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MINIGUIA – COMO CONSTITUIR UMA 

ONG PARA EXERCER O CONTROLE SOCIAL 
(versão jan./2015) 

 
 
 

 
Prezado Cidadão Fiscal,  
 
Depois do grande sucesso do lançamento do Miniguia Prático da Lei de Acesso à 
Informação, disponível gratuitamente para download no nosso site www.ossj.org.br, com 
a finalidade de responder aos diversos interessados em criar uma ONG para exercer o 
Controle Social – fiscalização da gestão pública pela sociedade – em sua cidade, que nos 
procuram periodicamente, resolvemos editar este Miniguia - Como Constituir uma ONG 
para Exercer o Controle Social, com base na experiência do Observatório Social de São José 
(OSSJ), relatando, sobretudo, os erros e acertos deste processo. 
 
Inicialmente, cabe esclarecer que o Controle Social é uma experiência relativamente nova 
no Brasil.  Como é consabido, o país ainda é pouco auditado, pois está longe do 
quantitativo ideal de Auditores por habitantes, de modo que é imprescindível a idealização 
de ações que buscam a conscientização coletiva da necessidade do pleno exercício da 
Cidadania – que vai muito além de ser Eleitor e Contribuinte –, isto é, todos precisam se 
tornar um Cidadão Fiscal, um verdadeiro Auditor Social. Quem, em perfeito juízo, daria 
uma procuração e um cheque em branco para um terceiro sem fiscalizá-lo, sem exigir uma 
prestação de contas completa?  Infelizmente, nós brasileiros, fizemos isso todos os dias.  
Por essa omissão, estamos pagando um preço altíssimo... 
 
Os Observatórios Sociais são um excelente exemplo de ambiente propício e efetivo para 
desenvolver o Controle Social.  Tal experiência, entretanto, não é a única no Brasil nem 
detém o monopólio deste mister, pois há diversas outras ONG, Movimentos, Fóruns, 
Campanhas e, inclusive, iniciativas individuais, com metodologias e resultados excelentes.  
Portanto, o ideal na criação de uma ONG é a busca das experiências mais exitosas, bem 
como a identificação das principais dificuldades enfrentadas e dos erros cometidos 
durante o processo. 
 
Caso desejar contribuir com sugestões para as próximas versões, bem como receber as 
atualizações, favor se manifestar por meio do e-mail contato@ossj.org.br. 

Bom Proveito! 
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Pressupostos Corretos e Equivocados do Controle Social 
 
Antes de qualquer ação neste sentido, a fim de garantir uma gênesis sustentável do projeto, faz-se 
necessário avaliar alguns – poder-se-ia enumerar diversos outros - dos pressupostos corretos e 
equivocados para a realização do Controle Social: 

 

PRESSUPOSTOS CORRETOS PRESSUPOSTOS EQUIVOCADOS 

Promoção do interesse coletivo. Promoção do interesse pessoal. 

Anseio por valores como altruísmo, empatia, 
interesse público, aprendizado contínuo, 
humildade, etc. 

Desejos egoísticos, antipatia, orgulho, 
interesses pessoais ou forte ambição por 
poder e fama. 

Foco em melhoria dos processos, na gestão 
transparente, racional e eficiente dos 
recursos, no combate à corrução e 
efetividade na prestação de serviços 
públicos. 

Foco em pessoas ou partidos, com o objetivo 
reprovar suas ações, bem como de persegui-
los e expô-los à opinião pública. 

Apartidário. Partidário ou antipartidário. 

Atuação constante e imparcial, 
independente da pessoa ou partido “a”, “b” 
ou “c” que estiver governado. 

Atuação inconstante e parcial, de acordo com 
a pessoa ou partido “a”, “b” ou “c” que estiver 
governado. 

Não efetivação de pré-julgamentos, nem 
mesmo com comentários privados ou 
públicos, inclusive em redes sociais. 

Efetivação de pré-julgamentos de “a”, “b” ou 
“c” e/ou generalizações, como se todos 
fossem corruptos, vendendo uma imagem de 
santo ou sem reconhecimento dos próprios 
erros. 

Postura crítica, porém confiante de que se 
todos contribuirmos com pequenas ações 
poderemos fazer a diferença. 

Postura destrutiva, desmotivadora, 
especialmente diante das dificuldades ou de 
quadros negros das mazelas da gestão 
pública. 

Pacifista e promotor da união, do diálogo e 
da busca da melhor alternativa, ainda que 
não a ideal. 

Fomentador da discorda, da desunião e 
intransigente. 

Consciente de que as verdadeiras colheitas 
(mudanças) poderão ocorrer após um longo 
período de que perpassa o plantio da 
semente e o cultivo (diversas ações 
contínuas e gradativas). 

Desejo descontrolado de promoção das 
mudanças imediatamente, com 
implementação de medidas radicais. 

Foco voltado, principalmente, para melhoria 
do presente e do futuro. 

Foco no passado, saudosista, reprovando 
ações ou omissões, com cunho totalmente 
infrutífero. 

Atuação voltada para ações no atacado, que 
produzem maiores resultados, estancam os 
gargalos, evitam a recorrência e perpetuam 
os controles, em face das limitações de 
recursos financeiros e humanos. 

Atuação no varejo, em casos individuais, com 
pouco ou nenhum resultado efetivo, que 
absorvem todos os recursos financeiros e 
humanos. 
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Respeito às leis e às decisões judiciais. Adepto à anarquia. 

Disposição em contribuir com a melhoria do 
processo e dos sistemas, com apresentação 
de oportunidades de melhoria e 
reconhecimento dos pontos positivos. 

Disposição limitada a apontar as falhas e os 
pontos negativos. 

Discussões e debates respeitosos e cordiais, 
sempre focados em ideias e/ou ideais. 

Discussões e debates com foco pessoal, 
desrespeitosos, caluniosos e infrutíferos.  

 
 
QUAL É O PRIMEIRO PASSO?  Identificação de INTERESSADOS. 
 
Como dizia o poeta, “uma andorinha só não faz verão”.  Dá mesma forma, o Controle Social, para 
ser profícuo e contínuo, necessariamente, precisará do envolvimento de diversos atores, com os 
mais variados perfis e formações, e da maior quantidade de segmentos da sociedade civil, 
sobretudo da organizada.  Aqui está o primeiro requisito necessário para constituição da ONG.   
 
Cidadãos Interessados 
 
Dessa forma, sugere-se, inicialmente, a identificação de outros cidadãos do Município 
interessados em participar da criação de uma ONG para fiscalização da gestão pública municipal, 
que não possuam vínculo político-partidário. Um bom ponto de partida podem ser as redes 
sociais.  Em São José, por exemplo, criamos um grupo no facebook chamado de “Controle Social 
do Município de São José/SC”, acessível em https://www.facebook.com/groups/controlesocialsj/, 
que hoje já conta com quase 5.000 membros.   Uma outra alternativa, é a criação de um grupo no 
whatsapp, como fez o Observatório Social de Sorocaba, para interação entre os potenciais 
membros. 
 
Entidades Interessadas 
 
É imprescindível que um dos interessados na criação da ONG seja designado para levantar os 
dados (nome, presidente, endereço completo, e-mail, telefone) de todas as entidades da 
Sociedade Civil Organizada existentes no Município, de todos os segmentos, sem exclusão de 
nenhuma.  Por exemplo, aqui em São José, nos surpreendemos com o quantitativo de entidades 
que levantamos.  Entre elas, arrolamos igrejas, universidades, associações comerciais, sindicatos, 
federações, cooperativas, associações de bairro, conselhos comunitários, conselhos de segurança, 
movimentos, fóruns, conselhos sociais, universidades, clubes de serviços (Rotary, Lions Clube, 
Maçonaria, Adhonep, Gideões Internacionais, etc.), entidades de classe (OAB, CRC, CREA, CAU, 
CRA, CORECON, etc.).   
 
Também, deve-se manter um cadastro das autoridades locais, incluindo, Prefeito, Vice-Prefeito, 
Secretários, Presidente da Câmara Municipal, Vereadores, Promotores de Justiça, Delegado de 
Política Civil, Comandante da Polícia Militar, etc. Ainda, importante levantar todos os meios de 
comunicação que atuam na cidade, como os jornais regionais e locais, os canais de TV, as rádios, 
os blogs, que serão contatados para divulgação dos eventos marcados para criação da ONG. 
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E AGORA, QUAL O PRÓXIMO PASSO?  Busca de REPRESENTATIVIDADE e RECURSOS HUMANOS e 
FINANCEIROS. 
 
Neste momento, acreditamos que o grupo de interessados em constituir a ONG de Controle Social 
tenha aumentado para, no mínimo, três pessoas.  Com o grupo no facebook ou whatsapp e os 
contatos das entidades, pode-se pensar em realizar uma REUNIÃO PRELIMINAR ou, de acordo 
com as condições, uma PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO. 
 
A REUNIÃO PRELIMINAR, se for escolhido este encaminhamento, terá o objetivo de identificação 
de INTERESSADOS para participarem na organização das próximas etapas.  A PALESTRA DE 
SENSIBILIZAÇÃO, por sua vez, com a participação de um palestrante de uma ONG existente (p.e. 
um Observatório Social), deverá ser amplamente divulgado, via meios de comunicação e redes 
sociais, bem como encaminhado carta-convite, por meio dos Correios, para todas as entidades da 
Sociedade Civil Organizada existentes no Município, que foram previamente mapeadas. 

 
Da PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO deverá resultar em constituição de uma COMISSÃO PARA 
CRIAÇÃO DA ONG DE CONTROLE SOCIAL no Município, além do levantamento de compromissos 
de entidades, empresas e pessoas físicas interessadas em contribuir financeira ou tecnicamente, 
com valor definido, por período mínimo de 12 meses, quando ONG vier a ser constituída. 
 
A COMISSÃO PARA CRIAÇÃO DA ONG DE CONTROLE SOCIAL no Município terá como 
responsabilidade identificação de novos contribuintes, até atingir o valor mínimo de R$ 5.000,00 
mensais; a organização de uma diretoria, composta de diretoria executiva, conselho fiscal e 
conselho deliberativo, sendo que este último deverá ser integrado por representantes de, no 
mínimo, 10 segmentos da sociedade civil organizada; elaboração de um projeto de Estatuto Social;  
publicação de edital convocando assembleia de constituição, aprovação de estatuto, eleição e 
posse da diretoria. 
 
Enfatiza-se que a participação de diversos segmentos da sociedade na composição do conselho 
deliberativo, além da representatividade e dos cidadãos desses setores se sentirem integrantes da 
ONG, neutralizará eventuais interferência de um ou mais segmentos, que podem estar 
contaminados, ou que tentarão limitar ou minimizar as ações fiscalizatórias devido a conflitos de 
interesses. 
 
Os integrantes da diretoria executiva, por sua vez, devem ser escolhidos, criteriosamente, de 
acordo com o interesse pela causa, o conhecimento técnico da área e a disponibilidade de um 
tempo para reuniões periódicas.   A figura do diretor ou consultor jurídico, com alguma 
familiaridade com a gestão pública, é indispensável, imprescindível.  Enquanto não for identificado 
um estudante ou profissional da área do direito, que atuará em todas as etapas da atividade da 
ONG, dando segurança jurídica em todas as decisões e encaminhamentos, deve-se preferir adiar 
as próximas etapas. 

