
 

PARECER TÈCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 
1. INTRODUÇÃO: 

Trata-se de análise da Prestação de Contas
24/02/2021 a 10/05/20
de Desportos Aquáticos 
a seguir: 
 

Nome da OSC:  Federação Baiana de Desportos Aquáticos 

CNPJ:  13.576.137/0001

Representante: DIEGO ROCHA DIAS DE ALBUQUERQUE

Telefone de Contato: (71

E-mail: presidente@fbda.com.br

 

A parceria celebrada por meio do 

alterações que seguem sintetizadas:

 
 

 

Instrumento da Parceria
  CIRCUITO BAIANO DE ESPORTES AQUÁTICOS

nº  34/2020. 

Vigência da Parceria:  
11/12/2020 a 24/02/2021 

Gestor da Parceria: 
Sinval Vieira da Silva 
Filho 

Processo nº
069.1486.2020.000.2
06

OSC Celebrante:  
  Federação Baiana de Desportos Aquáticos 
 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

Coordenação de Excelência Esportiva

 

Página 1 de 9 

 
ANEXO VIII 

 
CNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 

análise da Prestação de Contas final, referente ao período de
022 apresentada em 23/03/2022  pela F

de Desportos Aquáticos – FBDA  , cuja identificação resumida consta do quadro 

ederação Baiana de Desportos Aquáticos – FBDA

13.576.137/0001-30 

DIEGO ROCHA DIAS DE ALBUQUERQUE 

(71) 98819-2321 

presidente@fbda.com.br 

A parceria celebrada por meio do Termo de Fomento  nº 34/20

alterações que seguem sintetizadas: 

PARECER TÉCNICO

Instrumento da Parceria:  
CIRCUITO BAIANO DE ESPORTES AQUÁTICOS-  , Termo de Fomento

 
Valor Total da Parceria: 
R$ 178.030,00 

Processo nº: 
069.1486.2020.000.2170-
06 

Prestação de Contas: 
069.1486.2022.0000101

ederação Baiana de Desportos Aquáticos – FBDA   

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia 

Coordenação de Excelência Esportiva 

 

CNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

erente ao período de 
Federação Baiana 

cuja identificação resumida consta do quadro 

FBDA   

/2020, passou pelas 

PARECER TÉCNICO

Termo de Fomento                  

Prestação de Contas:  
069.1486.2022.0000101-01 
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Instrumento Objeto Valor Total 

Termo de 

Apostilamento                 

nº06/2021, 

publicado no DOE 

em 09/02/2021. 

Alteração na data 
de execução, do 

Festival Maratonas 
Aquáticas indoor 

2021 devido a 
pandemia. 

178.030,00 

 Termo de 

Apostilamento 

nº28/2021, 

publicado no DOE 

em 22/07/2021. 

Alteração na data 
de execução, 

devido a pandemia 

178.030,00 

 Termo de 

Apostilamento    

nº31/2021, 

publicado no DOE 

em 12/08/2021. 

Alteração na data 
de execução, do 

Circuito Baiano de 
Esportes Aquáticos 
devido a pandemia 

178.030,00 

1ºTermo Aditivo 

publicado no DOE 

em 23/02/2021. 

Prorrogação por 
mais 90 dias 

178.030,00 

2º Termo Aditivo 

publicado no DOE 

em 21/05/2021. 

Prorrogação por 
mais 270 dias 

178.030,00 

 

 

No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na forma 

discriminada abaixo: 
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Valor Total da Parceria: 

Nº da 

Parcela 

Repasse Previsto Repasse Realizado 

Data Valor Data Valor 

Parcela 

Única 

11/12/2020 178.030,00 15/12/2020 178.030,00 

TOTAL    178.030,00 

 

 

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. 

