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ANEXO VIII

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO
ESTADO DA BAHIA 
Coordenação de Apoio ao Esporte -
SUDESB/DG/DFE/CAPE

PARECER TÉCNICO

Instrumento da Parceria: CURSO TÉCNICO DE CAPACITAÇÃO PARA  PROFESSORES DE   JUDÔ- EAD
Vigência da Parceria: 
244 dias – 18/06/2021

Valor Total da Parceria:
81.635,00

Gestor da Parceria:
Wilton Neves Brandão

Processo nº:
069.1486.2021.0000582-01

Prestação de Contas:
FINAL

OSC Celebrante: Federação Baiana de Judô

1. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise da Prestação de Contas final, referente ao período de 26/10/2020 a 31/10/2020, apresentada, em 30/03/2021, pela Federação Baiana de
Judô, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC: Federação Baiana de Judô
CNPJ: 14.208.243/0001-24
Representante: Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira
Telefone de Contato: (71) 99245-5288
E-mail: contato@febaju.com.br

 

A parceria celebrada por meio do Termo Fomento nº 23/2020 passou pelas alterações que seguem sintetizadas:

 

Alterações da Parceria

Instrumento Objeto Vigência Valor Total

Portaria                     nº
62/2020 no

DOE 27/10/2020

 

Prorrogação de oficio por 04 dias.

 

 

 

 

 

Apostilamento 

 

 

Alteração de natureza da despesa

PAOE: 5793

Natureza da Despesa: 3.3.50.41

Destinação 0246.

PARA:

PAOE: 5644

Natureza da 3.3.50.41

Destinação 0246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apostilamento nº
05/2021

 

 

Os itens 08 e 09 do Cronograma de execução foram
alterados para:

 

Realização do Módulo VI- 10 a 16/01/2021

 

Realização do Fórum Estratégias para a superação do
Judô Baiano Pós COVID-19 - 30/01/2021

 

  

 

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 03/11/2020 81.635,00 21/10/2020 81.635,00

TOTAL  81.635,00  81.635,00

 

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 nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

O Curso Técnico de Capacitação para Professores de Judô – EAD, com carga horária de 120 horas, realizado pela Febaju, com vistas a qualificar os professores de
judô do estado da Bahia, para superar as dificuldades encontradas no cenário esportivo pós-pandemia. O curso foi formatado na modalidade de Ensino a Distância
(EAD), via plataforma de cursos EAD da Febaju, e toda a sua programação foi composta por atividades teórico-práticas, além das discussões em grupos, avaliações
e produções do conhecimento de forma colaborativa.

a. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

 

QUADRO   DE    INDICADORES,   METAS    E    PARÂMETROS   DE    AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Realizar o Projeto “CURSO
TÉCNICO DE
CAPACITAÇÃO PARA
PROFESSORES DE JUDÔ
EAD”

 

Indicador

 

Unidade

 

Meio de
Verificação

 

Qtde/und/diária

Parâmetro de
Avaliação de
Desempenho

 

OBJETIVO
DA
PARCERIA

Disseminar o
esporte de Judô no
Estado da Bahia

Indicador 1: Nº de
participantes participantes Lista de inscrição 300

Alcance das Metas:

Maior ou igual a 80%
- Meta Cumprida
Entre 60% a

79%     - Meta
cumprida
parcialmente
Menor            ou igual
a 59% - Meta

descumprida

Indicador 2: Nº de
Módulos e Fórum
realizados

Módulos e
Fórum Lista de inscrição 7

Alcance da Meta:

Igual a 100% - Meta
Cumprida

Menor que 100% -
Meta Descumprida

AÇÕES  

Ação 1: Realizar o
projeto
denominado
“CURSO
TÉCNICO DE
CAPACITAÇÃO
PARA
PROFESSORES
DE JUDÔ EAD”

Indicador 3: Nº
Realização do
Curso de
Capacitação,
Confecção de
sistema on-line e
contratação de
Recursos Humanos

Realização do
Curso de
Capacitação,
Confecção de
sistema on-line
e contratação
de Recursos
Humanos

Nota Fiscal e
Registro
Fotográfico

26

Alcance da Meta:

Igual a 100% - Meta
Cumprida

Menor que 100% -
Meta Descumprida

Ação 2: Divulgação
do Evento

Indicador 2: Nº de
Banners, cards e
rodapés de página
confeccionados e
divulgados nas
mídias sóciais e
imprensa

Banners, cards
e rodapés de
página
confeccionados
e divulgados
nas mídias

Nota Fiscal e
Registro
Fotográficos

7 Alcance das Metas:

Maior ou igual a 80%
- Meta Cumprida
Entre 60% a
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sóciais e
imprensa

79%     - Meta
cumprida
parcialmente
Menor            ou igual
a 59% - Meta

descumprida

b. Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho:

A atividade atendeu a profissionais de Judô na Bahia, visando a construção de conhecimento e qualificação de atletas baianos, oferecendo compartilhamento de
experiências através de ferramentas tecnológicas para o aprendizado. As ferramentas disponibilizadas facilitaram a comunicação com a equipe técnica, que agiu na
solução de problemas. A Federação cumpriu as ações previstas no Plano de Trabalho no que se refere à divulgação do evento, desenvolvimento de sistema on-line
para inscrições e contratação de Recursos Humanos, comprovados através de Notas Fiscais e divulgação do evento, por meio de mídias sociais, rodapés de páginas
on line e cards.

