e do mundo,
como por exemplo Transparência Internacional, visando que o controle social seja difundido
para toda a população.
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ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS
Assembleia Geral

Conselho Superior

Conselho Fiscal

Conselho de
Administração

Conselho Consultivo
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Mandato 2019-2020
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CONSELHO FISCAL
Mandato 2019-2020
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CONSELHO SUPERIOR
Composto por um representante de cada Observatório Social local.

CONSELHO CONSULTIVO
Composto por representantes de instituições parceiras, que apoiam a causa.
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COORDENAÇÃO EXECUTIVA
É a equipe interna, que atualmente conta com três pessoas.
Deise Cristina
Wischral
Executiva

Carolina Sasso
Simon
Estagiária
Administração

Gabriela Carminati
Estagiária
Administração
Pública
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PROGRAMAS SISTEMA OSB
Os Observatórios Sociais tem à disposição toda e metodologia e orientação do
Sistema OSB que incentiva a implantação de vários programas e sub-programas
para o alcance de seus objetivos.

Nesses dois anos o OSB-SC iniciou a implantação de diversas frentes de trabalho,
conforme os programas do OSB.
Ainda há muito a percorrer, mas as sementes já foram plantadas.
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PARCEIROS E APOIADORES
Mandato 2019-2020

Os Parceiros e Apoiadores do OSB-SC contribuem para o alcance de vários objetivos da
entidade na realização de ações com temas em comum.
Juntos desenvolvemos pesquisas e análises de informações sobre a atuação de entidades e
órgãos públicos com relação à aplicação dos recursos, ao comportamento ético dos
servidores públicos e dirigentes, aos resultados gerados e à qualidade dos serviços
prestados.
Também desenvolvemos projetos para disseminar o conceito de Educação Fiscal Cidadã,
servindo ao interesse coletivo. Vamos destacar alguns parceiros e apoiadores deste período,
que muito somaram ao trabalho do OSB-SC.
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PARCEIROS E APOIADORES
Mandato 2019-2020

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ACAERT – Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão
ACAFE – Associação Catarinense das Fundações Educacionais

ACATS – Associação Catarinense de Supermercados
ACI – Associação Catarinense de Imprensa
AMPESC – Associação de Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa Catarina

ASCOP – Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina
CECOP – Conselho Estadual de Combate à Pirataria
CGE – Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina

CGU – Controladoria-Geral da União
CIEE – Centro de Integração Empresa Escola
COFEM – Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina
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PARCEIROS E APOIADORES
Mandato 2019-2020

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CRA/SC – Conselho Regional de Administração de Santa Catarina
CRC/SC – Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina

CREA/SC – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Escoteiros do Brasil – Santa Catarina
Excelência SC – Movimento Catarinense pela Excelência

FACISC – Federação das Associações Comerciais e Industriais
FAESC – Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina
FAMPESC – Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas

FCDL/SC – Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
FECAM – Federação Catarinense de Municípios
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PARCEIROS E APOIADORES
Mandato 2019-2020

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FECOMÉRCIO/SC – Federação do Comércio de Santa Catarina
FECONTESC - Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina

FENABRAVE/SC - Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores em Santa Catarina
FETRANCESC – Federação das Empresas de Transporte de Cargas
GOB/SC – Grande Oriente do Brasil Santa Catarina

GOSC – Grande Oriente de Santa Catarina
Grande Loja de Santa Catarina
Grupo Embracon

MP/SC – Ministério Público de Santa Catarina
MPC/SC – Ministério Público de Contas Santa Catarina
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PARCEIROS E APOIADORES
Mandato 2019-2020

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

OAB – Santa Catarina
OCESC – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina

Receita Federal
Rede de Controle da Gestão Pública de Santa Catarina
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SESC – Serviço Social do Comércio
TCE/SC – Tribunal de Contas de Santa Catarina
TCU – Tribunal de Contas da União

Transparência Internacional Brasil
UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina
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DESAFIOS EM ANO DE COVID-19
O ano de 2020 com a pandemia do COVID-19 trouxe desafios a todos os setores da economia, a
todos os tipos de negócios, a todas as instituições e projetos. De uma forma ou de outra todos
fomos impactados, e certamente também tiramos grandes lições desse ano desafiador.
Houveram perdas, mas também houveram muitos ganhos, principalmente porque fomos
impulsionados a inovar, a buscar soluções que antes não eram prioridade. Com o trabalho homeoffice desde março de 2020 ampliamos nossa atuação em “rede” com as plataformas de
tecnologia da informação e comunicação que nos permitiram ir mais longe.
Fortalecemos a atuação dos Voluntários e iniciamos eventos e Webinários que alcançaram um
público que talvez presencialmente nem seria possível.
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DESAFIOS EM ANO DE COVID-19
O principal projeto desenvolvido em função da pandemia foi a Força-Tarefa Cidadã, que nasceu em
meio à pandemia do novo coronavírus pela premente necessidade da transparência nas compras
públicas, que foram flexibilizadas (dispensadas do processo licitatório) pela Lei 13.979/2020,
atendendo à emergência do melhor e mais rápido atendimento à saúde da população.

Consiste num conjunto de ações de monitoramento dos portais de transparência, realizado por
voluntários e técnicos que participam do Sistema de Observatório Social do Brasil, com foco na
disponibilização de todas as informações e documentos relativos às despesas efetuadas pelos
municípios no enfrentamento ao COVID-19. Este trabalho é realizado de forma integrada com a
Rede de Controle da Gestão Pública em Santa Catarina.
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MAPA ESTRATÉGICO

23

DESTAQUES 2019-2020
Selecionamos alguns momentos desses dois anos para registrar algumas atividades
que mereceram destaque: Eventos, Reuniões, Capacitações, encaminhamento de
Ofícios, Diagnósticos dos Portais da Transparência, Webinários de Educação Fiscal...

