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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório é referente ao período de 08/02 a 24/04/2021 e tem como 

finalidade apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução 

das atividades pactuadas no Termo de Fomento nº 29/2020, celebrado entre a 

Federação Bahiana de Ginástica- FBG e esta Superintendência dos Desportos 

do Estado da Bahia- SUDESB. 

 

O responsável pelo Monitoramento e Avaliação dessa parceria foi o Gestor servidor 

Sinval Vieira da Silva Filho, constituído através da Portaria nº 82 de 19/07/2019. 

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada conforme Portaria                

nº. 20/2020, publicada no DOE de 06/03/2020 é composta pelos seguintes 

membros: Susi Crystiane Santiago Docio – Matrícula nº 69.446078-5 Maria Amélia 

Ramon Britto – Matrícula nº 69.279271-2 Larissa Oliveira Souza Simões – Matrícula 

nº 69.604641-4 Bernadete de Lourdes Marsicano Araújo – Matrícula nº 69446630-9 

Fernando Ferreira de Oliveira Junior – Matrícula nº 69628468-0, sendo o primeiro o 

seu presidente, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem 

atribuídas, em seu conjunto, e homologar este relatório. 

 

 

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA 

 

Instrumento da Parceria: Termo de Fomento nº 29/2020 

Objeto da Parceria: CAMPEONLINE BAHIA DE GINÁSTICA 2020-

SEGUNDA  ETAPA. 

Vigência: 10/12/2020 a 08/06/2021 
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Valor Total da Parceria: 

Nº da 

Parcela 

Repasse Previsto Repasse Realizado 

Data Valor Data Valor 

Parcela 

Única 

10/12/2020 99.699,00 16/12/2020 99.699,00 

TOTAL    99.699,00 

 

Alterações da Parceria 

Instrumento Objeto Vigência Valor Total 

Apostilamento                 

nº11/2021, 

publicado no DOE 

em 20/02/2021. 

Alteração na data 
de execução, 

devido a pandemia. 

08/06/2021 99.699,00 

Apostilamento 

nº16/2021, 

publicado no DOE 

em 24/04/2021. 

Alteração na data 
de execução, 

devido a pandemia 

08/06/2021 99.699,00 

  

 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 

 

Nome da OSC: Federação Bahiana de Ginástica 

CNPJ:  00.424.426/0001-72 

Representante: Evelin de Oliveira Lobo Sousa 

Telefone de Contato: (71) 99182-7588 

E-mail: federacaobahianaginastica@yahoo.com 
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4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO  

  

Este projeto visa a atender aproximadamente a 331 (trezentos e trinta e um) atletas, 

composto por crianças, jovens e adolescentes e adultos. em atividades esportivas. A 

atividade estreara com inscrições dos participantes no período de 28 a 31 de 

dezembro do ano corrente, através de um sistema online em site eficiente e próprio 

vinculado a Federação Bahiana de Ginástica, onde haverá cobrança de inscrições 

para os participantes de Clubes e Escolas particulares, a isenção se dará através da 

comprovação para participante de escolas publicas ou de projetos sócias. A 

competição foi realizada no período de  21 a 31 de janeiro de 2021, através da 

plataforma on-line de reuniões Zoom Meeting Cloud onde os árbitros estarão 

avaliando as apresentações dos atletas. 

    

Compromisso: Promover o esporte e lazer como um vetor de desenvolvimento 

produtivo, considerando as vocações territoriais. 

Meta: Expandir a participação de atletas baianos em atividades esportivas de Alto 

Rendimento. 

 5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

A execução do objeto foi avaliada através plataforma on-line de reuniões Zoom 

Meeting Cloud , comprovação de divulgação através de mídias sociais, como 

YOUTUBE e Instagram  e análise da documentação encaminhada pela OSC, 

composta por todos os documentos comprobatórios, tais como: Relatório de 

Cumprimento de Objeto, relatório fotográfico e notas fiscais. 

 

5.1 ANÁLISES DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

 

5.1.2 Análise da execução do objeto 
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Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com 

base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016. 

 

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 29/2020, formalizado entre 

a Sudesb e a Federação Bahiana de Ginástica para a promoção CAMPEONLINE  

BAHIA DE GINÁSTICA 2020- SEGUNDA  ETAPA, no ambiente virtual, foi avaliado 

pela servidora da Sudesb Antônia Maria de Souza Nascimento, matrícula                    

nº 69.402929-2, através de análise documental e acompanhamento online.Devido a 

demanda do setor a mesma foi indicada para acompanhar , pois no plano de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação estava previsto o servidor  Fernando 

Ferreira de Oliveira Junior, matrícula nº 69.628.468. 