 
Sem RECURSOS FINANCEIROS a ONG não conseguirá nem os registros legais necessários.  
Portanto, como não se deve, em regra, buscar recursos públicos, sobretudo do Município que será 
fiscalizado, a fim de garantir a independência e imparcialidade da atuação, a sociedade que 
pretende dispor de uma estrutura de fiscalização também deverá mantê-la, financiá-la.  Com uma 
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receita de R$ 5.000,00 mensais, a ONG já poderá locar uma sala, comprar equipamentos e 
contratar um gestor executivo. 
 
Recomenda-se que a mobilização para obter o compromisso financeiro, por período mínimo de 12 
meses, seja realizada antes da constituição da ONG, pois, neste caso, as entidades, empresas ou 
pessoas físicas se sentirão partícipes, atores do processo de criação.  A posteriori, o 
convencimento será muito mais difícil, pois se sentirão meros coadjuvantes, além do fato de que 
isso ocorrerá simultaneamente ao desenvolvimento das atividades da ONG, podendo 
sobrecarregar os dirigentes e prejudicá-las. 
 
Além disso, também se pode viabilizar junto com as entidades, empresas e pessoas físicas 
interessadas, a doação de bens (notebook, impressora, escrivaninhas, cadeiras, mesa de reunião, 
etc.), de serviços (contabilidade, assessoria jurídica, fotografia, filmagem, etc.), ou, ainda, 
viabilização de local para a sede da ONG, tanto para a fase de instalação quanto para a 
manutenção da entidade. Para isso, pode-se utilizar o formulário criado pelo Observatório Social 
de São José (OSSJ). 
 
Com os RECURSOS HUMANOS e FINANCEIROS garantidos, a COMISSÃO poderá convocar a 
assembleia de constituição, aprovação de estatuto, eleição e posse da diretoria.  Novamente, é 
importante mobilizar todos os meios de comunicação, enviar convites, via Correio, para as 
entidades e empresas, bem como convocar os interessados por meio das redes sociais.  
Disponibilizamos, em anexo, modelos da carta-convite, do cadastro de associados, do Estatuto 
Social e da Ata.  Para o dia da assembleia de constituição, é importante já ter uma chapa contendo 
o nome dos interessados em participar da diretoria da ONG, com o objetivo de garantir o êxito do 
evento.  Também, não se deve esquecer de fazer constar do Estatuto Social o endereço da sede da 
ONG, ainda que provisório, uma vez que a RFB não expedirá o CNPJ sem essa informação.   
 
Depois deste evento, deve-se encaminhar os registros legais necessários, principalmente, no 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca; na Agência da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB), para obtenção do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); no 
Município, para expedição do Alvará de Funcionamento; e no banco, para abertura da conta 
corrente.   
 
Também, é imprescindível que todos os documentos, principalmente os comprovantes de 
pagamento (recibos de taxas, notas fiscais, etc.) e extratos bancários, sejam remetidos, já no mês 
de constituição, para a empresa de contabilidade, a fim de que sejam providenciados os registros 
necessários e, sobretudo, cumpridas as obrigações fiscais acessórias, evitando irregularidades e, 
com isso, a aplicação de sanções. 
 
Síntese das Etapas para Constituição da ONG para o Controle Social 

 

ETAPAS 

1. Identificação de INTERESSADOS em constituir a ONG, principalmente por meio das redes 
sociais. 

2. Levantamento dos dados (nome, presidente, endereço completo, e-mail, telefone) de todas 
as entidades da Sociedade Civil Organizada existentes no Município. 

3. Criação de um cadastro das autoridades locais e dos meios de comunicação que atuam na 
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cidade. 
4. Realização de REUNIÃO PRELIMINAR com o objetivo de identificação de INTERESSADOS para 

participarem na organização das próximas etapas. 
5. Realização de uma PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO com a participação de um palestrante de 

uma ONG existente (p.e. um Observatório Social). 
6. Constituição de uma COMISSÃO PARA CRIAÇÃO DA ONG DE CONTROLE SOCIAL no 

Município, para viabilizar os RECURSOS HUMANOS e FINANCEIROS que viabilizarão a criação 
da ONG. 

7. Elaboração da Minuta do Estatuto Social da ONG. 
8. Criação de uma lista com os interessados em participarem da Diretoria da ONG. 
9. Publicação do Edital de convocação da assembleia de constituição, aprovação de estatuto, 

eleição e posse da diretoria. 
10. Ampla divulgação da assembleia de constituição da ONG, com remessa de cartas-convites via 

Correios e disponibilização de release para a mídia. 
11. Após a assembleia de constituição, providenciar os registros legais necessários. 
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TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
XXXXXXXXXXXXXXXXX E A COMISSÃO PARA CRIAÇÃO 
DA ONG DE CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE 
XXXX.  
 

De um lado o(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com em sede à Rua/Avenida XXXXXXX, nº 
XXX, Bairro XXXX, CIDADE, ESTADO, CEP XXXXX-XXX, neste ato, representada por seu Presidente 
XXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n° XXXXXXX-X, inscrito no CPF sob nº XXX.XXX.XXX-
XX, e de outro lado a COMISSÃO PARA CRIAÇÃO DA ONG DE CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO 
DE XXXX,  representada pelo seu Coordenador XXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n° 
XXXXXXX-X, inscrito no CPF sob nº XXX.XXX.XXX-XX, doravante chamado simplesmente 
COMISSÃO, celebram o presente Termo de Cooperação, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO FINANCEIRO 
Considerando a necessidade de criação de uma ONG DE CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE 
XXXX, em prol da comunidade local por meio de ações de fiscalização da gestão pública e de 
educação fiscal, contribuindo para a transparência e a melhor qualidade na aplicação dos recursos 
públicos, bem como pelas ações de mobilização das empresas para inserção no mercado de 
compras públicas, a XXXXXXXXXXXXX se compromete a realizar um aporte financeiro mensal de 
R$ XXXX,XX (XXXX reais), à (ONG DE CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE XXXX), atualmente 
em processo de constituição. 
 
Parágrafo 1º: O valor será repassado por meio de depósito ou transferência bancária para a conta 
corrente do ONG DE CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE XXXX, mediante recibo de doação 
entregue até o dia X (xxxx) de cada mês, por um período mínimo de 12 (doze), meses partir do 
mês subsequente à formalização dos Registros da Entidade nos órgãos competentes e no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica. 
Parágrafo 2º. Após a formalização dos Registros com Pessoas Jurídica, a ONG DE CONTROLE 
SOCIAL NO MUNICÍPIO DE XXXX, por seu presidente, assinará termo de adesão e compromisso de 
cumprimento do presente Termo, como condição para início dos repasses citados no parágrafo 
anterior. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO TÉCNICA 
Considerando a necessidade de criação de uma ONG DE CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE 
XXXX, em prol da comunidade local por meio de ações de fiscalização da gestão pública e de 
educação fiscal, contribuindo para a transparência e a melhor qualidade na aplicação dos recursos 
públicos, bem como pelas ações de mobilização das empresas para inserção no mercado de 
compras públicas, a XXXXXXXXXXXXX se compromete a apoiar o trabalho da ONG DE CONTROLE 
SOCIAL NO MUNICÍPIO DE XXXX, oferecendo gratuitamente, mediante planejamento, os 
seguintes serviços de sua equipe técnica: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONTRAPARTIDA  

APÊNDICE 1 

Modelo de Cooperação 
Financeira ou Técnica  
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A ONG DE CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE XXXX, em contrapartida, se compromete a 
oferecer monitoramento das contas públicas municipais, avaliando licitações, acompanhando a 
execução de contratos e demais atos públicos que envolvam despesas e investimentos financeiros 
e suas implicações legais e éticas. Compromete-se, também, a realizar eventos de capacitação de 
empresas para participação nos processos licitatórios, divulgando os editais às empresas.  
 
Parágrafo único: A ONG DE CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE XXXX emitirá relatório de 
prestação de contas anual evidenciando as ações realizadas e os resultados alcançados a partir do 
apoio da XXXXXXXXXXX, além de divulgar a logomarca da mesma em seu website e em todo 
material de divulgação, junto aos demais mantenedores da ONG DE CONTROLE SOCIAL NO 
MUNICÍPIO DE XXXX.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO ZELO  
As partes se comprometem a zelar mutuamente pela imagem e bom nome de uma e outra, 
ficando esclarecido que não haverá vínculo comercial ou responsabilidade solidária do ONG DE 
CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE XXXX por qualquer ato da XXXXXXXXXXX, e vice-versa, 
tratando o presente TERMO DE COOPERAÇÃO, nos estritos limites das cláusulas aqui expostas.  
 
Parágrafo único: Não se estabelece qualquer vínculo de emprego, solidariedade, subsidiariedade 
ou a qualquer título, dos seus prepostos e ou funcionários da XXXXXXXXXXX para com a ONG DE 
CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE XXXX, e vice versa, ficando de inteira responsabilidade da 
respectiva empregadora em arcar com eventuais encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  
O presente TERMO DE COOPERAÇÃO vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da data do 
primeiro aporte mensal na conta bancária do ONG DE CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE XXXX 
e poderá ser renovado caso haja manifestação expressa das partes, no prazo de 30 (trinta) dias de 
antecedência. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO  
As partes elegem o Foro XXXXXXX, Estado XXXXXX, para dirimir quaisquer conflitos derivados do 
presente TERMO DE COOPERAÇÃO que não possam ser solucionados pela via administrativa.  
 
E, por estarem assim acordados, assinam o presente TERMO DE COOPERAÇÃO em 2(duas) vias, de 
igual teor e forma, e para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo identificadas..  

CIDADE-UF, XX de XXXXX de 201X. 
_____________________ 

XXXXXXXXXXXXXX 
______________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX 
COMISSÃO PARA CRIAÇÃO DA ONG DE CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE XXXX 

Testemunhas: 
______________________________ 

 
______________________________ 

Nome: Nome: 
RG: RG: 
CPF: CPF: 
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COMO POSSO AJUDAR O OBSERVATÓRIO SOCIAL DE xxxxxxx? 
Assinale com um “X” o produto, bem ou serviço que você poderá doar para contribuir com a continuidade e ampliação das 

ações do Observatório Social de xxxxx: 
 

1 – MATERIAIS PUBLICITÁRIOS 
- (   )  impressão de folders 
- (   )  confecção de adesivo 
- (   )  confecção de banners 
- (   )  confecção de lona para outdoor 
- (   )  camisetas personalizadas 
- (   )  pintura de faixas e cartazes 
- (   )  design de materiais publicitários 
- (   )  comunicação visual  
 
2 – MULTIMÍDIA 
- (   )  gravação do vídeo institucional 
- (   )  produção e edição do vídeo com o hino oficial dos 

Observatórios Sociais (versão da cidade) 
- (   )  criação de vídeos para campanhas 
- (   )  produção de vinhetas para campanhas 

 
3 – COMUNICAÇÃO E MARKETING 
- (   )  elaboração do plano de marketing 
- (   )  produção de matérias jornalísticas 
- (   )  elaboração do Boletim Informativo 
- (   )  contatos jornalísticos 
- (   )  disponibilização de espaço em outdoor 
- (   )  disponibilização de espaços em mídias (Jornal, Revista, 

TV e Rádio) 
 