Diversas outras ações constam em nossas redes sociais ou foram também já
apresentadas em relatórios, matérias à imprensa, prestações de contas e reuniões.
Relembre conosco, e continue apoiando e fazendo parte do OSB-SC.
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1

2

1. Workshop de
Planejamento Estratégico
(03/02/2019)

2. Apresentação em
Assembleia Geral da
ASCOP (21/03/2019)
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3. Reunião com área de
Licitações do Governo do
Estado (25/04/2019)

4. Reunião com Comitê
de Moralidade
Administrativa da
OAB/SC (26/04/2019)
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5. Capacitação de
Voluntários (30/04/2019)

6. Participação no evento
Balanço Cidadão
(02/05/2019)
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7. Reunião CGU
(31/05/2019)

8. Termo de Cooperação
com MPC/SC
(28/10/2019)
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9. 10° Encontro
Catarinense de
Observatórios Sociais
(28 a 30/10/2019)

10. Participação no
Seminário Inovação em
Compras Públicas
(28/11/2019)
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11. Reunião Rede de
Controle da Gestão
Pública (06/02/2020)

12. Participação na
Conferência Brasil &
Alemanha – Projeto ISO
18091/ODS
(19/02/2020)
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13. Reunião para
formalizar Comitê
Interinstitucional com
OAB/SC (06/05/2020)

14. Capacitação sobre
Licitações (15/05/2020)
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15. I Encontro de
Marketing Institucional
(04/06/2020)

16. Aprovação da
inscrição na OGP –
Parceria para o Governo
Aberto (16/10/2020)
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17. 11° Encontro
Catarinense de
Observatórios Sociais
(19 a 22/10/2020)

18. Apresentação do
OSB-SC em aula do
Curso de Administração
da UFSC (23/10/2020)

19. Eleições OSB-SC
(13/11/2020)

20. Posse Conselhos
OSB-SC
Gestão 2021-2022
(08/12/2020)
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OFÍCIOS
Uma das principais ferramentas que os Observatórios Sociais utilizam é a análise de
dados para avaliar a eficiência do gasto público, e a Lei de Acesso à Informação n°
12.527 é uma grande aliada nesse processo.

Durante esses dois anos foram enviados muitos Ofícios para diversas instituições
para as mais variadas finalidades. Em especial para o Governo do Estado e para a
ALESC, fazendo questionamentos ou compartilhando algum posicionamento do
OSB-SC.
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OFÍCIOS

Destacamos o Ofício encaminhado à ALESC
solicitando dados sobre Gastos por Gabinete, e o
Ofício encaminhado ao Governo do Estado como

Nota de indignação sobre a compra dos
respiradores.
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DIAGNÓSTICO PORTAIS DA
TRANSPARÊNCIA
Foi realizado em 2019 um Diagnóstico dos Portais da Transparência do Governo do
Estado de Santa Catarina e da ALESC, com base na Lei n.° 12.527/2011 – Lei de
Acesso à Informação, que apresentou os seguintes resultados:
○

Poder Executivo: as informações constantes no Portal estão coerentes
com o que preconiza a Lei de Acesso à Informação.

○

Poder Legislativo: parte das informações do Portal de Transparência da
ALESC estão desatualizadas ou incompletas ou possuem difícil acesso.
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WEBINÁRIOS EDUCAÇÃO FISCAL
O ano da pandemia oportunizou a criação de Seminários virtuais, ou Webinários,
que fizeram sucesso com os temas de Educação Fiscal Cidadã.
Foram realizados seis Webinários que reuniram convidados e participantes de
diversos locais de Santa Catarina e inclusive de outros estados.
A tecnologia permitiu e facilitou o acesso. E o GT de Educação Fiscal Cidadã
superou as expectativas com cada um desses eventos. E o melhor de tudo é que os
Webinários ficaram gravados em nosso Canal, e vai permitir continuar
disseminando esse conhecimento.
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84 participantes

119 participantes

75 participantes
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78 participantes

59 participantes

65 participantes
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RELATÓRIO FINANCEIRO
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RELATÓRIO FINANCEIRO

2019

2020

Saldo inicial (Banco e Caixa Interno)

R$ 12.819,35

R$ 7.994,41

RECEITAS

R$ 81.220,13

R$ 60.370,61

Doações de Associados Mantenedores PJ

R$ 47.500,00

R$ 14.500,00

Doações de Associados Contribuintes PF

R$ 10.684,09

R$ 15.770,61

Contribuições OSBs

R$ 2.186,04

R$ 2.200,00

Outras Receitas

R$ 20.850,00

R$ 27.900,00

R$ 82.052,11

R$ 58.933,74

Despesas com Pessoal

R$ 47.491,89

R$ 45.100,00

Despesas Operacionais e Administrativas

R$ 34.560,22

R$ 13.833,74

R$ 3.992,96

R$ 169,99

RESULTADO DO PERÍODO

- R$ 4.824,94

R$ 1.266,88

Saldo final (Banco e Caixa Interno)

R$ 7.994,41

R$ 9.261,29

DESPESAS

Rev. 11/01/2021

BENS DO IMOBILIZADO
(Equipamentos e Mobília)

santacatarina@osbrasil.org.br
(48) 99994-2316
www.facebook.com/osbsantacatarina
www.instagram.com/osbsantacatarina/
bit.ly/OSB-SC

