
Seja bem-vindo!



RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DO OBSERVATÓRIO 
SOCIAL DO BRASIL - CACHOEIRINHA/RS



O QUE É OBSERVATÓRIO SOCIAL?

✓ VIDEO- https://www.youtube.com/watch?v=8qt0FyKTpaA



COMO FUNCIONA UM OBSERVATÓRIO SOCIAL?

✓Atua de forma preventiva e proativa;

✓Antes que os recursos sejam gastos;

✓Conforme padrão estabelecido pelo OSB;

✓A construção de Indicadores da Gestão Pública;

✓ Prestação de contas do seu trabalho à sociedade;

✓Demonstrar a importância social e econômica da educação fiscal;

✓A inserção da micro e pequena empresa nos processos licitatórios;



INFORMAÇÕES DO OBSERVATÓRIO 
SOCIAL DE CACHOEIRINHA

OSC
• Fundado em 28 de Novembro de 2016

OSC • Começou atuar em 23 de Dezembro de 2016

OSC • Prospectando Mantenedores e Apoiadores

OSC • Parceria voluntariado – FACULDADE CESUCA - 2017

OSC • Site do OSB Cachoeirinha em Funcionamento - 2017

OSC
• Eleição novo presidente e conselheiros - 2018

OSBC
• Alteração estatutária e mudança do nome de 

Observatório Social de Cachoeirinha para 
Observatório Social do Brasil – Cachoeirinha / RS



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

LEI COMPLEMENTAR no 101, DE 4 DE MAIO DE 2000

Da transparência da Gestão Fiscal

▪ Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de

diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório

Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas

desses documentos.

▪ Art. 48A ...

▪ I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução

da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes

ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física

ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;



LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO

LEI 12.527 DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2011

▪ Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a
informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer
meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a
especificação da informação requerida.
❖ § 1o Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do 

requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.
❖ §2o Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de 

encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na 
internet.

❖ §3o São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes 
da solicitação de informações de interesse público.



REDE OSB

✓ A rede OSB está presente em mais 
de 120 cidades, em 19 estados 
brasileiros;

✓ Cerca de 3.000 voluntários;

✓ Economia já estimada em 5,1 
bilhões para os cofres municipais  a 
partir de 2013;

✓ A cada 1 real investido na rede OSB 
retorna-se R$ 17,00 para a 
sociedade.

A primeira sede do OSB em Maringá/PR – 2008



MANTENEDORES



MANTENEDORES - CONTINUAÇÃO



APOIADORES



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Gestão 2019-2020

✓ Conselho de Administração:
Presidente: Celso Leite da Silva

Vice-Presidente para assuntos administrativo: 
Vanessa Casagrande

Vice-Presidente para assuntos financeiros: Jairo 
Vinicios Lima de Matos

✓ Diretoria:
Michele Machado Pinto – Diretora Jurídica

Gustavo das Neves – Diretor de Comunicação

✓ Coordenação
Sérgio Luiz Krantz

✓ Conselho Fiscal:
Valmor Alceu Rubenich

Paulo Alberto Neves de Moraes Hristonof

Vilson Luiz Gomes Correa

✓ Conselho Consultivo:
Cléber Rodrigues Soares

Nilza Nelita da Silva



Relato reuniões executivo e secretariado



Pauta da reunião

✓ A solicitação de documentos conforme prevê a Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à 
Informação – LAI) dentro dos prazos estipulados visto haver pendências não 
atendidas no prazo legal;

✓ Esclarecimentos relativos a informações controversas no Portal de 
Transparência quando confrontados com os documentos físicos. Principalmente 
relativos a notas fiscais de fornecedores;

✓ A possibilidade de classificação dos protocolos quando a solicitação for baseada 
na Lei de Acesso à Informação (LAI) para atendimento dentro do prazo legal.

✓ Dúvidas ainda pendentes sobre o Edital de construção da UPA.



Atualização

✓ Ficou definida a criação de um grupo de trabalho interno liderado por Juliano Paz 
para, junto com o Observatório Social dar inicio aos trabalhos e agendada nova 
reunião conjunta no dia 30/11/2018 para a continuidade nas tratativas.