4 – TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 
- (   ) curso de licitações 
- (   ) curso de direito constitucional e administrativo 
- (   ) curso de técnica legislativa 
- (   ) curso de orçamento público 
- (   ) curso de fortalecimento dos Conselhos Municipais 
- (   ) curso de controles da administração pública 
- (   ) curso de desenvolvimento de projetos 
 
5 – MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA 
- (   )  material de papelaria em geral 
- (   )  material de higiene e limpeza 
- (   )  produtos alimentícios (água, café, chá e açúcar) 
 
6 – RECURSOS HUMANOS 
- (   )  Estagiário (1 Salário Mínimo) 
 

7 – CONTRIBUIÇÃO MENSAL 
- (   ) Contribuição de R$ 10,00 mensais 
- (   ) Contribuição de R$ 30,00 mensais 
- (   ) Contribuição de R$ 50,00 mensais 
- (   ) Contribuição de R$ ________ mensais 
 Forma:  (  ) Cartão de crédito  (  ) Transferência bancária 
              (   ) Boleto bancário (contribuições acima de R$ 30,00) 

8 – CONSULTORIA E ASSESSORIA 
- (   ) Criação do Planejamento Estratégico 
- (   ) Criação do Plano de Negócio 
- (   ) Emissão de Parecer Jurídico 
- (   ) Emissão de Análise de Edital de Licitação 
- (   ) Emissão de Análises Técnicas 
 
9 – INFORMÁTICA 
- (   )  material de consumo (tonner e cartucho) 
- (   )  fornecimento de cd e dvd virgens 
- (   )  doação de equipamentos e acessórios 
- (   )  manutenção de notebook e impressoras 
- (   )  manutenção de rede 
- (   )  desenvonvimento de software 
 
10 – EVENTOS PÚBLICOS 
- (   )  organização de eventos 
- (   )  disponibilização de espaço  
- (   )  sonorização 
- (   )  filmagem e edição do vídeo 
- (   )  cobertura fotográfica 
- (   )  segurança e limpeza  
- (   )  coffee break/coquetel 
- (   )  translados locais 
- (   )  hospedagem (palestrante) 
- (   )  restaurante/pizzaria (palestrante) 
- (   )  recepção de evento 
- (   )  decoração 
- (   )  entretenimento/hino nacional/hino municipal 
- (   )  cadeiras/mesas/utensílio para eventos 
- (   )  confecção de medalhas/placas/troféus 
- (   )  fornecimento de pastas/canetas/camisetas/brindes 
- (   )  mestre de cerimônias 
 
11 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
- (   )  aluguel (R$ 700,00) 
- (   )  condomínio (R$ 250,00) 
- (   )  luz (R$ 70,00) 
- (   )  telefone (R$ 150,00) 
- (   )  internet (R$ 80,00) 
- (   )  serviços postais (R$ 80,00) 
- (   )  serviços cartorários (R$ 50,00) 
- (   )  serviços contábeis (R$ 200,00) 
- (   )  serviços chaveiro e/ou carimbo 
- (   )  limpeza quinzenal da sede 
 
12 –  PORTAL DA ONG 
- (   )  desenvolvimento/aperfeiçoamento do site 
- (   )  provedor de acesso 

APÊNDICE 2 

Modelo de Formulário 

para Apoiadores  
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Cidade, dia de mês de ano. 

 
 
Ao Ilmo. Sr.  
Fulano de Tal 
Presidente do Sindicato das Indústrias ... 
Endereço completo - Bairro 
CEP – Cidade - UF 
 
 
Ref.: Convite para ato de fundação do Observatório Social de xxxx 

 
 

Os OBSERVATÓRIOS SOCIAIS, presentes em diversos Municípios Brasileiros, 
foram criados pela iniciativa de representantes da Sociedade Civil Organizada que, 
descrentes do discurso contra a alta carga tributária brasileira, aliada aos escândalos de 
corrupção e da má qualidade na aplicação dos recursos públicos, resolveu tomar atitudes 
para estimular a cidadania e a ética, por meio da criação da Entidade em suas Cidades.  

 
A ferramenta de controle social sobre os gastos públicos, chamada de 

Observatório Social, já levou inúmeros municípios a economizar milhões de reais nos 
últimos anos. Atualmente, já se encontra instalado e em funcionamento em mais de 80 
Municípios, contando com mais de 1500 voluntários das mais diversas áreas de formação e 
profissões. 

 
Por entender que a nossa cidade não pode ficar alheia a esse movimento, que já 

é de proporções nacionais, diversas entidades da Sociedade Civil Organizada e Cidadãos .... 
(gentílico), representados por meio desta Comissão Organizadora, convidam V.Sa., e toda 
equipe desta Entidade, para a Assembleia de fundação do OBSERVATÓRIO SOCIAL DE 
XXXXXX,  a ser realizada no dia xx de xxxxxxx de xxxx (xxxxxxxx-feira), às 19 horas, no 
Auditório da XXXXXXXXXX, situado na avenida xxxx xxxxx, nº 64, bairro xxxxxxx. 

         
 Atenciosamente, 

 

Sicrano de Tal 
Coordenador da Comissão Organizadora do 

Observatório Social de São José – SC 
 

APÊNDICE 3 
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Observatório  Social  
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OBSERVATÓRIO SOCIAL DE XXXXXXX – OSXXX 
ESTATUTO SOCIAL 

 

CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE e FINALIDADE 

 

Art. 1º O OBSERVATÓRIO SOCIAL DE XXXXXXX - designado pela forma abreviada de OSXXX -, é 
uma associação com personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com prazo de 
duração por tempo indeterminado, com sede e foro no Município e Comarca de XXXXXXX, Estado 
de Santa Catarina, na avenida Presidente Kennedy, 1.333, Sala 502, Edifício Presidente, bairro 
Campinas. 
Parágrafo único. O OSXXX é regido pelo presente estatuto, pelo Código Civil e pelas demais 
disposições legais aplicáveis, podendo se configurar como uma Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público - OSCIP, nos termos da Lei Nº 9.790/1999.  
 
Art. 2º O OSXXX tem por finalidade: 
I – atuar como instrumento na busca da transparência e eficiência na gestão dos recursos e 
serviços públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais; 
II – monitorar as ações de órgãos públicos no Município de XXXXXXX, estabelecendo mecanismo 
de controle social; 
III – acompanhar a elaboração, a tramitação e aprovação de projetos de lei de origem do 
executivo, do legislativo e do judiciário;  
IV – promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores 
universais. 
 
Art. 3° São objetivos do OSXXX 
I – propor mecanismos de pesquisa e o desenvolvimento de estudos e projetos que visem o 
controle, a transparência e a melhor aplicação dos recursos públicos; 
II – esclarecer a sociedade civil e incentivá-la a promover mudanças fundamentais no processo de 
gestão dos recursos e serviços públicos; 
III – fomentar o diálogo entre as instituições públicas e privadas e a sociedade civil organizada, 
com o intuito de estimular a sua participação no processo de acompanhamento, controle e 
avaliação da gestão publica; 
IV – defender e reivindicar a necessária austeridade na aplicação dos recursos públicos; 
V – exigir comportamento ético dos funcionários e dirigentes dos órgãos e instituições públicas, 
com vistas à eliminação da corrupção, à qualidade dos serviços públicos e à justiça social; 
VI – congregar representantes da sociedade civil organizada, sem vinculação político-partidária, 
dispostos a contribuir para a difusão do conceito de cidadania fiscal e a influenciar o processo de 
implementação das políticas públicas; 
VII – Contribuir, diretamente, para que haja maior transparência na gestão dos recursos públicos e 
obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e 
aos demais preceitos constitucionais. 

APÊNDICE 4 
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§ 1° Entende-se por cidadania fiscal a atuação da sociedade civil pela justiça fiscal, pela 
importância social dos tributos e pelo controle social dos gastos públicos. 
§ 2° O OSXXX participa da Rede de Cidadania Fiscal, buscando facilitar o cumprimento das ações 
locais de Educação Fiscal e Controle dos Gastos Públicos. 
§ 3° Para consecução de seus objetivos, o OSXXX poderá: 
a) promover cursos, seminários, palestras, debates, grupos de estudos e outras atividades, visando 
difundir o conhecimento e incentivar o debate em áreas de interesse do OSXXX; 
b) incentivar e promover eventos que contribuam para o desenvolvimento da cidadania fiscal e a 
participação dos cidadãos na avaliação e monitoramento da gestão dos recursos públicos; 
c) realizar e divulgar estudos relativos às atividades governamentais e empresariais de interesse 
da comunidade; 
d) celebrar convênios, contratos, termos de parceria e de cooperação com órgãos ou entidades 
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, inclusive para prestação de serviços; 
e) participar de comissões e conselhos municipais, estaduais e federais; 
f) compor câmaras setoriais e técnicas. 
g) contratar a prestação de serviços administrativos e técnicos especializados; 
h) contratar bolsistas ou estágios do ensino médio ou superior; 
i) admitir a participação de voluntários em projetos e programas; 
j) apresentar propostas para o desenvolvimento de projetos e atividades que contemplem a 
promoção de mudanças fundamentais e essenciais no processo de gestão dos recursos públicos, 
principalmente nas áreas de saúde, educação e assistência social. 

 

CAPÍTULO II 
DOS ASSOCIADOS  

 

Seção I 
Do Quadro Social 

 

Art. 4° O quadro social da OSXXX compreende as seguintes categorias de Associados: 
I – Contribuinte – pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou público que pagam a Taxa de 
Contribuição fixada pela Diretoria Executiva; 
II – Voluntário – pessoas físicas que participam voluntária e espontaneamente das atividades da 
entidade ou que colaboram na elaboração ou execução de atividades técnica em sua área de 
formação ou atuação;  
III – Institucional – integrada por entidades do terceiro setor, universidades, faculdades e escolas 
técnicas, entidades de classe e empresariais, sindicatos e instituições governamentais que venham 
a formar parcerias ou elaborar trabalhos em conjunto. 
§ 1° Na proposta de filiação os interessados deverão indicar a categoria social que desejam ser 
enquadrados.  
§ 2° As pessoas jurídicas deverão indicar formalmente os seus representantes e o seu substituto.  
 
Art. 5° Para os efeitos legais e deste Estatuto são considerados Membros Fundadores as pessoas 
físicas ou jurídicas presentes ou representadas na Assembleia Geral de Constituição do OSXXX que 
preencherem e assinarem a lista de presença, ou que venham a filiar-se no prazo máximo de 90 
(noventa) dias corridos, após a assembleia de constituição. 
Parágrafo único. Os Membros Fundadores podem optar pelo enquadramento em qualquer 
categoria social em que estejam habilitados.   
 
Art. 6° É vedada a admissão no quadro social de pessoas: 
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I – que exerçam cargos eletivos; 
II – que exerçam cargos de confiança na administração pública direta ou indireta;  
III – que possuam vinculação político-partidária.  
§ 1° No caso do associado ser designado para algum cargo a que se refere o inciso II, deverá pedir 
licença do quadro social da associação antes da sua posse, sob pena de exclusão.  
§ 2° Excetuam-se da vedação prevista no inciso II, os associados investidos em cargos técnicos que 
tenham estrita relação com as atividades do profissional junto à associação. 
§ 3° Para os fins do inciso III, será considerada vinculação político-partidária: 
I – a filiação a partido político;  
II – o comprometimento institucional da entidade com partido ou agremiação política, previsto em 
seu instrumento constitutivo. 
§ 4º Aplicam-se aos representantes de associados constituídos de pessoas jurídicas, as vedações 
contidas neste artigo.   
 

