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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 11º Período avaliatório - SEDESE/SUBESP-CSTP                                                                                                             

      Belo Horizonte, 27 de setembro de 2022.

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

 

11º  PERÍODO AVALIATÓRIO

01 de julho de 2022 a 30 de setembro de 2022
 
 
 
 

 

1. INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das a�vidades previstas no Termo de Parceria, no período do dia 01 de julho  de 2022 a 30 de setembro de 2022 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

(%)

Metas Resultados
11° Período Avaliatório

01/07/2022 a 30/09/2022

1. Etapas
Presenciais
Nacional e

Online

1.1 Número de atletas par�cipantes nas modalidades cole�vas, individuais e online 10 1.750 3.164
1.2 Número de atletas par�cipantes nas modalidades paradespor�vas 10 150 206

1.3 Número de municípios par�cipantes nas modalidades cole�vas, individuais e online 10 100 191
1.4 Número de municípios par�cipantes nas modalidades paradespor�vas 10 - -

1.5 Percentual de sa�sfação dos beneficiários 10 80% 84,48%
1.6 Número de escolas par�cipantes 10 350 654

1.7 Percentual de municípios par�cipantes em relação aos inscritos 9 80% 92,30%
2. 2.1 Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sí�os eletrônicos, cadernos ou veículos impressos. 10 650 755
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Comunicação 2.2 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais. 5 65.500 80.104

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 4 4

3.2 Captação acumulada de receita 3 R$
400.000,00 0

3.3 Número de projetos de captação subme�dos 5 4 0
3.4 Percentual de aprovação dos projetos de captação de recursos 3 - -

 

2.1 DETALHAMENTO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS:

 

Área Temá�ca Etapas Presenciais Nacional e Online
Indicador Número de atletas par�cipantes nas modalidades cole�vas e individuais e online.
Meta 1.750
Resultado 3.164

Meta a�ngida.

Os números correspondem à realização da etapa Estadual do presente ano, executada em 2  municípios sedes. As modalidades paralímpicas foram executadas em Belo Horizonte durante a periodicidade 06 de julho a 09 de julho, como
também as convencionais em Uberaba durante a periodicidade de 25 de julho e 31 de julho. Na etapa estadual convencional, par�ciparam os alunos-atletas das modalidades atle�smo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginás�ca
ar�s�ca, ginás�ca rítmica, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. Na etapa estadual PcD na cidade de Belo Horizonte par�ciparam 206 estudantes atletas nas modalidades atle�smo, bocha
paralímpica, futebol PC, natação, parabadminton e tênis de mesa.

Complementarmente, foi possível constatar que foram programados 454 jogos/par�das e realizados 292 jogos/par�das, 29 jogos/par�das contabilizadas como WxO e 62 jogos/par�das canceladas no âmbito da etapa Estadual
convencional. Em observância a este levantamento, a equipe técnica da Superintendência de Programas Espor�vos elucida que, durante a formulação da polí�ca em 2021, a adesão dos beneficiários considerando o período a�pico era um
fator de atenção que poderia sim reduzir os índices de jogos a serem realizados. O exercício de 2022 consagrou-se como o ano de retomada da polí�ca pública, em seu formato presencial tradicional, na sua totalidade. Não seria prudente
e adequado a redução do escopo da polí�ca quando da formulação, em grande medida porque a compe�ção possui alto histórico de adesão e execução, portanto, o planejamento se pautou na observância do atendimento a este
contexto e à defesa do interesse público. 

Área Temá�ca Etapas Presenciais Nacional e Online
Indicador Número de atletas par�cipantes nas modalidades paradespor�vas
Meta 150
Resultado 206 municípios par�cipantes.
Meta a�ngida.
 
