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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Comissão Supervisora do Termo de Parceria

Relatório de Monitoramento 1º Período Avaliatório - SEDESE/SUBESP-CSTP
Belo Horizonte, 16 de novembro de 2020.
TERMO DE PARCERIA Nº 49/2020 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCAÇÃO – SEE E A FEDERAÇÃO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS - FEEMG

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

1º PERÍODO AVALIATÓRIO
07 de março de 2020 a 31 de março de 2020

1. INTRODUÇÃO
Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das a vidades previstas no Termo de Parceria, no período do dia 07 de
março de 2020 a 31 de março de 2020 com o obje vo de veriﬁcar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.
Em atendimento ao ar go 32 da Lei Estadual nº 23.081, de 2018 e do ar go 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, será apresentado neste
relatório o compara vo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de jus ﬁca vas para
todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das a vidades. Além das informações
supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstra vas das receitas e despesas executadas no período avaliatório, bem como sua análise.
2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Indicador

Peso
(%)

1.1 Número de atletas par cipantes nas modalidades cole vas e individuais
1.2 Número de atletas par cipantes nas modalidades paradespor vas
1.3 Número de municípios par cipantes nas modalidades cole vas e individuais
1.4 Número de municípios par cipantes nas modalidades paradespor vas
1.5 Percentual de sa sfação dos beneﬁciários
1.6 Número de escolas par cipantes
1.7 Percentual de municípios par cipantes em relação aos inscritos
2.1 Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sí os eletrônicos, cadernos ou veículos impressos.
2.2 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.
3.1 Número de instrumentos de parcerias com en dades para apoio qualita vo à a vidade do Termo de Parceria
3.2 Captação acumulada de receita
3.3 Número de projetos de captação subme dos
3.4 Percentual de aprovação dos projetos de captação de recursos
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2.1 DETALHAMENTO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS:
Área Temá ca
Indicador
Meta
Resultado

Comunicação.
Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sí os eletrônicos, cadernos ou veículos impressos.
50 inserções.
118 inserções.

A Federação de Esportes Estudan s de Minas Gerais superou a meta estabelecida neste indicador, em 236%. Pelo relatório de imprensa
encaminhado pela Oscip observamos que a maior parte das inserções tratavam da abertura das inscrições do JEMG 2020 e também do adiamento do evento,
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25640523&infra…
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fato ocasionado pela pandemia do Covid-19. Situação adversa como essa envolveu muita insegurança e especulações acerca da realização do evento neste ano,
mas ainda seguíamos com a pretensão de adaptar a execução do evento de forma que ele ainda fosse realizado de forma presencial neste ano.
Área Temá ca Comunicação.
Indicador
Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.
Meta
62.000 seguidores.
Resultado
65.560 seguidores.

A Federação de Esportes Estudan s de Minas Gerais superou a meta estabelecida neste indicador, em 105,74%. Fato que possibilitou a superação
desta meta foi a retomada das postagens nas mídias sociais da polí ca pública, que abordavam principalmente a abertura das inscrições e o adiamento do
evento, o momento de incertezas vivenciado na época corroborou com a necessidade do público do evento em se manter informados sobre a atualização dos
status e das deﬁnições acerca da execução em 2020.
3. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS
QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS
Peso Término
Térmi
(%)
Previsto
Realiza
1.1 Entregar tabela de planejamento das ações e produtos inerentes à execução das etapas 10 31/03/2020
1 Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
1.2
Regulamento Geral e Especíﬁcos das modalidades cole vas e xadrez
5 31/03/2020 31/03/2
2
Comunicação
2.1
Plano de Comunicação do JEMG
10 31/03/2020 25/03/2
Área Temá ca

Produto

3.1 – DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS PRODUTOS
Área Temá ca
Produto
Previsão de Término
Término Realizado
Status

1 - Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
1.1 - Entregar tabela de planejamento das ações e produtos inerentes à execução das etapas
Mês 01 – até 31/03/2020
Suspensa
3

Em decorrência do adiamento dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG, a tabela de planejamento das ações e produtos inerentes à execução
das etapas ﬁcou pendente, aguardando maiores decisões acerca do formato e das datas em que iriamos realizar o evento. Desta forma, para o 1º Período
Avaliatório se torna válido a desconsideração deste produto, visto que a pandemia do Covid-19 é um fator externo e superveniente à execução de diversas ações
que envolvem o termo de parceria, principalmente por se tratar de uma polí ca pública de alta capilaridade e que envolve um grande número de pessoas em
sua execução.
Área Temá ca
Produto
Previsão de Término
Término Realizado
Status

1 - Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
1.2- Regulamento Geral e Especíﬁcos das modalidades cole vas e xadrez
Mês 01 – Até 31/03/2020
Mês 01 – 31/03/2020
1- Plenamente executado dentro do prazo

O Regulamento Geral e Especíﬁco das modalidades cole vas e xadrez foram entregues e publicados no site do evento
(h p://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/documentos/regulamentos-4/) dentro do prazo pré-estabelecido, de acordo com todos os ajustes necessários e
revisados pelas equipes técnicas da Oscip e da Subsecretaria de Esportes.
Apesar do cenário a pico vivenciado pela pandemia, seguimos com esta a vidade de forma à viabilizar um possível retorno e execução da
compe ção ainda no ano de 2020.
Os ajustes realizados atenderam todas as discussões técnicas de viabilidade desde o Seminário de Avaliação do JEMG realizado em
dezembro/2019 e também em consonância com as deﬁnições das en dades de nível nacional que desenvolvem o desporto escolar, o Comitê Olímpico do Brasil
– COB e o Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB.