Seção II 
Da admissão, demissão e exclusão.  

 

Art. 7° A admissão de associado se dará por aprovação da Diretoria Executiva, após a análise da 
proposta escrita e da documentação do interessado. 
§ 1º Para ingressar como associado o interessado deverá firmar declaração em que manifeste sua 
concordância com as disposições estatutárias e regimentais. 
§ 2º Por ocasião da entrega da proposta de filiação o interessado deverá anexar uma declaração 
do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina onde conste que não há registro de filiação 
político-partidária. 
 
Art. 8º O associado poderá, mediante comunicação escrita à Diretoria Executiva, solicitar licença, 
afastamento temporário ou a sua demissão do quadro social. 
 
Art. 9° O associado poderá ser excluído do quadro social havendo justa causa, assim reconhecida 
em processo administrativo disciplinar que assegure o direito do contestatório, da ampla defesa e 
de recurso. 
 

Seção III 
Dos direito e deveres do associado 

 

Art. 10. São direitos do associado: 
I – freqüentar a sede da associação; 
II – utilizar os serviços oferecidos; 
III – participar das assembleias gerais com direito a voz e voto;  
IV – manifestar-se internamente sobre os atos, decisões e atividades da entidade. 
§ 1º É vantagem especial concedida exclusivamente aos Associados Contribuintes, o direito de 
serem candidatos ao Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva. 
§ 2º As pessoas jurídicas deverão indicar formalmente o seu representante para o pleno exercício 
dos seus direitos e deveres. 
§ 3º O associado terá direito de usar o nome do OSXXX somente quando lhe for outorgado 
poderes. 
§ 4º O direito previsto no inciso III está assegurado apenas aos membros fundadores e demais 
associados com 1 (um) ano de participação nas ações do OSXXX, sem sanções administrativas. 
 
Art. 11. São deveres do associado perante o OSXXX: 
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I – cumprir com as obrigações estatutárias e regimentais; 
II – acatar e cumprir as decisões dos órgãos deliberativos e da diretoria executiva; 
III – pagar em dia a Taxa de Manutenção; 
III – dar cumprimento às finalidades e objetivos da entidade; 
IV – zelar pelo seu nome e patrimônio; 
V – participar das suas atividades; 
VI – contribuir na elaboração e execução dos planos, projetos e programas. 
§1º Fica vedado ao associado usar indevidamente o nome do OSXXX, sob pena de 
responsabilização. 
§ 2º Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. 
§ 3º É facultado aos associados voluntário e institucional o pagamento da Taxa de Manutenção. 

 

CAPÍTULO III 
DO REGIME DISCIPLINAR 

 

Art. 12. Constitui infração disciplinar toda ação ou omissão que comprometa a ética, a moral e a 
disciplina no âmbito da entidade ou fora dela, que cause prejuízo de qualquer natureza, que fira a 
hierarquia ou prejudique a eficiência dos serviços, e ainda a não observância das disposições 
estatutárias e demais normas internas, da associação, sujeitando o associado às seguintes 
sanções:  
I – advertência por escrito; 
II – suspensão dos seus direitos por tempo determinado; 
III – exclusão do quadro social. 
§ 1º As infrações serão apuradas por uma Comissão Disciplinar mediante processo administrativo 
disciplinar instaurado pela Diretoria Executiva. 
§ 2º O processo disciplinar será julgado pela Diretora Executiva que aplicará uma das sanções 
previstas neste artigo, devendo observar os casos de reincidência, os antecedentes, o grau de 
culpa do agente, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências da infração. 
§ 3º A penalidade de exclusão poderá ser aplicada no caso de reincidência no período de doze 
meses corridos, ou por falta grave.  
§ 4° O associado excluído poderá retornar ao quadro social depois de cumprida a penalidade 
aplicada, a critério da Diretoria Executiva, observado o disposto no art. 6°. 
§ 5° A Diretoria Executiva designará Comissão Disciplinar formada por três associados, sendo um 
deles o seu presidente que tenha, preferencialmente, formação jurídica. 
6º As atribuições da Comissão e os procedimentos do processo administrativo deverão ser 
estabelecidos em Resolução da Diretoria Executiva ou no Regimento Interno. 
§ 7º É assegurado aos litigantes em processo administrativo o contraditório e a ampla defesa, com 
direito a recurso ao Conselho Deliberativo e à Assembleia Geral, em última instância.   

 

CAPÍTULO IV 
DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS 

 

Art. 13. Constituem patrimônio da associação: 
I – valores decorrentes de contribuições espontâneas, taxas de manutenção e encargos, doações, 
subvenções, legados e auxílios recebidos pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado 
nacional ou estrangeiro; 
II – valores decorrentes de contribuições, taxas e outros encargos recebidos dos associados; 
III – valores resultantes da prestação de serviços, comercialização de produtos, publicações, 
cursos, palestras e outros eventos;  
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IV – bens móveis e imóveis adquiridos ou recebidos por doação ou pela contraprestação na 
realização de seus fins e as rendas deles auferidas e usufrutos que lhe forme conferidos; 
V – depósitos e aplicações em instituições financeiras e ações. 
 
§ 1° O patrimônio constituído por bens imóveis serão transmitidos por escritura pública, livres e 
desembaraçados de ônus e registrados no cartório competente. 
§ 2° Os bens imóveis, bem como os móveis de relevante valor, poderão ser alienados pela 
Diretoria Executiva, mediante parecer do Conselho Fiscal e do Diretor Jurídico, e após aprovação 
do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral. 
 
Art. 14. Na hipótese de dissolução da associação, o remanescente do seu patrimônio líquido será 
destinado a outra entidade de fins não econômicos, idênticos ou semelhantes aos do OSXXX, 
designada por deliberação dos associados em assembleia geral. 
Parágrafo único. Antes de proceder à destinação do remanescente do patrimônio líquido referido 
neste artigo, a Assembleia Geral poderá deliberar a possibilidade de restituir aos associados em 
dia com suas obrigações estatutárias, os valores das taxas de manutenção e encargos que 
prestaram ao patrimônio da Associação, devidamente atualizados. 
 
Art. 15. As receitas da associação são provenientes das seguintes fontes de manutenção: 
I – contribuições espontâneas dos associados, taxas de manutenção e encargos, emolumentos, 
doações, subvenções, legados e auxílios de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 
privado nacionais ou estrangeiras;  
II - rendas e usufrutos auferidos de bens móveis e imóveis; 
III – valores recebidos em pagamento de prestações de serviços, comercialização de serviços e da 
produção de bens ou mercadorias, de publicações e de inscrições de cursos, palestras e outros 
eventos; 
IV – doações e subvenções recebidas da União, Estados e Municípios, por meio de órgãos públicos 
da administração direta ou indireta; 
V – rendas provenientes de operações de créditos, títulos, ações e outros papéis; 
VI – rendas constituídas por terceiros, juros bancários, dividendos e outras receitas de capital; 
VII – doações de pessoas físicas ou jurídicas a título de incentivo fiscal ou renúncia fiscal, em 
conformidade com a legislação específica; 
VIII – outros recebimentos. 
§ 1° A contratação de empréstimo financeiro junto a instituições públicas ou particulares, que 
venha onerar o patrimônio da associação, dependerá de deliberação da Diretoria Executiva, 
mediante os pareceres do Conselho Fiscal e da Assessoria Jurídica, e da aprovação do Conselho 
Deliberativo. 
§ 2° As receitas auferidas serão aplicadas integralmente no país e na manutenção das atividades e 
do patrimônio da associação e na consecução de seus objetivos. 
§ 3° Na ocorrência de superávit financeiro, o valor apurado será utilizado exclusivamente para o 
atendimento as finalidades da associação, sejam elas cumpridas através de suas próprias 
atividades, ou por meio de convênios, contratos ou patrocínios. 
§ 4° É vedada a remessa ou transferência de recursos da associação para o exterior ou a 
distribuição de eventuais lucros ou dividendos aos associados ou administradores. 
§ 5º Fica terminantemente proibido o recebimento de recursos, a qualquer título, de entidades 
político-partidárias. 
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Art. 16. A taxa de manutenção de responsabilidade dos associados contribuintes e demais 
encargos serão fixados pela Diretoria Executiva com aprovação do Conselho Deliberativo. 
Parágrafo único. A taxa de manutenção poderá ser reajustada anualmente, com base nos índices 
oficiais aplicáveis. 
 
Art. 17. O não pagamento da taxa de manutenção e dos outros encargos fixados pela Diretoria 
Executiva configura justa causa. 
§ 1º Para efeito de aplicação deste artigo é considerado inadimplente o associado que atrasar o 
pagamento de qualquer taxa de manutenção e dos outros encargos por mais de 90 (noventa) dias. 
§ 2º A taxa de manutenção e os outros encargos fixados não pagos regularmente sujeitam os 
devedores ao pagamento de juros e multa, independente de interpelação ou notificação. 

 
CAPÍTULO V 

DO REGIME FINANCEIRO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

Art. 18. O ano social e o exercício financeiro ficam compreendidos entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro de cada ano civil. 
 
Art. 19. Fica expressamente vedada a distribuição de lucros, gratificações, bonificações ou 
quaisquer outras vantagens aos associados e membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal pelo exercício de suas funções. 
 
Art. 20. O OSXXX adotará práticas da boa gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir 
a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios, ou vantagens pessoais, até parentes do 
terceiro grau, ou em favor de pessoas jurídicas vinculadas, observando os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. 
§ 1º A associação poderá remunerar seus dirigentes, caso opte em operar nos moldes da Lei nº 
9.790/99, de 23.03.1999, desde que contratados pelo regime da CLT. 
§ 2º O associado poderá vender bens e produtos ou prestar serviços à associação mediante o 
recebimento de honorários, somente com prévia autorização da Diretoria Executiva. 
§ 3º A Diretoria Executiva regulamentará através de resolução, as condições de ressarcimento de 
despesas de viagens e representação, com a aprovação do Conselho Deliberativo. 
 
Art. 21. A Administração observará as normas usuais de prestação de contas, em especial os 
princípios fundamentais e as normas brasileiras de contabilidade, dando publicidade por qualquer 
meio eficaz no encerramento dos exercícios fiscais, aos relatórios de atividades e às 
demonstrações financeiras, disponibilizando a documentação para análise e verificação. 
§ 1º As demonstrações contábeis anuais de responsabilidade da Diretoria Executiva serão 
submetidas à análise do Conselho Fiscal e à aprovação do Conselho Deliberativo, até 90 (noventa) 
dias após o final do exercício financeiro. 
§ 2º  A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será feita 
conforme determina o parágrafo único, do art. 70, da Constituição Federal. 
§ 3° Os relatórios de atividades e as demonstrações financeiras da entidade, acompanhadas das 
certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, que deverão integrar a prestação de 
contas, serão publicados em jornal de circulação no município de XXXXXXX. 
§ 4° Será promovida realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, no 
caso de recebimento e aplicação recursos e serviços públicos, objeto de termo de parceria, 
conforme previsto na Lei n. 9.790/99. 
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Art. 22. Os integrantes dos órgãos administrativos respondem solidária e subsidiariamente 
perante terceiros prejudicados, por culpa ou dolo no desempenho de suas funções. 
Parágrafo único. Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações e 
encargos sociais da instituição. 
 

