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1. INTRODUÇÃO 
 

Com o advento da Lei Federal 13.019 de 2014, que estabeleceu o regime jurídico das 
parcerias firmadas entre a administração pública e as organizações da sociedade, entramos 
em nova era em relação à fiscalização, transparência e desempenho da aplicação de 
recursos públicos nesta área. 

A contratação pelo município de um Sistema de Transparência das Prestações de Contas 
das Parcerias firmadas com as Organizações e que justamente atende uma exigência da 
legislação, demonstra a perspectiva do Município em caminhar lado a lado com as boas 
práticas administrativas de transparência, bem como de gestão pública. 

Esta ferramenta, desde que o seu escopo seja ampliado para atender também a gestão 
destas parcerias, poderá colaborar ainda mais para o sucesso destas boas práticas públicas. 

Reforça-se que esta ampliação de escopo já vem sendo realizada pela empresa fornecedora 
do sistema e, portanto, com o envolvimento das unidades administrativas municipais e as 
organizações, a ferramenta tecnológica possui uma perspectiva de evolução e maior 
contribuição a sociedade e poder público. 

Diante deste novo cenário, em que a necessidade da transparência e da boa gestão vem 
adquirindo cada vez mais relevância e espaço dentro da Administração Pública, este 
trabalho visa, justamente, contribuir para que as informações estejam disponíveis na sua 
integralidade à sociedade e sejam de fácil acesso. 

 

2. O SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS 
PARCERIAS FIRMADAS COM AS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO 
SETOR 

 

Trata-se de plataforma eletrônica (http://sistemacygnus.com.br/contagem/) criada pelo 
município que permite o acesso e o acompanhamento da execução das parcerias firmadas 
no Município pelos cidadãos.  

A ferramenta também possui uma perspectiva de amparo a gestão pública das parcerias, 
considerando que os lançamentos realizados passam a integrar o banco de dados do 
sistema, que servirá de base para geração de informações em meio digital para o apoio 
gerencial dos Termos firmados e para a tomada de decisão dos gestores envolvidos. 
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O Sistema de Transparência foi concebido no intuito de atender o que está previsto na 
legislação, se não vejamos: 

“Inciso XXXIII do Art. 5º - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado (Constituição Federal).” 

“Art. 10.  A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na 
internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de 
trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento (Lei 
Federal 13.019).” 

É responsabilidade dos gestores municipais envolvidos e dos responsáveis das 
Organizações parceiras manterem atualizadas no sistema as informações referentes aos 
“Termos” firmados, pois como já dito anteriormente, tal situação é uma exigência legal. 

Reitera-se que a concepção inicial do Sistema foi para dar transparência as parcerias 
firmadas e as respectivas prestações de contas. No entanto, a ferramenta tem evoluído ao 
longo dos últimos meses, e com o seu contínuo aprimoramento e desenvolvimento, o 
sistema poderá contribuir significativamente também para a análise e gestão das ações 
realizadas pelas Organizações e pelo Município. 

 
3. A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO 
 

O controle interno tem uma importância fundamental para a execução de qualquer 
atividade, pois possibilita verificar se estamos, ou não, atingindo as metas e os objetivos 
propostos inicialmente. 

O setor público é cada vez mais demandado em relação as suas obrigações precípuas e 
desta forma, o controle das suas ações tem sido tratado com grande importância tanto pela 
administração pública quanto pela população, evidenciando desta forma, a necessidade de 
mais qualidade, eficiência e transparência da coisa pública. 

No caso específico deste trabalho, a elaboração de um procedimento de acompanhamento 
periódico da utilização do Sistema de Transparência das Parcerias firmadas com o 
Município denominado “Trilha de Auditoria”, nada mais é que a aplicação de ferramentas 
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de controle prévio e concomitante em relação às ações do poder público e das 
organizações. 

Não obstante a elaboração de um procedimento de acompanhamento periódico, neste caso, 
cabe a administração pública interpretar que um controle interno eficiente requer a 
definição de responsáveis com atribuições claras, que deverão atuar a partir de fluxos de 
trabalho construídos e executados na sua plenitude. 

A importância do controle interno está nas pessoas envolvidas, nos processos executados e 
no acompanhamento realizado. 

 

4. OBJETIVO 
 

• Verificar se os órgãos da Administração Pública do Município estão utilizando o 
Sistema, na sua integralidade, para dar transparência às parcerias firmadas com as 
organizações da Sociedade Civil e as respectivas prestações de contas. 

 

5. ESCOPO 
 

Este trabalho envolve a verificação dos seguintes pontos: 

• A Organização parceira do Município encontra-se devidamente cadastrada no 
Sistema? 

• As informações do Instrumento de Parceria firmado com o Município e do seu 
respectivo plano de trabalho foram devidamente lançadas no Sistema? 

• Os repasses de recursos financeiros efetuados pelo Município foram registrados no 
sistema? 

• As despesas referentes às prestações de contas previstas no Plano de Trabalho da 
parceria foram lançadas pela entidade de forma correta, com a respectiva 
documentação comprobatória anexada? 

