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1 – INTRODUÇÃO 

 

Este Relatório de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das 

atividades previstas no Termo de Parceria e seus aditivos, no período 01 de julho 

de 2022 a 30 de setembro de 2022– 11º Período Avaliatório, 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 

 
 

Área Temática Indicador Peso (%) 

Metas Resultados 

11° Período Avaliatório 
1º/7/2022 a 30/9/2022 

1 

Etapas 
Microrregional, 
Regional, 
Estadual, 
Nacional e 
Online 

1.1 
Número de atletas participantes nas modalidades coletivas e 
individuais e online 

10 1.750 3.164 

1.2 Número de atletas participantes nas modalidades paradesportivas 10 150 206 

1.3 
Número de municípios participantes nas modalidades coletivas e 
individuais e online 

10 100 191 

1.4 
Número de municípios participantes nas modalidades 
paradesportivas 

10 - - 

1.5 Percentual de satisfação dos beneficiários 10 80% 84,48% 

1.6 Número de escolas participantes 10 350 654 

1.7 Percentual de municípios participantes em relação aos inscritos 9 80% 92,30% 

2 Comunicação 
2.1 

Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, 
televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos 
ou veículos impressos. 

10 650 755 

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 entidades para apoio 
qualitativo à atividade do Termo de Parceria 

5 4 4 

3.2 Captação acumulada de receita 5 400.000,00 0 

3.4 Número de projetos de captação submetidos 5 4 0 

3.5 Percentual de aprovação dos projetos de captação de recursos 3 - - 

 



 

2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: 

 
Área Temática Etapas Presenciais, Nacional e Online. 

Indicador Número de atletas participantes nas modalidades coletivas, 

individuais e online. 

Meta 1.750 estudantes-atletas. 

Resultado 3.164 estudantes-atletas. 

 

Para o 11º Período Avaliatório constatou-se a participação 3.164 estudantes-atletas na 

Etapa Estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG. O alcance desta meta pode 

estar condicionado à tranquilidade dos estudantes-atletas e dos respectivos familiares 

frente à Covid-19 e a segurança no que diz respeito ao controle da doença. Sendo assim, 

considera-se atingida a meta de participação para o período. 

Área Temática Etapas Presenciais, Nacional e Online. 

Indicador 
Número de atletas participantes nas modalidades 

paradesportivas. 

Meta 150 estudantes-atletas. 

Resultado 206 estudantes-atletas. 

 

A participação de estudantes-atletas nas modalidades paradesportivas em 2022 foi o mais 

significante quando comparada às últimas edições dos Jogos Escolares de Minas Gerais – 

JEMG. O aumento no volume de participantes pode estar associado à execução das 

modalidades paralímpicas terem sido executas em Belo Horizonte e também à segurança 

dos envolvidos em retornar à normalidade, visto que os estudantes-atletas estão 

imunizados e relativamente seguros no que se diz respeito à pandemia. Visto isso, 

considera-se atingida de maneira significativa a meta de participação de estudantes-atletas 

nas modalidades paralímpicas. 

 

 

 

  



 

Área Temática Etapas Presenciais, Nacional e Online. 

Indicador 
Número de municípios participantes nas modalidades coletivas, 

individuais e online. 

Meta 100 municípios. 

Resultado 191 municípios. 

 

Acredita-se que a adesão neste ano de retomada das atividades está ligado ao fomento dos 

Jogos Escolares em Minas, realizado por meio das Secretarias e da Federação de Esportes 

Estudantis de Minas Gerais. A meta de municípios participantes nas modalidades 

coletivas e individuais foi alcançado. 

 

Área Temática Etapas Presenciais, Nacional e Online. 

Indicador Percentual de satisfação dos beneficiários. 

Meta 80% de satisfação. 

Resultado 84,48% de satisfação. 

 

O ano de retomada de atividades foi o divisor de águas para os eventos esportivos. 

Encontraram-se beneficiários com muita vontade de participar e de desfrutar de locais de 

competição, materiais esportivos e profissionais de qualidade. Essa combinação fez com a 

satisfação dos beneficiários atingisse percentual de 84,48%, cumprindo a meta para o 

período avaliatório.  

É importante salientar que alguns itens avaliados não têm relação direta com o serviço 

prestado pela OSCIP, como por exemplo, a estrutura, a higiene dos alojamentos e 

segurança dos alojamentos.  

 

Área Temática Etapas Presenciais, Nacional e Online. 

Indicador Número de escolas participantes. 

Meta 350 escolas. 

Resultado 654 escolas.  

 

Com a melhora no cenário frente à COVID-19 e por meio do fomento por parte da FEEMG 

e das Secretarias, percebemos um aumento significativo na participação de escolas 



 

(estaduais, municipais, privadas e federais), atingindo assim a meta proposta neste 

período avaliatório.  

 

Área Temática Etapas Presenciais, Nacional e Online. 

Indicador Percentual de municípios participantes em relação aos inscritos. 

Meta 80% de participação. 

Resultado 92,30% de participação. 

 

A participação de inscritos atingiu o proposto para o 11º Período Avaliatório, visto que 

somente 7,70 % dos que se inscreveram não participaram. Alcançando, então, a meta 

prevista de percentual de participantes em relação aos inscritos. 

 

Área Temática Comunicação. 

Indicador 

Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, 

televisiva, radiofusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou 

veículos impressos. 

Meta 650 inserções. 

Resultado 755 inserções. 

 

Com a retomada das atividades laborais e atividades/eventos esportivos, percebeu-se o 

aumento da divulgação desses eventos, consequentemente os releases enviados obtiveram 

grande resposta, e o aumento no volume das matérias publicadas, atingindo assim a meta 

de inserções propostas para o período avaliatório. 