CAPÍTULO VI 
DA ADMINISTRAÇÃO  

 
Art. 23. A OSXXX será regida, supervisionada, administrada e fiscalizada pelos seguintes órgãos: 
I – Assembleia Geral. 
II – Conselho Deliberativo 
II – Diretoria Executiva  
III – Conselho Fiscal. 

 

Seção I 
Da Assembleia Geral 

 

Art. 24. A Assembleia Geral é o órgão máximo do OSXXX, soberano em suas decisões, dela 
participando os associados que estiverem no pleno gozo de seus direitos. 
 
Art. 25. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente no mês de abril de cada ano para 
apreciação das contas e do Balanço Geral e bienalmente no mês de novembro para a eleição dos 
administradores. 
§ 1° A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo mediante edital 
publicado em jornal de circulação diária na região metropolitana, com pelo menos 15 (quinze) dias 
de antecedência, contendo a data, horário, local e pauta. 
§ 2º A Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de metade mais 
um dos associados e, em segunda convocação, trinta minutos depois, com qualquer número de 
associados, deliberando por maioria simples de votos. 
§3° O edital a que se refere o § 1° poderá, supletivamente, ser publicado no sítio virtual do OSXXX 
ou ser encaminhado associados por meio eletrônico. 
 
Art. 26. A Assembleia geral poderá ser convocada extraordinariamente a qualquer tempo pelos 
presidentes do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, ou ainda ser 
promovida por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários. 
 
Art. 27. Compete à Assembleia Geral: 
I – eleger os membros do conselho deliberativo, da diretoria executiva e do conselho fiscal; 
II – destituir os membros dos cargos mencionados no inciso I, mediante processo administrativo 
disciplinar; 
III – alterar o estatuto; 
IV – deliberar sobre a compra ou alienação de bens imóveis; 
V – homologar o balanço geral e o relatório de atividades de cada exercício, após a aprovação do 
Conselho deliberativo; 
VI – homologar o plano de gestão e a proposta orçamentária anual da diretoria executiva, 
analisados pelo conselho deliberativo; 
VII – julgar os recursos decorrentes de processo administrativo disciplinar, em última instância; 
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VIII – deliberar sobre quaisquer matérias de interesse social ou para as quais tenha sido 
convocada; 
IX - deliberar sobre a dissolução da OSXXX. 
Parágrafo único. As decisões da Assembleia Geral serão tomadas da seguinte forma: 
a) por maioria qualificada (2/3) dos membros presentes, no caso do inciso IX. 
b) por maioria absoluta (50% +1) dos membros presentes, nos casos previstos nos incisos III e IV; 
c) por maioria simples dos membros presentes, nos demais casos. 
 

Seção II 
Do Conselho Deliberativo 

 

Art. 28. O Conselho Deliberativo é órgão de supervisão, de consulta, de orientação e de 
deliberação coletiva, composto por até 10 (dez) Membros Efetivos. 
§ 1º Os Membros Efetivos serão eleitos em assembleia geral para um mandato de 2 (dois) anos, 
com direito a reeleições sucessivas. 
§ 2 O presidente, o vice-presidente e o secretário serão eleitos entre os seus membros. 
§ 3º O presidente poderá ser reeleito apenas para mais um mandato sucessivo. 
 
Art. 29. O Conselho Deliberativo reunir-se-á: 
I – ordinariamente: 
a) a cada 4 (quatro) meses, para analisar as contas e avaliar as atividades; 
b) a cada ano, no mês de abril para analisar o relatório anual, o balanço geral e a prestação de 
contas; 
c) a cada ano, no mês de setembro, para analisar o plano de gestão e a proposta orçamentária. 
II – extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que necessário.   
§ 1º O Conselho Deliberativo reunir-se-á com no mínimo 1/3 (um terço) de seus membros, sendo 
que as deliberações serão tomadas por maioria simples. 
§ 2º As reuniões serão convocadas pelo presidente por edital, contendo a pauta do dia, meio 
eletrônico ou pelo correio, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 
§ 3º As reuniões serão registradas em ata por meio eletrônico, impressas e assinadas pelo 
presidente e secretário.   
§ 4º Nas faltas ou impedimentos do presidente, ou na vacância do cargo assume o vice-
presidente.  
 
Art. 30. Compete ao Conselho Deliberativo: 
I – apreciar e aprovar as prestações de contas os balancetes e o balanço geral de cada exercício 
financeiro e manifestar-se sobre o balanço de resultado econômico; 
II – acompanhar a execução das medidas necessárias à manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro e aprovar previamente os investimentos que repercutem na variação patrimonial; 
III – analisar e aprovar a proposta orçamentária anual, o plano de gestão e demais planos, 
programas e projetos, bem como os valores das contribuições, mensalidades, taxas e demais 
encargos financeiros, propostos pela diretoria executiva; 
IV - aprovar o Regimento Interno e suas alterações; 
V – coordenar a elaboração de projetos de alteração estatutária, bem como analisar previamente 
os casos omissos, submetendo-os à apreciação da Assembleia Geral; 
VI – homologar os contratos, convênios, acordos, protocolos e termos de parceria aprovados pela 
Diretoria Executiva; 
X - manifestar-se sobre as questões internas e externas que forem encaminhadas pelos associados 
e membros dos órgãos da administração superior; 
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XI – encaminhar para conhecimento da Assembleia Geral, eventuais pedidos de renúncia de 
membros do conselho deliberativo, da diretoria executiva e do conselho fiscal; 
XII – manifestar-se sobre a compra e a alienação de imóveis, submetendo a decisão à deliberação 
da Assembleia Geral; 
XIV - julgar os processos disciplinares de sua competência. 
Parágrafo único.  As decisões do conselho deliberativo, quando necessário, serão formalizadas 
através de Resolução. 
 
Art. 31. São atribuições do presidente do conselho deliberativo: 
I – assinar os atos de responsabilidade do órgão; 
II - convocar e presidir as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias; 
III – convocar e presidir as reuniões do conselho deliberativo e as conjuntas com a diretoria 
executiva; 
IV - designar o secretário da Mesa Diretora, no caso de falta do membro titular; 
V - dar posse aos membros eleitos da diretoria executiva e do conselho fiscal; 
VI – compor e integrar, com o presidente da diretoria executiva, a mesa de solenidades oficiais. 
Parágrafo único. Nas faltas ou impedimentos do presidente, suas atribuições serão exercidas pelo 
vice-presidente, que será o auxiliar da Mesa Diretora. 

 

Seção III 
Da Diretoria Executiva 

 

Art. 32. A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela gestão administrativa, composta pelos 
seguintes cargos:  
I – Presidente; 
II – Vice-Presidente; 
III – Diretor de Administração e Finanças; 
IV - Diretor Institucional;  
V – Diretor Jurídico; 
VI – Secretário Executivo. 
 
Art. 33. Os membros da diretoria executiva serão eleitos em assembleia geral para mandatos de 2 
(dois) anos, com direito a reeleição apenas para mais um mandato sucessivo. 
 
Art. 34. A Diretoria Executiva poderá contratar um Gerente Executivo para coordenar e 
supervisionar as atividades operacionais e criar outros órgãos de assessoramento e constituir 
comissões técnicas, definindo suas atribuições por resolução.  
 
Art. 35. A diretoria executiva reunir-se-á mensalmente para avaliar as atividades do OSXXX, definir 
os planos de ação e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do seu 
presidente ou por maioria simples de seus membros, consignando-se em ata as suas decisões. 
Parágrafo único. As decisões da diretoria executiva serão tomadas pela maioria simples de seus 
membros. 
 
Art. 36. Compete à diretoria executiva: 
I – administrar o OSXXX, desenvolvendo projetos e programas oferecidos pela Rede de Cidadania 
Fiscal ou outros aprovados nos termos deste Estatuto; 
II – encaminhar anualmente à apreciação do Conselho Deliberativo, o plano de gestão, a proposta 
orçamentária e o relatório anual de atividades; 
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III – encaminhar para exame do conselho fiscal, os balancetes e as prestações de contas mensais, 
bem como o balanço geral e a prestação de contas de cada exercício;   
IV – propor alteração no Estatuto Social e no Regimento Interno; 
V - propor a dissolução do OSXXX; 
VI – aprovar a criação de órgãos de apoio e de caráter executivo; 
VII – autorizar a contratação e demissão de empregados permanentes ou temporários, de 
bolsistas e estagiários, bem como de prestadores de serviço; 
VIII - definir os cargos e salários do quadro de pessoal da associação; 
IX - decidir sobre a admissão e licença de associados e acatar os pedidos de demissão; 
X - aplicar as penalidades previstas no art. 12 do Estatuto Social; 
XI – propor a concessão de títulos beneméritos ou honorários à pessoa ou instituição que tenha 
prestado relevantes serviços ao OSXXX, quer seja por atividade voluntária, quer por doações e 
contribuições; 
XII – estabelecer as normas administrativas gerais, de conformidade com o Estatuto e o Regimento 
Interno; 
XIII – indicar associados para comporem grupos de trabalho visando o desenvolvimento de 
atividades tais como: 
a) serviços de voluntariado; 
b) realização de eventos, congressos, seminários e feiras; 
c) grupos de estudos e pesquisa;  
d outras atividades de interesse institucional. 
 
Art. 37. São atribuições do presidente da Diretoria Executiva: 
I – representar o OSXXX ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em suas relações com a 
administração pública e quaisquer terceiros, praticando todos os atos referentes à realização de 
seus fins e à defesa e proteção dos seus direitos e interesses; 
II – convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 
III - assinar as atas de reuniões e documentos em geral; 
IV – assinar o orçamento anual bem como rubricar os livros da secretaria e da diretoria 
administrativa e financeira; 
V – propor planos de ação e monitorar o andamento das atividades das comissões técnicas e dos 
grupos de trabalho; 
VI – encaminhar mensalmente, ao Conselho Fiscal, relatório de atividades e demonstrativos 
contábeis; 
VII – instaurar os processos administrativos disciplinares; 
VIII – assinar os atos de admissão e demissão de empregados; 
IX – proferir voto de desempate. 
Parágrafo único. Compete ainda ao Presidente, em conjunto com o Diretor Administrativo-
Financeiro: 
I - assinar contratos, convênios e termos de parceria e outros similares; 
II - constituir procuradores; 
III - abrir e movimentar e encerrar contas bancárias, assinar cheques, ordens e requisições; 
IV - assinar correspondências que de qualquer modo obriguem o OSXXX. 
 
Art. 38. São atribuições do Vice-Presidente: 
I - substituir o Presidente em suas faltas, impedimentos ou vacância do cargo; 
II – colaborar com o presidente no desempenho de suas funções;  
III – desempenhar tarefas que lhe forem atribuídas pelo Presidente. 
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Art. 39. São atribuições do Diretor de Administração e Finanças: 
I - organizar o arquivo geral e manter a guarda de documentos administrativos, contábeis, fiscais e 
financeiros 
II - organizar, orientar, coordenar e controlar as atividades relativas a pessoal, transporte, serviços 
gerais, compras e alienações, obras e serviços de engenharia, informática; 
III - zelar pelo patrimônio e manter atualizado o registro de bens e do depósito de materiais; 
IV - organizar, orientar, coordenar e controlar as atividades relativas a elaboração, execução e 
fiscalização contábil, financeira e orçamentária; 
V - assinar com o presidente, os documentos inerentes à sua área de competência; 
VI - exercer as demais atribuições que lhe forem delegadas pelo presidente.  
 
