
Relatório Quadrimestral

Período: 01/2020 – 04/2020



Cidadãos voluntários, sem vínculo político-partidário, tais como professores, administradores, advogados,

estudantes e todos os que queriam se entregar à causa da justiça social.

Quem participa do OSB Indaial

Mantenedores e Apoiadores

Saiba mais sobre o que é e como funciona o observatório social a partir da pág 10.



Ações em Gestão Pública - Licitações

Edital e Objeto: edital de pregão 01/2020 para a contratação de prestação de serviços de vigilância não armada
para as dependências Públicas no Município de Indaial

Nossa atuação: envio de ofício solicitando os orçamentos que serviram de base para a formação do preço e
questionando a diferença de valores entre os itens, onde aparentemente havia inconsistência. Em resposta, o
executivo esclareceu que o edital fora lançado com divergência entre os itens, onde a numeração foi trocada e o
valor correspondente ficou incorreto. O edital foi atualizado e os valores publicados de forma correta, evitando má
interpretação por parte dos fornecedores na hora de enviar as propostas.

Valor do Edital(R$): 508.880,04 (12 meses)

Valor Final(R$): 412.000,00 (12 meses)



Ações em Gestão Pública - Licitações

Edital e Objeto: edital de pregão 16/2020 para a aquisição e instalação de piso laminado, barras, perfis e
acabamento de portas.

Nossa atuação: envio de ofício solicitando os orçamentos que serviram de base para a formação do preço e
a publicação do termo de referência. Após a resposta do executivo, enviamos novo ofício questionando a
forma de realização dos orçamentos, que não respeitava o decreto emitido pelo município que trata
especificamente do método para a realização dos mesmos. Este ofício ainda não foi respondido. Os demais
itens estavam corretos e o processo licitatório prosseguiu sem intercorrências.

Valor do Edital(R$): 46.711,72

Valor Final(R$): 44.488,40



Ações em Transparência – Audiências Públicas
Audiência de apresentação das Metas fiscais do 3º Quadrimestre: O legislativo convoca o executivo para
apresentar o relatório de cumprimento das metas fiscais a cada 4 meses em uma audiência pública. Nessa
audiência, o legislativo entendeu que não seria interessante levar a audiência aos acadêmicos da
Universidade, conforme realizado em 2019, alegando entre outros motivos, incompatibilidade de agenda.
Porém, mesmo a audiência sendo realizada na Câmara de vereadores, não houve presença de nenhum
deles. Apenas servidores do executivo e representantes do observatório social acompanharam a
apresentação das metas fiscais.



Ações em Educação Fiscal – Observador Social Mirim

O programa de educação fiscal e cidadania, que em 2019 foi destinado aos
alunos do 5º ano do ensino fundamental da rede municipal, tem a previsão de
ser aplicado a todas as escolas do município em 2020, incluindo também as
escolas estaduais e particulares. A expectativa é de que aproximadamente 900
alunos serão beneficiados em 2020.

A cartilha foi reformulada, apresentando novo layout, atualização das histórias e
inclusão de páginas interativas com curiosidades, cruzadinhas e adesivos. Os
personagens também foram repaginados e novos nomes apareceram nas
histórias. Mas a ideia principal da cartilha e do programa, que é levar informação
sobre educação fiscal e cidadania continua a mesma.

Para esse ano, os recursos não utilizados em 2019 foram suficientes para a
aquisição das lupas e certificados que serão entregues em 2020. A parceria coma
Viacredi que disponibiliza a educadora fiscal continua, assim como a parceria com
a AMMVI que realiza a impressão das cartilhas.

Estamos com tudo pronto, o programa está parado em função do cancelamento
das aulas devido a pandemia do Coronavírus. Mas assim que as aulas
retornarem, faremos contato com a Secretaria de Educação para aplicar o
programa.



Ações em Educação Fiscal – Observador Social Mirim

MANTENEDORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL



Ações em Gestão Pública – Acompanhamento de compras referente o 
combate a Covid-19

Lei 13.979/20: publicada em 06 de fevereiro de 2020 pelo governo federal, e lei em questão autoriza, entre
outras normatizações, a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus.

Acompanhamento das compras: a primeira ordem de compra efetuada com base na lei 13.979/20 foi em
16/03/2020. Até 30/04/2020 foram emitidos R$ 1.910.005,03 em ordens de compra para o enfrentamento
à pandemia e empenhos pagos R$ 1.350.104,76.

Dentre os itens adquiridos estão principalmente: EPI’s, medicamentos, equipamentos para as Unidades
Básicas Municipais e equipamentos para o HBR. Os equipamentos para o HBR correspondem ao maior valor
investido – R$ 1.345.300,00 - porém os respiradores ainda não foram entregues.

Para a aquisição dos equipamentos para o HBR, serão utilizados recursos disponibilizados pela Câmara de
Vereadores (500.000,00), desvinculação da Cosip (549.941,13), recursos próprios (295.358,87) e uma
emenda parlamentar destinada ao HBR (200.000,00) conforme informado pelo executivo em resposta ao
Ofício que enviamos.



Ações em Gestão Pública – Acompanhamento durante a vigência do 
decreto estadual 515/20

De 17/03/2020 até 27/04/2020: trabalho em Home-Office. As reuniões foram realizadas de forma virtual e
os ofícios enviados ao executivo foram por meio do e-sic disponibilizado pelo portal da Transparência
(acesso a informação).

O primeiro ofício enviado ao executivo foi uma solicitação para implementar o pregão eletrônico nas
compras do executivo. A medida visa garantir segurança aos colaboradores que fazem parte do processo
presencial e assegura igualdade de concorrência aos fornecedores. Não tivemos retorno sobre a solicitação,
e os editais publicados continuam sendo na modalidade “pregão presencial”.

Foram enviados mais 07 ofícios em que as respostas ainda estão em análise ou ainda não foram recebidas e
as ações serão demonstradas no próximo relatório.

Nesse período, o trabalho dos grupos de voluntários foi suspenso, devido a adaptação de todos em suas 
novas rotinas de trabalho, com previsão de retomada a partir de maio. As reuniões continuarão de forma 
virtual.



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 150 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.

Informações sobre a rede OSB



• 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. 

O que é um Observatório Social?



•Divulgação das 
licitações

•Capacitação das MPEs
para que participem 
das licitações

•Cadastro gratuito para 
empresas

•Portais da 
Transparência

• Indicadores da Gestão 
Pública

•Relatórios 
Quadrimestrais

•Palestras

•Concurso de Redação

• Semana da Cidadania

• Feirão do Imposto

•Teatro / fantoches

•Parcerias 
institucionais

• Licitações

•RH/Cargos em 
Comissão

•Convênios

•Obras

•Câmara Municipal
1- Gestão 

Pública
2- Educação 

Fiscal

3- Ambiente 
de Negócios

4- Transpa-
rência

4 eixos de atuação do Sistema OSB



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

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

mailto:indaial@osbrasil.org.br

