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

12ª. Prestação de contas 



As pessoas estão 

desacreditadas da politica 

12ª. Prestação de contas 
3ª. Prestação do ano de 2018 



O que é um Observatório Social 

• Uma entidade sem fins lucrativos 

• Com muitas entidades representativas da 

Sociedade Civil 

• Democrático e Apartidário 

Que busca maior transparência e a melhor 

aplicação dos recursos públicos 



O que é um Observatório Social 

 Realiza um trabalho técnico, baseado em 

DADOS e FATOS CONCRETOS 

 Escutamos todos os lados e versões 

 Apresentamos ideias/sugestões 

 Não trabalhamos com DENUNCISMO 

 Tudo isso através do Trabalho VOLUNTÁRIO 

 

 



Vantagens do Observatório 

PREVENÇÃO 

 

MONITORAMENTO 

 

CONSCIENTIZAÇÃO  

 "O foco é a GESTÃO, não o prefeito" 

Já somos mais de  

• 136 Observatórios no 

Brasil  

• 29 em SC 

• Observatório Estadual SC 



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" 



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 

 



Papel do Observatório 

É público? 

Então é da nossa conta! 
 



Trabalho Desenvolvido 

de Setembro a Dezembro/2018 

Cidadãos brasileiros que transformam o seu  

direito de indignar-se em atitude 



 



 Campanha Unidos Contra a Corrupção 

 16 Palestras e ações de mobilização 

 6.470 Pessoas  

 



 

Nada é mais poderoso do que 

uma idéia cujo tempo chegou! 



Ação conjunta Observatórios e TCU 

 Ação dos Observatórios 

Sociais e Tribunal de 

Contas da União 

 60 Observatórios Sociais 

 6 meses de projeto 

 

 

 

 

 



Resultados - Transparência 

 Existência do SIC (Serviço de 

Informações ao Cidadão),  

 87% das prefeituras avaliadas indicam, 

nos respectivos sítios oficiais ou portais 

de transparência na internet, os 

contatos do SIC físico, para envio de 

pedidos de informação de forma 

presencial, assim como possibilitam o 

envio de pedidos de informação de 

forma eletrônica. 



 Em relação ao funcionamento do SIC, 

verifica-se que 85% das prefeituras 

municipais avaliadas oferecem a 

possibilidade de acompanhamento do pedido 

de informação.  

 

 Observa-se que 68% das prefeituras não 

responderam ou responderam 

intempestivamente a pelo menos um dos 

pedidos de acesso à informação formulados 

na primeira 

etapa do trabalho, descumprindo o disposto 

no art. 11 da LAI 

 



RESULTADOS – GESTÃO DE 

CONTRATAÇÕES  

 
 Observa-se que mais de 70% das 

organizações apresentaram deficiências 

na padronização de procedimentos. 

 

 Observa-se, que 97% das organizações 

fiscalizadas não adotam a prática de 

planejamento anual de contratações. 
 

 

 





Conclusões 

 O cenário obtido mostra a necessidade de os municípios 

implementarem controles internos para melhorar a 

capacidade de contratar bem.  
 

 a necessidade de as prefeituras municipais 

estabelecerem os controles internos na gestão de 

contratações está no potencial de fazê-las contratar 

melhor, seja com recursos federais, ou com qualquer 

outro recurso público gerido por elas, de forma a 

assegurar que as verbas recebidas sejam transformadas 

em benefícios sociais.  

  

 



Conclusões 

 As deficiências apontadas neste capítulo 3.1 podem 

criar às prefeituras dificuldades em receber 

transferências voluntárias de recursos públicos da 

União, o que prejudicaria diretamente os cidadãos 

locais.  

 

 A deficiência na capacidade de resposta das prefeituras 

quando se demanda uma informação dificulta o 

exercício do controle social, na medida em que retira 

toda a eficácia do instrumento de requisição de 

informações pelo cidadão, positivado no art. 10 da LAI 

 



 Diante das informações apresentadas neste 

relatório, entende-se que o presente trabalho, 

executado pelo sistema OSB com a tutoria do 

TCU, cumpriu seu objetivo principal de treinar e 

orientar o controle social na obtenção de 

informações sobre a situação de transparência e 

gestão de contratações municipais realizadas com 

uso de recursos federais, induzindo e 

fortalecendo o controle social sobre tais recursos  

 

