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“É um espaço para o exercício da 
cidadania, que deve ser democrático e 

apartidário e reunir o maior número possível 
de entidades representativas da sociedade 

civil com o objetivo de contribuir para a 
melhoria da gestão pública.” 
(Observatório Social do Brasil)

1. O QUE É UM OBSERVATÓRIO 
SOCIAL (OS)?

Funcionamos na forma de associação 
sem fins lucrativos.
Fazemos parte de um sistema 
coordenado pelo Observatório Social 
do Brasil (OSB).
São 134 Observatórios Sociais em 16 
estados brasileiros.
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2. PROPÓSITO, MISSÃO, VISÃO 
E VALORES DO OSF 

Propósito

Missão

Visão

Criar cultura de participação cidadã com o 
objetivo de melhorar a eficácia dos gastos e 
investimentos públicos em Florianópolis.

Estimular o senso de cidadania para a vigilância da 
gestão pública em Florianópolis.

Ser referência na promoção da cultura de 
responsabilidade social e fiscal da gestão 
pública em Florianópolis.

Valores
Apartidarismo;
Cidadania;
Comprometimento com a justiça social;
Competência técnica;
Proatividade. 3
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3. PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO OSF

Monitoramento de compras e 
contratações públicas da Prefeitura e da 
Câmara Municipal.
Acompanhamento do processo licitatório 
desde o lançamento do edital até a 
efetiva entrega e prestação do serviço.

Monitoramento da Gestão

Acompanhamento na execução das Obras 
referentes aos processos licitatórios ou 
equivalentes da Prefeitura e Câmara 
Municipal.

Incentivo às MPEs nas Licitações
Incentivar a participação do maior número 
possível de micro e pequenas empresas, 
preferencialmente sediadas em Florianópolis, 
nas licitações da Prefeitura e Câmara 
Municipal. 



Educação Fiscal
Liderar processo educativo que visa à 
construção de uma consciência voltada 
ao exercício da cidadania, objetivando 
e propiciando a participação de alunos, 
inicialmente de escolas públicas 
municipais em Florianópolis, para o 
aperfeiçoamento dos instrumentos de 
controle social e fiscal da Prefeitura e 
Câmara Municipal.
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Indicadores de Excelência da 
Gestão Pública

Compartilhar com sociedade florianopolitana 
indicadores chave (quantitativos e 
qualitativos) para medir, de forma regular e 
consistente, a excelência na gestão da 
Prefeitura e Câmara Municipal.



Reconhecimento de Boas Práticas
Reconhecer e disseminar, de forma 
regular, boas práticas de gestão da 
Prefeitura e Câmara Municipal.

4. PROCESSOS DE APOIO DO OSF

Gestão administrativa e financeira do 
OSF.

Administração e Finanças 

Comunicação
Gestão do processo de comunicação com 
sociedade florianopolitana, com o Sistema OSB 
e com Equipe de Voluntário(a)s do OSF.
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Jurídico
Oferecer apoio legal para todas as ações do 
OSF e garantir o adequado encaminhamento 
das demandas do OSF aos órgãos 
competentes.



Gestão de Voluntariado
Apoiar e instrumentalizar, os demais 
diretores e coordenadores, nos processos 
de atração, avaliação, capacitação e 
reconhecimento do(a)s voluntário(a)s do 
OSF.

Relacionamento com Entidades
Captação continua, sustentável e abrangente, 
de Mantenedores (PJs e PFs que aportam 
recursos financeiros ao OSF) e Apoiadores (PJs 
que comungam do propósito, missão, visão e 
valores do OSF).

Tecnologia da Informação
Aportar tecnologias, que reflitam o estado da 
arte em TI, para que suportem o alcance dos 
objetivos estratégicos e operacionais do OSF.
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5. QUAIS REQUISITOS PARA 
SER VOLUNTÁRIO(A) DO OSF?

Demonstrar comprometimento com a 
melhoria contínua na gestão pública de 
Florianópolis;
Não ser filiado a nenhum partido político
Aderir ao propósito, missão, visão e 
valores do OSF;
Ter ficha limpa;
Ser maior de 18 anos (menores precisam 
da autorização dos responsáveis).
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6. PASSO A PASSO PARA FAZER 
PARTE DO TIME DE VOLUNTÁRIO(A)S 
DO OSF
1. Preencher os dados na ficha cadastral, disponível 
em nosso site osfloripa.org.br/voluntarios no campo 
"Quero ser um voluntário".
 
2. Após análise do cadastro, o OSF comunicará o(a) 
voluntário(a), se foi ou não aprovado(a) para fazer 
parte do OSF. 
 
3. As pessoas com cadastro aprovado serão 
convidas para conhecer as pessoas e a Sede do 
OSF  na Rua Felipe Schmidt, 835 - Sala 2.5 - Centro 
Acate Downtown para definição em qual área 
(Pilares de Sustentação ou Processos de Apoio) tem 
competência e/ou interesse em participar.
 
4. O(a) voluntário(a) será adicionado(a) no Grupo 
de WhatsApp, de acordo com a diretoria e/ou 
coordenadoria escolhida.
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7. REGRAS E DIRETRIZES PARA 
USO DOS CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO DO OSF

Objetivos e regras de conduta
Melhorar o processo de comunicação interno 
e externo do OSF, por meio do 
compartilhamento de informações 
PERTINENTES ao propósito, missão, visão e 
valores do OSF. É fundamental para a 
credibilidade e eficácia do OSF que os 
canais de comunicação não sejam usados 
para outros fins, por exemplo, correntes, fotos, 
vídeos, notícias com cunho político partidário 
e que não estejam restritas ao foco do OSF 
que é a Prefeitura e Câmara Municipal. A 
diretoria do OSF analisará eventuais desvios e 
tomará as medidas cabíveis.
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8. QUEM PODE ME AJUDAR?

Roberto Zardo - Presidente

Marina Ferraz de Miranda - Vice Presidente   

Larissa Fernandes - Coordenadora Executiva

Camilla Reis - Estagiária 

Joyce Avila - Bolsista

Pedro Corrêa - Estagiário 

(48) 3771-5887 (opção 5)

(48) 99148-9210

contato@osfloripa.org.br

Endereço 
Rua Felipe Schimidt, 835 - 
Sala 2.5 (Acate Downtown)

Centro - Florianópolis



9. NOSSAS REDES SOCIAIS
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www.osfloripa.org.br /obsfloripa

@OSFloripa @osfloripa

Curta e compartilhe essa 

IDEIA