 

 O campeonline estava previsto para ocorrer no período de 28/12/2020 a 28/02/2021 

em um ambiente virtual, atendendo todos os protocolos exigentes pelos órgãos 

competentes, e contando com a participação de 331 atletas, mas com o 

agravamento da pandemia entre dezembro 2020 e janeiro de 2021, alguns clubes 

fizeram as apresentações em seus próprios espaços influenciando no número 

efetivo de participantes em relação ao inicialmente previsto. Também ocorreram 

casos de Covid-19 entre os ginastas, em especial de Ginástica Aeróbica, o que 

motivou mais modificações de datas de competições por solicitação das entidades 

inscritas, impactando nas datas dos eventos subseqüentes e na desistência de 

alguns atletas inscritos, sendo realizado no período de 04 a 20/03/2021.  

 

 De acordo com o relatório da OSC as inscrições nas modalidades Aeróbica foi de 

16 (dezesseis), Artística foi 43 (quarenta e três), foram maiores em relação a 

Primeira Etapa de junho de 2020. Já modalidade Rítmica foi 149 (cento e quarenta e 

nove) por todas as questões já relatadas, tivemos sensível redução de inscritos, 

fechando em 208 atletas em relação a Primeira Etapa do Campeonline. 

 

Foi identificado que a Federação divulgou a competição por meio de mídias sociais 

(Facebook e Instagram), banners, cards, rodapés de páginas personalizadas com a 
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impressão da logomarca do Governo do Estado, Setre e Sudesb, conforme fotos em 

anexo. 

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 

 
CAMPEONLINE BAHIA DE 
GINÁSTICA 2020 –
SEGUNDA ETAPA” 

 

Indicador Unidade 
Meio de 

Verificação 

Qtde.   de Meta Ano 2020 

Mês 

1 

OBJETIVO 
DA 

PARCERIA 

 
 

Disseminar o 
esporte de 

alto 
rendimento, 

na 
modalidade 
de Ginástica  

Aeróbica    
,Rítmica e  
Artística 

Indicador 1: 

Nº de atletas 
participantes 

 

Atletas 

Súmula da 
Prova e  

 

Previsto Realizado % 
331 208 63% 

Disseminar o 
esporte de 

alto 
rendimento, 

na 
modalidade 
de Ginástica  

Aeróbica    
,Rítmica e  
Artística 

Indicador 2: 
 

Nº de 
Provas 

realizadas 
em 

Ginástica 
Aeróbica, 
Rítmica e 
Artística 

 

Provas 

Súmula da 
Prova  

 

03 07 100% 

AÇÕES 

 

Realizar o 
projeto 

Campeonline 
Bahia de 
ginástica 

2020-
Segunda 

Etapa 

Indicador 3: 
 

Nº Realização 
do projeto, 
aquisição e 
contratação de
Marketing, 
Infraestrutura
Recursos 
Humanos e 
Material 
Promocional 

 

 

Realização 
do projeto, 
aquisição e 
contratação 

de 
Marketing, 

Infraestrutura, 
Recursos 

Humanos e 
Material 

Promocional 
 

Nota Fiscal 

e  Registro 
Fotográfico 

04 04 100% 

Ação 2: 

Divulgação 
do evento 

 

Indicador 4: 
 

Nº de Banners, 
cards e 
rodapés 

confeccionados 
e 

divulgados nas 
mídias sociais 

e 
imprensa 

Nº de Banners, 
cards e rodapés 
confeccionados 

e 
divulgados nas 
mídias sociais e 

imprensa 
 

Nota Fiscal 

e Registro 
Fotográfico 

 

 

 

03 

 

 

 

03 

 

 

 

 100% 
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Ação 3: 

Premiação do evento 

 

Indicador 5: Nº de livros efetivamente entregue 

 

Indicador 5:  
Nº de 

Evento 

realizado e 

entrega         

de 

medalhas e 

necessaires

entregues 
 

Evento 

realizado e 

entrega          de 

medalhas e 

nécessaires 

entregues 
 

 

Nota Fiscal  

 e  Registro 
Fotográfico 

 

 

 

03 

 

 

 

03 

 

 

 

 100% 



 

Página 9 de 16 

 

