OBSERVATÓRIO SOCIAL
Fruto do Movimento pela Cidadania, criado em Maringá/PR pela iniciativa de
representantes da sociedade civil organizada, que resolveram tomar atitudes
para estimular a cidadania e a ética.
Monitorar a qualidade da aplicação dos recursos públicos é a principal
atividade desenvolvida, por meio do acompanhamento de licitações e de ações
de educação fiscal.
O entendimento do Sistema OSB é de que os Observatórios Sociais exercem o
Controle Social, mediante monitoramento, com o objetivo de aprimorar a gestão
pública e contribuir para a eficiência da aplicação dos recursos públicos.
É um espaço democrático e apartidário para o exercício da cidadania, que
reúne a maior quantidade de entidades representativas da sociedade civil.

ÁREA DE ATUAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•

Licitações
Cargos em Comissão
Convênios
Obras
Processos
Estoques
Câmara Municipal

•

Portais da
Transparência
Capacitação dos
Conselhos Municipais
Indicadores de Gestão
Pública
Relatório Quadrimestrais

•

•
•

GESTÃO
PÚBLICA

TRANSPARÊNCIA

EDUCAÇÃO
FISCAL

AMBIENTE DE
NEGÓCIOS

•
•
•
•
•
•

Palestras
Concursos de Redação
Semana da Cidadania
Feirão do Imposto
Teatro / Fantoches
Parcerias Institucionais

•

Capacitação das MPEs
para participar de licitações
Divulgação das Licitações
Cadastro Gratuito de Empresas
Feirão do Imposto

•
•
•

CONCESSÃO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO

2009-2019
Vigência do
contrato de concessão

R$ 2,88
milhões/ano
Valor do contrato
(valor de 2019, não atualizado)

10 anos
Prorrogação
do contrato

CONCESSÃO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO
1. O Poder Público esperava em silêncio pelo
término do prazo do contrato de concessão

2. Encaminhamos o Ofício n. 36/2019, em 25

de março de 2019, para a Prefeitura

3. Em 4 de abril, a Prefeitura realizou reunião a

4. Enviamos o Ofício Conjunto n. 1/2019, com
a UDECIF, encaminhando abaixo-assinado

5. Apresentação do Projeto de Lei n. 37/2019,

em 27 de maio de 2019

6. Em 26 de junho, o contrato de concessão do

portas fechadas com vereadores da base e

serviço de transporte coletivo urbano foi

representante do Ministério Público

prorrogado por 10 anos

CONCESSÃO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO
7. O termo aditivo estabeleceu 10 novas

9. Encaminhamos representação ao Ministério

obrigações à concessionária Empresa São

Público (MPSP) e ao Tribunal de Contas do

José, que não constavam originalmente na

Estado (TCE)

licitação

8. Nossos ofícios só foram respondidos após a

10. Estamos acompanhando o cumprimento

votação do Projeto de Lei na Câmara de

contratual das novas obrigações fixadas pelo

Vereadores

termo de prorrogação

SUBSÍDIO À TARIFA
DO TRANSPORTE PÚBLICO
1. O Projeto de Lei n. 37/2019

3. Após o trabalho da sociedade

previa repasse de subsídio à

civil organizada, por meio do

concessionária no caso da

controle social, o projeto do

prorrogação da concessão

subsídio foi rejeitado pela
Câmara

2. A previsão do subsídio se daria

R$ 4,3 milhões
Até 2021

por meio do Projeto de Lei n.
55/2019, com parecer favorável
da Câmara de Vereadores

LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA
INCUBADORA DE EMPRESAS
1. A locação do imóvel onde

3. Os aluguéis devidos pelo

funcionava a Incubadora de

período abril a agosto de 2018,

Empresas da Base Calçadista foi

em que o imóvel esteve

questionado pelo OSBFranca

fechado, foram isentados

2. O imóvel, antes desocupado,

4. Os aluguéis devidos pelo

foi destinado para abrigar o

período setembro de 2018 a

Centro Esportivo Infanto-

março de 2019, em que o

Juvenil

imóvel esteve fechado, vêm
sendo abatidos dos aluguéis
vincendos, em 10 parcelas, a
partir de maio de 2019

R$ 81 mil
Devolução dos
aluguéis cobrados

INSTALAÇÃO DE TRAVESSIAS
ELEVADAS PARA PEDESTRES
1. Em março de 2019 foi

3. Após nossa manifestação, o

publicada dispensa de licitação

contrato com a EMDEF foi

para contratação de travessias

rescindido

elevadas, por R$ 769.808,33

2. Diante de irregularidade

R$ 49.808,33
Redução do
valor original

4. No mês de setembro de 2019,

técnicas, que poderiam causar

novamente foi publicada a

a instalação de dispositivos fora

dispensa de licitação, agora

das especificações

corrigida e com redução do

regulamentares, o OSBFranca

valor para R$ 720.000,00, para

enviou o Ofício n. 64/2019

12 meses

PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
1. Realizamos o levantamento das

3. Encaminhamos representação

despesas com publicidade

ao Ministério Público (MPSP) e

institucional a partir dos dados

ao Tribunal de Contas do

do Portal da Transparência e do

Estado (TCE/SP)

Tribunal de Contas do Estado

2. Constatamos divergência entre
os valores previstos nas peças
orçamentárias e aqueles
efetivamente gastos

R$ 2.647.278,87
Valor gasto de 1 de janeiro
a 31 de agosto de 2019

GASTOS COM
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
(1 de janeiro a 31 de agosto de 2019)

R$ 2.647.278,87

8 meses

90%

Valor gasto com
publicidade institucional

Gastos ocorridos apenas
em dois quadrimestres

Total previsto de
R$ 2.951.906,09
previsto para 2019

ECONOMIA ESTIMADA
(Direta e indireta)

R$ 4.362.183,24

Subsídio do Transporte
Coletivo Urbano

R$ 81.000,00

Devolução de aluguéis

R$ 49.808,33

Travessias elevadas
(lombofaixas)

R$ 2.855.518,79

Economia estimada
do 1.º Quadrimestre

Economia de

R$ 7.348.510,36
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