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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 2º 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

 

2º  PERÍODO AVALIATÓRIO

01 de abril de 2020 a 30 de junho de 2020
 
 
 

 

1. INTRODUÇÃO

 

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das a�vidades previstas no Termo de Parceria, no período do dia 01 de abril de
2020 a 30 de junho 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

 

Área Temá�ca Indicador Peso
(%)

Meta
2° P

01/04

1. Etapas
Microrregional,

Regional,
Estadual e
Nacional.

1.1 Número de atletas par�cipantes nas modalidades cole�vas e individuais 10 35.00
1.2 Número de atletas par�cipantes nas modalidades paradespor�vas 10 -

1.3 Número de municípios par�cipantes nas modalidades cole�vas e individuais 10 700
1.4 Número de municípios par�cipantes nas modalidades paradespor�vas 10 -

1.5 Percentual de sa�sfação dos beneficiários 10 -
1.6 Número de escolas par�cipantes 10 1.60

1.7 Percentual de municípios par�cipantes em relação aos inscritos 7 80%

2.
Comunicação

2.1 Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sí�os eletrônicos, cadernos ou veículos
impressos. 10 150

2.2 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais. 5 62.50

3. Captação de
parcerias

3.1 Número de instrumentos de parcerias com en�dades para apoio qualita�vo à a�vidade do Termo de Parceria 5 32
3.2 Captação acumulada de receita 5 -

3.3 Número de projetos de captação subme�dos 5 -
3.4 Percentual de aprovação dos projetos de captação de recursos 3 -

 

2.1 DETALHAMENTO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS:

 

 
Área Temá�ca Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional.
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Indicador Número de atletas par�cipantes nas modalidades cole�vas e individuais
Meta 35.000
Resultado Desconsiderado
 

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28
de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o Indicador em questão não pôde ser mensurado, visto que a execução
presencial não ocorreu.

 
Área Temá�ca Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional.
Indicador Número de municípios par�cipantes nas modalidades cole�vas e individuais
Meta 700
Resultado Desconsiderado
 

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28
de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o Indicador em questão não pôde ser mensurado, visto que a execução
presencial não ocorreu.

 
Área Temá�ca Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional.
Indicador Número de escolas par�cipantes
Meta 1.600
Resultado Desconsiderado
 

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28
de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o Indicador em questão não pôde ser mensurado, visto que a execução
presencial não ocorreu.

 
Área Temá�ca Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional.
Indicador Percentual de municípios par�cipantes em relação aos inscritos
Meta 80%
Resultado Desconsiderado

 

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28
de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o Indicador em questão não pôde ser mensurado, visto que a execução
presencial não ocorreu.

 
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 150
Resultado 125

 

Aproximadamente 83% da meta estabelecida foi alcançada, apesar disso, entendemos que diante das circunstâncias vivenciadas no período o número
ainda é sa�sfatório.

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28
de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o número de inserções geradas por mídia espontânea foi diretamente impactado
por estes fatos, visto que normalmente as mídias e toda a repercussão do evento estão relacionados à execução, ao planejamento e aos resultados de cada etapa do
evento. Além disso, a par�r do mês de maio, o cargo de pessoal para comunicação previsto no termo de parceria foi desa�vado, conforme O�cio SEDESE/SUBESP-
CSTP nº. 15/2020 (13738504), o qual estabeleceu:

"Visando manter a vigência do principal instrumento de execução da polí�ca pública dos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG, sendo
o Termo de Parceria Nº 49/2020, dentro do cenário de restrição e suspensão de algumas ações causado pelo coronavírus (COVID-19), se faz
necessário a redução dos cargos a�vos no referido termo de parceria.
Desta forma, solicitamos que a par�r do mês de maio, apenas o cargo de "Auxiliar Técnico I" seja man�do."

 
Área Temá�ca Comunicação
Indicador Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.
Meta 62.500
Resultado 65.122

 

A meta foi ultrapassada, a�ngindo aproximadamente 104,20% do valor estabelecido. Apesar disso, a Oscip apresentou que houve  uma queda no
número de seguidores do JEMG nas mídias sociais, através do relatório de resultados do período em questão.