   Ação 1 CAMPEONLINE BAHIA DE GINÁSTICA 2020 – SEGUNDA ETAPA 
 

 

Critério de Aceitação:  

O CampeOnline estava previsto no período de 28/12/2020 a 28/02/2021, onde as 

competições foram realizadas em uma formatação totalmente online através da 

plataforma de reuniões Zoom Meeting Cloud, e contará  com a participação de 

331 (trezentos e trinta e um) atletas nas Categorias de Base (Mirim, Pré Infantil e 

Infantil ) e Principal (Juvenil e Adulto), as inscrições foram realizadas no período 

de 28 a 31 de dezembro do ano corrente, através de um sistema on-line em site 

eficiente e próprio vinculado a Federação Bahiana de Ginástica, onde houve 

cobrança de inscrições para os participantes de Clubes e Escolas particulares, a 

isenção se dará através da comprovação para participante de escolas publicas 

ou projetos sócias. 

Ação 2. Divulgação do Evento 

Critério de Aceitação:  
 

A divulgação do evento foi  realizada através das mídias socias e imprensa 

com Banners, cards, rodapés de página personalizado  com logo do Evento, 

Estado da Bahia, da SETRE e da Sudesb. 
  

Ação 3. Premiação do Evento 

Critério de Aceitação:  
 Foi realizado um evento de premiação para entrega presencial de Medalhas e  

Necessaires personalizadas com logo do Evento, Estado da Bahia, da SETRE 

e da SUDESB previsto  no Shopping Bela Vista localizado no município de 

Salvador, Bahia, no dia 06 de fevereiro de 2021, onde participaram somente os 

vencedores seguindo todos os protocolos de segurança e distanciamento 

social contra o COVID-19 de acordo com o Decreto Nº 20.067 de 23 de outubro 

de 2020, Art. 9º, I –do Governador do Estado da Bahia, onde prevê a 

realização de eventos e atividades com a presença 200 pessoas. 
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b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas: 

 

        Ação 1- Realizar o projeto CAMPEONLINE BAHIA DE GINÁSTICA 2020 –       

SEGUNDA ETAPA 

A FBG realizou o congresso técnico nos dias 19/02/21 (ginástica artística), 

23/02/21 (ginástica rítmica) e 25/02/21 (ginástica aeróbica), por meio da 

plataforma Zoom a partir das 20h. O congresso técnico, que é um dos momentos 

mais importantes dentro das modalidades de ginástica rítmica, artística e aeróbica, 

onde se define uma série de questões a serem realizadas dentro da competição, 

como regulamentos e instruções.  

 

A cerimônia de abertura do Campeonline Bahia de Ginástica-Segunda Etapa foi 

realizada no dia 04/03/21, a partir das 20h por meio da plataforma Zoom, com 

apresentação simples de todos os participantes e com uma avaliação dos vídeos 

encaminhados nas categorias de base (Mirim, Pré Infantil e Infantil) e principal 

(Juvenil e Adulto). 

 

O campeonato foi realizado em 04 a 20/03/2021,onde as competições foram 

realizadas em uma formatação totalmente online através da plataforma de reuniões 

Zoom Meeting Cloud, e contou  com a participação de 208  (duzentos e oito)  atletas 

nas Categorias de Base (Mirim, Pré Infantil e Infantil ) e Principal (Juvenil e Adulto). 

 

A FBG realizou no dia 06 e 07/03/21, por meio da plataforma Zoom o Campeonline 

Bahia de Ginástica Rítmica- Segunda Etapa, a partir das 9h30min até 18h. O 

evento online contou com a participação de 149 ( cento e quarenta e nove) ginastas 

e 15 (quinze) clubes como  Gorba, Centro de Treinamento CETGY, Girlane Moura, 

Golden GYM Ballet  GYM Arte, Talent, Cia de Artes IMNEB, PME Eunápolis, 

Associação Desportiva Eunápolis, Vila Campos de Educação, Associação Ginástica 

Rítmica da Bahia, Centro de Treinamento CEGYM ,Gript Camaçari GYM Clube 

Salvador e Sempre, nas seguintes  categorias infantil, juvenil avançado, adulto , 

adulto avançado e de ambos gêneros. 
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A OSC realizou no dia 12/03/21, por meio da plataforma Zoom o Campeonline 

Bahia de Ginástica Artística- Segunda Etapa, a partir das 13h30min até 18h. O 

evento online contou com a participação de 43 (quarenta e três) ginastas e 05 

(cinco) clubes como Centro de Treinamento Girlane Moura, Talent, Cia de Artes 

IMNEB, Olímpica, Associação Ginástica Rítmica da Bahia-AGIRB nas seguintes 

categorias infantil, juvenil avançado, adulto, adulto avançado e de ambos gêneros. 

