Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social de Minas Gerais e a Federação de Esportes Estudantis
de Minas Gerais

1º Relatório de Resultados
Período Avaliatório
7º de março de 2020 a 31 de março de 2020

1 – INTRODUÇÃO
Este Relatório de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades
previstas no Termo de Parceria, no período de 7 de março de 2020 a 31 de março de
2020, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram
alcançados.
Em atendimento ao artigo 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do artigo 48
do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado, neste relatório, o
comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado de
informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados
não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na
condução das atividades. Serão apresentados, ainda, os comprovantes de regularidade
fiscal, trabalhista e previdenciária da OSCIP.

2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS
Metas
Área Temática

2

Indicador

Peso (%)

Resultados

1° Período Avaliatório
7/03/2020 a 31/03/2020

2.1

Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa,
televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos
ou veículos impressos.

10

50

118

2.2

Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.

5

62.000

65.560

COMUNICAÇÃO

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

Área Temática Comunicação.
Indicador Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva,
radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos
ou veículos impressos.
Meta 50 inserções.
Resultado 118 inserções.
Alcançamos um resultado bastante satisfatório com as inserções de abrangência municipal, regional, estadual e
nacional. Além do contato por telefone com diversos jornalistas do estado, foram enviados releases para centenas
de veículos de imprensa da capital e dos municípios do interior.
As pautas enviadas foram a abertura das inscrições dos Jogos Escolares de Minas Gerais e, posteriormente, o
adiamento da competição. Os releases foram amplamente divulgados e o resultado de 118 inserções ultrapassou a
meta estabelecida de 50 inserções.

Área Temática
Indicador
Meta
Resultado

Comunicação.
Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.
62.000 seguidores.
65.560 seguidores.

O desempenho nas redes sociais do JEMG foi bastante positivo. Com o retorno das postagens no Facebook, Instagram
e Twitter conseguimos recuperar seguidores perdidos e conquistar novos seguidores. A regularidade das postagens
foi fundamental para ultrapassar a meta de 62 mil seguidores.
Entre os conteúdos publicados estão: abertura dos Jogos, número de municípios inscritos, cronograma de execução,
adiamento da competição, quiz de perguntas, depoimentos, entre outros.
O número de seguidores nas mídias sociais do JEMG até o fim do dia 31 de março é de 65.560.

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática

1

2

Produto

Peso
(%)

Término
Previsto

Término
Realizado

Status

Etapas
Microrregional,
Regional, Estadual e
Nacional

1.1

Entregar tabela de planejamento das ações e produtos inerentes à
execução das etapas

10

31/03/2020

-

Item Suspenso

1.2

Regulamento Geral e Específicos das modalidades coletivas e
xadrez

5

31/03/2020

31/03/2020

1

Comunicação

2.1

Plano de comunicação do JEMG.

10

31/03/2020

25/03/2020

1

.

3.1 – Detalhamento da realização dos produtos
Área Temática 1 - Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
Produto 1.1 - Entregar tabela de planejamento das ações e produtos
inerentes à execução das etapas
Previsão de Término Mês 01 – até 31/03/2020
Término Realizado Suspensa
Status 3

A entrega do produto referente ao item 1.1 foi suspensa, conforme disposto no Decreto 47.890, de 19 de
março de 2020, tendo em vista o atraso na execução do JEMG 2020 em decorrência da pandemia do novo
coronavírus.

Área Temática 1 - Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
Produto 1.2- Regulamento Geral e Específicos das modalidades coletivas e
xadrez
Previsão de Término Mês 01 – Até 31/03/2020
Término Realizado Mês 01 – 31/03/2020
Status 1- Plenamente executado dentro do prazo

Enviado através de e-mail pela OSCIP para SEDESE e SEE no dia 31/03/2020 conforme comprovação abaixo.

Área Temática
Produto
Previsão de Término
Término Realizado
Status

2 - Comunicação
2.1 - Plano de comunicação do JEMG.
Mês 01 – Até 31/03/2020
Mês 01 – 25/03/2020
1- Plenamente executado dentro do prazo

Enviado através de e-mail pela OSCIP para SEDESE e SEE no dia 25/03/2020 conforme comprovação abaixo.

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estamos satisfeitos com os resultados alcançados. Ultrapassamos as metas da Comunicação e
atingimos milhares de pessoas com as informações dos Jogos Escolares de Minas Gerais, por meio de inserções
nos veículos de imprensa e nas nossas redes sociais.

Em decorrência da pandemia global causada pela proliferação do Coronavírus (COVID 19), bem como
das determinações de gestores públicos, pelo Governo Federal e em todos os Estados da Federação, de
medidas de contenção a aglomerações para contenção desse mal, os jogos foram suspensos, assim como
consequência foi necessário a redução imediata de custos e em comum acordo com o Estado de Minas Gerais
foi necessário demitir 8 (oito) funcionários.
Durante este período avaliatório não foi realizado o repasse da 1ª parcela do Termo de Parceria,
salientamos que não disponibilizamos de recurso próprio para cumprimento das obrigações assumidas, tais
como salários dos profissionais, rescisão de contratos de trabalho, impostos e prestação de serviços contábeis.

5 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório de
Resultados. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos indicadores e produtos estão organizadas
e arquivadas junto ao Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais e podem ser consultadas a qualquer
momento pela Comissão de Avaliação, por representantes da Secretaria de Estado de Esportes e da Secretaria
de Estado de Educação ou representantes de órgãos de controle e auditoria do Governo do Estado de Minas
Gerais.

Belo Horizonte, 08 de abril de 2020.

__________________________________
Éverson Ciccarini
Presidente da OSCIP
Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais

