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Esta metodologia visa avaliar a transparência de entidades 
privadas que fazem uso de instrumentos jurídicos que envolvam o 
recebimento de recursos públicos. A avaliação é feita considerando 
a disponibilização destas informações em suas páginas web. 
Instrumentos jurídicos aqui contemplados englobam convênios, 
contratos de repasse, termos de parceria, contratos de gestão, 
contratos administrativos, termos de fomento, termos de 
colaboração, acordos de cooperação, ou quaisquer instrumentos de 
fim semelhante. 

Preâmbulo

CATEGORIA 

Informações 
essenciais

Informações 
complementares

ITEM DE ANÁLISE

I. Nome da organização da sociedade              
civil e Cadastro Nacional de Pessoa.       
Jurídica (CNPJ)

II. Estatuto social atualizado da entidade

III. Relação nominal atualizada dos 
      dirigentes da entidade

IV. Cópia integral de instrumentos jurídicos 
tendo como uma das partes a 
administração pública

V. Situação da prestação de contas ou 
demonstrativos financeiros da entidade

VI. Valor total da remuneração da equipe de 
trabalho envolvida na execução do instrumento 
jurídico e as funções que 
seus integrantes desempenham

I. Objetivo social da entidade

II. Relatório anual de atividades da entidade

III. Plano de trabalho com metas da entidade

IV. Resultado de inspeções e auditorias 
realizadas por controle interno e externo

PONTUAÇÃO

Não possui o item IV = 10 pontos 

Apenas o item IV = 50 pontos 

2 itens (incluindo o item IV) = 
60 pontos 

3 itens (incluindo o item IV) = 
70 pontos 

4 itens (incluindo o item IV) = 
80 pontos 

5 itens (incluindo o item IV) =  
90 pontos 

Todos os itens = 
100 pontos

3 ou 4 itens = 100 pontos 

2 itens = 50 pontos 

Menos de 2 itens = 0 pontos
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Acessibilidade

Facilidade de acesso

Tempestividade

Não discriminação

I. Permite a alterar o tamanho da            
fonte aplicação de contraste do             
site da entidade

II. Permite alteração de contraste no  
     site da entidade

I. A página principal da entidade possui 
alguma menção ou link específico para 
informações de transparência pública ou 
acesso à informação

I. Atualização de qualquer natureza no.    
site da entidade em até 90 dias.

II. Atualização de qualquer natureza no 
    site da entidade em até 180 dias.

III. Atualização de qualquer natureza no  
     site da entidade há mais de 180 dias.

I. Não há exigência de login ou de 
identificação para acessar qualquer 
informação ou dado existente para acessar 
lista de instrumentos jurídicos cabíveis

Item I = 100 pontos 

Item II = 50 pontos 

Nenhum dos itens = 0 pontos

Item I = 100 pontos 

Não possui = 0 pontos

Item I = 100 pontos 

Item II = 50 pontos 

Item III = 0 pontos

Item I = 100 pontos 

Exige  login ou identificação =  
50 pontos
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