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RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA 

 

1- O ente possui informações sobre a Transparência na internet? 

A Junta Comercial do Rio Grande do Sul dispõe de um site onde 

constam informações uteis aos usuários, colaboradores e público em 

geral. Nele está disponível um link de encaminhamento ao portal 

Transparência RS. 

 

2- O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o 

acesso à informação? 

Da mesma forma, o site da Jucergs contém um link direto com o site da 

Central de Informações do Governo. 

 

3- Há informações sobre a receita nos últimos 06 meses, incluindo 

natureza, valor de previsão e valor arrecadado? 

As informações referentes à receita nos últimos 06 meses estão 

disponíveis no Portal de Transparência RS, bem como no site da 

Secretaria estadual da Fazenda/RS – Sefaz - (Cage-controle interno, 

execução orçamentária, código 160024990001). 

 

4- As despesas apresentam dados dos últimos 06 meses contendo: 

a) Valor do Empenho 

b) Valor da Liquidação 

c) Valor de Pagamento 

d) Favorecido 

Os dados referentes às despesas contendo valor de empenho, valor de 

liquidação, valor de pagamento e favorecido estão igualmente 

disponíveis na área de gastos no portal da transparência do governo 

estadual. 

 

5- O site apresenta dados nos últimos 06 meses contendo: 

a) Íntegra dos editais de licitação 

b) Resultado dos editais de licitação 

c) Valor do pagamento  

d) Favorecido 

O site da Jucergs não apresenta esses dados. 
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6- O ente divulga as seguintes informações concernentes a 

procedimentos licitatórios com dados dos últimos 06 meses? 

a) Modalidade; 

b) Data; 

c) Valor; 

d) Número/ano do Edital; 

e) Objeto. 

 

A Jucergs não tem uma forma de divulgação destas informações 

compiladas, apenas há publicação destes dados no Diário Oficial do 

Estado (DOE), depois de finalizado o procedimento licitatório pela 

Central de Licitações/RS – Celic - e as Dispensas são realizadas por 

meio eletrônico no site www.compras.rs.gov.br, portanto é dada a 

publicidade legal necessária. 

 

7- O site apresenta: 

a) Prestações de contas (relatório de gestão) do ano anterior; 

b) Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RRO) dos 

últimos 06 meses; 

c) Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 06 meses; 

d) Relatório estatísticos contendo a quantidade de pedidos de 

informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como 

informações genéricas sobre os solicitantes. 

 

O site da Jucergs não apresenta essas informações, porém dispõe de 

relatórios estatísticos sobre a posição mensal da constituição, alteração 

e extinção de empresas cujos atos foram arquivados nesta Junta 

Comercial. 

 

8- O Site possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos 

eletrônicos, abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto 

(CSV), de modo a facilitar a análise das informações? 

 

O site da Jucergs de momento não possibilita geração de nenhum tipo 

de relatório. 

 

9- No site está disponibilizado o registro das competências e 

estrutura organizacional do ente?  

http://www.compras.rs.gov.br/
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Somente está disponibilizada a relação de Presidente, Vice-presidente, 

Secretário-Geral e Vogais. 

 

10-  O Portal disponibiliza endereços e telefones das respectivas 

unidades e horário de atendimento ao público?  

O site da Jucergs disponibiliza os telefones de atendimento ao público, 

assim como um canal direto com a ouvidoria para melhores 

informações, críticas e sugestões.  

Ainda, mostra claramente o horário de atendimento ao público. 

 

 

11-  Há divulgação de remuneração individualizada por nome de agente 

público? 

A divulgação da remuneração individualizada por nome de agente 

público está disponível no Portal de Transparência do RS. 

 

12-  Há divulgação de Diárias e passagens por nome de favorecido e 

constando, data, destino, cargo e motivo da viagem? 

É realizada publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) das diárias 

onde consta o nome do favorecido, data, destino, cargo e motivo da 

viagem.  

 

13-  Há controle e divulgação do número de estagiários? 

Existe um controle interno, por parte do RH da Junta comercial e 

externo, por para de Fundação para o Desenvolvimento de Recursos 

Humanos do Estado do RS – FDRH -, do número de estagiários. Não há 

divulgação destas informações. 

 

14-  Há controle e divulgação do número de servidores cedidos a 

sindicatos/associações com ônus ao Estado? 

Não há servidor nesta condição na Junta Comercial. 

 

 

 

 