 

Área Temática Comunicação. 

Indicador Número de seguidores do JEMG nas mídias socias. 

Meta 65.500 seguidores. 

Resultado 80.104 seguidores. 

 

As mídias sociais do JEMG obtiveram um elevado aumento de seus seguidores para o 

período avaliatório, atingindo assim a meta prevista. 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Área Temática Captação de Parcerias. 

Indicador 
Número de instrumentos de parcerias com entidades para apoio 

qualitativo à atividade do Termo de Parceria. 

Meta 4 Parcerias. 

Resultado 4 Parcerias. 



 

 
 

 

A captação do recurso tornou-se inviável, visto que os planos de captação apresentados 

não foram aprovados pela OEP. Ainda que aventados pela OEP novos caminhos para tal 

captação, porém o uso das marcas durante o evento “Jogos Escolares de Minas Gerais – 

JEMG” apresentado no plano de captação não foi validado e não foram apresentados pela 

OEP uma contraproposta oficial para moldarmos os próximos projetos de captação e assim 

apresentarmos às Leis de Incentivo Estadual e Federal. Sendo assim, solicitamos a 

desconsideração da meta, uma vez que não houve acordo entre as duas partes e os planos 

apresentados foram construídos baseando-se nos objetos do produto. 

 
Área Temática Captação de Parcerias. 

Indicador Número de projetos de captação submetidos 

Meta 4 Projetos. 

Resultado - 

 
A submissão dos 4 projetos tornou-se inviável, visto que os planos de captação 

apresentados não foram aprovados pela OEP. Ainda que aventados pela OEP novos 

caminhos para tal captação e consequente submissão dos projetos, salientamos que o uso 

das marcas durante o evento “Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG” apresentado no 

plano de captação não foi validado e não foram apresentados pela OEP uma 

contraproposta oficial para moldarmos os próximos projetos de captação e assim 

apresentarmos às Leis de Incentivo Estadual e Federal. 

 

As indicações de captação para as Etapa Nacionais tornaram-se inviabilizadas devido ao 

curto período de tempo para elaboração de novos projetos. 

 

 Sendo assim, solicitamos a desconsideração da meta, uma vez que não houve acordo entre 

as duas partes e os planos apresentados foram construídos baseando-se nos objetos do 

produto. 

Área Temática Captação de Parcerias. 

Indicador Captação Acumulada de Receitas. 

Meta R$ 400.000,00. 

Resultado - 



 

3 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS 

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS 

 

Área Temática Produto 
Peso  
(%) 

Término 
Previsto 

Término 
Realizado 

Status 

1 
Etapas Presenciais, 
Nacional e online 

1.1 
Entregar tabela de planejamento das ações e produtos 

inerentes à execução das etapas 
10 - - - 

1.2 
Regulamentos Geral e Específicos das modalidades 

coletivas, individuais e online 
5 - - - 

1.3 Relatório da etapa Microrregional 10 - - - 

1.4 Relatório da Etapa Regional 10 Mês 29 Mês 31 Realizado Dentro do Prazo 

1.5 
Regulamentos Específicos das modalidades 

paradesportivas e individuais 
5 - - - 

  



 

Área Temática Produto 
Peso  
(%) 

Término 
Previsto 

Término 
Realizado 

Status 

 
Etapas Presenciais, 
Nacional e Online 

1.6 Relatório da Etapa Estadual 10 Mês 29 Mês 31 Realizado Dentro do Prazo 

1.7 
Plano de ação para a participação da delegação de 

Minas Gerais nas Etapas Nacionais 
5 Mês 29 Mês 31 Realizado Dentro do Prazo 

1.8 Relatório da Etapa Nacional 10 - - - 

1.9 Relatório da Etapa Online 10 - - - 

2 Comunicação 

2.1 Plano de comunicação do JEMG 10 - - - 

2.2 
Relatório de execução do plano de comunicação do 

JEMG 
10 Mês 29 Mês 31 Realizado Dentro do Prazo 

3 
Captação de 

parcerias 
3.1 Plano de arrecadação de recursos 10 - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Temática Etapas Presenciais, Nacional e Online 

Produto Relatório da etapa Regional 
Previsão de Término Setembro 

Término Realizado Setembro 

Status Realizado dentro do Prazo 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Temática Etapas Presenciais, Nacional e Online 

Produto Relatório da etapa Estadual 
Previsão de Término Setembro 

Término Realizado Setembro 

Status Realizado dentro do Prazo 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Área Temática Etapas Presenciais, Nacional e Online 
Produto Plano de ação para participação da delegação de Minas 

Gerais nas Etapas Nacionais 

Previsão de Término Setembro 
Término Realizado Setembro 

Status Realizado dentro do Prazo 



 

  
  

Área Temática Comunicação 

Produto Relatório de execução do plano de comunicação do JEMG 

Previsão de Término Setembro 
Término Realizado Setembro 

Status Realizado dentro do Prazo 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os resultados para o período foram extremamente satisfatórios, visto que mesmo com os 

resquícios pandêmicos, a adesão por parte das municípios, escolas, professores e estudantes-atletas 

ao JEMG/2022 foi superior às metas previstas. Diante disso, pode-se considerar um cenário 

satisfatório com relação à execução das Etapas Regionais e Estadual. 

 

As dificuldades ao retornar as atividades são inúmeras, entretanto com a confiança dos 

envolvidos e dos participantes, estamos trazendo de volta o maior programa esportivo-social de 

Minas Gerais, atendendo as metas propostas pelo OEP neste período avaliatório. 

 



 

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, 10 de outubro de 2022 

 

  

____________ ______________________ 
Luiz Henrique Taveira Cabral 

Presidente da OSCIP 
Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais 

 


