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Resultado da avaliação
Conra abaixo as respostas e o resultado da avaliação de sua organização nos Indicadores GIFE de
Governança.

1. CONSELHO DELIBERATIVO
1.1. Existência do conselho deliberativo
Há um conselho deliberativo formalmente instituído



1.2. Número de conselheiros
O número de conselheiros varia entre 5 e 11



1.3. Diversidade
Há presença de mulheres no conselho deliberativo

A composição do conselho deliberativo tem a diversidade
necessária para assegurar a realização da missão da sua
organização

Há mais de 40% de
mulheres no conselho
deliberativo



1.4. Pluralidade de qualiﬁcações e perﬁs
Os conselheiros, em seu conjunto, possuem uma
multiplicidade de formações ou experiências necessárias
para o cumprimento do seu papel na organização
https://gife.org.br/autoavaliacao/13e7d624e6b4c5c7d63b9e67d10b6e1b/
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1.5. Independência dos conselheiros
Há pelo menos 20% de conselheiros independentes



1.6. Mandato e eleição
Existem regras claras e publicizadas internamente sobre o
processo de escolha dos conselheiros

O prazo de mandato é de no mínimo 2 anos e no máximo 4
anos

Pode haver renovação de mandato, respeitando o período
máximo de 8 anos de permanência no conselho deliberativo

Há um processo ou política estabelecido que vise evitar a
descontinuidade do conselho deliberativo diante da troca de






conselheiros

1.7. Reuniões
O conselho deliberativo se reúne pelo menos duas vezes ao
ano e tem periodicidade denida ?



Os conselheiros recebem material adequado e em tempo
hábil para assegurar participação efetiva nas reuniões



Há elaboração de ata das reuniões do conselho deliberativo e
estas são publicizadas internamente



1.8. Assiduidade dos conselheiros
75% dos membros do conselho deliberativo participam de
pelo menos 75% das reuniões realizadas anualmente



1.9. Avaliação do conselho deliberativo e conselheiros
Há avaliação periódica do conselho deliberativo ou dos
conselheiros

https://gife.org.br/autoavaliacao/13e7d624e6b4c5c7d63b9e67d10b6e1b/
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2. CONTROLE E SUPERVISÃO FINANCEIROS E ECONÔMICOS
2.1. Conselho ﬁscal
Há conselho scal estabelecido



Os conselheiros scais têm formação ou experiência que



permita o acompanhamento da execução nanceira

O conselho scal é independente do conselho deliberativo e
da gestão executiva



2.2. Prestação de contas ﬁnanceira e econômica
A organização mantém registro adequado de suas atividades
nanceiras e econômicas ?

As demonstrações contábeis são analisadas pelo conselho
scal e aprovadas pelo conselho deliberativo e/ou
assembleia geral (no caso das associações)

As demonstrações contábeis são auditadas por organização
independente contratada pelo conselho deliberativo





3. ESTRATÉGIA E GESTÃO
3.1. Missão
A missão da organização está contemplada pelo objeto
social da organização estabelecido no estatuto



3.2. Planejamento estratégico
Há um planejamento estratégico aprovado pelo conselho
deliberativo



O conselho deliberativo acompanha a execução do
planejamento estratégico



3.3. Executivo principal
https://gife.org.br/autoavaliacao/13e7d624e6b4c5c7d63b9e67d10b6e1b/
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O executivo principal da organização não faz parte do
conselho deliberativo, mas participa de suas reuniões



O executivo principal exerce funções distintas do conselho
deliberativo e os diferentes papéis estão claros para todos e



denidos em políticas

O executivo principal presta contas para o conselho
deliberativo, apresentando as informações necessárias de



forma clara e tempestiva ?

Há processo estabelecido para a sucessão do executivo
principal



3.4. Gestão de pessoas
Há uma política de remuneração e benefícios aprovada pelo
conselho deliberativo

O processo de denição da remuneração e benefícios
garante que os funcionários não estejam envolvidos na




decisão sobre sua própria remuneração

São realizadas periodicamente avaliações do executivo
principal e da equipe técnica



4. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS
4.1. Código de conduta / ética
Há um código de conduta ou código de ética aprovado pelo
conselho deliberativo e publicizado ao menos internamente



4.2. Conﬂito de interesses
O estatuto social ou outros documentos formais contém
mecanismos para resolução de conitos de interesses,
denindo procedimentos especícos



Equipe e conselheiros assinam formulário de divulgação de



https://gife.org.br/autoavaliacao/13e7d624e6b4c5c7d63b9e67d10b6e1b/
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conito de interesses em que se comprometem a informar à
organização sempre que perceberem alguma situação desse
tipo

4.3. Canal de denúncia
Existe um canal estabelecido para que a equipe da
organização consiga acessar o conselho deliberativo para



fazer denúncias de toda sorte

5. TRANSPARÊNCIA E RELAÇÃO COM PARTES INTERESSADAS
5.1. Relação com as partes interessadas
As partes interessadas participam nas tomadas de decisão

Representante das partes

na organização

interessadas não
participam nas tomadas de
decisão

5.2. Divulgação de informações / transparência
A missão é divulgada no site da organização



Os principais programas, projetos, ações e atividades são



divulgados no site e/ou relatórios da organização

A composição do conselho deliberativo é divulgada no site da
organização



A composição do conselho scal é divulgada no site da
organização



As demonstrações contábeis são divulgadas no site da
organização



Os relatórios dos auditores independentes são divulgados no
site da organização



https://gife.org.br/autoavaliacao/13e7d624e6b4c5c7d63b9e67d10b6e1b/
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Total

88%

Conselho Deliberativo

100%

Controle e supervisão financeiros e
econômicos

77%

Estratégia e gestão

100%

Políticas institucionais

100%

Transparência e relação com partes
interessadas

53%

Nos ajude a disseminar os Indicadores GIFE de Governança para mais organizações.
(Seus resultados não serão divulgados.)



COMPARTILHAR NO FACEBOOK
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ENVIE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES SOBRE OS INDICADORES GIFE DE GOVERNANÇA

RECEBA INFORMAÇÕES SOBRE OS INDICADORES GIFE DE GOVERNANÇA
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