
Rede OSB de Controle Social



O que é um Observatório Social

 É um espaço democrático e apartidário

 Reúne o maior número de entidades representativas da 
sociedade civil

 Com vistas à contribuir para a melhoria da gestão pública

 Atuando em favor da transparência e da qualidade na 
aplicação dos recursos públicos

 Por meio de metodologia de monitoramento das licitações 
em nível municipal e de ações de educação fiscal. 



Metodologia de trabalho

 Monitoramento das compras públicas em nível municipal

 Desde a publicação do edital de licitação até o 
acompanhamento da entrega do produto ou serviço

 Agindo preventivamente no controle social dos gastos 
públicos

 Trabalho técnico dos OS, manualizado pela PwC
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Eixos de Atuação

- Capacitação das 
MPEs para que  
participem das 
licitações
- Divulgação das 
licitações
- Cadastro gratuito 
para empresas



 Os Observatórios Sociais são organizados em rede, 
coordenada pelo Observatório Social do Brasil,

 que assegura a disseminação da metodologia padronizada 
para atuação dos observadores, promovendo a capacitação 
e oferecendo o suporte técnico aos OS,

 além de estabelecer as parcerias estaduais e nacionais para 
o melhor desempenho das ações locais.

 A Rede OSB de Controle Social está presente em 75 
cidades, em 13 Estados brasileiros.

Rede OSB de Controle Social
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Economia para os cofres municipais



Outros programas de trabalho

 EDUCAÇÃO FISCAL, demonstrando a importância 
social e econômica dos tributos e a necessidade do 
cidadão acompanhar a aplicação dos recursos públicos 
gerados pelos impostos.

 Apoio aos Conselhos Municipais

 INSERÇÃO DA MPE nos processos licitatórios, 
contribuindo para geração de emprego e redução da 
informalidade, bem como aumentando a concorrência e 
melhorando qualidade e preço nas compras públicas.



 Por isso a importância de:
- divulgação dos editais para o maior nº de empresas
- capacitação das empresas para participação nas licitações

Inserção da MPE nas Compras Públicas

A média de empresas nas licitações das prefeiturasA média de empresas nas licitações das prefeituras

Onde não tem OS:
3 empresas!

Onde tem OS:
7 empresas!



Outros programas de trabalho

 Construção de INDICADORES DA GESTÃO PÚBLICA, 
com base na execução orçamentária e nos indicadores 
socio-econômicos do município, fazendo o comparativo 
com outras cidades de mesmo porte.

 Apresentação de RELATÓRIO QUADRIMESTRAL de 
prestação de contas do seu trabalho à sociedade.



Sobre a Rede OSB

 Sede em Curitiba

 Articulação da Rede, com certificação para o trabalho padronizado

 Equipe técnica para suporte ao trabalho dos OS

 Programa de capacitação para os observadores
(cooperação com TCE-PR, TCU, CGU e APAJUFE)

 Alianças estratégicas em nível nacional para apoio aos OS nos seus 
Estados (CFC, OAB, Sindifisco, Fenafisco, ANABB)



Breve histórico

• 2012/set – 2º Encontro Nacional dos OS em 2012
• Consolidação do OSB enquanto articulador da Rede e de parcerias

2º Encontro Nacional em 2012

42 OS presentes

Próximo Encontro dias
12 e 13 de abril



Workshop de Capacitação Técnica

19  OS presentes



Carta de Identidade dos OS

1. Garantir, em qualquer nível organizacional, a associação de pessoas 
idôneas, sem vinculação partidária ou subordinação a órgão observado.

2. Fundamentar o alicerce institucional a partir da mais ampla diversidade 
representativa da sociedade civil organizada.

3. Estimular o trabalho voluntário no controle social e pela cidadania fiscal.

4. Respeitar as diretrizes estabelecidas pelo Observatório Social do Brasil, 
fundamentado na padronização dos trabalhos.

5. Primar pela sustentabilidade ética, sem vínculo com recursos de órgão 
fiscalizado ou de fonte inidônea.



Carta de Identidade dos OS

6.    Garantir a adequação dos Estatutos Sociais ao do Observatório Social 
do Brasil.

7.    Submeter-se ao Conselho de Ética instituído pelo Observatório Social 
do Brasil.

8.    Primar pela qualidade da aplicação dos recursos públicos e estimular a 
cidadania fiscal, focado no interesse coletivo. 

9.    Divulgar, pública e periodicamente, os relatórios de atividades e 
prestação de contas, aprovadas pela diretoria.

10.  Manter uma postura imparcial e impessoal, focada na avaliação 
construtiva de processos e resultados.





Mantenedores

Apoiadores



Movimento Área Livre de Corrupção

http://www.facebook.com/AreaLivreDeCorrupcao?fref=ts







Obrigado!

osb@osbrasil.org.br

41 3307-7058 / 9911-3638


