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1. INTRODUÇÃO

Este Relatório de Monitoramento visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período do dia 01 de outubro de 2022 a 30 de novembro
de 2022 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 49 do Decreto Estadual nº 47.554, de 2018, 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. Além das informações supracitadas, serão apresentadas três tabelas demonstrativas 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

 
Metas Resultados



Área
Temática

Indicador Peso
(%)

11° Período Avaliatório
01/10/2022 a 30/11/2022

1. Etapas
Presenciais
Nacional e

Online

1.1 Número de atletas participantes nas modalidades coletivas, individuais e online 10 800 234
1.2 Número de atletas participantes nas modalidades paradesportivas 10 - -

1.3 Número de municípios participantes nas modalidades coletivas, individuais e online 10 300 87
1.4 Número de municípios participantes nas modalidades paradesportivas 10 - -

1.5 Percentual de satisfação dos beneficiários 10 82,50% 81,62%
1.6 Número de escolas participantes 10 - -

1.7 Percentual de municípios participantes em relação aos inscritos 9 - -
2.

Comunicação
2.1 Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos impressos. 10 750 755

2.2 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais. 5 65.500 77.861

3. Captação
de parcerias

3.1 Número de instrumentos de parcerias com entidades para apoio qualitativo à atividade do Termo de Parceria 5 - -
3.2 Captação acumulada de receita 3 - -

3.3 Número de projetos de captação submetidos 5 - -
3.4 Percentual de aprovação dos projetos de captação de recursos 3 75% 0%

 

2.1 DETALHAMENTO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS:

 

Área Temática Etapas Presenciais Nacional e Online
Indicador Número de atletas participantes nas modalidades coletivas e individuais e online.
Meta 800
Resultado 234

 

 

Meta não atingida. O indicador dispõe sobre o número de estudantes atletas efetivamente participantes das modalidades eletrônicas do e-JEMG edição 2022. Para o exercício de 2022 a
Subsecretaria de Esportes em atendendimento à uma solicitação de caráter pedagógico da Secretaria de Estado de Educação reformularam a política pública de forma a pactuar apenas 2
(duas) modalidades, sendo elas o xadrez online e o 8 Ball Pool (sinuca). A execução da política ocorreu entre os dias 17 e 25 de novembro nos naipes feminino e masculino, as equipes
técnicas inovaram ao planejarem e executarem a competição por meio de plataforma de gerenciamento de inscrições, chaveamento/pareamento e divulgação dos boletins, o novo formato de
execução via plataforma vislumbrou auferir maior eficiência, atratividade, qualidade e conforto aos estudantes atletas que pleitearam participação nas modalidades. A meta não foi atingida
tendo em vista a redução considerável de modalidades, a exemplo do FIFA 2020 e NBA para console e PS4, modalidades estas muito requisitadas e que não foram executadas neste exercício,
além disso, a reformulação da política pública demandou tempo considerável, normalmente a execução do e-JEMG é programada para outubro com planejamento prévio nos meses que o
antecedem, o que foi inviabilizado neste exercício. Dessa forma, a execução da política e a abertura das inscrições em período atípico afetou significativamente a adesão dos estudantes
atletas, neste contexto, a Comissão Supervisora adiciona ainda a supressão de modalidades em comparação às execuções passadas. Além disso, a Oscip executora relatou que a confluência do
período de execução da política pública com o período atípico vivenciado pelas escolas considerando o término do ano letivo contribuiu significativamente para com a baixa adesão em
grande medida porque os professores(as) informaram que houveram dificuldades no acompanhamento dos estudantes atletas nas competições. Os estudantes apresentaram dificuldades na
operacionalização da plataforma que gerenciava a competição, além de dificuldades de comunicação e interlocução junto à coordenação designada no âmbito da competição de forma que a
comunicação via WhatsApp foi necessária para dirimir as questões apresentadas.

A Oscip executora solicitou a desconsideração do indicador em questão, cabendo à Comissão de Avaliação a avaliação da pertinência do pedido.

 



 

Área Temática Etapas Presenciais Nacional e Online
Indicador Número de municípios participantes nas modalidades coletivas, individuais e online
Meta 300
Resultado 87 municípios participantes.

