
2021 - 2022



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.

Os Observatórios Sociais exercem o Controle Social, por meio do

monitoramento da gestão pública, com o objetivo de aprimorá-la e contribuir

para a eficiência da aplicação dos recursos públicos.

É um espaço democrático e apartidário para o exercício da cidadania, que

busca reunir a maior quantidade de entidades representativas da sociedade

civil.



Divulgação das

Licitações Públicas

Cadastro gratuito

de empresas

Feirão do Imposto

Capacitação das MPEs

para participar em licitações

Portais da Transparência

Relatórios Quadrimestrais

Indicadores de

Gestão Pública

Capacitação dos

Conselhos Municipais

Palestras

Concursos de Redação

Semana da Cidadania

Feirão do Imposto

Teatro / Fantoches

Parcerias Institucionais

Licitações

Cargos em Comissão

Convênios

Obras

Contratos

Estoques

Câmara Municipal



• Prestação de contas sobre
atividades desenvolvidas e
resultados alcançados, a cada
quatro meses.

• Metodologia estabelecida no
estatuto social, padronizada
pelo Sistema OSB e utilizada
por todos os Observatórios
Sociais do país.





2021
Janeiro a Dezembro

Licitações

Valor Estimado

2022
Janeiro a Maio

Licitações

Valor Estimado



Licitação – Pregão Eletrônico n. 147/2021

Contratação de serviço de limpeza urbana,

com coleta de lixo e varrição de ruas (12

meses).
* Prorrogação extraordinária do contrato anterior.

Valor Estimado

Licitação – Pregão Eletrônico n. 216/2021

Aquisição de cestas de alimentação escolar.

Valor Estimado



Licitação – Pregão Eletrônico n. 118/2021

Aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e

diesel).

Valor Estimado

Licitação – Concorrência n. 5/2021

Aquisição de materiais escolares (para escolas).

Valor Estimado

Licitação – Concorrência n. 7/2021

Aquisição de kits escolares para distribuição

aos alunos da rede municipal de ensino.

Valor Estimado



Licitação - Pregão Eletrônico n. 52/2022

Aquisição de carnes para alimentação escolar.

Valor Estimado

Licitação - Pregão Eletrônico n. 49/2022

Aquisição de pães para alimentação escolar.
* Licitação republicada após diligência, por falta de cumprimento das

condições do edital.

Valor Estimado



Licitação - Pregão Eletrônico n. 50/2022

Aquisição de brinquedos para creches.

Valor Estimado

Licitação - Pregão Eletrônico n. 1/2022

Aquisição de lanches frios para alimentação

escolar.

Valor Estimado



• Previsão inicial de R$ 2.053.863,13 para
aquisição de materiais elétricos, iluminação de
natal, instalação e remoção em 13 pontos da
cidade.

• Licitações readequadas para enfeitar apenas o
Colégio Champagnat e a Praça da Matriz, por
R$ 345.545,30, com mão de obra própria.

• Identificadas amostras de produtos com
características que não atendiam
as especificações após análise do OSBFranca.

• Licitações revogadas após apresentação de
representação ao MPSP e TCE/SP.



• Atuação desde julho/2021 para questionar as
preparações da prefeitura.

• Acompanhamento dos produtos recebidos
pela ACIF.

• Prestação de contas realizada dentro do
prazo estabelecido.

• Pareceres da FEAC e do Controle Interno da
prefeitura que concluíram pela ausência de
irregularidades no convênio.





Primeiras Experiências

Ranking COVID-19 (2020 – TIBR e OSBFranca)

Projeto Integridade nos Estados Brasileiros (2019-2021 – TIBR)

Índice de Transformação Digital e Integridade (2021 – TIBR)

Origem do ITGP – Executivo Municipal

Metodologia de avaliação de Estados + DF desenvolvida pela Transparência Internacional – Brasil

Foco

Índice permanente, qualificado, comparável e confiável



Avaliar a existência de políticas públicas, legislações, ações governamentais e práticas de

transparência, dados abertos, participação, transformação digital, integridade e combate à

corrupção, inclusive na gestão de saúde pública nos governos de pequenos e médios municípios

do Brasil.



Lealdade com avaliados: os resultados preliminares são encaminhados
ao avaliado com objetivo de oferecer a oportunidade de
tomarem conhecimento dos resultados e apresentarem eventuais
pedidos de esclarecimento ou correção em relação às conclusões
alcançadas, assim como de aprimorarem os portais avaliados.

ONG 
avaliadora

Prefeitura 
avaliada

Fortalecimento da sociedade civil: o ranking servirá de instrumento
para que a sociedade civil e o jornalismo exijam mais transparência na
condução das atividades públicas. O ranking servirá de referência para
que entes mal avaliados sejam democraticamente cobrados por
padrões mais adequados.

Sociedade 
civil e 

imprensa

Prefeitura 
avaliada

Comparação positiva entre entes avaliados: a apresentação dos
resultados sob a forma de um ranking estimulará a concorrência
democrática entre diferentes entes avaliados. Ademais, a comparação
estimula a autopromoção de eventuais resultados positivos no
ranking. O projeto possibilita o surgimento de redes de entes públicos
(particularmente de um mesmo poder, em mesmo nível da federação).

Prefeitura 
avaliada

Prefeitura 
avaliada

1

2

3



Municípios

(1) Franca, (2) São Joaquim da Barra, (3) Ituverava, (4) Guaíra, (5) Igarapava, (6) Miguelópolis, (7) Guará, (8)

Pedregulho, (9) Ipuã, (10) Patrocínio Paulista e (11) Ribeirão Preto

Estrutura

Abas (geral e saúde), dimensões e indicadores

Pontuação

D =
(𝑖1 × 𝑝1 + 𝑖2 × 𝑝2 + 𝑖3 × 𝑝3 +⋯) × 100

𝑝𝑚𝑑

ITGP =
(𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷3 +⋯) × 100

𝑝𝑚

D = Respectiva dimensão

i = indicador

p = peso

pmd = pontuação máxima que pode 

ser obtida na dimensão

pm = pontuação máxima que pode 

ser obtida

ITGP = Índice de Transparência

e Governança Pública





Despesas Valor (R$)

Folha de Pagamento e Encargos 12.349,98

Despesas Administrativas 656,10

Provisões (13º, férias e encargos) 1.797,30 

14.803,38 

Saldo Mensal -1.303,38

Receitas Valor (R$)

Contribuições mensais 12.250,00

13.500,00

2.000,00

Mantenedores Valor (R$)

G6 – Integrantes
ACIF, Cocapec, Unimed Franca, 

GRMI/Maçonaria, OAB Franca e 

Sindifranca

10.250,00

12.250,00

Outros contribuintes

Receitas eventuais 1.250,00




