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1 – INTRODUÇÃO 

 

Este Relatório Gerencial de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das 

atividades previstas no Termo de Parceria, no período do 1 de setembro de 2018 a 31 

de dezembro de 2018, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o 

período foram alcançados. 

Em atendimento ao artigo 47, §2º, I, III do Decreto nº 46.020/2012, será 

apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e 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. 

Além das informações supracitadas, será apresentado demonstrativo das 

receitas e despesas executadas no período avaliatório, em nível sintético, bem como 

sua análise. 
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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS 

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS1 

Área Temática Indicador 

Valores de 
Referência 

 Metas Resultados 

Período 
(V0) 

Peso 
(%) 

3°Período Avaliatório 
1/09/2018 a 31/12/2018 

1 Microrregional 

1.1 
Número de atletas participantes na etapa 

microrregional 
33.000 10 33.000 36.763 

1.2 
Número de municípios participantes na etapa 

microrregional 
636 10 - - 

1.3 Número de parcerias na etapa microrregional - 4 - - 

2 Regional 

2.1 Número de parcerias na etapa regional - 3 - - 

2.2 
Percentual de satisfação dos envolvidos na etapa 

regional 
80% 2 80% 73,44% 

3 Estadual 

3.1 
Número de atletas participantes - Modalidades coletivas 

e individuais 
4.000 10 4.500 3.754 

3.2 Número de municípios participantes 184 10 200 190 

3.3 
Números de atletas participantes - Modalidades 

paradesportivas 
220  300 150 

3.4 Número de parcerias por sede estadual 3 2 2 2 

3.5 
Percentual de satisfação dos envolvidos na etapa 

estadual. 
80% 2 80% 78,37% 

                                                 
1
 Este Quadro deve conter todos os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Termo de Parceria/Termo Aditivo. Naqueles que não existe meta para o período, as colunas 

de metas e resultados devem ser preenchidas com “-”. 
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Área Temática Indicador 

Valores de 
Referência 

 Metas Resultados 

Período 
(V0) 

Peso 
(%) 

3°Período Avaliatório 
1/09/2018 a 31/12/2018 

4 Nacional 

4.1 
Percentual de satisfação dos participantes nos Jogos 

Escolares da Juventude –módulo I 
85% 2 87% 92,21% 

4.2 
Percentual de satisfação dos participantes nos Jogos 

Escolares da Juventude – módulo II 
85% 2 87% 92,21% 

4.3 
Percentual de satisfação dos participantes nas 

Paralimpíadas Escolares 
85% 2 87% 86,79% 

5 Comunicação 

5.1 Número de visitas no sítio eletrônico do JEMG 210.000 
 

5 
210.000 238.756 

5.2 

Número de inserções geradas por mídia espontânea 
impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sítios 

eletrônicos, cadernos ou veículos cuja abrangência seja 
estadual, nacional ou internacional. 

140 4 140 74 

5.3 

Número de inserções geradas por mídia espontânea 
impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sítios 

eletrônicos, cadernos ou veículos cuja abrangência seja 
municipal ou regional 

780 4 780 599 

5.4 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais. 51.000 
 

4 
48.000 46.920 

6 
Nº Total dos 

Jogos 

6.1 Número de escolas participantes no JEMG 1.800 8 1.850 2156 

6.2 
Percentual de municípios participantes em relação aos 

inscritos 
80% 4 80% 87,6% 

7 
Gestão da 
Parceria 

7.1 
Conformidade dos processos analisados na checagem 

amostral periódica 
N/A 3 100% - 

7.2 Efetividade do monitoramento do Termo de Parceria N/A 3 100% - 
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2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: 

Área Temática: Microrregional 

 Indicador nº 1.1: Número de atletas participantes da etapa microrregional 

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

 33.000 36.763  

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório 

 

 

Fonte de comprovação do indicador 

Relatório emitido pelo sistema de gerenciamento do JEMG após lançamento das súmulas da Fase 
microrregional no sistema. 
Porém: 
O levantamento de atletas participantes foi realizado através dos boletins dos jogos disponíveis na 
páginahttp://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/etapas/microregional/e súmulas dos jogos uma vez que o 
sistema da SEESP não possuía filtro para participação por etapa. Além disso atletas substitutos 
participantes não são lançados no sistema por não haver esse recurso. 
As planilhas nominais com todos os estudantes atletas participantes da etapa microrregional foi enviada 
junto ao e-mail com o relatório do indicador. 