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

O Curso para professores de Judô –EAD da FEBAJU, trouxe oportunidade para que profissionais do judô baiano se mantivessem engajados e ativos durante este
tempo de isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19. As aulas virtuais na plataforma, aliadas às palestras ao vivo no Youtube intensificaram o
aprendizado através da interação com os professores dos módulos e convidados, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades e competências dos judoístas.

2.2. Análise da execução financeira 

    A Coordenação de Controle de Contratos e Convênios- CCTL, realizou a análise da execução financeira, e atestou a sua regularidade em 28/07/2021,
SEI 00033549125. Cabe ainda registrar que o Checklist referente a  prestação de contas encontra-se devidamente preenchido e assinado pela servidora Ivanildes
Vilas Boas, responsável pela análise financeira- SEI 00033841438.

3. APLICAÇÃO DE GLOSAS:

Não houve glosa durante o período.

 

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE

 

4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios:

O Curso para professores de Judô –EAD da FEBAJU, foi executado atendendo ao exposto no compromisso n° 0006 – Promover o esporte-participação, as práticas
esportivas tradicionais e não tradicionais, tendo por referência os princípios de acessibilidade, sustentabilidade e inclusão social, considerando as vocações
territoriais”, estabelecido no PPA 2020/2023.

A capacitação trouxe conhecimentos técnicos a respeito de cada disciplina disponibilizada, possibilitando a troca de experiências entre os profissionais envolvidos
viabilizando a permanência dos alunos no curso e seu engajamento, oferecendo maior aprendizado.

4.2 Impactos econômicos ou sociais:

O Curso, conseguiu proporcionar aos professores federados, conhecimentos no contexto da gestão esportiva, ao aplicar conteúdos a cerca do Planejamento,
Logística, Gestão Financeira, Comunicação, Redes Sociais, Elaboração de Projetos dentre outros, capacitando tecnicamente os profissionais na administração de
suas academias, com maior profissionalismo, o que proporciona maior evolução na modalidade.

4.3 Grau de satisfação do público-alvo:

O curso foi bem avaliado pelos inscritos, que utilizaram a ferramenta “Postar Comentário” da plataforma para expressar suas opiniões. Foi avaliado o desempenho
dos facilitadores e o conteúdo aplicado nas aulas, demonstrando a qualidade da produção do curso.

4.4 Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado 

A partir dos conteúdos técnicos adquiridos pelos profissionais de Judô, em cada disciplina oferecida na capacitação, consideramos a possibilidade destes professores
disseminarem esses conhecimentos para outros professores de forma individual ou coletiva, contando com o suporte técnico com a Federação Baiana de
Judô- FEBAJU.

 

5. CONCLUSÃO:

Concluímos a análise  do Termo de Fomento nº 23/2020, atestando a plena execução financeira e do objeto, com o cumprimento das ações e metas prevista no Plano
de Trabalho, com o atendimento de 300 professores de Judô. Através  do Projeto Curso Técnico de Capacitação para Professores de Judô EAD, fato este que
pode ser verificado através do Relatório de Execução do Objeto- SEI 00028806366 , Relatório de Execução Financeira-00033210112 , ambos apresentados pela
FEBAJU, além do Relatório Técnico de Monitoramento emitido pela Coordenação de Apoio ao Esporte, juntamente com o gestor da parceria- SEI 00029564575,
homologado pela Comissão de Monitoramento - SEI 00029594461, disponíveis no site da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia e no Processo de
Monitoramento 069.13135.2020.0001835-98, o qual encontra-se vinculado a este processo de prestação de contas.

Salientamos ainda que a Federação Baiana de Judô cumpriu todas as cláusulas previstas no Termo de Fomento, sendo assim, esta prestação de contas esta avaliada
como regular.

 

Salvador, 08 de setembro de 2021.

 

MANUELA SOUZA

TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO - CAPE
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WILTON NEVES BRANDÃO

GESTOR DA PARCERIA

 

 

Documento assinado eletronicamente por Manuela Santos Souza, Assistente Administra�vo, em 16/09/2021, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por WILTON NEVES BRANDÃO, Diretor de Fomento ao Esporte, em 16/09/2021, às 16:17, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00035389484 e o código CRC FD529B70.

Referência: Processo nº 069.1486.2021.0000582-01 SEI nº 00035389484

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

