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PLANO DE AÇÃO 2023 
 
 

Comissão da Moralidade Pública  
 
 
O que será feito? 

 
Reuniões mensais para tratar de temas afetos à moralidade pública, objetivando 
manter um amplo diálogo com o Poder Executivo e Legislativo Municipal, 
principalmente, nos seguintes temas: 
 
- Combate à corrução, ao nepotismo, a impunidades, fraudes e desperdícios; 
 
- Conflito de interesses; 
 
- Promoção da integridade e da transparência pública; 
 
- Defesa do patrimônio público e qualidade dos serviços públicos prestados; 
 
- Valorização da conduta ética e do compliance no setor público; 
 
- Condutas vedadas aos agentes públicos em anos eleitorais. 
 
Manter e estreitar laços com outros organismos e instituições públicas e 
privadas, como Ministério Público, Delegacia Especializada no Combate a 
Corrupção de Blumenau, Tribunal de Contas do Estado, Controladoria-Geral da 
União, Poder Executivo Municipal e Poder Legislativo local. 
 
Implementar uma pauta de participação conjunta com o Observatório Social de 
Blumenau nas reuniões permanentes com a Controladoria-Geral do Município 
de Blumenau e outros órgãos/entidades e em visitações técnicas. 
 
Realizar/organizar eventos para capacitação da comunidade em geral, em 
especial voltado aos advogados, referente aos temas acima expostos. 
 
Participar dos eventos alusivos a Semana da Transparência promovida pelos 
órgãos públicos. 
 
Analisar/Acompanhar os procedimentos de contratações públicas e a admissão 
de pessoal para ocupar cargos de provimento em comissão (qualificação técnica 
do agente comissionado). Vide Decreto n. 12.268/2019. 
 
Estudo da legislação a respeito das temáticas propostas, de modo a sugerir 
aprimoramento ou até mesmo a criação de normas. 
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Por que será feito? 
 
Para ser um parceiro dos órgãos e entidades públicas para o aprimoramento da 
gestão governamental. 
 
Para incentivar o controle social da administração pública municipal. 
 
Promover esclarecimentos à comunidade em geral, de modo a estimular, instruir 
e capacitá-los no manejo das ferramentas postas à disposição para o controle 
dos gastos públicos (sites e Portal da Transparência), de forma a esclarecer as 
funcionalidades do Portal da Transparência e incentivar a comunidade em geral 
consultar as informações públicas, observar e fiscalizar as contratações e gastos 
do poder público. 
 
Para agregar valor às políticas públicas municipais. 
 
Para fiscalizar os gestores públicos e mandatários de cargo eletivo do Município 
em suas atividades, com vistas a democratizar a construção das políticas 
públicas municipais, e manter um canal de amplo diálogo com a comunidade. 
 
 
Onde será feito? 
 
Em regra, as ações serão desenvolvidas na sede da OAB/Blumenau, sendo que 
eventuais alterações de local serão previamente comunicadas, em especial as 
reuniões/encontros presenciais mensais. Entretanto, não está descartada a 
possibilidade de as reuniões ocorrerem de forma virtual, ou, ainda, híbridas.  
 
Na Prefeitura Municipal de Blumenau, junto à Controladoria-Geral do Município, 
mediante a agenda permanente já definida. 
 
Na Câmara de Vereadores, em agenda a ser definida. 
 
Na sede do Observatório Social de Blumenau (a combinar). 
 
Em instituições de ensino. 
 
Além das reuniões mensais ordinárias, cujo calendário foi definido na 1ª reunião 
da comissão neste ano (vide ata), o grupo de WhatsApp da Comissão está 
permanentemente à disposição para troca de ideias. 
 
 
Observação: As demandas da comissão podem ensejar reuniões 
extraordinárias na sede da OAB, bem como não se descarta o trabalho individual 
ou em pequenos grupos (subgrupos) que deverão se reunir em local por estes 
ajustados (ex.: em seus escritórios). 
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Quando será feito? 
 
As reuniões mensais ordinárias da comissão foram definidas na 1ª reunião da 
comissão (9/2) e ocorrerão as quintas-feiras, com início às 8h30 na sede da 
OAB/Blumenau: 9/3;13/4; 11/5; 15/6; 13/7; 10/8; 14/9; 5/10 e 16/11. 
 
As reuniões permanentes com a Controladoria-Geral do Município já estão 
sendo realizadas, em verdade, desde a criação da Controladoria no ano de 2018, 
vindo esta comissão a ter assento como entidade integrante a partir de 2022. 
 
A parceria com o Observatório Social de Blumenau (Osblu), da mesma forma 
vem sendo cada vez mais intensificada, de modo que há membros desta 
comissão que também fazem parte do Osblu. 
 
 
Observação. Alguns eventos, como a semana de comemoração da 
transparência e as reuniões do Conselho Municipal de Transparência e Controle 
Social, dependem de iniciativa da Prefeitura (vide Decreto Municipal n. 
8.105/2015 e Lei Complementar n. 1.202/2018).  
 
 
Por quem será feito? 
 
As ações aqui sugeridas serão realizadas pelos membros desta comissão, com 
supervisão da Coordenadoria-Geral das Comissões e da Diretoria da OAB, nas 
situações em que for necessária essa intervenção. 
 
 
Observação: Não se descarta a participação de servidores públicos e agentes 
políticos em algumas atividades a serem desenvolvidas pela comissão. 
 
 
Como será feito? 
 
Mediante dedicação e esforço individual e em conjunto com os membros 
integrantes desta comissão, que irão auxiliar, entre outras demandas: i) na 
análise de procedimentos licitatórios (fase interna e externa) e de contratação 
direta no âmbito do Poder Executivo e Legislativo; ii) no acompanhamento da 
execução de contratos públicos; iii) na elaboração de pareceres; iv) no estudo 
das normas legais afetas aos temas propostos ou a sugestão de sua criação; v) 
na disponibilidade para entrevistas à imprensa em geral; vi) no 
comparecimento/participação nas visitas/reuniões institucionais, como em 
audiências públicas de prestação de contas, na agenda permanente na 
Controladoria-Geral do Município, Presidência da Câmara de Vereadores e no 
Conselho Municipal de Transparência e Controle Social; vii) em 
pesquisas/consultas ao site do Poder Legislativo e Executivo (sites e Portal da 
Transparência); viii) organização de eventos; ix) mediante sugestões de 
atividades. 
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Quanto vai custar? 
 
A regra é não haver despesas com as atividades da comissão.  
 
Na hipótese de existir gastos, como despesas com palestrantes (deslocamento, 
hospedagem e alimentação), a Diretoria e a Coordenadoria-Geral das 
Comissões serão consultadas com antecedência a fim de verificar a viabilidade 
do evento e auxiliar na captação de apoio da sociedade civil através de parcerias. 
 
 
Observação: Este Plano de Ação poderá sofrer alterações de modo a melhor 
ajustar as necessidades de seus membros e sempre com vistas a otimizar a 
execução de suas atividades. 
 
 
 

Blumenau, fevereiro de 2023. 
 
 
 

Comissão da Moralidade Públ ica 
 
 
 
Enviar por e-mail para gabinete@oab-bnu.org.br  
 


