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1. EFETUANDO O CADASTRO NO SISTEMA
Os lançamentos e juntada de documentos de caráter financeiro que compõem a
prestação de contas, de responsabilidade das OSCs, dar-se-á diretamente no Sistema de
Gestão de Parcerias – SGP, disponível no site da Prefeitura de Porto Alegre por meio do
link: https://prefeitura.poa.br/smtc/projetos/sgp-sistema-de-gestao-de-parcerias
O Acesso ao SGP deverá ser feito pelo navegador Google Chrome.
Ao acessar o link você será direcionado para a tela a seguir:

No primeiro acesso, será necessário que você efetue o cadastro da Instituição.
Para isso, siga os passos abaixo:
1. Clique em Cadastre-se:

Versão 01

2. Preencha os dados abaixo, informando o nome do RESPONSÁVEL pelas
informações da OSC e o e-mail que você informou como sendo o autorizado pela
Instituição.

3. Você deverá acessar o e-mail informado para validação do acesso.
4. Terminado o cadastro, você estará apto a efetuar o login no sistema. A partir desse
momento, você deverá digitar novamente seu e-mail e senha.
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2. ACESSANDO O SGP
Assim que efetuar o login, o sistema exibirá a tela a seguir, com todas as parcerias
firmadas entre o Município e a OSC.

Na tela inicial, selecione a parceria na qual deseja efetuar os lançamentos clicando
no ícone

ao lado do CNPJ. No caso da OSC possuir apenas uma única parceria

firmada, o sistema exibirá diretamente a tela inicial, apresentada no capítulo 3 deste tutorial.

ATENÇÃO!
Confira se todas as parcerias firmadas com sua
Instituição aparecem na tela. Caso contrário, envie um
comunicado por e-mail ao Órgão responsável.
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3. ACESSANDO O MÓDULO 2 – EXECUÇÃO
Ao acessar a parceria na qual você deseja efetuar o lançamento, o sistema mostrará
a tela inicial do MÓDULO 2 – EXECUÇÃO a qual, para fins didáticos, dividiremos em 3

PARTE 3

PARTE 2

PARTE 1

partes, as quais detalharemos a seguir.
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PARTE 1: É apresentado um resumo dos dados da OSC, bem como da parceria
firmada com o Município.

É importante que no primeiro acesso você faça a conferência dos dados da
Organização e qualquer divergência deverá ser comunicada ao Órgão
responsável para correção.

PARTE 2: são apresentados os valores previstos para a parceria, considerando sua
vigência inicial até a final, bem como os valores efetivamente liberados pelo Município.

,
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PARTE 3: são apresentados os campos para preenchimento:

1. Demonstrativo dos Desembolsos
2. Documentos Complementares
3. Devolução dos recursos e/ou de aplicação/poupança
4. Responsável Técnico

1
2
3

4
O

campo

“Resumo

do

Fluxo

Financeiro

da

Entidade”

é

carregado

automaticamente pelo sistema, não podendo ser alterado pela OSC.
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3.1 Demonstrativo dos Desembolsos
Para o lançamento das despesas mensais, clique em “Demonstrativo dos
Desembolsos”. A tela abaixo será exibida.

Passo 1: Clique em
A seguinte tela será exibida:
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Passo 2: A partir de agora você dará início ao lançamento de cada despesa
realizada. Os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:
a. CPF/CNPJ: Deverá ser informado o CNPJ ou o CPF do destinatário do
pagamento. Se o CNPJ ou CPF possuírem cadastro no Sistema, o nome
será automaticamente preenchido. Caso o CNPJ não esteja cadastrado
você deverá entrar em contato com o Órgão responsável (FASC, SMED,
SMRI...) e comunicar o ocorrido, informando o CNPJ, nome completo e
endereço do fornecedor/colaborador. No caso no CPF, você poderá
realizar o cadastro manualmente.
b. NOME CREDOR: Deverá ser informado nome completo ou razão social do credor
c. NATUREZA: Você deverá classificar conforme as opções que serão exibidas, a
saber:

