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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 6º Período Avaliatório - SEDESE/SUBESP-CSTP                                                                                                             

      Belo Horizonte, 14 de julho de 2021.

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

 

6º  PERÍODO AVALIATÓRIO

01 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021
 
 
 

 

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 2021 a 30 de junho de 2021
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
6° Período Avaliatório

01/04/2021 a 30/06/2021

1. Etapas
Microrregional,

Regional,
Estadual e
Nacional.

1.1 Número de atletas par�cipantes nas modalidades cole�vas e individuais 10 350 465
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 70 165
1.4 Número de municípios par�cipantes nas modalidades paradespor�vas 10 - -

1.5 Percentual de sa�sfação dos beneficiários 10 80% 92,54%
1.6 Número de escolas par�cipantes 10 - -

1.7 Percentual de municípios par�cipantes em relação aos inscritos 7 - -
2.

Comunicação
2.1 Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sí�os eletrônicos, cadernos ou veículos impressos. 10 450 289

2.2 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais. 5 66.000 62.960

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 - -
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, Nacional e Online
Indicador Número de atletas par�cipantes nas modalidades cole�vas e individuais e online
Meta 350
Resultado 465
 
Meta alcançada.
 
Área Temá�ca Etapas Microrregional, Regional, Estadual, Nacional e Online.
Indicador Número de municípios par�cipantes nas modalidades cole�vas e individuais e online
Meta 70
Resultado 165
 
Meta alcançada.
 
Área Temá�ca Etapas Microrregional, Regional, Estadual, Nacional e Online.
Indicador Percentual de Sa�sfação dos Beneficiários
Meta 80%
Resultado 92,54%

Meta alcançada.
 
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 350
Resultado 289
 
Foi a�ngido 82,57% da meta proposta para o número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sí�os eletrônicos, cadernos ou veículos impressos. A Oscip apresentou
no 6º Relatório de Resultados as jus�fica�vas para não cumprimento da meta, em suma devido à não execução das etapas presenciais da compe�ção, que são os principais assuntos que geram engajamento midiá�co
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sobre o evento.
Além disso, foi ressaltado que a pandemia impacta diariamente no volume de informações tratadas na mídia, que acaba sendo mais focalizada neste âmbito de saúde e evolução do cenário vivenciado.
 
Área Temá�ca Comunicação
Indicador Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.
Meta 65.000
Resultado 63.223

Foi a�ngido 97,27% da meta proposta para o número de seguidores do JEMG nas mídias sociais. Assim como o indicador os demais indicadores da área temá�ca de comunicação esta meta foi impactada pela não
execução das etapas presencias que são as principais formas de engajamento em relação à divulgação da polí�ca pública. Em comparação com o período avaliatório anterior houve a manutenção do número de
seguidores.
 

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 1.10 Relatório da Etapa Online 10 30/06/2021 11/06/2021
Realizado
dentro do

Prazo

2 Comunicação 2.2 Relatório de execução do plano de comunicação do
JEMG 10 30/06/2021 30/06/2021 Realizado dentro do

Prazo

3 Captação de parcerias 3.1 Plano de arrecadação de recursos 10 30/06/2021 30/06/2021 Realizado dentro do
Prazo

 

3.1 – DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS PRODUTOS

 

Área Temá�ca 1 - Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
Produto 1.10 - Relatório da Etapa Online
Previsão de Término Mês 16 – até 30/06/2021
Término Realizado 11/06/2021
Status 1

O Relatório da Etapa Online foi devidamente entregue e validado no prazo estabelecido.

Área Temá�ca 2 - Comunicação
Produto 2.2 Relatório de execução do plano de comunicação do JEMG
Previsão de Término Mês 16 – até 30/06/2021
Término Realizado 30/06/2021
Status 1

O Relatório de execução do plano de comunicação do JEMG, referente à Etapa Online, foi devidamente entregue e validado no prazo estabelecido.

Área Temá�ca 3 - Captação de parcerias
Produto 3.1 - Plano de arrecadação de recursos
Previsão de Término Mês 16 – até 30/06/2021
Término Realizado 30/06/2021
Status 1

O Plano de arrecadação de recursos foi devidamente entregue e validado no prazo estabelecido.

 

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

Conforme exposto no 5º Relatório de Monitoramento no dia 30/03/2021 foi efe�vado o repasse parcial da 5ª parcela do termo de parceria. Suficiente para custear os gastos da
parceria até junho/2021.

A integralidade da execução da parcela se dará conforme análise da equipe de supervisão do instrumento.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

E, no dia 14 de março de 2021, após reunião técnica envolvendo OEI, OEP e Oscip, encaminhamos o O�cio SEDESE/SUBESP-CSTP nº. 3/2021, solicitando à Feemg a
instrumentalização da proposta de execução do JEMG 2021 e os subsídios necessários para adequação do instrumento. 

Desta forma, foi instruído o 2º Termo Adi�vo ao Termo de Parceria nº 49/2020, para adequar e condicionar a execução das ações conforme o desenrolar do cenário da pandemia. No
dia 28 de junho de 2021, por meio do O�cio Cofin n.º 0542/2021 o aditamento foi aprovado e o processo disponibilizado para assinatura dos dirigentes máximos do OEP, OEI e da Oscip. Porém,
tendo em vista que a retomada das aulas presenciais no estado de Minas Gerais influenciam diretamente na possibilidade de execução da compe�ção presencial, optou-se por aguardar maiores
definições sobre está retomada e seu ritmo para avaliar a assinatura do instrumento.

Atualmente há baixa adesão dos municípios mineiros nas voltas as aulas e os anos que estão retornando são em maioria os anos iniciais de ensino, os quais não englobam os anos
que par�cipam dos Jogos Escolares. A Comissão Supervisora junto às demais equipes executoras estão estudando a adequação do instrumento e a possibilidade de promoção da Etapa Online de
forma mais capilarizada e com um maior número de par�cipantes. 

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;
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- 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 21/07/2021, às 17:58, 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 21/07/2021, às 18:16, 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 32297831 e o código CRC DB39ABCB.

Referência: Processo nº 1480.01.0012797/2020-71 SEI nº 32297831
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