 

 

http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/etapas/microregional/
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Área Temática: Regional 

 Indicador nº 2.2: Percentual de satisfação dos envolvidos na etapa regional 

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

80% 73,44% 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório 

 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Relatório da pesquisa realizada durante a etapa regional do JEMG e questionários respondidos pelos 
entrevistados. 
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Área Temática: Estadual 

 Indicador nº 3.1: Número de estudantes participantes na etapa estadual – modalidades coletivas e 
individuais. 

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

4.500 3.754 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório 

 

Fonte de comprovação do indicador 

Relatório emitido pelo sistema de gerenciamento do JEMG após lançamento das súmulas da Fase estadual 
no sistema. 
Porém: 
O levantamento de atletas participantes da etapa estadual foi realizado através dos boletins dos jogos 
disponíveis na páginahttp://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/etapas/estadual/e súmulas dos jogos uma 
vez que o sistema da SEESP não possuía filtro para participação por etapa e não haver lançamento de 
súmulas de modalidades individuais no sistema. Além disso atletas substitutos participantes não são 
lançados no sistema por não haver esse recurso. 
As planilhas nominais com todos os estudantes atletas foi enviada junto ao e-mail com o relatório do 
indicador. 

 

 

 

http://jogosescolares.esportes.mg.gov.br/etapas/estadual/
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Área Temática: Estadual 

 Indicador nº 3.2: Número de municípios participantes  

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

200 190 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório 

 

Fonte de comprovação do indicador 

Relatório emitido pelo sistema de gerenciamento do JEMG e Boletins dos Jogos. 
O relatório foi produzido apenas através dos boletins dos jogos uma vez que o sistema da SEESP não 
possui recurso para emitir relatório  de municípios participantes por etapa. 
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Área Temática: Estadual 

 Indicador nº 3.3: Número de atletas participantes – modalidades paralímpicas 

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

300 150 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório 

 

Fonte de comprovação do indicador 

Sistema de gerenciamento do JEMG e súmulas dos Jogos. 
O relatório de atletas participantes das modalidades paralimpicas foi realizado através das súmulas dos 
jogos uma vez que não há lançamento de súmulas das modalidades paralímpicas no sistema da SEESP.  
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Área Temática: Estadual 

 Indicador nº 3.4: Número de parcerias por sede estadual 

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

2 2 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório 

 
Segurança 

Nome: Willian Kepler Rossi, 
Instituição Parceira: Fortis Segurança e Vigilância. 
Parceira Doadora: Willian Kepler Rossi, 
 

Saúde 

Nome: Iraci José de Souza Neto 
Instituição Parceira: Secretaria Municipal de Saúde 
Parceira Doadora: Secretaria Municipal de Saúde 

 

Fonte de comprovação do indicador 

Contrato ou termo de compromisso assinado pela OSCIP e pelo responsável pelo serviço da entidade 
parceira. 
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Área Temática: Estadual 

 Indicador nº 3.5: Percentual de satisfação dos envolvidos na etapa estadual 

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

80% 78,37% 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório 

 

Fonte de comprovação do indicador 

Relatório da pesquisa realizada durante a etapa estadual do JEMG e formulários respondidos pelos 
entrevistados. 
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Área Temática: Nacional 

Indicador nº 4.1: Percentual de satisfação dos participantes nos Jogos Escolares da Juventude – Módulo 
I 

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

87% 92,21% 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório 

 
 
Em 2018 a etapa nacional aconteceu em Natal/RN entre os dias 12 a 26 de novembro, com competições 
simultâneas de módulo I e módulo II. 

