ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSÓRIO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E TURISMO

DOCUMENTO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA PARCERIA
ACORDO DE COOPERAÇÃO N.º 004/2018

1.

Controle
Data de assinatura e identificação do instrumento de
parceria e do órgão da administração pública responsável.

Transparência
Acordo de Cooperação n.º 004/2018.
Documento de 27/03/2018.

2.

Nome da organização da sociedade civil e seu número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.

Aeroclube de Planadores Albatroz.
CNPJ n.º 87.879.235/0001-83.

3.

Descrição do objeto da parceria.

Estabelecer a participação do Município de Osório como parceria na realização do evento “2º Osório Air Show”, a
realizar-se de 31/03/2018 a 01/04/2018, em Osório, RS, conforme Lei n.º 13.019/2014 e Decreto 43/2017.

4.

Valor total da parceria e valores liberados, quando for o
caso.

Gasolina Avgas (5.000 litros); Camisetas (200 unidades); Sonorização (atividade); Banheiros (04 unidades); Pirâmides
(09 unidades); Arquibancada (01 unidade); show do artista Serginho Moah e Banda (01 unidade); show do artista
Catuípe Jr. (01 unidade). Recurso da parceria sem liberação de valores: R$51.199,09.

5.

Situação da prestação de contas da parceria, que deverá
informar a data prevista para a sua apresentação, a data
em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o
resultado conclusivo.

5.1. Prazo inicial: 30 dias a contar do término do evento (02/05/18).
5.2. Prazo para complementos: 10 dias úteis a contar do término do prazo inicial (16/05/18).
5.3. Prazo limite: em até 90 dias a contar do término do evento (01/07/18).
5.4. Análise e resultado conclusivo: em até 150 dias a contar do término do evento (01/09/2018).
5.5. Situação da prestação de contas: aguarda decurso dos prazos.

6.

Quando vinculados à execução do objeto e pagos com
recursos da parceria, o valor total da remuneração da
equipe de trabalho, as funções que seus integrantes
desempenham e a remuneração prevista para o respectivo
exercício.

Não se aplica ao objeto do Acordo de Cooperação n.º 004/2018.

7.

Data da informação.

02/04/2018.

