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O que é um Observatório Social

Visando 
contribuir para 
a EFICIÊNCIA 

da gestão 
pública

É um espaço 
democrático e 

apartidário

Que reúne o 
maior nº de 
entidades 

representativas 
da sociedade civil

Atuando em favor 
da transparência 
e da qualidade na 

aplicação dos 
recursos públicos

Por meio do 
monitoramento 
das licitações 

municipais e de 
ações de 

educação fiscal



Rede OSB de Controle Social

OSB
• Articula e coordena Rede de 120 cidades em 

19 Estados

OSB

• Assegura disseminação da metodologia 
padronizada

• Oferece capacitação e suporte técnico

OSB
• Estabelece parcerias estaduais e nacionais 



• Portais da 
Transparência

• Capacitação dos 
Conselhos

• Indicadores da 
Gestão Pública

• Relatórios 
Quadrimestrais

• Palestras

• Concurso de 
Redação

• Semana da 
Cidadania

• Feirão do Imposto

• Teatro / fantoches

• Parcerias 
institucionais

• Licitações

• Cargos em 
Comissão

• Convênios

• Obras

• Processos

• Estoques

• Câmara Municipal

1- Gestão 
Pública

2-
Educação 

Fiscal

3- Ambiente 
de 

Negócios

4- Transpa-
rência

4 eixos de atuação da Rede OSB

• Capacitação das 

MPEs para que 

participem das 

licitações

• Divulgação das 

licitações

• Cadastro gratuito 

para empresas



Eixo Transparência
Proposições

Outras ações

Parcerias

PROPOSIÇÕES

• Monitoramento dos 
Portais da Transparência

• Monitoramento da 
Execução Orçamentária

• Capacitação dos 
Conselhos Municipais

• Eventos de apresentação 
dos Relatórios 
Quadrimestrais

4- Transpa-
rência

PARCERIAS

• CGU, MPE, Ethos

• TCU, TCEs

• SESI e Orbis

• Entidades empresariais

OUTRAS AÇÕES

• Estímulo à criação dos 
conselhos municipais e 
estaduais de Transparência e 
Controle Social

• Plataforma gratuita dos 
Indicadores da Gestão 
Pública

Patrocínio



Os IGPs são ferramentas que podem contribuir
significativamente para uma boa atuação dos Observatórios
nas esferas de monitoramento e controle contínuo da Gestão
Pública.

Ter a oportunidade de visualizar os dados da execução
orçamentária do município, reunidos de forma quantitativa e
comparados as indicadores sócio-econômicos, permite avaliar
se as políticas públicas, projetos sociais e investimentos
públicos locais estão contemplando – e de que maneira estão
contemplando – as principais necessidades a população.

Indicadores de Gestão Pública -
IGPs



Objetivos:

✓Oferecer subsídios para discussão com observadores, 

empresários, vereadores, secretários e conselheiros municipais, 

acerca da situação atual do município, comparando execução 

orçamentária com indicadores socioeconômicos.

✓Contribuir com o planejamento plurianual das prefeituras.

✓Contribuir com o plano de desenvolvimento econômico 

proposto por grupos empresariais (onde houver interesse).

✓Propor discussão com os candidatos à prefeitura sobre 

propostas de gestão pública que contemplem os IGPs.

Indicadores de Gestão Pública -
IGPs



IGPs Curitiba-PR

Dados gerais

Cidade Habitantes 

(2016)

IDHM 

(2016)

PIB per 

capita R$ 

(2014)

Receita total 

per capita R$ 

(2014)

Curitiba 1.893.997 0,823 42.314,71 3.734,22

Cuiabá 585.367 0,785 35.666,92 2.868,79

Florianópolis 477.798 0,847 37.546,22 3.008,67

Natal 877.662 0,763 22.128,84 2.472,02

Porto Alegre 1.481.019 0,805 43.457,67 3.924,52



IGPs Curitiba-PR

Dados gerais

Pela tabela anterior, podemos observar que Curitiba ocupa as 

posições abaixo, em relação às 4 capitais comparadas:

✓ 1º lugar em número de habitantes

✓ 2º lugar no IDHM, ficando abaixo de Florianópolis (embora se 

mantenha na classificação “muito alto”)