Art. 40. São atribuições do Diretor Institucional: 
I - acompanhar os projetos de origem dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, de interesse 
da sociedade em geral; 
II - organizar, orientar, coordenar e controlar as atividades relativas a campanhas institucionais, de 
divulgação, de promoção, de publicidade e de eventos; 
III - articular-se com os setores industrial, comercial e de serviços, bem como com aqueles 
relacionados aos serviços públicos, visando a divulgação das suas atividades na sociedade em 
geral; 
IV - assinar com o presidente, os documentos inerentes à sua área de competência; 
V - exercer as demais atribuições que lhe forem delegadas pelo presidente. 
 
Art. 41. São atribuições do Diretor Jurídico: 
I – orientar juridicamente a diretoria, analisar documentos e auxiliar na elaboração de atos, 
contratos, acordos e instrumentos em geral; 
II – emitir parecer sobre processos licitatórios promovidos pela administração pública em geral 
que se encontram sob a análise do Observatório Social; 
III – manifestar-se sobre pareceres jurídicos elaborados por advogados e assessores contratados; 
IV – acompanhar os serviços dos advogados contratados em todas as instâncias, tanto na esfera 
administrativa como ou judiciária; 
V – orientar os membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, em 
tudo quanto se relacione com a interpretação e aplicação do Estatuto Social, do Regimento 
Interno e dos Regulamentos Operacionais, bem como de leis, decretos e demais dispositivos legais 
e exarar parecer quando necessário; 
VI - exercer outras atribuições de natureza jurídico-administrativa, delegadas pelo presidente da 
Diretoria Executiva. 
 
Art. 42. São atribuições do Secretário Executivo: 
I – secretariar as reuniões da Diretoria Executiva; 
II – organizar a secretaria geral; 
III – organizar e manter atualizado o Cadastro de Associados; 
IV – coordenar a elaboração dos planos de trabalho e organizar e acompanhar a sua execução; 
V – acompanhar as ações das unidades operacionais; 
VI – emitir relatórios periódicos; 
VII – manter em dia as contas e a documentação necessária; 
VIII – buscar formas de atualização técnica e racionalização dos serviços; 
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IX - reunir-se periodicamente com as demais unidades de trabalho, para acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento e a execução das atividades. 

 

Seção IV 
Conselho Fiscal 

 

Art. 43. O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros titulares e 2 (dois) suplentes, com 
mandatos de dois anos, admitida a recondução por mais dois períodos sucessivos. 
§ 1º O presidente poderá ser reeleito apenas para mais um mandato sucessivo. 
§ 2º O Conselho Fiscal reunir-se-á trimestralmente ou, extraordinariamente, quando convocado 
pela Diretoria Executiva ou pelo Conselho Deliberativo, ou sempre que necessário. 
 
Art. 44. Além de outras atribuições legais, incumbe aos membros do Conselho Fiscal: 
I – reunir-se, pelo menos trimestralmente, para examinar e emitir parecer sobre os balancetes 
mensais; 
II – examinar balanço geral, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras de cada exercício e 
emitir parecer; 
III – opinar, através de parecer, sobre os atos de caráter econômico e financeiro, os relatórios de 
desempenho financeiro e contábil e as operações patrimoniais realizadas; 
IV – examinar os livros e escrituração da associação; 
V – acompanhar os trabalhos de eventuais auditores externos independentes;  
VI – convocar extraordinariamente a Assembleia Geral; 
VII – denunciar os erros, fraudes ou crimes de descobrirem, sugerindo providências ao conselho 
deliberativo; 
VII – propor à diretoria executiva a contratação de auditoria externa, para avaliação das contas e 
balanço do OSXXX. 
§ 1º O Conselho Fiscal deverá constar em ata o resultado das suas observações. 
§ 2º Pelo menos um dos membros do Conselho Fiscal deverá participar das reuniões do Conselho 
Deliberativo e da Assembleia Geral em que se deliberar sobre assuntos que devam opinar. 
§ 3º O Conselho Fiscal poderá solicitar para assisti-lo nas suas funções, profissional devidamente 
habilitado na área contábil, sugerindo, inclusive, a contratação de auditoria externa, quando 
necessário. 
Art. 45. Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no § 1º, do 
art. 1.011, do Código Civil, os membros da Diretoria Executiva, o cônjuge ou os parentes destes 
até o terceiro grau, e os empregados da OSXXX. 

 

CAPÍTULO VII  
DAS ELEIÇÕES 

 

Art. 46. Por convocação do Presidente do Conselho Deliberativo, a Assembleia Geral reunir-se-á a 
cada biênio, no mês de novembro, para a eleição do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva, 
do Conselho Fiscal. 
 
Art. 47. O Edital de Convocação das Eleições deverá conter o local, o dia e o horário de início e 
término das eleições. 
§ 1° O edital de convocação deverá ser publicado em jornal de circulação diária na região de 
XXXXXXX, no mínimo 30 (trinta) dias antes das eleições, devendo constar a composição da 
Comissão Eleitoral, constituída por três associados designados pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo. 
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§ 2° Qualquer associado pode, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da publicação do 
edital de convocação, impugnar com motivo justo, qualquer membro da Comissão Eleitoral junto 
ao Conselho Deliberativo, que terá igual prazo para emitir parecer, que será prorrogado pelo 
mesmo tempo se for o caso, para substituir os nomes impugnados. 
 
Art. 48. O registro das chapas deverá ser protocolado junto à Secretaria Executiva da OSXXX, até 
15 (quinze) dias antes das eleições, contendo: 
I – requerimento de registro indicando os candidatos que comporão o Conselho Deliberativo, a 
Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal; 
II – autorização individual ou coletiva assinada pelos candidatos permitindo a inscrição de seus 
nomes e declaração de que não estão impedidos de exercerem cargos eletivos no OSXXX e que 
não estejam cumprindo penalidades administrativas e criminais; 
III – cópia de documento de identidade, CPF e comprovante de residência dos candidatos. 
Parágrafo único. É vedada a inscrição de um mesmo candidato em mais de uma chapa. 
 
Art. 49. Os processos de inscrição de candidatos e registro de chapas bem como as impugnações 
serão analisados pela Comissão Eleitoral que emitirá parecer conclusivo no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas. 
§ 1º Ocorrendo qualquer irregularidade de inscrição, será concedido ao representante da chapa 
ou ao candidato, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para proceder à regularização, sob pena de 
impugnação da chapa. 
§ 2° Os pedidos de impugnação deverão ser protocolados na Secretaria Executiva até 48 (quarenta 
e oito) horas após o prazo de registro de chapas, dirigidos à Comissão Eleitoral. 
 
Art. 50. As eleições serão realizadas na sede do OSXXX em Assembleia Geral especialmente 
convocada para este fim. 
§ 1° A Assembleia Geral Eleitoral será conduzida por dois associados que não sejam candidatos, 
indicados entre os presentes, um como presidente de mesa e o outro como secretário, além do 
presidente da Comissão Eleitoral. 
§ 2° Cada chapa disporá de tempo para apresentação de seu plano de trabalho. 
§ 3° A votação será secreta.  
§ 4º Poderão votar somente os associados em pleno gozo de seus direitos estatutários. 
§ 4° Cada associado terá direito a um voto, vedado o voto por procuração. 
§ 5º Quando o candidato for pessoa jurídica, o voto será atribuído ao associado, vinculado à 
pessoa do seu representante.    
§ 6º Havendo impugnação durante o processo eleitoral, cabe à Mesa Diretoria decidir de plano, 
sem direito a recurso. 
§ 7° Encerrada a votação, será procedida imediatamente a contagem dos votos, com a presença 
dos fiscais indicados pelas chapas concorrentes, e proclamada a chapa vencedora. 
§ 8° Terminada a apuração dos votos, o secretário da Mesa Diretora fará a lavratura de ata 
contendo o resultado que será divulgado em edital afixado na sede do OSXXX. 
§ 9° Os membros eleitos deverão tomar posse no primeiro dia útil do mês de janeiro do ano 
seguinte às eleições. 
 
Art. 51. Na hipótese de impugnação de todas as chapas ou anulação do processo eleitoral, deverá 
ser convocada nova eleição no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
§ 1º Havendo impugnações, mas permanecendo apenas uma chapa concorrente, o processo 
eleitoral transcorrerá normalmente. 
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§ 2º Os casos omissos serão definidos pela Mesa Diretora. 
 
Art. 52.. Os membros eleitos do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 
podem renunciar a qualquer tempo, mediante comunicação escrita, o que não significa isenção às 
responsabilidades pelos atos praticados no exercício das suas funções. 

  

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 53. O presente Estatuto somente poderá ser alterado em Assembleia Geral especialmente 
convocada para esse fim, e desde que a alteração não contrarie a finalidade do OSXXX. 
Parágrafo único. O projeto de alteração estatutária deverá ser redigido em forma de anteprojeto, 
no caso de reforma total, ou em forma de emendas, quando ficará expressamente assinalada a 
matéria emendada. 

 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 54. O OSXXX poderá ser dissolvido nos casos previstos em lei ou quando verificada a 
impossibilidade de cumprir com suas finalidades. 
  
Art. 55. Os casos omissos neste Estatuto serão analisados pela Diretoria Executiva mediante 
parecer do Diretor Jurídico e submetidos à deliberação do Conselho Deliberativo e, se necessário, 
à aprovação da Assembleia Geral. 
  
Art. 56. O OSXXX adotará como ato normativo integrado a este Estatuto, o Regimento Interno. 
Parágrafo único. O projeto do Regimento Interno deverá ser elaborado pela Diretoria Executiva e 
aprovado pelo Conselho Deliberativo. 
 
Art. 57. A primeira eleição da OSXXX deverá ocorrer por ocasião da assembleia geral de sua 
constituição, sendo que o mandato dos membros eleitos encerrar-se-á, excepcionalmente em 31 
de dezembro de 2013. 
 
Art. 58. O presente Estatuto entra em vigor na da data do seu registro no Cartório de Registro de 
títulos e Documentos. 
 

O presente estatuto foi aprovado pela assembleia geral realizada no dia xx/xx/xxxx. 
 

XXXXXXX, xx de xxxxxxxx de xxxx. 
 

   Fulano de Tal Dr. Sicrano de Tal 
Presidente do OSXXX Advogado – OAB/XX xx.xxx 
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CADASTRO DE ASSOCIADOS (PESSOA FÍSICA) 

 

Nome Completo:  

Nacionalidade: (    )  Brasileira            (     ) Outra:  ________________________ 

Estado Civil: (    ) Solteiro  (    ) Casado  (    ) Viúvo  (    ) Separado Judicialmente  (    ) Divorciado 

Profissão:  

Endereço 
completo: 

Logradouro:__________________________________________________________ 

Nº.: ___________ Apto./Sala:______________________CEP: _________________ 

Bairro:_________________________Município:_____________________ UF: ____ 

RG n.  

CPF n.  