Fonte de comprovação do indicador 

 Pesquisa realizada durante a realização dos Jogos Escolares da Juventude – módulo I e questionários 
respondidos pelos entrevistados. 
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Área Temática: Nacional 

Indicador nº 4.2: Percentual de satisfação dos participantes nos Jogos Escolares da Juventude – Módulo 
II 

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

87% 92,21% 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório 

 
 
Em 2018 a etapa nacional aconteceu em Natal/RN entre os dias 12 a 26 de novembro, com competições 
simultâneas de módulo I e módulo II. 

Fonte de comprovação do indicador 

 Pesquisa realizada durante a realização dos Jogos Escolares da Juventude – módulo I e questionários 
respondidos pelos entrevistados. 
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Área Temática: Nacional 

Indicador nº 4.3: Percentual de satisfação das Paralimpíadas Escolares. 

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

87% 86,79% 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório 

 

 
 

Fonte de comprovação do indicador 

 Pesquisa realizada durante a realização das Paralimpiadas Escolares e questionários respondidos pelos 
entrevistados. 
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Área Temática: Comunicação 

 Indicador nº 5.1: Número de visitas no sítio eletrônico do JEMG 

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

210.000 238.756 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório 

 
 

 

Fonte de comprovação do indicador 

Fonte de comprovação: Relatório Google analytics. 
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Área Temática: Comunicação 

 Indicador nº 5.2: Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e 
digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos cuja abrangência seja estadual, nacional ou 
internacional. 

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

140 74 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório 

 

 
Fonte de comprovação do indicador 

Fonte de comprovação: Comprovação mediante envio de clipping em formato digital (arquivo PDF) e 
planilha em excel, contendo as seguintes informações: abrangência da inserção gerada, mês referente ao 
relatório gerencial, data da inserção, título da mídia, site retirado e link (modelo definido pela SEESP). 
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Área Temática: Comunicação 

 Indicador nº 5.3: Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e 
digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos cuja abrangência seja municipal, regional ou 
internacional. 

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

780 599 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório 

 

 

Fonte de comprovação do indicador 

Fonte de comprovação: Comprovação mediante envio de clipping em formato digital (arquivo PDF) e 
planilha em excel, contendo as seguintes informações: abrangência da inserção gerada, mês referente ao 
relatório gerencial, data da inserção, título da mídia, site retirado e link (modelo definido pela SEESP). 
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Área Temática: Comunicação 

 Indicador nº 5.4: Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais 

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

 48.000 46.920 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório 

 

 

 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Fonte de comprovação: Print das telas com data e número de seguidores/curtidas. 
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Área Temática: Número total de jogos 

Indicador nº 6.1: Número de escolas participantes do JEMG 

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

1850 2156 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório 

 
 

 

Fonte de comprovação do indicador 

Sistema de gerenciamento do JEMG, boletins e súmulas. 
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Área Temática: Número total de jogos 

Indicador nº 6.2: Percentual de municípios participantes em relação aos inscritos 

Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

80% 87,6% 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório 

 
 

 

Fonte de comprovação do indicador 

Sistema de gerenciamento do JEMG, boletins e súmulas. 

 

2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados 

 

Em cumprimento do ofício “OF.ASSCOM/SEESP”, datado do dia 5 de 

julho de 2018 (anexo), da Resolução SEGOV-SECCRI-AGE nº 1/2018, bem como 

todas as demais ressalvas da legislação federal e em atendimento ao art. 73, 

inciso VI, alínea “b”, da Lei Federal nº 9.504/1997 e aos arts. 17 a 19 da 

Resolução SEGOV-SECCRI-AGE nº 1/2018, não pudemos enviar releases para 

http://www.casacivil.mg.gov.br/images/documentos/2018-1_resolucao_conjunta_SEGOV-SECCRI-AGE_periodoeleitoral.pdf
http://www.casacivil.mg.gov.br/images/documentos/2018-1_resolucao_conjunta_SEGOV-SECCRI-AGE_periodoeleitoral.pdf
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imprensa para divulgação do JEMG, no período de 1º de julho até a data final 

das eleições, o que prejudicou severamente os números de notícias sobre a 

competição, além das visitas ao site e o número de seguidores em nossas redes 

sociais. 

