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

2º Relatório de Resultados
Período Avaliatório
1º de abril de 2020 a 30 de junho de 2020

1 – INTRODUÇÃO
Este Relatório de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades
previstas no Termo de Parceria, no período de 1 de abril de 2020 a 30 de junho 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

Etapas
Microrregional,
1 Regional,
Estadual e
Nacional.

2 Comunicação

Indicador

Peso (%)

1.1 Número de atletas participantes nas modalidades coletivas e individuais
1.2 Número de atletas participantes nas modalidades paradesportivas
Número de municípios participantes nas modalidades coletivas e
1.3
individuais
1.4 Número de municípios participantes nas modalidades paradesportivas
1.5 Percentual de satisfação dos beneficiários
1.6 Número de escolas participantes
1.7 Percentual de municípios participantes em relação aos inscritos
Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa,
2.1 televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou
veículos impressos.

10
10

2.2 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.

5

Número de instrumentos de parcerias com entidades para apoio
qualitativo à atividade do Termo de Parceria
3.2 Captação acumulada de receita
3.4 Número de projetos de captação submetidos
3.5 Percentual de aprovação dos projetos de captação de recursos
3.1

3

Captação de
parcerias

10
10
10
10
7

Resultados

2° Período Avaliatório
1/4/2020 a 30/06/2020
35.000
Suspenso
700
Suspenso
1.600
80%
150

Suspenso
Suspenso
125

62.500

65.112

32

Suspenso

-

-

10

5
5
5
3

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 150 inserções.
Resultado 125 inserções.
Os números são o resultado da suspensão da competição e da interrupção do trabalho da
assessoria de imprensa do JEMG/FEEMG devido à pandemia do novo coronavírus.

Área Temática
Indicador
Meta
Resultado

Comunicação.
Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.
62.500 seguidores.
65.112 seguidores.

O desempenho nas redes sociais do JEMG sofreu as consequências da pandemia e da suspensão
do JEMG. Seguimos respondendo as dúvidas de todos os seguidores, além do compartilhamento
de stories dos alunos-atletas do JEMG. Apesar da suspensão, tivemos uma queda pequena no
número de seguidores.

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS
QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática

1

Etapas
Microrregional,
Regional, Estadual e
Nacional

Produto

Peso
(%)

Término
Previsto

Término
Realizado

Status

1.1

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

10

1.1

-

Item Suspenso

1.2

Regulamentos Geral e Específicos das modalidades coletivas
e xadrez.

5

1.2

-

Item Suspenso

1.3

Relatório da etapa Microrregional

10

1.3

-

Item Suspenso

1.4

Relatório da Etapa Regional

10

1.4

-

Item Suspenso

1.5

Regulamentos específicos das modalidades paradesportivas e
individuais.

5

1.5

-

Item Suspenso

Área Temática

2

Produto

Peso
(%)

Término
Previsto

Término
Realizado

Status

1.6

Relatório da Etapa Estadual

10

1.6

-

Item Suspenso

1.7

Plano de ação para a participação da delegação de Minas
Gerais nos Jogos Escolares da Juventude

5

1.7

-

Item Suspenso

1.8

Plano de ação para a participação da delegação de Minas
Gerais nas Paralimpíadas Escolares

5

1.8

-

Item Suspenso

1.9

Relatório da Etapa Nacional

10

1.9

-

Item Suspenso

2.1

Plano de comunicação do JEMG.

10

2.1

-

Item Suspenso

2.2

Relatório de execução do plano de comunicação do JEMG

10

2.2

-

Item Suspenso

3.1

Plano de arrecadação de recursos

10

3.1

-

Item Suspenso

Comunicação

Captação de
parcerias

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

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 17 (dezessete) funcionários. Assim como indicadores e produtos desconsiderados
devido ao cancelamento da execução presencial no ano de 2020.
Durante este período avaliatório foi realizado o repasse de parte da 1ª parcela do Termo de Parceria,
para cobrir as despesas até o dia 31/07/2020 no valor total de R$ 279.782,73.

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, 13 de julho de 2020.

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