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 

 
 

 
Realizar o  CIRCUITO 
BAIANO DE ESPORTES 
AQUÁTICOS 

 

Indicador Unidade 
Meio de 

Verificação 

Qtde.   de Meta Ano 2020 

Mês 

1 

OBJETIVO 
DA 

PARCERIA 

 
 

Estimular as 
modalidades de 

Maratonas e Polo 
Aquático através 

do Circuito Baiano 
de Esportes 
Aquáticos, 

realizado em duas 
Etapas: 

Indicador 1: Nº  
de atletas 

participantes do 
Campeonato de 

Maratonas 
Indoor de Piscina

 

Atletas 

Ficha de 
participação 
de atletas e 

clubes, 
registro 

fotográfico 

Previsto Realizado % 
80 80 100% 

  

 

Indicador 2: 
N ºde 
atletas 

participante
s do 

Festival de 
Esportes 

Aquáticos 
(Maratonas 
Aquáticas e 

Atletas 

Ficha de 
participação 
de atletas e 

clubes, 
registro 

fotográfico 

520 520 100% 
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Polo 
Aquático 

 

AÇÕES 

 

Ação 1: 

 Executar ações 
de divulgação do 

Projeto 
 

Indicador 3: 
 

Nº de 
Categorias 
executadas 

 

 
categorias 

 

Sumula de 
prova 

10 10 100% 

Indicador 4: 
material de 
divulgação 

confeccionado 

Backdrop, 
busdoor, 
camisas, 
cartazes, 

serviços de 
edição, 

fotografia e 
filamgens  

Nota Fiscal,    
Registro 

Fotográfico 

7 7  100% 

Ação 2 

Operacionalizaçã
o do Circuito 

Baiano de 
Esportes 

Aquáticos 

 

 

 

Ação 3 
Solenidade de 

premiação 

 

Indicador 5: 

percentural de 
itens de 

Infraestrutura  
contratada 

 

 

 
Percentual 

 

Nota fiscal e 
registro 

fotográfico, 
lista de itens a 

contratar 

100¢ 100º 100% 

Indicador 6: 
Recursos 
Humanos 

contratados 

 

Coordenador 
do Projeto, 
Árbitro de 
Partida e 
Árbitro e 

Mesa 

Nota Fiscal 16 16 100% 

 

 Indicador 7: 

Nº de material 
de premiação 
adquiridos 

 

Nº de 
material de 
premiação 
adquiridos 

 

 

Troféus 
medalhas 

 
 

1600        
360 

1600          
360 

100% 
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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 - Realizar o projeto do Circuito Baiano de Esportes Aquáticos 

O CIRCUITO BAIANO DE ESPORTES AQUÁTICOS- Maratonas Indoor da Piscina 

- Etapa I foi realizado no dia 13/02/21, a partir das 08h até 13h no Centro Olímpico 

de Natação da Bahia-Bonocô, conhecido como Parque Aquático Desportivo da 

Sudesb, contaram com a participação de 79 (setenta e nove) atletas das categorias 

mirim e petiz, além dos técnicos, árbitros e equipe de staff. 

No estacionamento os participantes contaram com uma equipe de médicos e uma 

ambulância - UTI móvel, para dá os primeiros socorros, caso houvesse 

necessidade. 

O relatório de acompanhamento  e avaliação da Etapa II do Festival de Esportes 

Aquáticos ( Maratonas Aquáticas e Pólo Aquático) foi realizado no período de 13 a 

15 de agosto  de 2021, em Praia do Forte, município de Mata de São João,que 

contou com a participação de 270 atletas masculinos e femininos. 

A primeira e segunda parte da programação ocorreu entre os dias 13 e 14/09/2021, 

com uma solenidade de abertura e competições de Pólo Aquático distribuída em 02 

dias. 

No primeiro dia contou com a participação de 04 times e no segundo dia as 06 
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principais equipes de Pólo da Bahia. Ao término dos jogos foi realizada a premiação 

com entrega de medalhas as  equipes vencedoras. 

A terceira parte da programação do Festival foi realizado no dia 15/08/2021, com as 

Maratonas Aquáticas com a participação  de atletas masculinos e femininos e valeu 

como a 1ª Etapa do Campeonato Baiano de Maratonas Aquáticas, logo após 

ocorreu a entrega das medalhas dos classificados. 