 Espera-se que, com a divulgação dos resultados 

deste trabalho, os benefícios estimados de 

estímulo à transparência e indução ao 

aperfeiçoamento da gestão de contratações 

sejam alcançados nas prefeituras fiscalizadas 



Turma da Mônica 2018 



Turma da Mônica – Rio do Sul 

2016 

2017 

2018 

+ 500 crianças 



Turma da Mônica 2018 

 Lançamento do Projeto em Abril 



Em 2018: 10 Escolas Públicas 

Municipais 

 CE ANIBAL DE BARBA 

 CE DANIEL MASCHIO 

 CE ROBERTO MACHADO 

 CE PEDRO SANTOS 

 CE PREF. LUIZ ADELAR SOLDATELLI 

 CE RICARDO MARCHI 

 CE SEBASTIÃO BACK 

 CE ULRICH HUBSCH 

 CE WILLY SCHLEUMER 

 ESCOLA MODELO ELLA KURTH 

365 Alunos de 4º Ano 



Atividades 

Desenvolvidas 



Jornal Mural 

 



Apresentação para a Escola  
CE Roberto Machado 

 





Dinâmicas: 

 



Visita a Câmara de 

Vereadores: 



Depoimentos 

 Professora Kellen – CE Roberto Machado 

 Prefessora Kisiane – CE Ulrich Hubsch 



Depoimentos 

 Mudança de atitude dos alunos 

 Respeitam as diferenças entre eles 

 Percebem as dificuldades das pessoas com 

necessidades especiais 

 Discussões com respeito entre os colegas 

 Posso não concordar mas respeito a opinião do meu 

colega 

 Turmas que se tornam exemplos para outras 



Grupo de trabalho: 

Infraestrutura 

 Visita técnica UPA 

 Análise pontes 

 Análise Parque do farol 

 Análise novo prédio Câmara de Vereadores 

 Acompanhamento obra nova Unidade de Saúde 

Bremer 

 Participação discussão proposta para simplificação 

de projetos 

 



Grupo de trabalhos  

Câmara de Vereadores 

 Bate papo com Vereadores 

 Acompanhamento das sessões 

 Análise novo prédio da Câmara de 

Vereadores 

 Análise da importância das matérias 

apresentadas de janeiro de 2017 a agosto 

de 2018 



Bate papo com Vereadores 

 Todos foram convidados, nem todos 

puderam comparecer 

 

 Compareceram os seguintes vereadores: 

Chico, Marcos Zanis, Mário Sergio, Maicon 

Coelho, Nandu 

 



O que estamos buscando 

neste trabalho do GT da 

Câmara 

A reinvenção da Câmara de Vereadores  

– uma nova forma de atuar 
 

 
 



O que sugerimos para Câmara 

 Maior discussão dos projetos 

 Maior fiscalização / fiscalização real 

 Dividir em grupos para fiscalizar melhor as 

áreas (Ex.: 2 vereadores fiscalizando saúde, 2 

vereadores fiscalizando educação, e assim por 

diante – trocando a cada ano) 

 Chamar o prefeito e secretários para prestar 

contas da área a cada 4 meses – prestação de 

contas de dados da área 

 

 
 



Conselhos Municipais 

 Oficio para que todas as Atas, resoluções, 

documentos dos conselhos estejam no site 

 Maior participação dos conselheiros nas 

reuniões e atividades 

 Entender sua função como conselheiro 

 Prestação de contas 



Licitações 3º Quadrimestre 

 



Participação das empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro de Licitações – 3º. Quadrimestre 

Situação 

Prefeitura/ 

Secretarias/ 

Fundações/Fundos 

Câmara de 

Vereadores 

Ministério 

Público/OAB/ 

outros 

Total % 

Ofícios 

encaminhados 
3 2 1 5   

Respostas 

ofícios 
3 0 0 3   

Certames 

acompanhados  35 3   38   

Valores de 

referência R$ 16.258.273,43      100% 

Valores 

licitados  R$ 10.563,431,86      

Diferença R$ 5.694.841,57     35% 

Índice de participação das empresas Riosulenses 

 

19% 

Índice vencedores Riosulenses 32% 



Licitação 18/2018  

Câmara de Vereadores 



Estatuto do servidor – LC 306/2015 



Resolução 981/2018 Mesa Diretora 



Edital 33/2018, pregão presencial 18/2018 

      

