
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIREÇÃO DE CONTROLE EXTERNO

Recibo de Envio de Informações Nº 28/2021

Transparência Ativa das parcerias com as OSC - Lei
Federal 13.019/14 - Executivo mais de 10mil hab.

Órgão: PM DE SANTA ROSA

Site: www.santarosa.rs.gov.br

População: 73.575

Pergunta Resposta

A) Etapa da seleção e celebração da parceria

1.1) Há seção com os chamamentos públicos? N

1.2) Há seção com os extratos das justificativas de dispensas e inexigibilidades ao
chamamento público?

N

2.0) As informações referentes aos chamamentos públicos e extratos das dispensas
e inexigibilidades estão atualizadas?

N

3.1) Há disponibilização do edital de chamamento público? S

3.2) Há informação quanto ao andamento/etapa do chamamento público? N

3.3) Há disponibilização do extrato individual com as justificativas para dispensa ou
inexigibilidade?

N

4.1) Há disponibilização de documento que comprove a existência jurídica da
entidade escolhida?

N

4.2) Há identificação dos responsáveis pela OSC, a partir da relação nominal dos
dirigentes da entidade?

N

B.1) Etapa da execução e monitoramento da parceria

5.0) Há Seção específica com as parcerias firmadas? S

6.0) As informações das parcerias em execução e concluídas estão atualizadas? S

7.1) Há informação quanto ao instrumento jurídico adotado na parceria? N

7.2) Há identificação da OSC parceira, informando seu nome e CNPJ? S

7.3) Há descrição do objeto da parceria? (atividade; projeto ou produto a que se
destina)

S

8.1) Há disponibilização do Termo da Parceria com o Plano de Trabalho pertinente? N

8.2) Há disponibilização de Termo Aditivo ou Apostilamento, se ocorrer mudança na
parceria?

N

B.2) Etapa da execução e monitoramento da parceria

9.1) Há publicidade do valor total previsto à parceria? S

9.2) Há publicidade dos valores liberados à parceira? S

10.1) O valor total referente às remunerações da equipe de trabalho foi informado? N

10.2) A relação com os integrantes da equipe, as funções desempenhadas e
respectivas remunerações previstas para o exercício foi disponibilizada?

N

11) Há divulgação dos meios de representação sobre aplicação irregular dos
recursos?

C) Etapa da Prestação de Contas

12.1) Há disponibilização da situação da prestação de contas da parceria? N

12.2) As datas quando foi ou deve ser apresentada a prestação de contas são
informadas?

N

13.1) Há acesso livre ao documento que substância a prestação de contas da OSC? N
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13.2) Há acesso livre ao relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado
pela Comissão competente?

N

13.3) Há acesso livre ao Parecer Técnico conclusivo do(s) Gestor(es) da Parceria? N

Código de autenticação

FLAV7-ZTIT8-VJCN4
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Anexo de Justificativas

Transparência Ativa das parcerias com as OSC - Lei
Federal 13.019/14 - Executivo mais de 10mil hab.

PM DE SANTA ROSA

Item A) Etapa da seleção e celebração da parceria
Pergunta: 1.1) Há seção com os chamamentos públicos?
Justificativa: Não foi localizada divulgação destacada ou seção específica contendo as informações sobre os

chamamentos públicos para seleção de OSCs. Para atendimento do critério, a seção “Chamamentos Públicos” deve constar
de forma destacada ou constar em sistemas de busca/filtros no site oficial/portal de transparência. Ainda, no caso de haver
plataforma eletrônica específica, deve ser possível acessá-la a partir do site oficial ou portal da transparência.
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Item A) Etapa da seleção e celebração da parceria
Pergunta: 1.2) Há seção com os extratos das justificativas de dispensas e inexigibilidades ao chamamento público?
Justificativa: Não foi localizada divulgação destacada ou seção específica contendo os extratos com as justificativas

para dispensa ou inexigibilidades ao chamamento público. Para atendimento do critério, a seção “Dispensas ou inexigibilidades
ao chamamento público” deve constar de forma destacada ou constar em sistemas de busca/filtros no site oficial/portal de
transparência. Ainda, no caso de haver plataforma eletrônica específica, deve ser possível acessá-la a partir do site oficial ou
portal da transparência.
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Item A) Etapa da seleção e celebração da parceria
Pergunta: 2.0) As informações referentes aos chamamentos públicos e extratos das dispensas e inexigibilidades estão

atualizadas?
Justificativa: Não foi constatada atualização das informações no site oficial/portal da transparência/plataforma eletrônica

em relação aos chamamentos públicos para seleção de OSCs. Caso o município não tenha realizado parcerias em 2021, sugere-
se que essa informação conste no site/portal de transparência.
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Item A) Etapa da seleção e celebração da parceria
Pergunta: 3.2) Há informação quanto ao andamento/etapa do chamamento público?
Justificativa: Não foi constatada informação quanto à situação ou etapa de chamamentos públicos no site oficial/portal

da transparência/plataforma eletrônica. Para atendimento do critério, deveria ser possível saber se o chamamento público está
em andamento, em fase de recebimento de propostas, recursos, encerrado, entre outros.
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Item A) Etapa da seleção e celebração da parceria
Pergunta: 3.3) Há disponibilização do extrato individual com as justificativas para dispensa ou inexigibilidade?
Justificativa: Não foi possível acessar às justificativas para a dispensa ou inexigibilidade de chamamento público em

