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QUESITOS Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério4 TOTAL 

Existência de site na internet 5 -      5 

Acesso ao Estatuto Existe – 2    Acesso direto na primeira página – 2  

 

Com destaque e no topo da primeira página - 

2   

Possibilidade de download 

– 3 – o arquivo para 

download deveria estar 

também no menu - 2 

6 

Link Transparência (existência e acesso) Na primeira página – 3    Disposto de maneira clara na primeira 

página sem rolamento de barra – 3   

  0 

Publicação das atas das reuniões da 

diretoria 

Menu do link transparência 

ou 1ª pág.- 5 

Página com todas as atas da gestão – 30   

-   

Possibilidade de download  em PDF de todas 

as atas – 10  -      

 0 

Publicação das atas das assembleias 

 

Menu do link transparência 

ou 1ª pág.- 5 

Página com todas as atas da gestão – 10   Possibilidade de download de todas as atas – 

10   

 0 

Publicação das atas do Conselho Fiscal Menu do link transparência 

ou 1ª pág.- 5 

Página com todas as atas do conselho – 

10  

Possibilidade de download de todas as atas –   0 

Transmissão ao vivo das reuniões do 

Conselho Fiscal - Canal youtube 

Menu do link transparência 

ou 1ª pág.- 5 

De todas as reuniões da gestão - 20 Possibilidade de download da íntegra do 

vídeo de todas as reuniões - 25 

 0 

Transmissão ao vivo das reuniões da 

diretoria  - Canal youtube 

Menu do link transparência 

ou 1ª pág.- 5 

De todas as reuniões da gestão - 25 Possibilidade de download da íntegra do 

vídeo de todas as reuniões - 25 

 0 

Transmissão ao vivo das assembleias - 

Canal youtube 

Menu do link transparência 

ou 1ª pág.- 5 

De todas as assembleias da gestão – 15 

 

Possibilidade de download da íntegra do 

vídeo de todas as assembleias – 15 

 

 0 

Prestação de contas Menu do link transparência 

ou 1ª pág.- 5 

-Balanço Patrimonial                             10 

-Demonstração do Resultado              10 

-Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Social                                   05 

-Demonstrações das Origens  e 

Aplicações de Recursos                        05 

-Notas Explicativas                                05 

-Publicação de todos os contratos/convênios 

- 10 

-Pub.  dos salários dos funcionários (com 

senha para os filiados) -  20 

-Pub. salários dos diretores liberados - 10 

-Pub. Balancetes mensais - 10 

 - 

Realização de auditoria independente da 

gestão anterior 

Publicação do resultado 

detalhado da auditoria no 

link transparência - 20 

Empresa independente (entre pelo 

menos 3) escolhida por comissão eleita 

em assembleia - 30 

Empresa independente (entre pelo menos 3) 

autorizada pela CVM e escolhida por 

comissão eleita em assembleia - 50   

 0 

Realização de auditoria independente ao 

final da própria gestão 

Publicação do resultado 

detalhado da auditoria no 

link transparência - 20 

Empresa independente (entre pelo 

menos 3) escolhida por comissão eleita 

em assembleia - 30 

Empresa independente (entre pelo menos 3) 

autorizada pela CVM e escolhida por 

comissão eleita em assembleia - 50   

 0 

TOTAL     11 
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