Faixa idades R$ Vidas total R$ 

0 a 18 181,36 12               2.176,32  

19 a 23 210,38 2                   420,76  

24 a 28 241,21 4                   964,84  

29 a 33 277,48 12               3.329,76  

34 a 38 313,75 6               1.882,50  

39 a 43 351,84 7               2.462,88  

44 a 48 389,92 1                   389,92  

49 a 53 435,26 0                            -    

54 a 58 507,81 4               2.031,24  

59 + 652,9 8               5.223,20  

56             18.881,42  

  No ano            226.577,04  

    

  Na legislatura          906.308,16  



Receitas extraordinárias em 2018 



Pagamentos plano de saúde em 2018 



Não há desconto expresso em folha 



Constituição Federal 

Art. 37. A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência 

e, também, ao seguinte:   [...] 



Constituição Federal 

Legalidade e impessoalidade 

- Atualmente não existe contrato com 

processo licitatório; 

 

- Processo licitatório atende os requisitos de 

legalidade e impessoalidade; 

 

- A deserção do certame pode permitir a 

contratação com dispensa de licitação, e 

pode acarretar na pessoalidade da 

contratação; 



Constituição Federal 

Publicidade, moralidade e eficiência 

• Ausência de discussão no plenário – 

deliberação pela mesa diretora (legal); 

 

• Servidor público usa sistema privado 

com dinheiro público;  

• IDH 0,802 Muito alto, 36º no país 

• Contribuição ao SUS é universal para 

uso universal.  

 

• Em que os serviços da Câmara serão 

mais eficientes com o plano de saúde 

privado ?  



Realmente é necessário? 

 



Retrospectiva 

2018 



Janeiro – Fevereiro - Março 

 
 Entrega de certificados a mantenedores 

 Participação programa Direto ao Ponto 

 Observatório Social conhece projeto da 

nova sede da Câmara de Vereadores 

 Visita técnica a UPA 

 Monitoramento da entrega de merenda 

escolar 



Abril 
 Lançamento Turma da Mônica 2018 

 Prestação de contas financeiras 

 Participação eventos Cheias tem solução 

 Palestras em Instituições de ensino 

 Participação Seminário Conselho Municipal 

de Educação 

 



Maio 

 Visita setor de licitações 

 Melhorias SIGEP 

 Palestra em Agrolândia / Ituporanga 

 Encontro Catarinense de Observatório Sociais 

 Início Projeto Turma da Mônica 

 Seminário de Educação fiscal em Blumenau 



Junho / Julho 
 Prestação de contas 

 Visita de Vereador de Trombudo Central 

 Início campanha Unidos Contra a Corrupção 

 Concurso de redação 

 Continuidade Turma da Mônica 



Agosto 
 Eleição Nova Diretoria  

 Início do Bate papo com Vereadores – (GT Câmara) 

     Vereadores: Marcos Zanis e Prof. Mário Sérgio 

 2º Congresso Pacto Pelo Brasil – Curitiba 

 Unidos Contra a Corrupção – Ituporanga e Rio do Oeste 

 



Setembro 
 Campanha Unidos Contra a Corrupção 

 Finalização ação conjunta Observatórios Sociais e 

Tribunal de Contas da União 

 Audiências Urnas Eletrônicas 

 Bate papo com Vereador 

 Vereador Maicon Coelho 

 

 

 



Outubro 
 Visita Secretária de Saúde 

 Visita Secretário de Gestão de Governo 

 Fundação Observatório Estadual 

 Feira da Empregabilidade e 

Empreendedorismo Unidavi 

 Participação Capacitação de Conselhos 

Municipais 

 11ª Prestação de Contas – Uniasselvi 

 2ª Edição Bate papo com Vereador 

    Vereador Chico 

 



Novembro 

 Visitas as Turmas do Projeto Turma da 

Mônica 

 Visita Secretária da Assistência Social 

 Bate papo com Vereador 

     Vereador Nandu 

 



Dezembro 

 Palestra de mobilização Lontras 

 Apresentação Turma da Mônica – 

CGU Navegantes 

 Entrevista rádio Difusora News 

 Posse Observatório Social Santa 

Catarina 

 Licitação Plano de Saúde Câmara de 

Vereadores 

 12ª Prestação de Contas 

 Encerramento Turma da Mônica 

 



Perguntas? 

“O quão pior precisa ficar 
para você participar?” 



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  

• Pessoa responsávei: Sásquia 

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


Muito 

obrigado! 

Cidadãos brasileiros que transformam o 

seu  

direito de indignar-se em atitude 


