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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 2022 a 30 de junho 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
10° Período Avaliatório

01/04/2022 a 30/06/2022

1. Etapas
Presenciais
Nacional e

Online

1.1 Número de atletas par�cipantes nas modalidades cole�vas, individuais e online 10 17.500 28.443
1.2 Número de atletas par�cipantes nas modalidades paradespor�vas 10 - -

1.3 Número de municípios par�cipantes nas modalidades cole�vas, individuais e online 10 350 641
1.4 Número de municípios par�cipantes nas modalidades paradespor�vas 10 18 24

1.5 Percentual de sa�sfação dos beneficiários 10 - -
1.6 Número de escolas par�cipantes 10 800 1.389

1.7 Percentual de municípios par�cipantes em relação aos inscritos 7 80% 82,81%
2.

Comunicação
2.1 Número de inserções geradas por mídia espontânea impressa, televisiva, radiodifusora e digital em sí�os eletrônicos, cadernos ou veículos impressos. 10 550 698

2.2 Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais. 5 64.000 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 32 42
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 Presenciais Nacional e Online
Indicador Número de atletas par�cipantes nas modalidades cole�vas e individuais e online.
Meta 17.500
Resultado 28.443

Meta a�ngida.

Os números correspondem à realização da etapa Microrregional durante a periodicidade de 02 de maio e 06 de junho do presente ano, executada em 51 municípios sedes contando com 52
execuções distribuídas nas 47 Superintendências Regionais de Ensino. Na etapa microrregional, par�ciparam os alunos-atletas das modalidades cole�vas (basquete, futsal, handebol e vôlei)
e da modalidade de xadrez, em dois módulos, nos naipes masculino e feminino. Os campeões de cada modalidade cole�va e os 4 primeiros colocados do xadrez se classificaram para a fase
regional.

Complementarmente, foi possível constatar que dos 4.995 jogos pactuados aproximadamente 80% desse número foi efe�vamente realizado (cerca de 3.981 jogos - sendo 731 WxO e 1.014
jogos cancelados). Em observância a este levantamento, a Comissão Supervisora  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 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 municípios par�cipantes nas modalidades cole�vas e individuais e online 
Meta 350
Resultado 641 municípios par�cipantes.
Meta a�ngida.
 
Área Temá�ca Etapas Presenciais Nacional e Online
Indicador Número de municípios par�cipantes nas modalidades paradespor�vas
Meta 18
Resultado 24

Meta a�ngida. A etapa Estadual PCD foi sediada em Belo Horizonte entre os dias 06/06 e 12/06 do presente ano.

 

Área Temá�ca Etapas Presenciais Nacional e Online
Indicador Número de escolas par�cipantes.
Meta 800
Resultado 1.389 escolas par�cipantes.
Meta a�ngida.
 
Área Temá�ca Etapas Presenciais Nacional e Online
Indicador Percentual de municípios par�cipantes em relação aos inscritos
Meta 80%
Resultado 82,81%
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 550
Resultado 698
 
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 nas mídias foi rela�vamente
maior neste período avaliatório.
 
Área Temá�ca Comunicação
Indicador Número de seguidores do JEMG nas mídias sociais.
Meta 64.000
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 32



Resultado 42

Meta a�ngida.

 

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

1.3 Relatório da etapa Microrregional 10 30/06/2022 08/07/2022

Entregue
e

aprovado
em

atraso.

1.5 Regulamentos específicos das modalidades paradespor�vas e individuais 5 30/06/2022 04/05/2022
Realizado

dentro
do prazo.

2 Captação de parcerias 3.1 Plano de arrecadação de recursos 5 30/06/2022 - Não entregue.
 

3.1 – DETALHAMENTO DA REALIZAÇÃO DOS PRODUTOS

 

Área Temá�ca 1 - Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
Produto 1.1 - Relatório da etapa Microrregional
Previsão de Término Mês 28 – até 30/06/2022
Término Realizado 08/07/2022 - Necessitou-se de re�ficação.
Status 1

A Oscip realizou o encaminhamento dentro do prazo (30/06/2022), no entanto, durante as análises o Órgão Estatal Parceiro iden�ficou a existência de erro material em relação ao
quan�ta�vo de municípios par�cipantes e prontamente comunicou a Oscip que procedeu com os ajustes encaminhando assim o material revisado e corrigido no dia 01/07/2022. Devido à
saída da supervisora anterior o OEP, por meio da DIDE precisou readaptar o fluxo das demandas internas até que fosse possível nova indicação para dar con�nuidade no acompanhamento
e supervisão da parceria. Para tanto, foi necessário estabelecer um período de transição sobre as atribuições desempenhadas pelo supervisor ao novo servidor da DIDE, isto culminou na
necessidade de prazos maiores para a aprovação dos produtos subme�dos. Portanto, o Relatório da etapa Microrregional foi aprovado pelo Órgão Estatal Parceiro na data do dia
08/07/2022 via e-mail. Considerando os mo�vos apresentados a Comissão Supervisora do Termo de Parceria recomenda a apreciação e consideração do produto como sendo entregue com
atraso.