       

Ação 2 – Executar ações de divulgação do projeto 

Foi identificado que a Federação divulgou o campeonato por meio de mídias 

sociais (site, Facebook e Instagram), sendo transmitido em tempo real no 

município de Salvador/BA, além da  veiculação e  produção de 40 (quarenta) 

placas (Busdoor), fotos, filmagem, banners em Backdrop, no pórtico e na placa 

de chegada. Todos os inscritos receberam um kit atleta contendo uma camisa 

promocional personalizada  com a impressão da logomarca do Governo do 

Estado, Setre e Sudesb, e uma máscara, conforme fotos em anexo. 

 

          Ação 3 – Premiação do evento 

 

A solenidade de premiação ocorreu no final da competição, cujo os 

contemplados foram agraciados com medalhas e troféus do 1º ao 3º colocado e 

a todos os participantes. 
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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 natação conseguiu atenuar um público de 

simpatizantes e atletas que se socializaram e cumpriram o cronograma  

definido pela FBDA. 

 

 
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:  

No que tange a análise da prestação de contas financeira a OSC apresentou 

os seguintes documentos:  

 Relatório de Execução Financeira; 

•  Extrato Bancário; 

•  Notas Fiscais devidamente atestadas e respectivos comprovantes de 

 pagamento;  

• Termo de encerramento da conta bancaria; 

•  Comprovante de devolução de Tarifas bancárias; 

•  Relação de pagamentos; 

•  Execução físico-financeira; 

•  Demonstrativo de rendimentos; 
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•  Conciliação Bancária; 

•  Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa; 

 Após analise da documentação encaminhada pela OSC, foi comunicada as 

pendências ara através da Notificação nº 017/2022 em 17/03/2022. 

Analisada a conciliação bancária, verificou-se que as despesas constantes 

do plano de execução físico-financeira do período avaliado, e da relação de 

pagamentos correlacionam-se diretamente com os valores dos débitos 

efetuados na conta corrente específica da parceria, exceto as tarifas 

bancárias que foram devidamente devolvidas (tendo em vista que o termo na 

arca com essa despesa), vale salientar que o pagamento do ISS da Nota 

Fiscal nº 613 é de responsabilidade do Fornecedor Clinica Supera, que 

reconheceu as pendências do referido tributo junto ao município, conforme 

doc.Sei 44885050. Para comprovação do recolhimento do ISS do prestador 

de serviços Sr. José Santos foi apresentado um esclarecimento sobre a 

ausência da guia e a comprovação do seu pagamento no doc. Sei 

44934692. A OSC fez as devidas devoluções tanto do rendimento auferido, 

tarifas bancárias e o saldo para a conta da Sudesb no dia 21/09/21 conforme 

doc. Sei 41430233.  

Sugerimos a aprovação com ressalva, devido à ausência do DAM e seu 

comprovante de pagamento, referente ao ISS do prestador de serviços Sr. 

José Santos, tendo em vista que o documento se faz necessário para 

comprovação financeira da execução do projeto. 

  

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE 

4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios: 

 

      Ficou evidenciado que a realização do evento contribuiu para proporcionar o 

intercâmbio entre os participantes, e  cumpriram o cronograma  definido pela 

FBDA. 
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4.2 Impactos econômicos ou sociais: 

Ficou caracterizado o interesse pelos participantes na realização, anualmente, 

do evento esportivo “CIRCUITO BAIANO DE ESPORTES AQUÁTICOS”, pois o 

mesmo contribuiu para  socialização entre os envolvidos. 

 

 

5. CONCLUSÃO: 

 

    Diante do exposto pelas áreas de acompanhamento/ monitoramento e 

financeira, constatamos que a Prestação de contas do Termo de Fomento               

nº 34/2020 foi  aprovada com ressalva, devido à ausência do DAM e seu 

comprovante de pagamento, referente ao ISS do prestador de serviços Sr. 

José Santos, tendo em vista que o documento se faz necessário para 

comprovação financeira da execução do projeto. 

 
Salvador-BA, 31 de março  de  2022. 
 
 

 
 


