
Relatório Quadrimestral

Período: 05/2020 – 08/2020



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

estudantes e todos os que queiram 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 09.



Ações em Gestão Pública - Licitações

Edital e Objeto: edital de concorrência 01/2020 para a concessão do serviço regular de transporte coletivo de
passageiros.

Nossa atuação: enviamos ofício solicitando adequações no edital – matriz de risco, constituição de empresa de
propósito específico e parecer da AGIR. Em resposta, a empresa responsável pela elaboração do edital respondeu
nosso ofício contrariando nossas sugestões, alegando que o processo licitatório foi submetido ao TCE e este não se
posicionou de forma contrário e que não teriam motivos para adequar.

Enviamos novo ofício respondendo e enumerando motivos para serem levados em conta os itens sugeridos no
primeiro ofício. A resposta, enviada novamente pela empresa que elaborou o edital, sugeriu que o correto seria o
Observatório Social impugnar o edital caso não estivesse de acordo com as respostas.

Com isso, fizemos contato telefônico, afim de agendar uma reunião para tratar do assunto. Porém fomos
informados de que o edital seria suspenso e que seria feito ainda em 2020 um contrato emergencial, alegando que
uma concessão nesse momento de incertezas não seria capaz de prever todas as adequações necessárias nesse
momento de pandemia.



Ações em Gestão Pública - Licitações

Edital e Objeto: edital de pregão 92/2019 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
para a manutenção dos prédios e espaços públicos, prestação de serviços de limpeza (terceirizados)

Nossa atuação: análise do edital, sendo que esse objeto teve alguns editais lançados e
impugnados/suspensos. Entramos em contato com possíveis fornecedores para ampliar a concorrência.
Participamos presencialmente da abertura de propostas e a pregoeira encerrou a sessão para realizar a
conferência das planilhas. Nós também realizamos a conferência e em contato com a pregoeira enviamos
nossas analises, que foram acatadas e o ajuste na planilha foi de R$3.500,00 a menos aproximadamente.

Valor do Edital(R$): R$ 8.624.881,20 por ano / R$ 43.124.385,60 para 05 anos

Valor Final(R$): R$ 7.661.390,00 por ano / R$ 38.306950,00 para 05 anos



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: no período que compreende ao quadrimestre de 01/05/2020 a
31/08/2020 foram emitidos R$ 9.125.420,85 em empenhos. Foram pagos no mesmo período R$
7.801.403,28. O acumulado desde o início da pandemia é de R$ 11.091.358,77 empenhos emitidos e R$
8.980.535,41 empenhos pagos.



Ações em Gestão Pública – HBR

O OSB Indaial foi mencionado no decreto de intervenção do HBR como receptor de relatórios a cada 90 dias 
(Redação dada pelo Decreto nº 2082/2020) informando as medidas adotadas bem como demonstrativo 
simplificado da situação financeira do Hospital Beatriz Ramos. 

Em 06/07/2020 o grupo de voluntários que analisam esses relatórios realizou uma reunião virtual e concluiu 
que:

✓Sobre análise do relatório de janeiro a abril de 2020 e dos balancetes e DRE até maio 2020, resta evidente

que o Município aumentou o repasse ao hospital, desde a intervenção, e esse valor aumenta

gradativamente com o passar dos meses. Percebe-se que o aumento de repasse municipal tem como foco,

além da manutenção das operações e do pagamento das dívidas, investimentos com objetivo de melhoria

na qualidade do serviço e aumento de receita (como no caso do novo centro cirúrgico, de conhecimento

público). Não é possível identificar nos relatórios um plano de ação ou plano orçamentário, documento

este que o grupo entende como fundamental para verificação da situação financeira prevista no fim do

ano, e para seu consequente plano de ação, essencial para sua estabilização financeira futura.

✓Tendo em vista que o grupo já fez suas contribuições no sentido de orientar o HBR para que tenha um

orçamento e plano de ação definido voltado especificamente para sua situação financeira, e entendendo

das dificuldades vividas pelo HBR em épocas de pandemia (onde gastos extraordinários à operação podem

ser demandados e priorizados), o grupo definiu que continuará recebendo os relatórios e realizando

análises conforme o recebimento, de forma resumida, diante da falta de estrutura mais apropriada para a

área da saúde e buscará dar maias atenção ao portal da transparência, especialmente porque em relação a

intervenção o MP tem função fiscalizatória, bem como o próprio legislativo municipal.



Ações em Transparência 

Ofício 24 2020 referente publicação de decretos: Em 2020, em função da pandemia, foram publicados
muitos decretos com o objetivo de anular e suplementar o orçamento. Conforme o artigo 11 da LDO, o
Poder Executivo Municipal pode abrir ou remanejar créditos adicionais suplementares, por Decreto
Municipal, até o limite de 1/3 (um terço) do orçamento de cada uma das unidades gestoras (desde que
atendidos os critérios estabelecidos nos incisos I,II e III e nos parágrafos 1º,2º e 3º do artigo em questão.

Em nosso ofício, enviado em 11/08/2020, solicitamos que a publicação dos decretos de abertura de créditos
adicionais (sejam eles suplementares, especiais ou extraordinários) tenha um detalhamento maior, a fim de
que possamos entender o contexto - de onde está vindo o dinheiro, descrevendo qual será a fonte dos
recursos que farão frente a estas novas despesas e também qual é esta nova despesa que não estava
prevista no orçamento.

Em 28/08/2020 recebemos resposta do executivo acatando nossa sugestão e inclusive, enviando dois
decretos publicados no novo formato.

Publicação de projetos: Em 24/07/2020 solicitamos por meio do portal da transparência em Acesso a
Informação, a publicação do Anexos lll e Anexo V que faziam parte da licitação nº 07/2018 referente a
execução de pavimentação, revitalização e reurbanização da Rua Minas Gerais.

Em 28/07/2020 recebemos retorno informando que os anexos já estavam disponíveis no portal.



Ações em Transparência – Avaliação do Portal da Transparência

Avaliação de transparência no combate ao COVID: participamos de dois projetos de avaliação do portal da
transparência em relação a demonstração dos gastos no combate ao Covid-19.

Avaliação da Transparência Internacional: uma avaliação criteriosa realizada em todas as capitais do Brasil e
disponibilizada pela TI para os observatórios avaliarem os seus municípios. Em Indaial, a avaliação foi
realizada por voluntários e o município alcançou a nota 81,1 atingindo o nível “ótimo” de classificação.

Força Tarefa Cidadã: essa avaliação está sendo realizada a nível nacional em conjunto com a Rede de
Controle. Em Santa Catarina os 295 municípios estão sendo avaliados mensalmente. O OSB Indaial contribui
avaliando Indaial e alguns municípios vizinhos.
O município de Indaial, atingiu 100% de transparência em todos os meses que foi avaliado, de junho a
agosto. A publicação dos níveis de transparência é realizada pela Rede de Controle e pode ser acompanhada
no link: https://sites.google.com/view/transparenciacovidsc

https://sites.google.com/view/transparenciacovidsc


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