Telefones:  

E-mail:  

Assinatura:  
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CADASTRO DE ASSOCIADOS (PESSOA JURÍDICA) 
 

 

Razão social da 
Empresa/Entidade: 

 

CNPJ da  
Empresa/Entidade: 

 

Endereço completo: 

Logradouro:__________________________________________________________ 

Nº.: ___________ Apto./Sala:______________________CEP: _________________ 

Bairro:_________________________Município:_____________________ UF: ____ 

Local da sede: (    )  Brasil            (     ) Outro País:  ________________________ 

Telefones:  

E-mail:  

Nome Completo do 
representante legal: 

 

Assinatura:  
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Ata de constituição, aprovação de estatuto, eleição e posse do conselho deliberativo, do conselho 

fiscal e da diretoria executiva do Observatório Social de XXXXXXX (OSXXX). 

 

Aos xx dias do mês de xxxxx de xxxxx, às 19:00 horas, na av. xxxxxx xxxxx, nº xxx, bairro xxxxxxxxx,  

Município de XXXXXXX, Estado Santa Catarina, foi realizada a assembleia de constituição do 

Observatório Social de XXXXXXX (OSXXX), na qual foram indicados para compor a mesa diretora 

da assembleia, o Sr. Fulano de Tal como Presidente e Sr. Sicrano de Tal como Secretário dos 

trabalhos. Tendo sido deliberados os seguintes assuntos: I- A pedido do Presidente foi lido a 

Ordem do Dia no seguinte teor: 1. Discussão e aprovação do estatuto; 2. Declaração de fundação e 

constituição definitiva da associação; 3. Eleição e posse do Conselho Deliberativo, do Conselho 

Fiscal e da Diretoria Executiva.  II- Em seguida o presidente realizou uma breve explanação sobre os 

objetivos que originaram a constituição do Observatório Social de XXXXXXX (OSXXX), cuja 

finalidade precípua é atuar como instrumento de controle social, visando principalmente a melhor 

aplicação dos recursos públicos, exigindo transparência e eficiência dos serviços, bem como a 

educação e a consciência social dos cidadãos. III- Na seqüência dos trabalhos o Presidente 

esclareceu que o Projeto do Estatuto Social foi elaborado segundo as exigências do Código Civil, de 

acordo com modelo utilizado por outros Observatórios Sociais, cujas cópias foram distribuídas 

previamente aos presentes e solicitou ao Secretário que fizesse a sua leitura. Finda a leitura, o 

Presidente submeteu o Projeto à apreciação e discussão e, em seguida à sua votação, tendo o 

mesmo sido aprovado por unanimidade. IV- Ato seguinte o Presidente declarou definitivamente 

fundado e constituído o Observatório de XXXXXXX (OSXXX), registrando ainda que todos os 

presentes são considerados membros fundadores e aqueles que venham a filiar-se no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias corridos, após a assembleia de constituição. V- Prosseguindo os 

trabalhos, foram eleitos por aclamação os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e 

da Diretoria Executiva, com a seguinte composição: (1) CONSELHO DELIBERATIVO, representando 

os Empresários, Sr. xxxxxx, Brasileiro, Casado, Empresário, residente na Av. xxxxxxx n° xxxxx, bairro 

xxxxxx, XXXXXXX, SC, RG n° x.xxx.xxx, CPF n° xxx.xxx.xxx-xx; os Profissionais Liberais, Sr. xxxxxx, ...; 

os Sindicatos, Sr. xxxxxx, ...; os Cidadãos, Sr. xxxxxx, ...; o CRC/XX, Sr. xxxxxx, ...; a OAB/XX – São 

José, Sr. xxxxxx, ...; as Igrejas e Ações Sociais, Sr. xxxxxx, ...; o Conselho, , Sr. xxxxxx, ...; as 

Entidades Empresariais, , Sr. xxxxxx, ...; as Universidades, Sr. xxxxxx, ...; (2) DIRETORIA EXECUTIVA, 

no cargo de Presidente, Sr. xxxxxx, Brasileiro, Casado, Empresário, residente na Av. xxxxxxx n° 

xxxxx, bairro xxxxxx, XXXXXXX, SC, RG n° x.xxx.xxx, CPF n° xxx.xxx.xxx-xx; de Vice – Presidente, Sr. 

xxxxxx, ...; de Diretor de Administrativo e Finanças, Sr. xxxxxx, ...; de Diretor Institucional, Sr. 

xxxxxx, ...; de Diretor Jurídico, Sr. xxxxxx, ...; de Secretário Executivo, Sr. xxxxxx, ...; (3) CONSELHO 

FISCAL, como titulares, Sr. xxxxxx, Brasileiro, Casado, Empresário, residente na Av. xxxxxxx n° 
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xxxxx, bairro xxxxxx, XXXXXXX, SC, RG n° x.xxx.xxx, CPF n° xxx.xxx.xxx-xx; Sr. xxxxxx, ...; Sr. xxxxxx, 

...; e como suplentes, Sr. xxxxxx, ...;  Sr. xxxxxx, ...; Sr. xxxxxx, ... VI- Na sequência o Presidente 

declarou empossados os membros eleitos para o primeiro mandato de 02 (dois) anos, para que 

cumpram as suas funções e atribuições a partir desta data, conforme determina o Estatuto. Nada 

mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral e eu Secretário lavrei a 

presente ata em 3 (três) vias de igual teor e forma, que depois de lida e aprovada vai assinada por 

mim e pelo Presidente, para os registros legais, acompanhada do Estatuto Social e da lista de 

presenças. 

Fulano de Tal  Sicrano de Tal 

Presidente da Assembleia  Secretário da Assembleia  
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A Transparência Pública equivale a centenas de auditorias ou intervenções, tendo em vista que os 
Administradores Públicos aumentam o autocontrole, pois sabem que seus atos ficarão expostos 
ao controle social e externo, de modo que deixam de praticar ações questionáveis ou 
comprometedoras, bem como precisam melhorar a gestão, o controle interno, para disporem dos 
dados, que necessitam ser colecionados, organizados e depurados, antes de serem publicados. 
 
Entretanto, a despeito da vigência das Leis de Transparência e Acesso à Informação, muitos dados 
ainda não estão disponíveis nos Portais de Transparência dos Municípios Catarinenses, limitando-
se, na maioria dos casos, a dados orçamentários, financeiros, contábeis e de recursos humanos, 
que possuem sistemas de gestão implantados.  Entre os motivos principais, figuram o fato de 
inexistirem sistemas informatizados que recebam, armazenem e organizam esses dados, que, 
posteriormente, seriam disponibilizados à sociedade, por meio desses Portais de Transparência. 
 
Atualmente, muitas Câmaras Municipais e Poderes Executivos estão firmando Termos de 
Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual e, devido à falta desta 
ferramenta, enfrentando dificuldades para cumpri-los. Em função disso, urge a necessidade de 
criação de sistemas e metodologias de captação de dados que permitirão que os Gestores 
Públicos, de fato, possam atender essas normas, alimentando adequadamente os Portais de 
Transparência.   
 
Em síntese, a proposta do Observatório Social de São José (OSSJ) contempla o desenvolvimento de 
um sistema de captação de dados, com diversos módulos, relacionados com os temas que 
precisam ser publicados, como, por exemplo, terceirizados, veículos, organograma, conselhos 
municipais, julgamento das contas dos prefeitos, regularidade, energia elétrica, água e esgoto, 
telefonia, convênios concedidos e captados.  A ferramenta seria alimentada de três formas, a 
saber, por meio de ““web service”” (integração de sistemas e na comunicação entre aplicações 
diferentes); por arquivos fornecidos pelos prestadores de serviços, em “lay out” pré-definidos, 
previsto em cláusula contratual; e, ainda, manualmente, pelos servidores do próprio Município. 
Depois de captados, esses dados alimentariam os Portais de Transparência. 
 
Portanto, entende-se que a empesa que desenvolver um Sistema de Captação de Dados para 
Portais de Transparência terá espaço garantindo no mercado, além de contribuir para o Fomento 
à Transparência Pública e ao Controle Social.   Para receber mais detalhes do projeto, favor 
remeter e-mail para contato@ossj.org.br. 
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Às vezes, a implantação de medidas simples de controle interno e a atuação preventiva, antes da 

ocorrência das irregularidades, ilegalidades, ou, ainda, da malversação dos recursos 

públicos, equivalem a centenas de intervenções, procedimentos, inquéritos, ações ou auditorias, 

que, via de regra, exigem muito esforço e dispêndio de recursos, com baixíssimo resultado efetivo. 

 

Nesse sentido, a equipe de voluntários do Observatório Social de São José (OSSJ) idealizou 

minutas de documentos que podem ser sugeridas para adoção nos Municípios, a respeito da 

necessidade de observância da Súmula 13 do Supremo Tribunal Federal (STF), que veda a prática 

de nepotismo na Administração Pública, e da proibição de acumulação de cargos (art. 37, incisos 

XVI e XVI), da Constituição Federal, ressalvados os casos indicados. 

 

Enfatiza-se que a exigência dessas declarações quando da nomeação de servidores se 

constituí numa medida protetiva dos próprios gestores públicos (Prefeitos, Secretários, 

Vereadores, etc.) que, muitas vezes, praticam atos irregulares e ilegais por mero 

desconhecimento da legislação ou dos fatos, sendo, posteriormente, responsabilizados por isso. 

 

Caso desejar receber o arquivo editável ou contribuir com sugestões para as próximas 

versões, favor se manifestar por meio do e-mail contato@ossj.org.br. 
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OBJETIVO 
 

Estimular e ensinar o cidadão josefense a fiscalizar, 
transformando a sua indignação em ação. 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Necessidade do cidadão josefense tornar-se um Cidadão Fiscal, 
indo além de contribuinte – dar um cheque em branco – e eleitor 
– dar uma procuração para alguém. 

Logo da Campanha 
 

META 
 
Transformar o Município de São José em referência na gestão pública, destacando-se em termos de 
transparência, uso racional dos recursos, eficiência, inibição da corrupção e, sobretudo, 
efetividade na prestação dos serviços públicos. 
 
OPERACIONALIZAÇÃO 
 
Cada Cidadão Fiscal poderá participar com o conhecimento e os recursos que dispor.  Pretende-se 
reunir, por exemplo, os advogados de São José para fiscalizarem os atos jurídicos – licitações, 
contratos, nomeações, projetos de lei - distribuindo-os entre os partícipes, que serão relatores dos 
processos.  Os relatórios-votos serão submetidos ao Comitê Gestor da campanha que deliberará 
pelos encaminhamentos que serão tomados para cada caso.  Se existirem suspeitas irregularidades, 
o processo será remetido para o Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público.  Nesse 
mesmo viés, os contadores ficarão responsáveis pela fiscalização dos atos orçamentários, 
financeiros e contábeis, os administradores, pelos atos de gestão, e assim por diante. 
 
DIVULGAÇÃO 
 
Inicialmente, a Campanha Cidadão Fiscal está em processo de conscientização dos cidadãos 
josefense por meio das redes sociais - http://goo.gl/HtvOMI -, sobretudo com banner´s e 
orientações práticas de como exercer plenamente a cidadania.   A Campanha Cidadão Fiscal pode 
ser reproduzida livremente em outros Municípios, inclusive com utilização do material. 
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NORMA (*) OBJETO 

Decreto nº 202/2007 Racionalização das despesas com telefonia fixa. 

Decreto nº 203/2007 Racionalização das despesas com telefonia móvel. 

Decreto nº 851/2007 Manutenção da regularidade jurídica, fiscal, econômico-
financeira e administrativa do Estado.   

Decreto nº 1.791/2008 Racionalização das despesas com água e serviços de 
esgoto. 

