
Relatório Quadrimestral

Prestação de Contas Setembro à Dezembro / 2019



Planejamento 

Estratégico

1 2 3



Os 4 Eixos de Atuação

Transpar
ência



Resumo das correspondências

emitidas/ recebidas

GT 
Licitação

& 
Contratos

GT 
Conselhos

GT 
Legislativo

GT 
Transparência

Administrativo

Ofícios 
encaminhados 1 4 1 0 3

Respondidos 
ou concluídos 1 4 0 0 3

Pedidos de 
Acesso a 

Informação
0 0 0 87 0



“Lei de acesso à informação (2011)

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e

entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a

identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

● §1 Para o acesso a informações de interesse público, a

identificação do requerente não pode conter exigências

que inviabilizem a solicitação.

● §2 Os órgãos e entidades do poder público devem

viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de

acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.

● §3 São vedadas quaisquer exigências relativas aos

motivos determinantes da solicitação de informações de

interesse público.



Nossa atuação
GT Licitação

Análise de licitações no período

•# chamadas pública

•# concorrências

•# dispensas

•# inexigibilidades

•# leilões

•# pregões eletrônicos

•# pregões presenciais

•#tomadas de preço

•#licitações

Licitações extraídas do site da prefeitura entre 

Nov/2018 e Maio/2019: 800 licitações 

Licitações filtradas para análise: 50 licitações

Percentual de licitações com manifestações: 18% (9)



Nossa atuação
GT Licitação Resultado

Ofício nº 82 – Impugnação do edital da Subsecretaria de 

Patrimônio Imobiliário da SMF:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA CEL/PRÓPRIOS Nº 

CN 20/2019

Referente à Seleção de Concessionário para a gestão e

exploração do museu do amanhã pelo prazo de 15 anos

• Processo em análise pelo TCM-Rio

• Status do edital: CANCELADO

• Economia no valor de R$1.461.700,00



Nossa atuação

Participação em:

GT Conselhos

• Assembleia do Conselho Municipal de 

Acompanhamento & Controle Social do 

FUNDEB

• Assembleia do Conselho Municipal de 

Assistência Social

• Assembleia do Conselho Municipal de Saúde

• Assembleia do Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar



Nossa atuação
GT Transparência

● Análise do site da Secretaria Municipal de Saúde sobre a consistência das

informações prestadas aos cidadãos

○ 87 pedidos de acesso a informação realizados

○ 68 respostas até o momento*

* referente a data da elaboração deste documento em 17/12/019

Percentual de respostas 

recebidas: 78%



Nossa atuação

● Reuniões online com os voluntários para a

realização das atividades MonitLegis

● Avaliação do site da câmara de vereadores do

município do Rio de Janeiro

● Relatório de controle de faltas dos vereadores

referente ao período de maio a novembro de

2019 (Ofício nº85/2019)

GT Legislativo
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Nossa atuação
Reuniões – Palestras – Entrevistas – Eventos

● Reuniões externas com MPF, CGM, GEFE, GTCS, Gabinete da SUBREG, Subsecretaria de

Transparência da Prefeitura, Conselho Ética Saúde II, Atenção Primária e IDC

● 21 Reuniões internas (GTs, Coordenadores, Conselho Fiscal, gerais)

● 5 Reuniões do Conselho de Administração

● Palestras de educação fiscal para alunos da rede municipal (com GEFE)

● Palestras OSB-Rio para alunos da UVA

● Capacitação 

● Eventos: Hackfest, Todos pela Transparência MPRJ, Irradiando Controle e

GIRO 2020 Casa Fluminense

● Treinamento OCF e Capacitação MonitLegis



Nossa atuação
Ações conjuntas

Assinatura

do termo de 

parceria com 

IDC 

(Out/2019)

Evento de 

sensibilização 

ao dia 

internacional de 

combate a 

corrupção em 

parceria com 

CRCRJ, GEFE e 

PVCC 

(Dez/2019)

I Encontro dos Observatórios 

Sociais do Brasil no Estado do Rio 

de Janeiro em Teresópolis 

(Out/2019)



Nossa atuação
Ações

Apresentação Institucional do OSB-Rio na UVA (Out/2019)

Participação no I 

Encontro de 

Estudantes e Jovens 

Lideranças de 

Ciências Contábeis 

(Out/2019)

Reuniões do 

Conselho de 

Administração 

(Set- Dez/2019)



Nossa atuação
Ações

OSB-Rio na comissão 

avaliadora do Hackfest

(Out-Dez/2019)

Reunião com a 

Secretaria da Casa 

Civil e Subsecretaria 

de Transparência da 

Prefeitura do RJ 

(Out/Dez)

Palestra "A 

importância dos 

portais de 

transparência para 

o controle social" 

no evento TODOS 

PELA 

TRANSPARÊNCIA

(Set/2019)



Nossas Contas
Balancete
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SETEMBRO/2019

NOVEMBRO/2019

OUTUBRO/2019

DEZEMBRO/2019



Mantenedores

Mantenedores, parceiros

& acordos institucionais
Parceiros
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Acordos institucionais
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