✓ 2º lugar no PIB per capita, ficando abaixo de Porto Alegre

✓ 2º lugar também na arrecadação municipal (receitas totais), 

ficando somente abaixo de Porto Alegre



IGPs Curitiba-PR

Receita total per capita em gráfico comparativo 



IGPs Curitiba-PR

Receita per capita referente IPTU em gráfico comparativo 



IGPs Curitiba-PR

Receita per capita referente ISS em gráfico comparativo 



IGPs Curitiba-PR

Receita per capita referente ICMS em gráfico comparativo 



IGPs Curitiba-PR

Quadro síntese dos gráficos de Receitas 
(dados de 2015)

Cidade Hab. (2016) Rec. Totais 

R$

IPTU R$ ISS R$ ICMS R$

Curitiba 1.893.997 3.734,22 224,41 527,45 422,95

Cuiabá 585.367 2.868,79 168,20 427,35 427,11

Florianópolis 477.798 3.008,67 316,75 470,23 301,50

Natal 877.662 2.472,02 98,70 296,66 336,54

Porto Alegre 1.481.019 3.924,52 229,37 508,03 466,69



IGPs Curitiba-PR

Quadro síntese dos gráficos de Receitas 
(dados de 2015)

Pela tabela anterior, podemos observar que Curitiba ocupa as 

posições abaixo, em relação às 4 capitais comparadas, na questão 

da arrecadação municipal :

✓ 3º lugar na arrecadação de IPTU, ficando abaixo de Florianópolis 

e de Porto Alegre

✓ 1º lugar na arrecadação de ISS

✓ 3º lugar na arrecadação via ICMS, ficando abaixo de Porto Alegre 

e de Cuiabá



IGPs Curitiba-PR

Despesa per capita com Administração, em gráfico comparativo 



IGPs Curitiba-PR

Despesa per capita com Saúde, em gráfico comparativo 



IGPs Curitiba-PR

Despesa per capita com Educação (Ensino Fundamental), em 
gráfico comparativo 



IGPs Curitiba-PR

Despesa per capita com Saneamento, em gráfico comparativo 



IGPs Curitiba-PR

Quadro síntese dos gráficos de Despesas 
(dados de 2015)

Cidade Habitantes 

(2016)

Administra-

ção R$

Saúde R$ Educação 

(Ensino

Fund.) R$

Saneamen-

to R$

Curitiba 1.893.997 278,57 784,15 455,79 133,79

Cuiabá 585.367 389,24 949,09 376,16 2,16

Florianópolis 477.798 785,32 579,58 327,76 57,23

Natal 877.662 100,84 621,83 232,21 0,00

Porto Alegre 1.481.019 251,39 982,48 229,09 544,41



IGPs Curitiba-PR

Quadro síntese dos gráficos de Despesas 
(dados de 2015)

Pela tabela anterior, podemos observar que Curitiba ocupa as 

posições abaixo, em relação às 4 capitais comparadas, na questão 

das Despesas por Função de Governo:

✓ 3º lugar nos gastos com a Administração Geral, ficando abaixo de 

Florianópolis e de Cuiabá – o que pode ser positivo

✓ 3º lugar também nos gastos com Saúde, ficando abaixo de Porto 

Alegre e de Cuiabá

✓ 1º lugar nos gastos com Educação – Ensino Fundamental

✓ 2º lugar nos investimentos em Saneamento Básico, ficando abaixo 

apenas de Porto Alegre, cujo investimento é bem acima da média



Caminho para acessar IGPs



Caminho para acessar IGPs

Clique aqui



Caminho para acessar IGPs

Após fazer o cadastro, 

será gerado login e 

senha, mediante os 

quais terá acesso 

gratuito ao SINGEP



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 e RS, TCU, CGU, MPE e APAJUFE)

▪ Alianças estratégicas em nível nacional para apoio aos OS nos seus 

Estados (CFC, OAB, Sindifisco, Fenafisco, ANABB)



Mantenedores

Patrocínio Projeto IGPs

Signatário



Apoiadores



Como mudar a cultura da corrupção



Obrigado!

secretaria@osbrasil.org.br

41 3307-7058