Decreto nº 2.534/2009 Racionalização das despesas com serviços de postagem e 
remessa de correspondências. 

Decreto nº 3.271/2010 Racionalização das despesas com energia elétrica. 

Resolução CETRAN nº 
14/2010 

Dispõe sobre o licenciamento de veículos oficiais utilizados 
em serviços de urgência. 

Decreto nº 312/2011 Atualização cadastral de veículos do Estado. 

Decreto nº 660/2011 Padronização da aquisição e locação de veículos do 
Estado. 

Resolução nº 003/2014 Emitida pelo Grupo Gestor de Governo dispondo sobre a 
implementação e o acompanhamento de ações com vistas 
ao saneamento ou mitigação de ressalvas, recomendações 
e outros fatos relevantes constantes de pareceres prévios 
emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina - TCE, sobre as Prestações de Contas do 
Governador (PCG). 

Decreto nº 2.037/2014 Dispõe sobre o procedimento simplificado de 
responsabilização pelo pagamento de multas de trânsito e 
o controle sobre os autos de infração aplicados aos 
veículos oficiais. 

(*) As normas poderão ser obtidas no site da Procuradoria Geral do Estado (PGE), no link: 
http://goo.gl/8i1AT7 
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CRUZAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DOS IMÓVEIS E  

DA ESTRUTURA CONTRATADA DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA 
 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA 

Nome da Unidade:      **posto de saúde, escola municipal, sede da prefeitura, secretaria da saúde, etc.** 
Endereço:  
CEP:  
Telefone:  
E-mail:  
Gestor da Unidade:  

 

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL 

Espécie de Imóvel:     
 

() Edificação  
() Praça 
() Outros: 
_____________________________
___ 

() Terreno sem Edificação  
() Logradouro 
 

Tipo de Imóvel: () Próprio () Locado () Cedido () Particular 

Tipo de Utilização () Pública                          () Particular  () Pública e Particular 

Nome Ocupante:       

Nº Registro  Nº Processo Administrativo  

Nº Ficha de Matrícula  Nº Inscrição Imobiliária  

 

FOTOS DO IMÓVEL  

Frontal Lateral 

  
 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS CONSUMOS – IN LOCO 

ÁGUA E ESGOTO ENERGIA ELÉTRICA TELEFONIA FIXA 

Nº. Matrícula(s):  Nº. Unidade(s) Consumidora(s): Nº Telefone(s): 
   

Nº Hidrômetro(s): Nº Medidor(es): Nº Contrato(s): 
   

Localizador/Endereço: Localizador/Endereço: Localizador/Endereço: 
   

Quantidade de Economias:  Grupo Tarifário:  
   

Espécie de Medição: Espécie de Medição:  
   

Valor Medido (M
3
): Valor Medido (kW):  

   

Observações da visita in loco: Observações da visita in loco: Observações da visita in loco: 
   

Propostas e Encaminhamentos: Propostas e Encaminhamentos: Propostas e Encaminhamentos: 
   

 
Continua no verso... 
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Continuação da frente... 

AVALIAÇÃO (CHECK LIST) 
 

IMÓVEL – Decreto nº 2.807/2009 – Disponível em http://goo.gl/8i1AT7 
 

1-() Imóvel sem o processo específico constituído no Sistema de Processo Administrativo - SPA (art. 8º) 
2-() Ausência de levantamento dos documentos a serem acostados no processo específico do SPA (art. 8º, § 2º) 
3-() Imóvel sem número de registro no Sistema de Gestão de Imóveis - SMI (art. 6º) 
4-() Imóvel sem a Ficha de Matrícula emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis no SMI (art. 8º, § 2º, inc. III) 
5-() Ficha de Matrícula do imóvel indicando proprietário e/ou CNPJ em desacordo com os arts. 4º e 5º 
6-() Imóvel com o proprietário desatualizado no SMI (arts. 4º e 5º c/c art. 6º, § 1º) 
7-() Imóvel com o ocupante desatualizado no SMI (art. 7º, § 1º c/c art. 6º, § 1º) 
8-() Ausência de registro no SMI do número da inscrição imobiliária no Município (art. 9º, § 3º, IV c/c art. 6º, § 1º) 
9-() Não pagamento das taxas anuais cobradas no Carnê de IPTU dos imóveis que ocupa (art. 9º) 
10-() Pagamento das taxas anuais cobradas no Carnê de IPTU com multas e juros (art. 9º) 
 

ÁGUA E ESGOTO – Decreto nº 1.791/2008 – Disponível em http://goo.gl/8i1AT7 
 

1-() Matrícula desvinculada do agrupamento de faturas do órgão/entidade 
2-() Matrícula não pertence ao órgão/entidade, pois é de particulares (art. 17, §2

o
, inc. I) 

3-() Matrícula do órgão/entidade, porém com consumo total ou parcial da água por terceiros (art. 8º) 
4-() Fatura indicando hidrômetro com consumo zerado, com pagamento de taxa mínima (art. 7º, inc. IV) 
5-() Fatura indicando hidrômetro com consumos ínfimos, com mais de um hidrômetro no local (art. 7º, inc. V) 
6-() Fatura indicando leitura pela média mais de 3 meses consecutivos (art. 6º, inc. II) 
7-() Fatura indicando mais de uma economia (art. 5º, inc. II) 
8-() Fatura contendo indicação de pendências financeiras com a concessionária (art. 13) 
9-() Fatura indicando cobrança de multas e juros ou valores indefinidos (art. 16, § 2

o
) 

10 -() Oscilações de consumo que podem indicar possível vazamento ou “gatos” na rede (art. 7º, inc. VI) 
 

ENERGIA ELÉTRIA – Decreto nº 3.271/2010 – Disponível em http://goo.gl/8i1AT7 
  

1-() Unidade Consumidora desvinculada do agrupamento de faturas do órgão/entidade  
2-() Unidade Consumidora não pertence ao órgão/entidade, pois é de particulares (art. 33, §2

o
, inc. I) 

3-() Unidade Consumidora do órgão, porém com consumo total ou parcial utilizado por terceiros (art. 23; art. 22, I) 
4-() Fatura indicando relógio com consumo zerado, com pagamento de taxa mínima (art. 12) 
5-() Fatura indicando relógio com consumos ínfimos, com mais de um relógio no local (art. 12, § único) 
6-() Fatura indicando leitura pela média mais de 3 meses consecutivos (art. 11, inc. II) 
7-() Fatura contendo indicação de pendências financeiras com a concessionária (art. 34) 
8-() Fatura indicando cobrança de multas e juros ou valores indefinidos (art. 32) 
9-() UC de Alta Tensão (Grupo A) sem processo específico constituído no SAP (art. 13, § 2º) 
10-() UC de Alta Tensão (Grupo A) sem contrato vigente arquivado no processo do SPA (art. 13) 
11-() UC de Alta Tensão (Grupo A) sem contrato vigente (art. 13) 
12-() UC de Alta Tensão (Grupo A) com fator de carga inferir a 0,5 sem ações para alteração do grupo (Art. 10) 
13-() UC de Alta Tensão (Grupo A) com estrutura tarifária convencional, sem justificativa (Art. 9º, inc. II, alínea “a”) 
14-() UC com energia reativa sem avaliação do custo-benefício para correção do fator de potência (art. 17) 
15-() Falta de atuação do gestor de energia (art. 2º)  
16 -() Oscilação de consumo que podem indicar possíveis “gatos” na rede (art. 22, inc. III) 
 

TELEFONIA FIXA – Decreto nº 202/2007 – Disponível em http://goo.gl/8i1AT7 
  

1-() Telefone ainda não aderiu à Rede de Governo 
2-() Telefone desvinculado do agrupamento de faturas do órgão/entidade 
3-() Telefone não pertence ao órgão/entidade, pois é de particulares (art. 1º, IX) 
4-() Telefone do órgão/entidade, porém com utilização total ou parcial por terceiros (art. 1º, X) 
5-() Fatura indicando telefone sem utilização, com pagamento de taxa mínima (art. 1º, IX) 
6-() Fatura contendo indicação de pendências financeiras com a concessionária (art. 6º) 
7-() Fatura indicando cobrança de multas e juros ou valores indefinidos (art. 6º) 
8-() Fatura com serviços vedados: ligações a cobrar, serviços especiais, publicidade, doações, etc. (art. 1º, IV a VIII) 
9-() Falta de atuação do gestor de telefonia (art. 2º), especialmente para avaliar abusos (art. 1º, II e III; art. 3º) 
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Quem deve denunciar? 
 

Quem é a vítima de atos de corrupção?  Diferente da maioria dos outros crimes, as práticas ofensivas ao 
patrimônio público e à moralidade administrativa afetam toda a coletividade, isto é, toda a sociedade 
sofre as consequências.  Portanto, se você – que também é vítima - tiver indícios dessas irregularidades, 
tem o dever de denunciar.   Denunciar – levar a conhecimento de alguma autoridade competente um 
determinado fato ilegal -, sobretudo, é um ato de cidadania. 
 
Como se deve denunciar? 
 

É imprescindível que toda denúncia tenha consistência, contendo um relato breve dos fatos e indícios da 
existência das irregularidades, bem como eventuais provas dos atos praticados. Importante, também, 
visitar os Portais de Transparência do Município de São José para colher mais subsídios e confirmar as 
informações alegadas. 
 
Onde posso denunciar? 
 

A denúncia poderá ser dirigida aos Conselhos Municipais de Direito, instituídos pelo Município, às 
Ouvidorias da Câmara Municipal ou do Poder Executivo, aos Vereadores e ao Controlador Interno do 
Município.   No âmbito do Estado de Santa Catarina, poderá ser registra nos seguintes órgãos: 
 
Órgão:  Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPE/SC) 
Endereço: http://www.mpsc.mp.br/portal/instituicao/ouvidoria.aspx 
Acompanhamento: Via Diário Oficial do MPE/SC, pois o sistema da Ouvidoria informa apenas que a 
manifestação está na situação “Evoluído para outro feito”, de modo que não se sabe se a denúncia 
(notícia de fato) foi acatada e transformada em investigação (procedimento preparatório e inquérito 
civil). 
Observação: A denúncia poderá ser feita de forma sigilosa ou anônima.  
 
Órgão:  Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) 
Endereço:  http://www.tce.sc.gov.br/ouvidoria 
Acompanhamento:  O Ouvidor responde, em regra, que a denúncia foi remetida para a área responsável 
e vai “integrar a base de dados respectiva e subsidiar suas ações de controle externo.” 
Observação: A denúncia poderá ser feita de forma sigilosa.  Para que a denúncia seja autuada, 
recomenda-se elaborar documento, assinar e protocolar diretamente no TCE/SC. 
 
Órgão:  Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (MPTC/SC) 
Endereço:  Rua Bulcão Viana, 90 - 3° Andar – Centro - Florianópolis/SC 
Acompanhamento: Não possui serviço para encaminhar e acompanhar denúncias on line. 
 
Órgão:  Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal (MPF) 
Endereço: http://cidadao.mpf.mp.br 
Acompanhamento: A conversão da denúncia em notícia de fato é informada por e-mail, porém é 
necessário ligar - (48) 2107-6100 - para obter o número do processo para consultá-lo via site - 
www.transparencia.mpf.mp.br/atuacao-funcional/consulta-judicial-e-extrajudicial .  
Observação:  Somente quando envolver recursos federais. A denúncia poderá ser feita de forma sigilosa. 
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