Área Temá�ca Etapas Presenciais Nacional e Online
Indicador Número de municípios par�cipantes nas modalidades cole�vas individuais e online
Meta 100
Resultado 191
Meta a�ngida.
Área Temá�ca Etapas Presenciais Nacional e Online
Indicador Percentual de sa�sfação dos beneficiários
Meta 80%
Resultado 84,48%
Meta a�ngida. A pesquisa de sa�sfação compreendeu a par�cipação dos estudantes atletas e técnicos/professores/árbitros par�cipantes das Etapas Regional (Sede Araguari, Além Paraíba, Extrema, Governador Valadares, Pará de Minas, Três Marias), bem
como os par�cipantes da Etapa Estadual convencional (Sede Uberaba) e Paralímpica (Belo Horizonte). Em linhas gerais os par�cipantes avaliaram as condições e qualidade dos alojamentos, higiene, segurança, pontualidade dos jogos, como também o serviço de
arbitragem prestado. O universo da amostra de respondentes foi de 663. Os resultados da avaliação de sa�sfação a�ngiram bons índices conforme pontuado na meta.
 
Área Temá�ca Etapas Presenciais Nacional e Online
Indicador Número de escolas par�cipantes
Meta 350
Resultado 654 escolas par�cipantes.
Meta A�ngida. Nenhuma observação.
 
Área Temá�ca Etapas Presenciais Nacional e Online
Indicador Percentual de municípios par�cipantes em relação aos inscritos
Meta 80%
Resultado 92,30%
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Meta a�ngida.
 
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 650
Resultado 755
 
Meta a�ngida. Com a retomada da compe�ção em seu formato tradicional presencial e consequente a�vidade de divulgação na promoção da polí�ca pública, o engajamento e o número de releases foram rela�vamente sa�sfatórios neste período avaliatório.
 
Área Temá�ca Comunicação
Indicador Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.
Meta 65.500
Resultado 80.104

Meta a�ngida

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 4
Resultado 4

Meta a�ngida.

Área Temá�ca Captação de parcerias
Indicador Captação acumulada de receita
Meta R$ 400.000,00
Resultado 0

Meta não a�ngida. A Oscip, por meio da formalização do relatório de resultados, solicitou a esta Comissão Supervisora a desconsideração deste produto para fins de avaliação pela Comissão de Avaliação, tendo em vista que não houve
acordo entre as partes sobre o produto encaminhado à época.

 

Área Temá�ca Captação de parcerias
Indicador Número de projetos de captação subme�dos
Meta 4
Resultado 0

Meta não a�ngida. A Oscip, por meio da formalização do relatório de resultados, solicitou a esta Comissão Supervisora a desconsideração deste produto para fins de avaliação pela Comissão de Avaliação. A Oscip argumentou que o plano
de captação elaborado para o objeto da parceria não foi aprovado pela Comissão Supervisora. 

 

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, Nacional e Online
 

1.4 Relatório da etapa Regional. 10 30/09/2022 08/07/2022
Realizado

dentro
do prazo.

1.6 Relatório da Etapa Estadual. 10 30/09/2022 30/09/2022
Realizado

dentro
do prazo.

1.7 Plano de ação para a par�cipação da delegação de Minas Gerais nas Etapas Nacionais. 5 30/09/2022 30/09/2022
Realizado

dentro
do prazo.

2 Comunicação 2.2 Relatório de execução do plano de comunicação do JEMG. 10 30/09/2022 03/10/2022
Produto

entregue com
atraso.
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3.1 – DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS PRODUTOS

 

Área Temá�ca 1 - Etapas Presenciais, Nacional e Online
Produto 1.4 - Relatório da etapa Regional
Previsão de Término Mês 29 – até 30/09/2022
Término Realizado 08/07/2022 
Status 1

A Oscip realizou o encaminhamento dentro do prazo (30/09/2022), os relatórios de execução rela�vos às 6 (seis) cidades sedes da Etapa Regional, do ponto de vista de estrutura e conteúdo descri�vo, estão em consonância às disposições
do produto de referência.

