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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 5º Período Avaliatório - SEDESE/SUBESP-CSTP
Belo Horizonte, 04 de abril de 2021.
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

5º PERÍODO AVALIATÓRIO
01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021

1. INTRODUÇÃO
Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das a vidades previstas no Termo de Parceria, no período do dia 01 de janeiro de 2021 a 31 de março de 2021
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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Área Temá ca

1. Etapas
Microrregional,
Regional,
Estadual e
Nacional.
2.
Comunicação
3. Captação de
parcerias

Metas
Resultados
4° Período Avaliatório
01/10/2020 a 31/10/2020
350
246
65.000
63.223
-

2.1 DETALHAMENTO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS:
Área Temá ca Comunicação
Indicador
Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sí os eletrônicos, cadernos ou veículos impressos.
Meta
350
Resultado
246
O indicador a ngiu 70,28% da meta estabelecida para o período avaliatório.
No Relatório de Resultados a Oscip parceira elenca as seguintes considerações:
- Os números de inserções previsto no Termo advém de uma realidade de jogos presenciais e, portanto, está atrelado às ações de mídia rela vas ao advento das inscrições nos Jogos Escolares e reuniões
técnicas que ocorreriam no período de janeiro a março, o que daria pauta para a ngirmos as metas;
- Os atuais níveis da Pandemia provocaram uma mudança no sistema de trabalho nas redações dos veículos jornalís cos e dos setores de comunicação das prefeituras. Com poucos proﬁssionais nas redações e,
ate mesmo com novos proﬁssionais que se ingressaram em janeiro nos setores de comunicação das prefeituras, iden ﬁcamos uma diﬁculdade para a publicação de matérias;
- Com os constantes bole ns da Pandemia sendo publicados pelas prefeituras e pelos os veículos de comunicação, notamos que o espaço para no cias de outros acontecimentos ﬁcou ainda mais reduzido;
- Mesmo com todas essas diﬁculdades, conseguimos aumentar em cerca de 60% a publicação de matérias per nentes aos jogos virtuais e-JEMG (de 41 para 65 matérias);
- Voltamos a reaﬁrmar que estamos trabalhando em um cenário de agravamento da Pandemia neste período especiﬁco (de 1º janeiro a 31 março) e com compe ções que restringem o público das 27
modalidades existentes nos jogos.
Desta forma, entendemos que as ações de comunicação foram signiﬁca vamente afetadas pela pandemia e esperamos que sejam o mizadas as maneiras de fomentar o atendimento ao indicador dentro do possível.
Área Temá ca Comunicação
Indicador
Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.
Meta
65.000
Resultado
63.223
O indicador a ngiu 97,27% da meta estabelecida para o período avaliatório.
No Relatório de Resultados a Oscip parceira elenca as seguintes considerações:
"Com a con nuidade da suspensão dos jogos presenciais, observa-se uma queda constante nos seguidores das mídias sociais. Isso se deve à falta de interesse dos estudantes-atletas das diversas modalidades
que não se iden ﬁcam com compe ções virtuais. Atrelado a isso, ressaltamos e reforçamos que as metas es puladas anteriormente, considerava um cenário de jogos presenciais. Nesse aspecto, teríamos pauta
como inscrição do JEMG e reuniões técnicas para a ngirmos os números. Estamos falando de uma comunidade gigantesca de estudantes atletas, professores, diretores, representantes municipais, etc..., que
seriam fundamentais e de grande valia para incluirmos mais seguidores.
Vale ressaltar que observamos uma entrada de estudantes-atletas que par cipam das compe ções virtuais e uma re rada de seguidores que acompanhavam o JEMG presenciais. Por esse mo vo foi
solicitado uma adequação das metas em virtude das mudanças ocorridas. Além disso, detectamos que os constantes decretos de isolamento social, impactou diretamente no nível de interesse dos envolvidos. A
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con nuidade das aulas online e aumento da quan dade de horas que os estudantes e professores passam diante do computador limitaram ainda mais o acesso às mídias sociais do JEMG.
Na tenta va de atrair mais seguidores foram realizados 2 (duas) lives durante o período estabelecido. Ob vemos um número expressivo de pessoas alcançadas, somados as ações de produção de
vinhetas e matérias no site e nas mídias sociais. Tudo, com intuito de promover o crescimento do número de seguidores."
Desta forma, entendemos que as ações de comunicação foram signiﬁca vamente afetadas pela pandemia e esperamos que sejam o mizadas as maneiras de fomentar o atendimento ao indicador dentro do possível.