d. TIPO DOC: Você deverá classificar conforme as opções que serão exibidas, a
saber:
- GPS: Guia da Previdência Social
- GRF: Guia de Recolhimento do FGTS
- Nota Fiscal: utilizar para notas fiscais manuais
- NF-e: utilizar para notas fiscais eletrônicas, tanto de produtos (NF-e) quanto
de Serviços (NFS-e)
- Recibo: utilizar para lançamento de despesas como salário, férias, rescisão.
- Outros: utilizar para documento não enquadrado anteriormente

e. Nº DOC: Deve ser informado o número da Nota Fiscal. Para recibos de salário,
férias, rescisão e guias de recolhimento utilizar como padrão o número
sequencial dos lançamentos.
f. DATA DE EMISSÃO: Deve ser informada a data de emissão do documento.
g. VALOR TOTAL DOC: Deve ser informado o valor total do documento.
h. DATA DO PAGAMENTO: Deve ser informada a data na qual foi realizado o
pagamento, conforme extrato bancário.
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i. VALOR PAGO: Deve ser informado o valor pago com o recurso da parceria.
Passo 3: Após efetuar o lançamento dos dados do desembolso, você deverá anexar
os documentos comprobatórios da despesa.
No campo “Documento” devem ser inseridos os arquivos contendo a imagem do
documento (Nota Fiscal, RPCI, GPS...) e seu respectivo comprovante de pagamento
(comprovante bancário da transferência eletrônica).

Para incluir o arquivo, clique em “escolher arquivo”, localize o arquivo em seu
computador e clique em Salvar.
Serão aceitos SOMENTE arquivos no formato PDF. O arquivo aparecerá com o
nome original (o mesmo que consta no arquivo em seu computador).

Passo 4: Ao clicar em

a despesa aparecerá conforme tela abaixo:
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Quando você efetuar o lançamento de uma NOTA FISCAL ELETRÔNICA, você
deverá selecionar o tipo de documento “NFe”. Dessa forma, um novo campo será mostrado:
a CHAVE DE ACESSO NFE.

A Chave de Acesso é um número de 44 dígitos presentes no DANFE (Documento
Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica - uma representação gráfica da NF-e), que serve para
identificar uma determinada NFe. Ou seja, serve para que você possa consultar a situação
da NF-e no Portal da Fazenda, permitindo a checagem dos dados online.
Abaixo, verifica-se a localização deste código na NF-e:
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Conforme são lançadas as despesas, um resumo do total gasto vai sendo
automaticamente gerado pelo sistema, por natureza de despesa. Nesse campo não são
permitidas alterações dos valores.
O item “Pagamento de pessoal” está classificado como dado sigiloso, o que significa
que os dados e documentos anexados às despesas assim classificadas, não serão
publicados no Portal da Transparência. Os demais lançamentos e documentos
obrigatoriamente serão publicados.
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3.2 Documentos Complementares
Para o lançamento e juntada de documentos como extratos bancários, relatório de
material permanente, planilhas de rateio, SEFIP, entre outros documentos exigidos pela
administração pública, você deverá clicar em “Documentos complementares”. A tela
abaixo será exibida.

Passo 1: Clique em

, a seguinte tela será exibida:

Passo 2: Você irá clicar em “Escolher arquivo” e selecionar o documento que deseja
anexar. Preencha os demais campos:
DATA: data de competência do arquivo.
PORTAL TRANSPARÊNCIA: selecione “ocultar”, para documentos considerados
sigilosos, conforme Manual de Prestação de Contas. Para demais documentos, selecione
“publicar”.
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3.3 Devolução dos recursos e/ou de aplicação/poupança
Para o lançamento dos rendimentos em poupança ou devolução de recursos você
deverá clicar em “Devolução dos recursos e/ou de aplicação/poupança”. A tela abaixo
será exibida:

Passo 1: Clique em

, a seguinte tela será exibida:
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A partir de agora você dará início ao lançamento dos rendimentos auferidos no mês
e/ou devoluções efetuadas. Os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:
a. DATA: Data final do extrato (no caso de lançamento acumulado dos
rendimentos), ou data do evento.
b. VALOR: Valor do rendimento mensal ou do valor que será devolvido à conta
corrente da parceria ou à Administração Pública
c. MOTIVO: Você deverá classificar conforme as opções que serão exibidas, a
saber:

d. OBSERVAÇÃO: Você deverá descrever o motivo do lançamento.