ü A 2ª reunião (com membros da área
técnica) não trouxe os resultados
esperados pois os tópicos abordados
durante a reunião não condiziam com as 
definições e colaboração apresentada
na reunião anterior;

Foto da 2ª reunião



PROCESSO LICITATÓRIO
UPA



PROCESSO CONTINUAÇÃO DA UPA
✓ Juntada de todo o processo licitatório e 

encaminhada denúncia de possíveis 
irregularidades:

✓ 1) Processo encaminhado ao Presidente da Câmara 
Municipal, mediante protocolo, na data de 
27/11/2017.

✓ 2) Audiência com o Presidente da Câmara.
▪ Em 11/12/2017.

✓ 3) Até o dia da elaboração deste relatório o 
mesmo ainda se encontra sem resposta. 
(27/09/2018).



PROCESSO CONTINUAÇÃO DA UPA

✓ Foi realizado o questionamento via ofício 003/2019 solicitando as seguintes
documentações:
▪ Levantamento topográfico;
▪ Cópia das planilhas de medição de retirada e transporte do material;

✓ Resposta: - Protocolo 3247/2019;



Resposta



Resposta

✓ De acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e o 
decreto municipal nº 5800 de 2015 o acesso aos documentos é um direito
de qualquer pessoa física ou jurídica;



CONTRATO EMERGENCIAL DE CAPINA E 
LIMPEZA URBANA



✓ No final de Maio/2017 a prefeitura firmou contrato com a empresa SKM para 
limpeza urbana: Varrição de ruas; limpeza de praças; limpeza de bocas de lobo; 
etc.

✓ O Observatório solicitou cópias das planilhas iniciais dos serviços executados.
✓ - Recebeu os documentos relativos aos primeiros meses e constatou o seguinte:

VARRIÇÃO:
✓ - No dia 01/06/2017 foram varridas 1.800.000 m² (corresponde a 1.800Km) de 

varrição (km linear) da Av. Flores da Cunha, totalizando mais de R$ 136.000,00.
✓ - Esse valor foi empenhado e pago junto com outros serviços de varrição.



LIMPEZA DE PRAÇAS
A) No dia 01/06/2018 foi lançado na planilha 610.000m² de limpeza das praças (Parcão-
Juventude-GV) no valor de 24.400,00. Pelo Google Maps pode-se verificar que essas praças 
somadas não chegam nem perto desta extensão em metros quadrados.
✓ - Esse valor foi empenhado e pago junto como os outros serviços de limpeza de praças.
B) A planilha de serviço apresenta que foram executados 1.220.319,9m² relativo ao mês de 
junho/2017. No entanto, a planilha contém um possível erro de soma, sendo o montante 
quase a metade do valor exibido.
✓ - O total desta planilha também foi empenhado e pago.
✓ Esses demonstrativos foram entregues ao OS via CD, posteriormente foram fornecidas as 

notas fiscais e empenhos.

✓ Em 08/06/2018, o OS encaminhou solicitação de fornecimento de informações relativo a 
meses subsequentes e até o momento não foi atendido.



LIMPEZA DE PRAÇA

O OSB Cachoeirinha protocolou ofício junto a Prefeitura (Protocolo
3030/2019) solicitando as notas fiscais de empenhos;

Obtivemos o retorno no dia 23/04/2019, não viabilizando a análise a tempo de 
apresentar qualquer parecer;



SkatePark – Concorrência Nº 004/2017
✓ Convênio com Governo Federal;
✓ Foi realizada licitação para elaboração do projeto;
✓ Foi realizada licitação para execução do projeto;
✓ Solicitaremos o “Termo de Início” para verificar se a empresa cumpriu o prazo de 

05 meses, a contar do Termo de Início conforme edital.
✓ As planilhas de orçamento e cronograma físico-financeiro estão em análise.

Obs.: Por se tratar de um projeto/licitação vinculada a um convênio com o Governo
Federal, constam praticamente todos os documentos no portal da prefeitura, 
enquanto os demais não possuem tantos documentos e não são tão detalhados.