Área Temá�ca 1 - Etapas Microrregional, Regional, Estadual e Nacional
Produto Regulamentos específicos das modalidades paradespor�vas e individuais.
Previsão de Término Mês 28 – até 30/06/2022
Término Realizado 04/05/2022
Status 1

Os Regulamentos foram devidamente entregues e validados no prazo estabelecido.

 



Área Temá�ca 3 - Captação de parcerias
Produto 3.1 - Plano de arrecadação de recursos
Previsão de Término Mês 28 – até 30/06/2022
Término Realizado 28/06/2022 (não aprovado).
Status 1

O Plano de arrecadação do Termo de Parceria nº 49/2020 foi encaminhado à equipe técnica no dia 28/06/2022 por e-mail conforme as disposições do produto 3.1 referente à área temá�ca
3 - Comunicação. Devido ao contexto que culminou na saída de servidores, a ausência de supervisor formalmente indicado em tempo hábil a análise do produto foi afetada. A equipe
técnica da Subsecretaria de Esportes realizou a análise do Plano de arrecadação de recursos subme�do pela Oscip, no entanto, não houve tempo hábil para a aprovação do produto via e-
mail, considerando que o recorte do período avaliado se findou no dia 30/06/2022 e o produto foi-nos encaminhado no úl�mo dia 28/06/2022. A proposta é robusta em termos de
possibilidades de arrecadação de recursos e precedeu de análise aprofundada por parte da equipe técnica da SUBESP. A princípio, entendemos que a proposta está de acordo com o
direcionamento previsto na área temá�ca de referência mas, no entanto, não atende de forma asser�va às necessidades atuais do Termo de Parceria que envolvem escassez de recursos
ocasionada por fatores supervenientes alheios ao planejamento inicial da polí�ca pública. Portanto, o OEP solicitou readequação do produto no dia 13/07/2022, podendo aprová-lo em
atraso mediante o envio até a data do dia 13/08/2022, tendo a entrega não sido realizada.

 

 

 

4 – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

 

 









 
 

 

 

 

4.1 – ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

No dia 10/05/2022 foi efe�vado o repasse da 8ª parcela do termo de parceria de responsabilidade do OEP. Suficiente para custear os gastos da parceria referente ao mês de
junho/2022. A �tulo de informação, a 8ª parcela consis�u na pactuação do somatório do montante de recurso de competência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social na
qualidade de  OEP (Órgão Estatal Parceiro) no valor de R$ 855.246,98 e de R$ 662.895,58 de competência da Secretaria de Estado de Educação na qualidade de OEI (Órgão Estatal
Interveniente). No úl�mo mês de maio a Comissão Supervisora viabilizou o repasse do valor de R$ 855.246,98 mediante a realização da 9ª Comissão de Avaliação do Termo de Parceria. 

No dia 15/07 foi efe�vado o pagamento da parcela des�nada pelo OEI no valor de R$ 662.895,58. Suficiente para custear os gastos da parceria referente ao mês de julho/2022. Para a
operacionalização do pagamento pelo OEP desta parcela de responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação foi necessária a instrumentalização da Resolução Conjunta SEDESE/SEE nº
01 e sua Errata publicadas no Diário Oficial dos Três Poderes em 08/06/2022 e 25/06/2022 respec�vamente que autorizavam o pagamento por parte da Sedese mediante a descentralização
de cota orçamentária e financeira da SEE/MG no âmbito da unidade executora nº 1260074.

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A polí�ca pública conta com a execução completa das Etapas Microrregional e Regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais em 2022, com a retomada das etapas presenciais
após melhora do cenário pandêmico. Contamos com 774 municípios mineiros inscritos na Etapa Microrregional, o que representa cerca de 90% dos municípios mineiros. Além disso,
houveram as execuções das Etapas Regional e Estadual das compe�ções, realizadas entre os dias 28/06 e 02/07 e 25/07 e 31/07 respec�vamente . A Etapa Estadual  das compe�ções foi
executada no município de Uberaba.

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;

 

- 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 24/08/2022, às 14:50, 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, Diretor(a), em 24/08/2022, às 14:59, 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 49083512 e o código CRC 398EE0D3.

Referência: Processo nº 1480.01.0012797/2020-71 SEI nº 49083512

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

