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ÁREA LIVRE DE CORRUPÇÃO

O MENINO E A BOLA

http://www.youtube.com/watch?v=7UGKoFBaU
Oc
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Fundado em 02 de Junho de 2011, o Observatório Social de Campo Grande, mesmo
sabendo das dificuldades que enfrentaria, foi criado com o principal objetivo que é a
Educação Fiscal e o Controle Social.

Diversas entidades de classe e muitas pessoas que também tinham interesse, abraçaram
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Diversas entidades de classe e muitas pessoas que também tinham interesse, abraçaram
a causa e hoje são os apoiadores e mantenedores do Observatório Social de Campo
Grande.

Semanalmente ocorre as reuniões para traçar planos/ações de trabalho juntamente à
sociedade.

Em 2013, conseguimos a doação do espaço, pelo Sindifisco Nacional-DS/MS, onde
instalamos a nossa sede.



MISSÃO

“Despertar o espírito de Cidadania Tributária na
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“Despertar o espírito de Cidadania Tributária na
sociedade organizada, tornando-a proativa e
dotando-a de ferramentas adequadas para o
exercício do controle e da vigilância social,
visando conquistar justiça social e eficiência da
gestão pública de forma integrada à Rede de
Controle Social.”



VISÃO DE FUTURO

“Cidadãos conscientes dos seus direitos e
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“Cidadãos conscientes dos seus direitos e
deveres, proativos na prática do controle e
da vigilância social sobre a coisa pública,
garantindo assim a justiça social.”



VALORES

- Apartidarismo
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- Apartidarismo
- Transparência
- Inovação
- Efetividade
- Visão de longo prazo
- Comprometimento com a justiça social
- Alternância de Poder



PRINCÍPIO

“A justiça social só será alcançada quando
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“A justiça social só será alcançada quando
todos os agentes econômicos recolherem
seus tributos corretamente e os agentes
públicos os aplicarem com ética e eficácia.”



Conselho de Administração:

Presidente - Hugo de Oliveira
Presidente Assuntos Financeiros – Otavio Jacques
Vice Presidente Assuntos Institucionais e Alianças – Valdineir
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Vice Presidente Assuntos Institucionais e Alianças – Valdineir
Ciro de Souza
Vice presidente Assuntos Produtos e Metodologias – Alcendina
Candida Jardim
Vice Presidente de Assuntos de Controle Social - Gorete
Aparecida da Silva Sanches
1° Vice Presidente Suplente – Luiz Adalberto Philippsen
2° Vice Presidente Suplente – Rogerson Rimoli



Conselho Fiscal:

Membro Titular – Moacir Menin

osbrasil.org.br

Membro Titular – Moacir Menin
Membro Titular – Helio Sayama
Membro Titular – João Andrade de Alencar
Membro Suplente – Eder Arruda de Andrade
Membro Suplente – Antonio Cesar Campos
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QUADRO DE ASSOCIADOS

CATEGORIA Nº DE ASSOCIADOS VALOR ARRECADADO
DIRETORES 12 R$ 260,00

CONTRIBUINTES 15 R$ 270,00

MANTENEDORES 7 R$ 3.000,00

VOLUNTARIOS 40 -
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VOLUNTARIOS 40 -

TOTAL 74 R$ 3.530,00

O valor da arrecadação muda mensalmente, pois é uma contribuição espontânea.

São também mantenedores:
A Delegacia Sindical em MS do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil, que cede espaço para o funcionamento do Observatório, sem cobrança de aluguel;
O escritório de contabilidade MSC Contábil;
Rezen –Artes Gráficas
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LEI FEDERAL 12.527/2011

LAI

LEI FEDERAL 12.846/2013
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LEI FEDERAL 12.846/2013

LEI ANTICORRUPÇÃO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

ART. 5º ,31º E 37º
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HTTP://WWW.IMPOSTOMETRO.COM.BR



PREFEITURA MUNICIPAL
RECEITAS 2013
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R$ 2.335.786.214,81



PREFEITURA MUNICIPAL
DESPESAS 2013
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R$ 2.170.809.743,92
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RECEITAS X DESPESAS

DESCRIÇÃO SETEMBRO A DEZEMBRO/2013

Saldo acumulado até Agosto de 2013 R$ 2.434,81

DOAÇÕES DIVERSAS / R$ 12.300,00
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DOAÇÕES DIVERSAS /

MANTENEDORES

R$ 12.300,00

DESPESAS ADM / VIAGENS / CURSOS/

BANCÁRIAS

R$ 8.756,20

SALDO DEZEMBRO/2013 R$ 5.978,61



AÇÕES REALIZADAS PELO OS CAMPO GRANDE

Em setembro de 2013 finalmente foi assinado o convênio com a ANABB e o observatório
social de Campo Grande começou a receber R$ 2.000,00 (Dois mil reais ) de contribuição
para ajudar nas suas ações de fiscalização do dinheiro público.
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No mês de Setembro a UFMS enviou-nos uma minuta do plano de trabalho entre a UFMS
e o OSCG, para envio de estagiários do curso de direito par a atuarem no Observatório.