• Os beneficiados pela parceria foram cadastrados pela Organização? 
• A Administração Pública efetuou a análise das prestações de contas apresentadas 

no Sistema e apresentou relatório conclusivo dessa análise? 

• O Sistema está sendo utilizado na sua plenitude? 
• O que é necessário para o aprimoramento do sistema, bem como para a sua 

utilização mais eficiente? 
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6. PERIODICIDADE DA TRILHA 
 

A aplicação das ações da trilha deve ocorrer trimestralmente, sendo que as consultas 
referentes às parcerias firmadas com a Administração Pública são diárias, através dos 
extratos dos atos publicados no Diário Oficial de Contagem (D.O.C.), bem como dos 
registros constantes no Sistema Contábil Orçamentário e Financeiro e das consultas 
realizadas as unidades administrativas do Município. 

Esta consulta diária permitirá a formação de uma base de dados das parcerias firmadas no 
município e que servirá de base de comparação com as informações lançadas no Sistema 
de Transparência. 

 

7. AÇÕES DA TRILHA 
 

O servidor designado para aplicar os procedimentos referentes a esta trilha deverá efetuar 
as seguintes ações: 

• Criar um banco de dados interno (Auditoria) que contemple as informações 
relativas às parcerias firmadas pelo Município, com o cenário atualizado da sua 
execução; 

• Manter o cenário atualizado da parceria requerendo informações sobre o Termo 
firmado e sua respectiva vigência, repasse efetuados, prestações de contas 
apresentadas, aditivos e apostilas realizadas, análises das prestações de contas 
entregues e outros; A manutenção deste cenário atualizado requer consulta diária ao 
Diário Oficial de Contagem, ao Sistema de Contabilidade, Orçamento e Finanças 
(SICOF) e às unidades administrativas do Município para verificação das demais 
informações necessárias acerca das parcerias; 

• Confrontar se o Sistema de Transparência está sendo utilizado e as informações 
referentes às prestações de contas encontram-se lançadas de forma tempestiva a 
execução da parceria; 

• Avaliar a efetividade da utilização do Sistema pelos agentes responsáveis pela 
inserção e análise das informações lançadas e disponibilizadas à sociedade, 
referentes às parcerias firmadas e às prestações de contas apresentadas; 

• Avaliar as dificuldades encontradas pelos atores envolvidos na utilização da 
ferramenta tecnológica. 
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8. FLUXO DA TRILHA 
 

Diante do escopo definido e das ações previstas, os passos a serem seguidos para a 
realização da Trilha são os seguintes: 

1º PASSO – Criar banco de dados atualizado contendo informações inerentes a todas as 

parcerias firmadas e em vigência com as unidades administrativas do município; 

2º PASSO – Manter atualizado Banco de Dados criado; 

3º PASSO - Verificar se as organizações parceiras estão devidamente cadastradas no 

sistema, bem como se os respectivos Termos de Parceria, Planos de Trabalho e Repasses 

efetuados encontram-se registrados no Sistema; 

4º PASSO – Verificar se as organizações, analistas de prestação de contas das parcerias 

fiscais/ gestores das parcerias e comissão de monitoramento e avaliação possuem senha de 

acesso ao Sistema de Transparência; 

5º PASSO – Verificar se as informações das prestações de contas (Fornecedores, 

Prestadores de Serviços, Colaboradores, Beneficiados e Despesas Realizadas) estão sendo 

lançadas no Sistema; 

6º PASSO – Verificar se as prestações de contas lançadas estão sendo analisadas de acordo 

com as responsabilidades de cada ator envolvido no processo e dentro dos prazos 

previstos; 

7º PASSO – Confrontar as informações constantes no banco de dados mantido pela 

Auditoria e as informações lançadas no sistema; 

8º PASSO – Apurar se os agentes envolvidos estão encontrando dificuldades na 

operacionalização do sistema; 

9º PASSO – Avaliar a efetividade da utilização do sistema. 

10º PASSO - Emitir Relatório 
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9. RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO 
 

Esta trilha será executada pela Auditoria Geral do Município através de Servidor 
devidamente designado para a realização do trabalho, sendo este preferencialmente 
vinculado à Diretoria de Conformidade. 

 

10. PRODUTO DE AUDITORIA 
 

As análises realizadas periodicamente por esta trilha serão apresentadas através de Nota 
Técnica, que será emitida e encaminhada para as unidades administrativas consideradas no 
trabalho. 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Espera-se que a aplicação deste trabalho, conforme previsto, possa contribuir para que a 
utilização do Sistema de Transparência seja cada vez mais efetiva e que tanto as unidades 
da Administração Pública Municipal responsáveis pela parceria, quanto às organizações 
parceiras, usufruam das informações ali disponíveis para uma melhoria contínua da gestão 
dos gastos. 

Não obstante a possibilidade de melhoria para a gestão pública municipal, entende-se que o 
produto deste trabalho é importante também para que as informações disponibilizadas para 
a sociedade estejam cronologicamente coerentes com a execução da parceria, para que o 
papel do controle social seja realizado com a integridade dos dados informados. 

 

 

André Virgílio da Costa Hilário Zanio de Sousa Gontijo 
Auditor Geral Auditor de Controle Interno 
Mat.135.601-8 Mat. 136.017-1 

 


