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O que é um Observatório Social?

“É um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser
democrático e apartidário e reunir o maior número possível
de entidades representativas da sociedade civil com o
objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.”

(Lei 9.790/99 –“Lei do Terceiro Setor”: Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público)

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/



Observatório Social de Assis Chateaubriand

Tempo de Atuação: 5 anos e 10 meses.

Colaboradores: 1 Funcionária;
14 Voluntários Ativos.

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/



Qual foi a Receita para manter o OS Assis Chateaubriand, 
no quadrimestre?

Total 
R$ 5.198,00

Médio
R$ 1.299,50

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/



Receita x Despesa 
mensal

MÊS RECEITA DESPESA

Maio 1.173,00 2.059,73

Junho 1.452,00 3.166,21

Julho 320,00 625,00

Agosto 2.253,00 3116,25

Total 5.198,00 8.967,69

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

• Déficit de R$ 3.969,69

• Porém é importante destacar que no mês de setembro entrarão os R$ 625,00 de patrocínio do
Feirão e entrarão mais R$ 1.490,00 referentes aos patrocínios do Encontro. É necessário
desconsiderar também o gasto de viagem do ENOS de R$ 700,00 pois este já havia sido custeado
anteriormente. Desta forma o déficit ficará em R$1.154,69.



Receita x Despesa 
Detalhada

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

* No mês de maio o Observatório participou do 8° ENOS em Curitiba, o que aumentou como vimos
em R$ 700,00 a despesa. A Prestação de contas da viagem encontra-se a disposição no
Observatório, já tendo sido enviada também para o escritório de contabilidade. O custo da Viagem
foi praticamente pago pelo Curso de licitações realizado em Março.

Despesa Valor

Vale Alimentação competencia mês 04 200,00R$      

Salário Competencia mês 04 855,61R$      

Encargos (PIS+FGTS+INSS) 296,92R$      

tarifa de boletos recebidos 1,50R$           

autenticação em cartório 5,70R$           

Custeio despesa viagem 8° ENOS 700,00R$      

Maio



Receita x Despesa 
Detalhada

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

* No mês de junho foi realizado o pagamento da folha de pagamento referente ao mês 05, 07 e as
férias da funcionária.

Despesa Valor

OSB (Mês 05 e 06) 100,00R$      

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica 235,00R$      

Encargos (PIS+FGTS+INSS) competencia 05 274,69R$      

Encargos (PIS+FGTS+INSS) competencia 06 274,67R$      

Salário Competencia mês 05 855,61R$      

Vale alimentação compentencia mês 05 200,00R$      

Salário + Férias Competencia mês 07 (adiantado conforme Legislação) 1.023,24R$  

Vale alimentação Competencia mês 07 200,00R$      

Taxas recebimento de boletos 3,00R$           

Junho



Receita x Despesa 
Detalhada

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

* O pagamento das despesas com o feirão do imposto foi totalmente patrocinado.

Despesa Valor

Pagamento das camisetas Feirão do Imposto 625,00R$      

Julho



Receita x Despesa 
Detalhada

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

* As despesas com o Encontro foram totalmente patrocinadas.

Despesa Valor

Reembolso OSB 993,10R$      

Gastos com materiais para o Encontro 31,94R$        

Encargos (FGTS+PIS+INSS) 380,56R$      

Pagamento Salário Competencia mês 06 complemento mês 07 (férias) 969,38R$      

Vale Alimentação competencia mês 6 200,00R$      

OSB (Mês 07 e 08) 100,00R$      

Pagamento Coff encontro 441,27R$      

Agosto



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

1) Qualidade na Aplicação dos 
Recursos Públicos.

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Licitações
O Observatório Social realiza a analise dos editais e posteriormente o
acompanhamento dos certames.

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/
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http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Licitações

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/
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Número de Licitações

Licitações Canceladas/suspensas/desertas

Análise do Edital

Solicitação de alteração/informações em editais

Acompanhamento do Certame

Monitoramento de Licitações

O Baixo número de acompanhamentos aos certames no período se devem aos
eventos que o Observatório se envolveu no período de maio a agosto, além das
férias da funcionária que é quem acompanha os certames licitatórios.



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Licitações Impugnadas

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

.

O Observatório Social realiza impugnações somente quando não há mais prazo para
diálogo com o departamento de compras, evitando ao máximo engessar o
município.

No período em questão não foi realizada nenhuma impugnação, ao perceber
problemas nos editais, o Observatório procurou o Departamento de Compras, que
atendeu as solicitações de alteração do edital por parte do Observatório.



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Economia nas Licitações

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

.

O Observatório reconhece que grande parte da economia que ocorre nos processos
licitatórios é mérito das Comissões e do Pregoeiro, porém em alguns casos a
economia deve-se também ao OS que solicitou alterações em editais e buscou novos
participantes para as licitações eliminando assim possíveis esquemas de corrupção.

O Valor total dos editais abertos no
período foi de R$ 22.951.043,63

A economia total foi de R$
5.289.350,43

É necessário lembrar que houveram licitações declaradas desertas, revogadas,
anuladas e suspensas o que contribui para uma diferença considerável entre os
valores apresentados acima. Algumas licitações possuíam critério de julgamento por
maior percentual de desconto, desta forma seu desconto não é considerado em
reais, não aumentam o valor da economia.