Skatepark – Edital 004/2017



Skatepark – Edital 004/2017



Skatepark – Edital 004/2017



Skatepark – Edital 004/2017



Skatepark – Edital 004/2017

✓ Será realizada a solicitação das documentações via ofício do processo
completo, empenhos e notas fiscais para conferência;



EMEI Moradas do Bosque

Link notícia: 
encurtador.com.br/rsWZ2



EMEI Moradas do Bosque

✓ Trecho relevante:



EMEI Moradas do Bosque

✓ Contrato 2014/93 – Total: R$ 1.490.000,00 – Encerrado
✓ Contrato 2018/45 ref. Licitação 08/2018 – Montante total de R$ 1.307.707,79

✓ Ao verificarmos que o objeto do edital seria a continuação de uma obra que
já consta como 74% concluída, conforme informado no site da prefeitura, 
achamos importante realizar uma visita para conhecer o status da obra.



Fotos EMEI Moradas do Bosque



Fotos EMEI Moradas do Bosque



Fotos EMEI Moradas do Bosque



EMEI Moradas do Bosque

✓ Solicitamos o processo completo para análise via ofício (Protocolos
2345/19 e 3289/19);



Fernando Ferrari - Status atual / Vídeo Bom dia rio-
grande / Vídeo previsão prefeitura

✓ Vídeo - https://globoplay.globo.com/v/7408184/



Status dos Protocolos



Protocolos

✓ SOLICITAÇÕES ATENDIDAS:
✓ 1) - PROTOCOLO 3408/19 – Relativo ao embasamento legal para recolhimento 

do INSS sobre obras. (Atendida dentro do prazo legal). 
✓ 2) – PROTOCOLO 2345/19 e 3289/19 – EMEI MORADAS DO BOSQUE –

Solicitado copia de todos os processos. (Atendida dentro do prazo legal). 
✓ 3) – PROTOCOLO 3030/2019 – DOCUMENTOS REFERENTE CONTRATO DE 

LIMPEZA URBANA. ( Atendida dentro do prazo legal). 
✓ 4) – OFICIO 006/2019 – CÓPIA DOS ALVARAS DE BOMBEIROS (ppci) DAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS. (Atendido dentro do prazo legal) 



Protocolos realizados

✓ SOLICITAÇÕES PENDENTES EM 16/04/2019 
✓ COM PRAZO LEGAL VENCIDO: 
✓ A) ALVARAS DE CORPO DE BOMBEIROS (ppci) DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE 

✓ Protocolo 3591/2019 de 08/03/2019
✓ B) CÓPIAS DE DOCUMENTOS RELATIVOS A UPA
✓ STATUS: ENCAMINHADO AO GABINETE / SMS EM 12/03/2019

✓ Protocolo 3247 de 27/02/2019 

✓ SOLICITAÇÕES ENCAMINHADAS E DENTRO DO PRAZO DE ATENDIMENTO 
✓ A) COPIA DO ALVARÁ DE BOMBEIROS (ppci) DA EMEI EMA BORGENS DOS SANTOS 



RESUMO PROTOCOLOS

✓ Os pedidos de acesso a informação em geral estão sendo atendidos dentro
do prazo legal porém as respostas muitas vezes não possuem os detalhes
solicitados ou são parcialmente respondidos, necessitando nova 
requisição complementar.



CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES

✓ Realizado no dia 26/03/2019 em 
parceria com o NEC – Núcleo de 
Contadores da ACC com o tema 
Licitações, ministrado pelo Dr. 
Dionisio de Souza Nascimento e 
Silva (Auditor do Estado na 
Controladoria e Auditoria Geral 
do Estado do RS e membro da 
equipe diretiva do OS Porto 
Alegre)



CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES



OBJETIVOS E PRIORIDADES PARA 2019.
1. AUMENTAR o número de MANTENEDORES.
2. AUMENTAR o número de VOLUNTÁRIOS.
3. INCREMENTAR A FISCALIZAÇÃO.
4. CONTRATAÇÃO DE UM ESTAGIÁRIO.
5. CONTINUAR IMPLEMENTANDO AS PRIORIDADES E POLÍTICAS DO 

OBSERVATÓRIO SOCIAL DE ACORDO COM O SEU PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO.



SEJA UM MANTENEDOR!



HINO DA CIDADANIA



MUITO OBRIGADO!

Av. Flores da Cunha, 1320/Sala 308 (ACC)
Centro

cachoeirinha@osbrasil.org.br

Celso Leite da Silva
Diretor-Presidente e Mantenedor

Observatório Social do Brasil –
Cachoeirinha / RS

Indignar-se é importante.
Atitude é fundamental.