O número dos seguidores nas mídias sociais são consequência direta do engajamento e das a�vidades da comunicação do evento, fatores que foram
afetados pela pandemia, cancelamento do evento e pela redução dos cargos a�vos no instrumento de parceria. A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de
março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28 de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste
ano. Desta forma, o número de inserções geradas por mídia espontânea foi diretamente impactado por estes fatos, visto que normalmente as mídias e toda a
repercussão do evento estão relacionados à execução, ao planejamento e aos resultados de cada etapa do evento. Além disso, a par�r do mês de maio, o cargo de
pessoal para comunicação previsto no termo de parceria foi desa�vado, conforme O�cio SEDESE/SUBESP-CSTP nº. 15/2020 (13738504), o qual estabeleceu:

"Visando manter a vigência do principal instrumento de execução da polí�ca pública dos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG, sendo
o Termo de Parceria Nº 49/2020, dentro do cenário de restrição e suspensão de algumas ações causado pelo coronavírus (COVID-19), se faz
necessário a redução dos cargos a�vos no referido termo de parceria.
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Desta forma, solicitamos que a par�r do mês de maio, apenas o cargo de "Auxiliar Técnico I" seja man�do."
 
Área Temá�ca Captação de parcerias
Indicador Número de instrumentos de parcerias com en�dades para apoio qualita�vo à a�vidade do Termo de Parceria
Meta 32
Resultado Desconsiderado

 

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28
de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o Indicador em questão não pôde ser mensurado, visto que a execução
presencial não ocorreu.

 

3. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS
 

Área Temá�ca Produto Peso
(%)

Término
Previsto

Término
Realizado Status

1 Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
1.3 Relatório da etapa Microrregional 10 30/06/2020 - Desconsiderado
1.5 Regulamentos específicos das modalidades paradespor�vas e individuais. 5 31/05/2020 - Desconsiderado

2 Comunicação 3.1 Plano de arrecadação de recursos 10 30/06/2020 - Desconsiderado

 

Área Temá�ca Produto Peso
(%)

2020 2021 2022

Início Término Período
Avaliatório Início Término Período

Avaliatório Início Término Período
Avaliatório

1 Etapas Microrregional,
Regional, Estadual e Nacional.

1.3 Relatório da etapa Microrregional 10 Mês
02 Mês 04 2º Mês

14 Mês 16 6º - - -

1.5
Regulamentos específicos das

modalidades paradespor�vas e
individuais.

5 Mês
02 Mês 03 2º Mês

14 Mês 15 6º - - -

3 Captação de parcerias 3.1 Plano de arrecadação de recursos 10 Mês
02 Mês 04 2º Mês

11 Mês 13 5º - - -

3.1 – DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS PRODUTOS

 

Área Temá�ca 1 - Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
Produto 1.3 -Relatório da etapa Microrregional
Previsão de Término Mês 04 – até 31/05/2020
Término Realizado Desconsiderado
Status 3

 

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28
de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o Produto em questão não pôde ser entregue, visto que a execução presencial
não ocorreu.

 

Área Temá�ca 1 - Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
Produto 1.5 -Regulamentos específicos das modalidades paradespor�vas e individuais.
Previsão de Término Mês 03 – até 30/04/2020
Término Realizado Desconsiderado
Status 3

 

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28
de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o Produto em questão não pôde ser entregue, visto que a execução presencial
não ocorreu.

 

Área Temá�ca 3 - Captação de parcerias
Produto 3.1 - Plano de arrecadação de recursos
Previsão de Término Mês 04 – até 31/05/2020
Término Realizado Desconsiderado
Status 3

 

A publicação da Nota Oficial JEMG 02/2020, em 30 de março, adiou a data do evento por tempo indeterminado e a Nota Oficial JEMG 03/2020, de 28
de julho, formalizou o cancelamento da execução presencial neste ano. Desta forma, o Produto em questão não pôde ser entregue, visto que a execução presencial
não ocorreu.

 

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 a�vidade no período
em questão.

Ao final do período avaliatório em questão, apenas 1 dos 20 cargos de pessoal do instrumento de parceria estavam a�vos.

 

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 a
redução de 50% número de cargos a�vos no Termo de Parceria 49/2020, a par�r do mês de abril. E, no dia 27 de abril, foi encaminhado o O�cio SEDESE/SUBESP-CSTP
nº. 15/2020, estabelecendo que a par�r de maio, apenas o cargo de Auxiliar Técnico I fosse man�do.

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 estas reduções do número de pessoal a�vo no termo de parceria, se criou a
responsabilidade de arcarmos com o valor de rescisão dos funcionários que trabalharam apenas até o mês de abril.

            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 17:03, 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 07:58, 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 21854121 e o código CRC AE141331.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 1480.01.0012797/2020-71 SEI nº 21854121