 As metas 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 da área temática de comunicação desse 

período (1º/9 a 31/12) ficou comprometida, já que todos os nossos meios de 

comunicação de massa (redes sociais) ficaram fora  do ar e o site institucional 

do JEMG estava  sendo usado apenas para publicação de notas técnicas. Além 

disso, todos os sites institucionais do governo estavam fora do ar ou somente 

estão publicando informes técnicos, como por exemplo, o portal “Agência 

Minas”, fonte de notícias para todo o Estado. 

Como comparação, nesse mesmo período do ano passado (2017), todas 

as metas já haviam sido batidas, com 4 meses de antecedência. 

 

2- Regional 

 

2.2:Percentual de satisfação dos envolvidos na etapa Regional 

Meta: 80% 

Resultado Alcançado: 73,44% 

O resultado de 73,44% de satisfação dos envolvidos na etapa regional é 

superior aos 72,43% alcançados em 2017 mostrando melhoria nas condições 

oferecidas aos participantes dessa etapa.  

A higiene dos alojamentos teve o menor índice de avaliação final, com 

média de 68,30%. Destaca-se que, a estrutura original dos banheiros escolares 

não foi concebida para receberem um evento desta magnitude e diversas são as 

adaptações realizadas. Ainda que os banheiros comportem as delegações 

hospedadas, o fluxo de pessoas nos banheiros pode-se tornar um agravante 

para a manutenção e limpeza dos mesmos. 

 

3- Estadual 
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3.1:Número de atletas participantes – Modalidades Coletivas e 

Individuais 

Meta: 4500 

Resultado Alcançado: 3754 

Embora o resultado alcançado em 2018 de 3754 estudantes participantes 

da etapa estadual esteja abaixo da meta estabelecida, ele foi superior ao 

resultado obtido em 2017 de 3516 estudantes-atletas participantes. 

As condições financeiras dos municípios dificultaram a contratação de 

transporte para várias escolas inviabilizando mais participações.  

 

3.2:Número de municípios participantes da etapa estadual 

Meta: 200 

Resultado Alcançado: 190 

A classificação de várias esquipes de um mesmo município através das 

etapas regionais diminui a quantidade de municípios participantes da etapa 

estadual. 

Além disso, nas modalidades individuais a diminuição de transporte 

custeados pelos municípios impactou diretamente nas participações. 

 

3.3:Número de estudantes participantes da etapa estadual – Modalidades 

Paralimpicas 

Meta: 300 

Resultado Alcançado: 150 

As modalidades paralimpicas tiveram 246 estudantes inscritos para o 

JEMG/2018. O município Itabira que possui número expressivo de 

participantes paralimpicos não participou da etapa por impedimento do 

prefeito que não inscreveu o município no JEMG. Além disso Betim participou 

apenas da Bocha por dificuldades de recursos para transporte, deixando de 

levar todos os estudantes da modalidade Atletismo PCD. 

 

3.5:Percentual de satisfação dos envolvidos na etapa estadual 
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Meta: 80% 

Resultado Alcançado: 78,37% 

O resultado de 78,37% de satisfação dos envolvidos na etapa estadual é 

muito próximo a meta estabelecida de 80% e é muito superior aos 72,91% 

alcançados em 2017 mostrando melhoria nas condições oferecidas aos 

participantes dessa etapa.  

Ao analisarmos os itens avaliados percebe-se uma menor satisfação em 

relação a higiene dos alojamentos com  média de 73,02% na avaliação dos 

estudantes-atletas e no atendimento médico profissional para técnicos e 

professores, com média de 65,88%. 

Destaca-se que, a estrutura original dos banheiros escolares não foi 

concebida para receberem um evento desta magnitude e diversas são as 

adaptações realizadas justificando a média final. Ainda que os banheiros 

comportem as delegações hospedadas, o fluxo de pessoas nos banheiros pode-

se tornar um agravante para a manutenção e limpeza dos mesmos. 

