
 

 

 

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 

1. INTRODUÇÃO: 

 

Trata-se de análise da Prestação de Contas

01/11/2018 a 29/03/2019

de Ginastica – FBG, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

 

Nome da OSC: Federação 

CNPJ: 00.424.426.0001-

Representante: Evelin de Oliveira Lôbo Sousa

Telefone de Contato: (71) 3321

E-mail:federacaobahianadeginastica@yahoo.com

 

 

 

 

Instrumento da Parceria

CAMPEONATO BRASILEIRO CAIXA DE GINÁSTICA RÍTMICA, CATEGORIAS 

PRÉINFANTIL E JUVENIL 2018

Vigência da Parceria: 

01/11/2018 a 09/02/2019

Gestor da Parceria: 

Sinval Vieira da Silva Filho

OSC Celebrante: 

Federação Bahiana de Ginastica 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia
Coordenação de Excelência Esportiva
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ANEXO VIII 
 

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 

análise da Prestação de Contas final, referente ao período de 

01/11/2018 a 29/03/2019, apresentada em 26/06/2019 pela Federação Bahiana 

, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Federação Bahiana de Ginástica  

-72 

Evelin de Oliveira Lôbo Sousa 

(71) 3321-2624 9 9182-7588 

federacaobahianadeginastica@yahoo.com 

PARECER TÉCNICO

Instrumento da Parceria: 

CAMPEONATO BRASILEIRO CAIXA DE GINÁSTICA RÍTMICA, CATEGORIAS 

PRÉINFANTIL E JUVENIL 2018, Termo de Fomento nº 34/2018

  

/2019 

Valor Total da Parceria:

R$ 95.457,80 

Sinval Vieira da Silva Filho 

Processo nº: 

1602180021527 

Prestação de Contas:

069.1486.2019.0001157

Federação Bahiana de Ginastica – FBG 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia 
Coordenação de Excelência Esportiva 

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

erente ao período de 

Federação Bahiana 

, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir: 

PARECER TÉCNICO 

CAMPEONATO BRASILEIRO CAIXA DE GINÁSTICA RÍTMICA, CATEGORIAS 

, Termo de Fomento nº 34/2018. 

Valor Total da Parceria: 

Prestação de Contas: 

069.1486.2019.0001157-24 
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A parceria celebrada por meio do Termo de Fomento 34/2018, passou pelas 

alterações que seguem sintetizadas: 

 

Alterações da Parceria  

Instrumento Objeto Vigência Valor Total 

Prorrogação de 

oficio por 48 dias, 

através da 

Portaria nº 

232/2018, 

publicado no DOE 

29/12/2018 

CAMPEONATO 

BRASILEIRO 

CAIXA DE 

GINÁSTICA 

RÍTMICA, 

CATEGORIAS 

PRÉINFANTIL E 

JUVENIL 2018 

01/11/2018 a 

29/03/2019 

R$ 95.457,80 

 

No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na forma discriminada 

abaixo: 

 

 

Nº da 

Parcela 

Repasse 

Previsto 

Repasse  

Realizado 

Data Valor Data Valor 

Única 01/112018 R$95.457,80 19/12/2018 R$95.457,80 

TOTAL    R$95.457,80 

 

2. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

2.1. Análise da execução do objeto 

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com 

base na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016. 
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a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 
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b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas: 

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano 

de Trabalho: 

 

Ação  –.Executar ações do projeto CAMPEONATO BRASILEIRO 

CAIXA DE GINÁSTICA RÍTMICA, CATEGORIAS PRÉINFANTIL E 

JUVENIL 2018 

 

Ficou comprovado o cumprimento da meta da parceria, uma vez que foram 

identificadas as ações previstas no plano de trabalho: infraestrutura, 

logística,comunicação visual, material promocional, outros serviços e RH 

 

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

até o período:  

 

O CAMPEONATO BRASILEIRO CAIXA DE GINÁSTICA RÍTMICA, 

CATEGORIAS PRÉINFANTIL E JUVENIL 2018 promoveu na comunidade 

local alguns benefícios de ordem econômica, como a geração de renda nos 

meios de hospedagem, alimentação e outros serviços, impactando também 

no bem estar da população local e do entorno, incentivando a da Ginástica.  

  

d) Outras informações:  

Não houve relação de bens adquiridos. 

 

2.2. Análise da execução financeira  

 
Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução Financeira da parceria com 

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

 
 
a)    Análise dos documentos comprobatórios das despesas 
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TERMO DE REGULARIDADE 

 

Após análise dos documentos comprobatórios das despesas, foi verificado 

regularidade do relatório financeiro, porém com ressalvas, tendo em vista, que 

foi devolvido valores referentes a não contratação do sub coordenador 

R$192,00, do apoio operacional contratado a maior R$480,00 e a contratação 

estagiário a menor R$ 455,60. Foram apresentadas notas fiscais comprovando 

as despesas executadas nas quais constam as informações de data, valor, 

nome da OSC e do prestador de serviço, indicação do serviço, porém sem o 

atesto que os serviços foram prestados, notificada a Federação regularizou a 

situação, as tarifas bancárias também foram devolvidas e encaminhado todos 

os extratos da conta corrente e investimento, bem como os comprovantes 

das devoluções. 

 
3. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE 

 

3.1 Resultados já alcançados e seus benefícios: 

 

A visita técnica in loco registrou que em relação aos aspectos econômicos ou 

sociais a realização do CAMPEONATO BRASILEIRO CAIXA DE GINÁSTICA 

RÍTMICA, CATEGORIAS PRÉINFANTIL E JUVENIL 2018, contou com a 

participação direta de 134 ginastas de 13 estados, bem como 250 pessoas entre 

comissão técnica e integrante dos clubes e uma estimativa de público envolvido e 

beneficiado sócio e economicamente de 1500 (hum mil e quinhentas) pessoas 

local e regional com a promoção do evento.    

 

3.2 Impactos econômicos ou sociais: 

 

O interesse da comunidade na realização anualmente do evento esportivo 

CAMPEONATO BRASILEIRO CAIXA DE GINÁSTICA RÍTMICA, CATEGORIAS 

PRÉINFANTIL E JUVENIL 2018, é visivelmente caracterizado pelo fomento no  



 

Página 6 de 6 
 

 

 

 

aspecto econômico com forte incremento no comércio e turismo local e regional, 

além da geração de renda e garantia de mais uma opção de lazer comunitária.  

 
3.3 Grau de satisfação do público-alvo: 

 

O aferimento do nível de satisfação do público alvo 1500 (hum mil e quinhentas) 

pessoas que estiveram presentes no Centro Panamericano de Judô, em Lauro de 

Freitas- Ba, no período de realização do evento de 30/10/2018 a 02/11/2018, bem 

como quantitativo 134 atletas participantes. 

 

4. CONCLUSÃO: 

 

Após análise e avaliação do processo de execução do projeto, incluindo a análise 

documental de relatórios técnicos de monitoramento e avaliação e da prestação 

de contas financeira, constatamos que a OSC cumpriu com o acordado no 

instrumento da parceria/Termo de Fomento nº 34/2018, executando as ações e 

alcançando as metas estabelecidas no plano de trabalho. A prestação de contas 

final, portanto, é considerada regular e opinamos pela aprovação regular. 

 

Lauro de Freitas-Ba, 12 de agosto de 2020. 

 