 

Foi  realizado no dia 20/03/21, por meio da plataforma Zoom e canal YOUTUBE o 

Campeonline Bahia de Ginástica Aeróbica- Segunda Etapa, a partir das 9h30min. 

A competição online contou com a participação de 16 (dezesseis) ginastas e 05 

(cinco) clubes como Gorba, Universidade do Rio Grande do Norte-RN, Ballet GYM 

Arte, Talent, e Sempre, nas seguintes categorias infantil, juvenil avançado, adulto , 

adulto avançado e de ambos gêneros. 

 

Ação 2 – Executar ações de divulgação do projeto 

 

Ficou comprovado o cumprimento total das metas de divulgação do evento, por meio 

das mídias socias, imprensa com banners, cards e rodapés de página personalizado  

além de contratar uma a empresa para fazer Assessoria de Comunicação, Recursos 

Humanos, Marketing Digital, Estrutura e Peças Gráficas, com logo do Estado da 

Bahia, da SETRE e da SUDESB. 

 

          Ação 3 – Premiação do evento 

 

A referida entidade  realizou a premiação da segunda etapa do Campeonline em 

24/04/21 das 9h até 15h, no estádio de Pituaçu-setor leste, agraciando 

aproximadamente 96 (noventa e seis) atletas de várias categorias e modalidades, no 

formato de  drive thru, para não haver aglomeração e respeitando todos os 

protocolos de prevenção  a COVID-19. Centenas de pessoas conferiram ao vivo, a 

transmissão através do canal YOUTUBE e sites abaixo: 



 

Página 12 de 16 

 

 

Site:https://federacaobahianaginastica.com.br/ 

Facebook:https://www.facebook.com/fbginastica/ 

Instagram:https://www.instagram.com/fbginastica/ 

 

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o 

período:  

 

As atividades esportivas sofreram um grande impacto com a pandemia, 

portanto o evento esportivo de ginástica no formato online, conseguiu atenuar 

virtualmente um público de simpatizantes e ginastas que se socializaram, 

além  desenvolver seus próprios torneios e competições internas. 

 

5.1. Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas  

 

O Termo de Fomento nº 29/2020, não está enquadrado nos casos de análise 

obrigatória das despesas financeiras previstas na Lei, entretanto a SUDESB 

realizará a análise, com vistas a garantir o maior controle da utilização dos 

recursos públicos liberados.  

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA 

 

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 29/2020 foi executado 

integralmente, cumprindo com todas as  metas previstas no plano de trabalho. 
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7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 

Não houve previsão de contrapartida. 

 

8. TRANSPARÊNCIA 

 

No que tange à transparência a OSC cumpriu com o determinado, conforme 

constatado através do link http://federacaobahianaginastica.com.br, atendendo o 

disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014, ipsis litteris: 

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na 
internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 
estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias 
celebradas com a administração pública. (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) 

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 
10 deverão incluir, no mínimo: 

I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e 
do órgão da administração pública responsável; 

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de 
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; 

III - descrição do objeto da parceria; 

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o 
caso; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de Controle. 

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

   Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado. 

 

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS  

Considerando que o objeto foi cumprido integralmente, não houve aplicação de 

glosa. 

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA 

 Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 29/2020, referente ao  

CAMPEONLINE BAHIA DE GINÁSTICA – SEGUNDA ETAPA 2020, foi executado 

com o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.  

 

 13. CONCLUSÃO  

Após análise da documentação e considerando o conteúdo demonstrado no 

Relatório Técnico de Execução do Objeto apresentado pela OSC, verificamos que o 

objeto foi cumprido com ressalvas, uma vez que o número de participantes foi abaixo 

do previsto o que não interferiu no desempenho do mesmo, não havendo nenhum 

indício de irregularidade. Informamos ainda que será emitido o parecer técnico 

definitivo após a análise dos documentos comprobatórios das despesas realizadas. 
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14.2 - Link referente à divulgação do evento:      

    

Site:https://federacaobahianaginastica.com.br/ 

Facebook:https://www.facebook.com/fbginastica/ 

Instagram:https://www.instagram.com/fbginastica/ 
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Salvador-Ba, 13 de maio  de 2021. 

 

 