 

3.5:Percentual de satisfação dos participantes nasParalimpiadas Escolares 

Meta: 87% 

Resultado Alcançado: 86,79% 

O resultado alcançado na satisfação dos participantes nas Paralimpiadas 

Escolares está apenas 0,21% abaixo da meta estabelecida. O item de menor 

avaliação teve média de 76,63% no que diz respeito ao transporte da origem até 

o destino. A logistica de viagem de avião até São Paulo tornou a viagem mais 

extensa, demandando deslocamento rodoviário da cidade de origem até o 

Aeroporto de Confins além da viagem aérea. Ressalta-se que, apesar de ter 

obtido a menor avaliação dessa pesquisa a alteração para viagem de avião havia 

sido uma solicitação dos técnicos paralímpicos. 

 

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOSPREVISTOS E REALIZADOS 

 

Não temos produtos para este Periodo. 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    Etapa Estadual 

 
A etapa estadual do JEMG/2018 aconteceu em Uberaba entre os dias 

30/7 à 4/8/2018 e contou com disputa das modalidades Atletismo, atletismo 

PCD, badminton, basquete, bocha, ciclismo, futebol de 7, futsal, ginástica 

rítmica, handebol, judô, natação, natação PCD, peteca, tênis de mesa, tênis de 

mesa PCD, voleibol, vôlei de praia e xadrez. 

A modalidade luta olímpica aconteceu em Betim no dia 3/9/2018 mas 

contou com apenas 1 estudante-atleta presente. 

A etapa aconteceu de forma tranquila e não houve nenhum julgamento 

pela comissão disciplinar durante a execução.  

A única intercorrência se deu pela fiscalização do exercício legal da 

profissão pelo Conselho Regional de Educação Física – CREF 6/MG que 

culminou na notificação e autuação de técnicos participantes. 

Participaram dessa etapa 190 municipios, 747 escolas, 3604 estudantes-

atletas nas modalidades coletivas e individuais e 150 nas modalidades 

paralímpicas. 

 

Etapa Regional do JEJ/2018 

 
A etapa regional do JEJ/2018 aconteceu em Joinville entre os dias 26/9 à 

30/9/2018 e contou com disputa das modalidades basquete, futsal, handebol, 

voleibol. Minas Gerais não levou equipe no futsal por já estar classificado 

automaticamente para a etapa nacional. 

Foram conquistadas 12 medalhas de ouro, 9 de prata e 17 de bronze pela 

equipe de Minas Gerais. 

 

Etapa Nacional do JEJ/2018 

 

A etapa nacional do JEJ/2018 aconteceu em Natal/RN entre os dias 

12/11 à 26/11/2018 e contou com disputa das modalidades Atletismo, 
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badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, luta 

olímpica, natação, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. 

Foram conquistadas 12 medalhas de ouro, 9 de prata e 17 de bronze pela 

equipe de Minas Gerais. 

 

 

Paralímpiadas Escolares 

 

As Paralímpiadas Escolares aconteceu em São Paulo/SP entre os dias 

19/11 à 24/11 e contou com a disputa das modalidades atletismo PCD, 

basquete cadeira de rodas, bocha,futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô PCD, 

natação PCD, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado. 

Minas Gerais participou das modalidades atletismo PCD, bocha,futebol 

de 5, futebol de 7, goalball, judô PCD, natação PCD e tênis de mesa PCD 

conquistando 30 medalhas de ouro, 19 medalhas de prata e 14 medalhas de 

ouro. 

Financeiro 

 

Durante este Periodo avaliatorio foi quitado junto a entidade as parcelas 

do termo de parceria tendo assim um saldo remanescente de R$ 99.522,97 que 

será utilizado durante o ano de 2019, salientamos que quitamos todos os 

credores não restando assim mais despesas referente ao ano de 2018. 
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5 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA  
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DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP 

 

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas 

neste Relatório Gerencial de Resultados. Acrescento, ainda, que as fontes de 

comprovação dos indicadores e produtos estão organizadas e arquivadas junto à 

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, por representantes da Secretaria de Estado de Educação ou representantes 

de órgãos de controle e auditoria do Governo do Estado de Minas Gerais.  

 

 

 

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2019 

 

__________________________________ 

Éverson Ciccarini 
Presidente  

Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais 