3.4 Resumo do fluxo financeiro da entidade
O resumo do fluxo financeiro exibe um resumo dos ingressos e desembolsos
lançados até o momento pela OSC.
Não é permitido o preenchimento de nenhum dos campos, uma vez que o
resultado é gerado automaticamente pelo sistema.
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3.5 Responsável Técnico
Quando finalizados os lançamentos, a OSC deverá preencher os dados do
responsável técnico e clicar em Salvar.
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4. EDITANDO OU EXCLUINDO LANÇAMENTOS

Quando identificadas inconsistências nos lançamentos, você poderá editá-los ou
excluí-los:
Para EDITAR clique no ícone

. A tela de lançamento abrirá para que você faça

os devidos ajustes. Quando feitas as correções, clique em SALVAR.

Para EXCLUIR clique no ícone

. Uma tela de confirmação será exibida para que

você efetue a exclusão do lançamento (clicando em Excluir). Para simplesmente sair
da tela e manter o lançamento da forma que havia sido feito, clique em Fechar.
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5. GERANDO RELATÓRIOS

A qualquer momento você poderá gerar relatórios dos lançamentos efetuados na
plataforma. Para isso, você deverá clicar no botão

. Abaixo, temos como

exemplo a tela de lançamento dos Desembolsos.

Você deverá selecionar o período desejado e clicar no ícone com o tipo de arquivo
que deseja efetuar o download, a saber: PDF, XLS ou CSV.
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6. ANÁLISE DOS LANÇAMENTOS E DOCUMENTOS
Findo o prazo para lançamento das despesas, o órgão responsável dará início à
análise da documentação.
Os documentos serão analisados e classificados pelo órgão público, para fins de
validação e classificados pelo analista conforme abaixo:

Todos os lançamentos, ao serem incluídos no sistema, serão classificados
automaticamente com a situação “A CONFERIR”.
Quando o lançamento for classificado pelo analista como “A CORRIGIR”, a OSC
deverá efetuar a correção do documento ou lançamento.
Nesse caso, a situação aparecerá com um indicativo em VERMELHO, conforme tela
abaixo.

Nesse caso, você deverá clicar no botão

e efetuar os devidos ajustes.

Quando o lançamento for classificado pelo analista como “CONFERIDO”, a situação
aparecerá com um indicativo em AZUL, sinalizando que determinado lançamento está
regular.
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ATENÇÃO!
Uma vez classificado como “CONFERIDO” ou “NÃO CONFERE”, o lançamento não
será passível de alteração.
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7. DÚVIDAS FREQUENTES

1) Sou o Responsável pela Organização Parceira e não tenho login e senha para
acesso ao Sistema de Gestão de Parcerias. Como conseguir esse acesso?
O cadastro de usuário para acesso é realizado quando a Parceria é assinada pela
Administração Pública. Nesse momento, a Secretaria ou Entidade é responsável por dar
acesso ao SGP.
2) O Responsável pela Organização Parceira não é mais o mesmo da época da
assinatura. Como providenciar a atualização?
A Organização Parceira deve entrar em contato com a Secretaria ou Entidade da
Administração Pública repassadora do recurso e solicitar a alteração.

3) Sou o Responsável pela Organização Parceira e não estou conseguindo incluir
documentos ou qualquer outro tipo de informação no Sistema de Gestão de Parcerias.
O que devo fazer?
A Organização Parceira deve entrar em contato com a Secretaria ou Entidade da
Administração Pública repassadora do recurso e informar o ocorrido com print para auxiliar
melhor no procedimento.

Contatos dos Órgãos:
Fundação de Assistência Social e Cidadania
(FASC) Prestação de Contas pcontas.cgconv@portoalegre.rs.gov.br
Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Articulação Política (SMRI) Prestação de
Contas uofprestacao.smri@portoalegre.rs.gov.br
Secretaria Municipal da Educação (SMED) Diretoria de Parcerias
parcerias@smed.prefpoa.com.br
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) fms_ers@portoalegre.rs.gov.br
Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC)
parcerias.smtc@portoalegre.rs.gov.br
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