3 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
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3.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
No dia 30/03/2021 foi efe vado o repasse parcial da 5ª parcela do termo de parceria.
Apesar do instrumento de parceria ter sido adi vado em 2020 visando ajustar a execução do objeto, para o ano de 2021, foi man do o cenário tradicional pelas incertezas de
execução e visando a manutenção da polí ca pública.
Sendo assim, conforme cronograma de desembolso ﬁrmado, o repasse da 5ª parcela, no valor de R$ 1.550.047,80, estava condicionado à realização da 4ª reunião da Comissão de
Avaliação e aprovação da liberação de parcela pela supervisora. A 4ª reunião da Comissão de Avaliação foi realizada em 11 de fevereiro de 2021, conforme exposto no Relatório de Avaliação do 4º
Período Avaliatório (24543287).
Visto que a situação pandêmica ainda não se normalizou a equipe da Subsecretária de Esportes, bem como da Secretaria de Educação (Órgão Interveniente) e da Federação de
Esportes Estudan s de Minas Gerais (Oscip Parceira) vem estudando a viabilidade de adaptação da parceria e tomando decisões visando mi gar os impactos ﬁnanceiros perante as incertezas de
execução dos Jogos Escolares de Minas Gerais 2021 como, por exemplo, a suspensão dos processos de aquisição relacionados à execução das etapas presenciais do evento. Isso gerou um saldo
remanescente de R$216.665,13 (duzentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).
Para a manutenção do instrumento e custeio das despesas previstas para os meses de Fevereiro a Abril, mantendo o período de custeio das parcelas estabelecido no cronograma de
desembolsos e na memória de cálculo ﬁrmados junto ao primeiro adi vo do instrumento, e conforme demonstrado na memória de cálculo (26023122) se faz necessário o repasse de R$246.565,55
(duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Porém, como há o saldo remanescente, de R$216.665,13, para o pagamento da 5ª parcela
haverá a necessidade de liquidação de R$ 29.900,42 (vinte e nove mil, novecentos reais e quarenta e dois centavos), sendo:
· R$149.726,18 irão custear gastos com pessoal;
·
R$96.839,37 irão custear gastos gerais, sendo que R$55.960,96 estão comprome dos para aquisição de materiais espor vos que já estão comprome dos e R$17.000,00
provisionados para contratação de plataforma para execução do e-JEMG caso o número de inscrições cresça muito. Por ﬁm, este valor irá custear também serviços essenciais (por exemplo:
assessoria jurídica e contábil, correios, despesas bancárias).
A integralidade da execução da parcela se dará conforme análise da equipe de supervisão do instrumento.
4 – 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."
No dia 31/03/2021 foi publicado o 1º Termo de Alteração Simples ao Termo de Parceria nº 49/2020, o qual adequou o instrumento de acordo com a não execução das etapas
presenciais no primeiro semestre de 2021, alterado o prazo de entrega dos indicadores e dos produtos do 1º Termo Adi vo ao Termo de Parceria Nª 49/2020, conforme o quadro de indicadores, o
quadro de produtos e o quadro de pesos para avaliação do referido instrumento.
Conforme exposto no Relatório de Monitoramento do 4º Período Avaliatório, além da execução da modalidade de Xadrez Online no e-JEM, foi divulgado o cronograma e iniciada a
inscrição para o NBA 2K20 e FIFA 2020. Em decorrência da demora nos trâmites e o curto prazo que se teve após a celebração do adi vo, optou-se para que a execução da Etapa Online referente
ao exercício de 2020 se estendesse até março de 2021. Devido ao baixo número de inscrição e o início do ano le vo nas escolas estaduais terem sido adiados para 08/03, a Oscip em conjunto com
o OEP e o OEI acordaram em alterar o cronograma de execução do e-JEMG. No dia 27 de janeiro foi publicada a Nota Oﬁcial JEMG Nº 01/2021, que alterou o período de inscrição e execução das
compe ções de NBA 2K20 e FIFA 2020 do conforme abaixo:

Assim explicitado, o Termo de Alteração Simples se fez necessário não somente para adequar as entregas referente ao planejamento das etapas presenciais, como também para
adequar o prazo de entregas da execução da Etapa Online.
No dia 20 de janeiro de 2021, foi encaminhado o O cio SEDESE/SUBESP-CSTP nº. 1/2021, tratando do reajuste do número de cargos a vos no Termo de Parceria 49/2020. Visto que
estava prevista a seleção de 15 trabalhadores para serem contratados a par r do mês de fevereiro, conforme 1º Termo Adi vo ao instrumento, optamos por manter apenas os 5 trabalhadores que
já estavam contratados para dar sequência nas a vidades do e-JEMG. Estas medidas estão foram adotadas temporariamente, e estão sendo revisadas periodicamente para que possamos ajustar o
quadro de funcionários a vos conforme a possibilidade de execução do objeto.
No dia 16 de fevereiro de 2021, encaminhamos o O cio SEDESE/SUBESP-CSTP nº. 1/2021, que suspendeu as a vidades ﬁnanceiras não essenciais previstas na parceria,
principalmente relacionado aos processos de aquisição para a execução das etapas presenciais do evento, visando mi gar os impactos ﬁnanceiros perante as incertezas de execução dos Jogos
Escolares de Minas Gerais.
E, no dia 14 de março de 2021, após reunião técnica envolvendo OEI, OEP e Oscip, encaminhamos o O cio SEDESE/SUBESP-CSTP nº. 3/2021, solicitando à Feemg a
instrumentalização da proposta de execução do JEMG 2021 e os subsídios necessários para adequação do instrumento. Desta forma, estamos viabilizando a instrução e publicação do 2º Termo
Adi vo ao Termo de Parceria nº 49/2020, que irá adequar e condicionar a execução das ações conforme o desenrolar do cenário da pandemia.

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:
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- 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 14/04/2021, às 17:00, 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 14/04/2021, às 17:02, conforme horário oﬁcial de Brasília, com 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 27587314 e o código CRC 2EF1D469.
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