 

 

Meta não atingida. O indicador dispõe sobre o número de estudantes atletas efetivamente participantes das modalidades eletrônicas do e-JEMG edição 2022. Para o exercício de 2022 a
Subsecretaria de Esportes em atendimento à uma solicitação de caráter pedagógico da Secretaria de Estado de Educação reformularam a política pública de forma a pactuar apenas 2 (duas)
modalidades, sendo elas o xadrez online e o 8 Ball Pool (sinuca). A execução da política ocorreu entre os dias 17 e 25 de novembro nos naipes feminino e masculino, as equipes técnicas
inovaram ao planejarem e executarem a competição por meio de plataforma de gerenciamento de inscrições, chaveamento/pareamento e divulgação dos boletins, o novo formato de execução
via plataforma vislumbrou auferir maior eficiência, atratividade, qualidade e conforto aos estudantes atletas que pleitearam participação nas modalidades. A meta não foi atingida tendo em
vista a redução considerável de modalidades, a exemplo do FIFA 2020 e NBA para console e PS4, modalidades estas muito requisitadas e que não foram executadas neste exercício, além
disso, a reformulação da política pública demandou tempo considerável, normalmente a execução do e-JEMG é programada para outubro com planejamento prévio nos meses que o
antecedem, o que foi inviabilizado neste exercício. Dessa forma, a execução da política e a abertura das inscrições me período atípico afetou significativamente a adesão dos estudantes
atletas, nesta contexto, a Comissão Supervisora adiciona ainda a supressão de modalidades em comparação às execuções passadas. Além disso, a Oscip executora relatou que a confluência do
período de execução da política pública com o período atípico vivenciado pelas escolas considerando o término do ano letivo contribuiu significativamente para com a baixa adesão em
grande medida porque os professores(as) informaram que houveram dificuldades no acompanhamento dos estudantes atletas nas competições. Os estudantes apresentaram dificuldades na
operacionalização da plataforma que gerenciava a competição, além de dificuldades de comunicação e interlocução junto à coordenação designada no âmbito da competição de forma que a
comunicação via WhatsApp foi necessária para dirimir as questões apresentadas.

A Oscip executora solicitou a desconsideração do indicador em questão, cabendo à Comissão de Avaliação a avaliação da pertinência do pedido.

 
Área Temática Etapas Presenciais Nacional e Online
Indicador Percentual de satisfação dos beneficiários
Meta 82,75%
Resultado 81,62%

 

Meta não atingida.

 

Para o período avaliado o indicador deverá considerar o somatório dos resultados das pesquisas de satisfação das etapas nacionais (Jogos da Juventude, Paralimpíadas Escolares e Jogos
Escolares Brasileiros) e do e-JEMG edição 2022. Respectivamente, obteve-se os seguintes índices de satisfação 96,10%, 95,43, 89,68% e 69,5% levando a uma média de 81,62% de
satisfação no total. A baixa adesão à edição do e-JEMG afetou significativamente a taxa de resposta ao formulário de satisfação, apesar do intenso fomento à participação por e-mail e nos
grupos de WhatsApp geridos pela Federação, os índices influenciaram no não atingimento da meta. Para o Jogos da Juventude a abordagem direta para a realização e preenchimento da
pesquisa não foi exitosa, tendo em vista que grande parte dos participantes demonstraram certo constrangimento ao responder, eventual persistência poderia enviesar os resultados da
pesquisa. Portanto, quando da execução do Jeb's propomos a abordagem para realização da pesquisa via QrCode, que foi afixado nos locais de competição. Ficou evidenciado maior adesão
no preenchimento e, portanto, adotaremos essa estratégia para os próximos anos em todas as etapas nacionais. Foram avaliadas por professores(as), técnicos(as) e estudantes atletas a
satisfação em relação ao deslocamento da delegação, fluxo de informações repassadas pelas entidades organizadoras e a FEEMG, alimentação, atendimento médico, tratamento do(a) Chefe
de Delegação dentre outras vaiáveis.

 



A Oscip executora solicitou a desconsideração do indicador em questão,  apenas para o índice do e-JEMG,cabendo à Comissão de Avaliação a avaliação da pertinência do pedido.