Área Temá ca
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

O Plano de Comunicação do evento para 2020 foi devidamente entregue no prazo estabelecido, este documento foi desenvolvido pela equipe de
comunicação da Oscip parceira. As postagens e ações estavam condicionadas à execução plena do evento, o que não foi concluído devido à pandemia do
coronavírus, porém, caso o cenário se normalizasse seria possível uma retomada plena das ações para este ano.

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
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4.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
Houve atraso no repasse da primeira parcela do termo de parceria, a qual estava condicionada à celebração do instrumento, que ocorreu no dia
07 de março, porém, o repasse parcial só foi efe vado em 04 de maio, no valor de R$279.782,73 (Ordem de Pagamento Nº 10/2020), que custeou todas as
despesas do termo entre março e julho.
Em decorrência da pandemia muitas ações foram suspensas, a execução e os gastos das a vidades neste primeiro período avaliatório são
referentes apenas à contratação do serviço de contabilidade do instrumento e a projeção dos gastos de pessoa com os funcionários que exerceram alguma
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25640523&infra…
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a vidade no período em questão.
contratados.

À época, dos 20 trabalhadores previstos no termo de parceira, apenas 18 estavam contratados, 2 do cargo de agente técnicos não haviam sido

5– CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi publicado no dia 25 de março o Decreto Estadual nº 47.890/2020 (anexo), dispondo sobre a suspensão de prazos administra vos de termos
de parceria e outros instrumentos congêneres durante a situação de emergência. Destaca-se o art. 4º do referido decreto:
"Art. 4º – Ficam suspensos os prazos de monitoramento, avaliação e prestação de contas rela vos a convênios de saída, termos de
colaboração, termos de fomento, acordos de cooperação, termos de outorga, convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação –
PD&I, termos de parceria, contratos de gestão e outros instrumentos congêneres em curso enquanto durar a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
Parágrafo único – A suspensão a que refere o caput aplica-se a prazo concedido à Administração Pública direta e indireta do Poder
Execu vo e ao parceiro."
Devido à pandemia de Covid-19 foi adotado o regime de home oﬃce tanto pelas equipes do Governo de Minas, quanto do pessoal vinculado ao
Termo de Parceria que atuava na Oscip. No dia 30 de março foi encaminhado por esta Comissão Supervisora o O cio SEDESE/SUBESP-CSTP nº. 12/2020, o qual
estabeleceu o reajuste do número de cargos a vos no Termo de Parceria 49/2020, a par r do mês de abril.
Visando dar con nuidade nas a vidades advindas da execução do instrumento, porém, adequando-se ao cenário de restrição e suspensão de
algumas ações causado pelo coronavírus (COVID-19). Neste referido o cio, foi solicitado que a par r do mês de abril, os cargos a vos seriam os relacionados na
tabela abaixo:

Nº
Cargo
1
Coordenação Geral de Logís ca
2
Supervisor-Geral
3
Gestor de Projetos
4
Coordenação Geral
5
Coordenador de PCD
6
Agente Técnico
7
Auxiliar Técnico I
Total
Total

Quan dade de trabalhadores
1
1
1
1
1
4
1
10

Estas medidas foram adotadas de forma temporária, condicionadas à revisões periódicas, visando ajustar o quadro de funcionários a vos
conforme a possibilidade de execução do objeto e as necessidades daquele momento. Com esta redução, de 50% do número de pessoal no termo de parceria,
se criou a responsabilidade de arcarmos com o valor de rescisão dos funcionários que trabalharam apenas no mês de março.
Por ﬁm, ressaltamos que neste período estávamos atentos em mantermos a possível execução sica do evento ainda em 2020, e em
conjunto com a Oscip parceira, a equipe técnica da Subsecretaria de Esportes e da Secretaria de Educação, realizando os ajustes necessários para a manutenção
da execução do objeto da forma que fosse viável, em respeito às determinações de orientação e saúde necessárias para o momento.

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter realizado as ro nas de monitoramento e ﬁscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pela Federação de
Esportes Estudan s de Minas Gerais neste período avaliatório e realizado a conferência dos itens seguintes:
- fontes de comprovação dos indicadores e produtos.
- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;
- valor do Provisionamento Trabalhista;
- vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria.
Diante das informações assim ob das, ra ﬁco e atesto a ﬁdedignidade das informações con das neste relatório.

Fernanda Alves Ba sta
Supervisora Adjunto do Termo de Parceria
Soﬁa Benﬁca Blaso de Souza
Supervisora do Termo de Parceria

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Alves Ba sta, Diretora, em 22/12/2020, às 15:30, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Soﬁa Benﬁca Blaso Souza, Supervisor(a), em 23/12/2020, às 07:57, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
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fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 21850451 e o código CRC 4CC86465.

Referência: Processo nº 1480.01.0012797/2020-71
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