Área Temá�ca 1 - Etapas Presenciais, Nacional e Online
Produto 1.6 Relatório da Etapa Estadual
Previsão de Término Mês 29  – até 30/09/2022
Término Realizado 30/09/2022
Status 1

A Oscip realizou o encaminhamento dentro do prazo (30/09/2022), os relatórios de execução rela�vos às 2 (duas) cidades sedes da Etapa Estadual (convencional e PcD), do ponto de vista de estrutura e conteúdo descri�vo, estão em
consonância às disposições do produto de referência.

Área Temá�ca 1 - Etapas Presenciais, Nacional e Online
Produto 3.1 - Plano de ação para a par�cipação da delegação de Minas Gerais nas Etapas Nacionais
Previsão de Término Mês 29 – até 30/09/2022
Término Realizado 30/09/2022
Status 1

O Plano de Ação para a par�cipação da delegação de Minas gerais nas Etapas Nacionais foi encaminhado, de forma parcial, pela Oscip à Comissão Supervisora no úl�mo dia 31/08/2022 para apreciação, considerando que as informações
estruturantes rela�vas aos Jogos Escolares Brasileiros, bem como o seu regulamento ainda não haviam sido publicizados. Portanto o produto foi aprovado parcialmente à época, e, no úl�mo dia 30/09/2022 o produto foi encaminhado e
aprovado na sua totalidade.

 

Área Temá�ca 2 - Comunicação
Produto 2.2 - Relatório de execução do plano de comunicação do JEMG
Previsão de Término Mês 29 – até 30/09/2022
Término Realizado 03/10/2022 - entregue com atraso
Status 1

O relatório foi encaminhado à Comissão Supervisora no úl�mo dia 03/10/2022. As metas rela�vas ao plano foram a�ngidas conforme quadro elaborado pela Oscip, qual seja:

FONTE Relatório de Execução do Plano de Comunicação do JEMG/2022. E-mail da Oscip 03/10

Em observância às vedações e restrições oriundas do período eleitoral o engajamento nas mídias sociais foi afetado.

 

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
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4.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

No dia 09/09/2022 o OEP repassou o montante rela�vo ao valor de R$ 269.183,44 conforme cronograma de desembolsos do 2º termo adi�vo ao Termo de Parceria nº 49/2020. O montante foi suficiente para acobertar as
despesas previstas neste período avaliatório analisado. A �tulo de informação, o OEP está mo�vando o aditamento do instrumento a fim de acobertar as despesas do próximo período avaliatório mediante à constatação de fato
superveniente modifica�vo do planejamento anterior sendo estes, a inclusão de nova etapa regional paralímpica, divisão da Estadual em duas sedes, como também necessidade de acobertamento do caderno de encargos de Uberaba,
quando da execução da Etapa Estadual.

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A polí�ca pública conta com a execução completa das Etapas Microrregional, Regional e Estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais em 2022, com a retomada das etapas presenciais após melhora do cenário pandêmico.
Contamos com 208 municípios mineiros inscritos na Etapa Estadual e Estadual PcD o que representa cerca de 92,30% dos municípios mineiros.

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.
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- saldo dos extratos bancários das contas vinculadas ao Termo de Parceria e os valores lançados na Tabela 1 do Relatório Financeiro;

 

- vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria, conforme Tabela 2 - Demonstra�vo dos Gastos das A�vidades do Termo de Parceria.

                    - vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria, conforme Tabela 3 - Compara�vo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados.

 

Diante das informações assim ob�das, ra�fico e atesto a fidedignidade das informações con�das neste relatório.

 

 

 

Paulo Junio Machado Diniz

Supervisor do Termo de Parceria

 

Fernanda Alves Ba�sta

Supervisora adjunta do Termo de Parceria

Documento assinado eletronicamente por Paulo Junio Machado Diniz, Supervisor(a), em 17/10/2022, às 14:17, 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 Fernanda Alves Ba�sta, Diretora, em 17/10/2022, às 16:19, 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 53724977 e o código CRC C092AF62.

Referência: Processo nº 1480.01.0012797/2020-71 SEI nº 53724977

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