 
Área Temática Comunicação
Indicador Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sítios eletrônicos, cadernos ou veículos impressos.
Meta 750
Resultado 755
 
Meta atingida. Nenhuma observação.
 
 
Área Temática Comunicação
Indicador Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.
Meta 66.500
Resultado 77.861

Meta atingida. Nenhuma observação.

 

 

Área Temática Captação de parcerias
Indicador Percentual de aprovação dos projetos de captação de recursos
Meta 75%
Resultado 0%

Meta não atingida. Conforme apresentado e amplamente discutido nas Comissões de Avaliação do 10º e 11º períodos avaliatórios não houve reformulação e consequente aprovação do Plano
de Captação incidindo diretamente na apuração da meta em questão.

 

 

 

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 Microrregional, Regional, Estadual, Nacional e Online
 

1.8 Relatório da etapa Nacional. 10 30/11/2022 29/11/2022 Realizado dentro do
prazo.

1.9 Relatório da Etapa Online. 10 30/11/2022 29/11/2022 Realizado dentro do
prazo.

 

3.1 – DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS PRODUTOS

 

Área Temática 1 - Etapas Presenciais, Nacional e Online



Produto 1.8 - Relatório da etapa Nacional
Previsão de Término Mês 33 – até 30/11/2022
Término Realizado 29/11/2022 
Status 1

Detalhamento: O relatório descritivo reuniu a percepção, informações, dados técnicos e apontamentos referentes à execução dos Jogos Escolares Brasileiros e Paralimpíadas Escolares edição
2022. A execução do Jeb's ocorreu entre os dias 31/10 a 15/11 no Rio de Janeiro, bem como as Paralimpíadas Escolares entre os dias 21 a 26 de novembro no estado de São Paulo. O produto
foi entregue dentro do prazo.

 



 

 

 

Área Temática 1 - Etapas Presenciais, Nacional e Online
Produto 1.9 Relatório da Etapa Online
Previsão de Término Mês 33  – até 30/11/2022
Término Realizado 29/11/2022
Status 1

Detalhamento: O produto foi entregue no prazo estipulado. A Oscip executora relatou que a confluência do período de execução da política pública com o período atípico vivenciado pelas
escolas em relação ao término do ano letivo que contribuiu significativamente para com a baixa adesão em grande medida porque os professores(as) informaram que houveram dificuldades
no acompanhamento dos estudantes atletas nas competições. Os estudantes apresentaram dificuldades na operacionalização da plataforma que gerenciava a competição, além de dificuldades



de comunicação e interlocução junto à coordenação designada no âmbito da competição de forma que a comunicação via WhatsAap foi necessária para dirimir as questões apresentadas.

 

 

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

 





 

 

4.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

No dia 24/11/2022 foi realização o 9º e último repasse estipulado no valor de R$ 680.979,58  para a parceria considerando a publicação do 3º termo aditivo o qual teve como
intuito alterar as previsões das receitas e despesas dispostas no Anexo II do II Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 49/2020. O montante foi suficiente para custear as despesas e obrigações
já pacuadas até o encerramento do Termo de Parceria.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

No último dia 30/11/2022 se encerrou, por advento do tempo contratual conforme disposições do artigo 69 inciso I do Decreto de nº 47.554/2018, o termo de parceria de nº
49/2020 e seus aditivos, o qual pactuou a execução dos Jogos Escolares de Minas Gerais durante os anos de 2020 a 2022.

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

 

Declaro ter realizado as rotinas de monitoramento e fiscalização do Termo de Parceria, supervisionado as ações realizadas pela Federação de Esportes Estudantis 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;

 

- vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria, conforme Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria.



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

 

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

 

 

 

Paulo Junio Machado Diniz

Supervisor do Termo de Parceria

 

Fernanda Alves Batista

Supervisora adjunta do Termo de Parceria

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Alves Batista, Diretora, em 16/12/2022, às 18:41, 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 Paulo Junio Machado Diniz, Supervisor(a), em 16/12/2022, às 18:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 57219614 e o código CRC 9735E474.

Referência: Processo nº 1480.01.0012797/2020-71 SEI nº 57219614