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Despesas com diárias Executivo (01/05 à 31/08)

Fonte – Portal da transparência 

Diárias R$ 177.541,99

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Com relação ao Período quadrimestral anterior
(janeiro a abril 2017) houve um acréscimo de 3% nos
gastos com diárias.

Com relação ao mesmo período (maio a agosto) de
2016, houve um acréscimo de 79% nos gastos com
diárias.



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Obras em andamento no Município

*Fonte – Portal de Informações do TCE - PR

Dados Referentes ao Período de 01/01/2017 – 30/04/2017

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Obra Valor Inic. Aditivo Data de 
início

%Exc. Situação

8° Etapa do Teatro R$ 
1.604.612,90

Prazo 29/01/16 36.16% Andamento

Ref. Amp. H. B. M. 
Miccheletto. 

R$ 
4.158.591,71

Prazo 01/07/16 76,09% Andamento

Const. Und. Saúde JD. 
Araçá

R$ 538.000,00 Não 03/11/16 88,06% Andamento



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Acompanhamento das entregas Sec. 
Saúde

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Programa de Produção Legislativa. 

OBJETIVO GERAL
Acompanhar as ações do Legislativo, analisando seu desempenho dentro de suas
funções: Legislar, administrar e fiscalizar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analisar o desempenho do Legislativo;
Fornecer dados para a Câmara Municipal, buscando
sempre a melhoria e o aprimoramento da prestação
do Serviço Público;
Apresentar aos cidadãos de forma clara o trabalho
do poder Legislativo.

Acesse o Site da Câmara

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Resumo das sessões

Foram realizadas 
13 Sessões 

Ordinárias e 1 
Extraordinária.

A sessão de maior 
duração foi de: 01h33

A sessão de menor 
duração foi de: 00h15.

Houveram 04 ausências de 
vereadores durante as 14 
Sessões do período, todas 

justificadas

Foram Aprovados 
8 Projetos de 

Autoria do Poder 
EXECUTIVO.

Foram realizados 
13 votos de pesar.

Foram realizadas 
86 Indicações

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Foram votados 2 
projetos de autoria 

do Poder  
Legislativo

Foram rejeitados 2 
Projetos de 

Autoria do Poder 
LEGISLATIVO.



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Transparência nas Indicações

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

O Observatório Social, sugere ao poder Legislativo, que divulgue as indicações
realizadas em seu portal da transparência para que se possa conhecer qual o seu teor,
visto que as indicações são citadas apenas por número, e só caso o vereador queira
justifica-las no plenário, podemos saber sobre o que se refere a indicação.

A partir do momento em que estes dados estiverem disponíveis, poderá ser feito um
ranking com as indicações e verificar quais demonstram grande impacto na vida da
população, pois nem sempre quantidade se refere a qualidade.

Apesar de não ser exigido pela Lei de Transparência, é de fundamental interesse da
população, conhecer as indicações realizadas pelos representantes do povo ao
executivo.



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Despesas com viagens - Legislativo

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Cidade
Qtd 

Vereado
res

Habitantes 
Valor Susídios 
Por Vereador 

valor 
subsídio 

vice 
presidente 

Valor de 7 
meses 

Valor gasto 
com diárias 
em 7 meses 

Ressarcimento ou diária

total dos 
gastos da 
camara 

(subsídios + 
diárias de 07 

meses)

Valor da 
Camara por 
Habitante 

Assis 
Chateaubriand

13 33025
R$        

4.490,05 
R$    

416.452,19 
R$        

5.057,93 
ressarcimento

R$            
421.510,12 

R$                
12,76 

Brasilandia do 
Sul

9 3209
R$        

3.500,00 
R$    

231.000,00 
R$      

17.247,90 
diária (porém não informa 
corretamente no Portal)

R$            
248.247,90 

R$                
77,36 

Formosa do 
Oeste

9 7541
R$        

3.970,88 
R$    

250.165,44 
R$        

4.400,37 
diária (porém não informa 
corretamente no Portal)

R$            
254.565,81 

R$                
33,76 

Nova Aurora 9 11866
R$        

6.023,00 
R$    

392.105,00 
R$      

28.050,00 
diária

R$            
420.155,00 

R$                
35,41 

Tupãssi 9 7997
R$        

4.068,29 
R$        

4.475,00 
R$    

264.838,21 
R$        

6.572,21 

Diária (na lei são estipuladas 3 
viagens por vereador,  e a 

quantia não usada é devolvida)

R$            
271.410,42 

R$                
33,94 

Jesuitas 9 9001
R$        

4.990,00 
R$    

317.940,00 
R$      

15.750,00 
diária

R$            
333.690,00 

R$                
37,07 

Palotina 10 28683
R$        

6.153,37 
R$    

436.766,26 
R$      

14.598,80 
diária

R$            
451.365,06 

R$                
15,74 



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

3) Dinamizando a 
Cidadania Fiscal

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Feirão do Imposto

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

O principal objetivo do Observatório é dar mecanismos para que o cidadão exerça o
controle social e fiscalize a aplicação dos recursos públicos.