Após ambas as entidades acertarem o plano de trabalho, finalmente a minuta foi assinada
em Novembro de 2013, para iniciarem os trabalhos em 2014.

Em Outubro foi apresentado a 1ª Prestação de contas com a apresentação do relatório
das atividades do Observatório na Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.



Durante a semana tecnológica do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, o Presidente Dr Hugo de Oliveira, realizou uma palestra para
apresentar aos acadêmicos a importância do trabalho do Observatório para a sociedade
em geral, respondendo ao condite do Sr. Andrés Cheung, coordenador do Curso de
Engenharia.
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Foi disponibilizado a todos os associados do OSCG o Manual de Licitações, criado pela
PGE-RS, o qual foi de suma importância para o aprendizado dos estagiários do
observatório.

Os membros do Observatório Social, Otavio Jacques e Marcia Dias participaram do Curso
Ministrado pela Secretaria de Fazenda juntamente com a ESAF, Disseminadores de
Educação Fiscal, o qual agora poderá ser aplicado nos projetos para 2014.



O OSCG esteve presente no 4º Enos – que aconteceu em Curitiba nos dias 4,5 e 6 de
Novembro.
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REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO
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Reunião para discussão da minuta do
Convênio com o Ministério Público.
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DEZEMBRO/2013

Dia do não a corrupção, onde o OSCG foi
convidado pela rede de controle a
participar do 1º encontro das redes de

osbrasil.org.br

participar do 1º encontro das redes de
controle da região Centro Oeste, tendo
o Auditor Fiscal Antonio Cesar, membro
da nossa Diretoria, representando o
Observatório Social.



Uma das visitas do OSCG ao Ministério Público
afim de darmos prosseguimentos ao nosso
convênio .
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REUNIÕES DE DIRETORIA QUINZENAIS
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APRESENTAÇÃO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL
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ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES

Semanalmente os estagiários voluntários acompanham, desde Maio/2013, junto a
Prefeitura Municipal de Campo Grande a publicação dos Editais de Licitação, para que
possamos cadastrar no sistema todo o processo licitatório e enviarmos aos associados e
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possamos cadastrar no sistema todo o processo licitatório e enviarmos aos associados e
empresas cadastradas para o recebimento dos editais.

Quantidade de Licitação efetuadas pela Prefeitura: 87
Editais de Licitação analisados: 54 – corresponde a 37 %
Licitação não concluídas: 8
Presença do OSCG nos pregões: 54 – 37 %



ECONOMIA AOS COFRES PÚBLICOS

Nas licitações acompanhadas pelo OSCG, houve maior número de empresas
participantes e com isso uma maior economia ao nosso Município.
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Valor proposto em editais –R$ 75.709.929,55

Valor Contratado – R$ 32.889.654,28

Economia - R$ R$ 42.820.275,27 - 56 % de redução



PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Foram enviados ofícios para a CECOM - Central de Compras da Prefeitura Municipal
de Campo Grande, para esclarecimentos sobre alguns apontamentos nos editais de
licitação.

•Foi solicitado junto ao CECOM, cópia de todas as atas de julgamento dos pregões
presenciais de Setembro a Dezembro de 2013, e o mesmo foi atendido
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presenciais de Setembro a Dezembro de 2013, e o mesmo foi atendido
imediatamente.

•No mesmo ofício foi solicitado, o relatório das dispensas de licitações, porém esse
ainda não foi atendido.

•Ao secretário de Administração do Município foi solicitado o motivo pelo qual o
portal da prefeitura ainda não disponibiliza os editais para download, ainda não
atendido.

•Ao Prefeito Municipal foi solicitado que se cumpra a Lei de Acesso à Informação,
porém não fomos atendidos.



UTILIDADE PÚBLICA

O Observatório Social de Campo Grande, entrou com pedido
junto à Câmara Municipal para o reconhecimento de entidade
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junto à Câmara Municipal para o reconhecimento de entidade
sem fins lucrativos para a Utilidade Pública.
No entanto, até o presente momento, não entrou em pauta de
votação ainda.



Mantenedores:
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Apoiadores:
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Em nosso quadro de associados temos uma média de 50 associados entre voluntários
e contribuintes, entre eles auditores, médicos, advogados, engenheiros, professores,
empresários, universitários, etc...



VENHA SER UM VOLUNTÁRIO VOCÊ TAMBÉM

Observatório Social de Campo Grande/MS
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Observatório Social de Campo Grande/MS
Av. Hiroshima, nº 619 - Vila Nascente
Fone: 67-3326-7279
Email: oscgms@hotmail.com
Site: www.observatoriosocialdobrasil.org.br



ENCERRAMENTO

HINO DA CIDADANIA
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http://www.youtube.com/watch?v=vA2z2S907TU



O OSCG CONVIDA A SOCIEDADE CAMPOGRANDENSE PARA A SUA
“2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS”

PALESTRA: “ EDUCAÇÃO FISCAL E CONTROLE SOCIAL”

Com ANTONIO CESAR DE CAMPOS
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Com ANTONIO CESAR DE CAMPOS
Auditor da Receita Federal do Brasil

PARTICIPE
Data: –.......Hs
Local: .

Apoio:
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