extrato no site oficial/portal da transparência/plataforma eletrônica. Para atendimento do critério, deveria ser possível a leitura
com as justificativas para essa forma de escolha.
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Item A) Etapa da seleção e celebração da parceria
Pergunta: 4.1) Há disponibilização de documento que comprove a existência jurídica da entidade escolhida?
Justificativa: Não foi possível localizar documento que comprove a existência jurídica da entidade escolhida em seção

de chamamentos públicos no site oficial/portal da transparência/plataforma eletrônica. Para atendimento do critério, deveria ser
possível acessar ao documento do estatuto social ou a certidão jurídica confirmando a entidade escolhida e a sua existência
regular.
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Item A) Etapa da seleção e celebração da parceria
Pergunta: 4.2) Há identificação dos responsáveis pela OSC, a partir da relação nominal dos dirigentes da entidade?
Justificativa: Não foi possível acessar à relação de dirigentes responsáveis pela entidade beneficiária com a parceria

no site oficial/portal da transparência/plataforma eletrônica. Para atendimento do critério, deveria ser possível identificar os
beneficiários.
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Item B.1) Etapa da execução e monitoramento da parceria
Pergunta: 7.1) Há informação quanto ao instrumento jurídico adotado na parceria?
Justificativa: Não foi constatada a publicidade quanto ao instrumento jurídico e fundamentação legal para a parceria

com OSC no site oficial/portal da transparência/plataforma eletrônica. Para atendimento do critério, deveria ser possível saber
exatamente qual instrumento que formalizou a parceria ou ao menos a fundamentação legal para ele.

print de tela 26-08-2021
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14/10/2021 Página 11 08:11:27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIREÇÃO DE CONTROLE EXTERNO

Item B.1) Etapa da execução e monitoramento da parceria
Pergunta: 8.1) Há disponibilização do Termo da Parceria com o Plano de Trabalho pertinente?
Justificativa: Não foi constatada a publicidade quanto aos documentos, ou seja, do instrumento da parceria (termo de

colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação) e o plano de trabalho, necessários para saber as metas, parâmetros
e resultados da parceria, no site oficial/portal da transparência/plataforma eletrônica. Para atendimento do critério, deveria ser
possível o acesso a esse documento.

print de tela 26-08-2021
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Item B.1) Etapa da execução e monitoramento da parceria
Pergunta: 8.2) Há disponibilização de Termo Aditivo ou Apostilamento, se ocorrer mudança na parceria?
Justificativa: Não foi constatada a publicidade quanto às alterações aos termos prefixados para a com a OSC no site

oficial/portal da transparência/plataforma eletrônica. Para atendimento do critério, deveria ser possível o acesso ao termo aditivo
ou apostilamento que veio a alterar a parceria.

print de tela 26-08-2021
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Item B.2) Etapa da execução e monitoramento da parceria
Pergunta: 10.1) O valor total referente às remunerações da equipe de trabalho foi informado?;

10.2) A relação com os integrantes da equipe, as funções desempenhadas e respectivas remunerações previstas para o exercício
foi disponibilizada?;

Justificativa: Não foi constatada a publicidade quanto ao valor total que a parceria com a OSC despende a título
de despesas com pessoal (remunerações da equipe de trabalho cus-teadas pelos recursos públicos) no site oficial/portal da
transparência/plataforma eletrônica. Para atendimento do critério, deveria ser possível saber esse somatório total de recursos
financeiros.
Não foi constatada a publicidade às funções ou cargos desempenhados pelos membros da equipe de trabalho e respectivas
remunerações para o exercício custeadas pelos recursos públicos em parceria com a OSC no site oficial/portal da transparência/
plataforma eletrônica. Para atendimento do critério, deveria ser possível saber os cargos e salários para no ano.

print da tela 26-08-2021
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Item C) Etapa da Prestação de Contas
Pergunta: 12.1) Há disponibilização da situação da prestação de contas da parceria?;

12.2) As datas quando foi ou deve ser apresentada a prestação de contas são informadas?;
13.1) Há acesso livre ao documento que substância a prestação de contas da OSC?;
13.2) Há acesso livre ao relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela Comissão competente?;
13.3) Há acesso livre ao Parecer Técnico conclusivo do(s) Gestor(es) da Parceria?;

Justificativa: Não foi localizada a divulgação quanto à situação da prestação de contas de parcerias com OSCs, a partir
da Lei Federal n. 13.019/14.

Não foi encontrada informação do momento quando houve prestação de contas ou quando deverá ocorrer a prestação de contas
da entidade OSC parceira.

Não foi possível acessar de forma pública ao documento que consubstancia a prestação de contas da entidade OSC que executou
a parceria com base na Lei Federal n. 13.019/14.

Não foi possível acessar de forma pública ao documento que consubstancia análise pela Comissão de Monitoramento e Avaliação
da Parceria com base na Lei Federal n. 13.019/14.

Não foi possível acessar ao documento que consubstancia o julgamento da presta-ção de contas da entidade OSC beneficiária,
ou seja, o Parecer Técnico Conclusivo da gestão da parceria.

Tela de pesquisa em 26/08/21
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Tela de pesquisa em 26/08/21

14/10/2021 Página 17 08:11:27



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIREÇÃO DE CONTROLE EXTERNO

Tela de pesquisa em 26/08/21

14/10/2021 Página 18 08:11:27