Com este intuito o Observatório Social participou no mês de maio deste ano, do
Feirão do Imposto em parceria com o CONJOVE de Assis Chateaubriand buscando
levar a população a alta carga e a importância dos impostos e os problemas causados
pela Sonegação e pela Corrupção.

Foram realizadas atividades de corpo a corpo na praça dos Pioneiros no dia 13/05;
A noite da Pizza no dia 16/05 em parceria com a Betto’s Pizzaria;
Exposição de produtos e sua carga de impostos no SICOOB, UNIPRIME e ACIAC.
Palestra sobre o assunto no IFPR no dia 23/05.



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/ http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

FEIRÃO DO IMPOSTO



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

CONTROLE SOCIAL

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

O Observatório entende que a ação que definitivamente pode acabar com a
corrupção é a quebra de paradigmas, a mudança de hábito e a construção de uma
nova cultura. Nesta perspectiva o Observatório Social trabalha com os jovens temas
voltados para cidadania, ética e corrupção.

No mês de junho e agosto foram realizadas palestras com os adolescentes do
Programa Jovem Aprendiz, e com os alunos do curso de Empreendedorismo do
Ensino Médio do Colégio Estadual Padre Anchieta.



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

CONTROLE SOCIAL

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

EVENTOS

O Observatório neste período participou de diversas atividades e eventos. Dentre
eles destacam-se o 8° Encontro Nacional dos Observatórios Sociais em maio e o 5°
Encontro dos Observatórios Sociais do Estado do Paraná, que aconteceu em Assis
Chateaubriand, sob organização do OS Assis no mês de agosto.

Eventos como este são importantes para que se obtenha mais conhecimento, além
da troca de experiências e boas práticas entre os Observatórios Sociais, visando a
melhoria do trabalho de cada observatório.

No Encontro Nacional, o Curso de Licitações realizado pelo OS Assis, foi apresentado
como boa prática, obtendo interesse de diversas cidades para replicar o curso em
suas cidades. Palestraram no Evento grandes nomes do meio jurídico, jornalístico,
membros do TCU, CGU e TCE SC e PR, como o Juiz Sérgio Moro, o Procurador Daltan
Dalagnoll, Procurador Julio Marcelo, além de grandes nomes da tecnologia voltada ao
combate a corrupção, como os criadores da “operação Serenata de amor”.

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

8° ENCONTRO NACIONAL - ENOS

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

EVENTOS
No Encontro Estadual recebemos 19 Observatórios Sociais, e cerca de 40 voluntários
e coordenadores dos observatórios sociais do estado. O Encontro contou com
palestras do Sebrae, da RCC Licitações, do TCE – PR e com Valtemar Sartorelli.

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Mantenedores Observatório Social de 
Assis Chateaubriand

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

*O Observatório conta com mais um Mantenedor pessoa Jurídica que não deseja ter seu nome 
divulgado.

As atividades do Observatório só são possíveis graças a estes mantenedores. A
você MANTENEDOR nosso muito obrigado. Estamos juntos lutando por um país
melhor, mais ético e transparente, iniciando por onde podemos, nosso
Município.



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Apoiadores do Observatório Social de 
Assis Chateaubriand

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

É graças a estes Apoiadores, que conseguimos ter força para realizar as
atividades de fiscalização, conscientização, de educação fiscal e de
responsabilidade social. Esperamos continuar contando com este apoio e
buscando cada vez mais aumentar a corrente de apoiadores.



http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Seja Um MANTENEDOR

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

(44) 3528-3000 assispr@osbrasil.org.br

http://facebook.com/observatoriosocial.assischateaubriand

Apoie o Observatório Social, seja um MANTENEDOR. Qualquer valor é bem-vindo. 

Procure o Observatório. As doações podem ser feitas por pessoas jurídicas e físicas, 
desde que não seja de propriedade de agentes políticos. 

Você pode ter o nome da sua empresa divulgado como apoiador de uma causa 
nobre  fantástica, ou ser um mantenedor Anônimo, não tendo seu nome divulgado.

http://facebook.com/observatoriosocial.assischateaubriand


http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Seja Um Voluntário

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

(44) 3528-3000 assispr@osbrasil.org.br

http://facebook.com/observatoriosocial.assischateaubriand

Venha fazer parte da parcela da população que faz mais do que reclamar. Venha 
fazer a mudança que você deseja para a cidade. Seja um OBSERVADOR.

Procure o Observatório, munido de CPF, RG e Título Eleitoral. Não importa a sua 
situação financeira, profissão ou idade. O importante é ter força de vontade e querer 

fazer a diferença.

http://facebook.com/observatoriosocial.assischateaubriand


http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

Muito Obrigado!!!

http://assischateaubriand.osbrasil.org.br/

(44) 3528-3000 assispr@osbrasil.org.br

http://facebook.com/observatoriosocial.assischateaubriand

http://facebook.com/observatoriosocial.assischateaubriand

