
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB
COORDENAÇÃO DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA - SUDESB/DG/CEEP

PROCESSO: 069.1486.2022.0000683-63

ORIGEM: <Insira aqui a Unidade de origem do processo>

OBJETO: CAMPEONATO BAIANO DE AVENTURA 2021

ANEXO VIII

PARECER TÈCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Instrumento da Parceria:

CAMPEONATO  BAIANO  DE  AVENTURA  2021,  Termo  de  Fomento  nº
05/2021

Vigência da Parceria:

07/10/2021 a 05/01/2022

Valor Total da Parceria:

R$  51.860,00

Gestor  da
Parceria:

Sinval  Vieira  da
Silva Filho

Processo nº:

069.1486.2021.0001785-24

Prestação de Contas:

069.1486.2022.0000683-63

OSC Celebrante:

   FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA – FBCA.

1. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise da Prestação de Contas final, referente ao período de , 07/10/2021 a 05/01/2022  apresentada, em 03/02/2022 pela Federação Baiana de
Corrida de Aventura-FBCA, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAIANA DE CORRIDA DE AVENTURA - FBCA CNPJ: 13.233.332/0001-68

Representante: VITOR HUGO MOREAU DA CUNHA

Telefone de Contato: (71) 98175-5469

 E-mail: vhmoreau@gmail.com

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

Valor Total da Parceria:

Nº da
Parcela

Repasse Previsto Repasse Realizado

Data Valor Data Valor
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Parcela
Única

07/10/2021
51.860,00

11/10/2021

51.860,00

TOTAL

51.860,00

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:

CAMPEONATO BAIANO
DE AVENTURA 2021

Indicador Unidade
Meio de
Verificação

Qtde.   de Meta Ano
2021

NOVEMBRO

OBJETIVO
DA
PARCERIA

Ação 1: Garantir
a manutenção da
modalidade de
Corrida de
Aventura, de alto
rendimento,
através da
realização do
CAMPEONATO
BAIANO DE
CORRIDA DE
AVENTURA
2021.

Indicador 1:

Nº de atletas
participantes

Atletas

Súmula da
prova  e
Registro
Fotográfico

Previsto Realizado %

800 800 100%

Indicador 2:
Nº de Etapas
realizadas

Etapas
Súmula da
Prova

04 04 100%

Ação 1: Realizar
a 1ª etapa do
Campeonato
Baiano de
Corrida de
Aventura
(virtual)

Indicador 3:

Material
esportivo
adquirido

Material
esportivo
entregue

Nota Fiscal
e Registro
Fotográfico

01 01 100%

Ação 2: Realizar
as etapas
presenciais do
Campeonato
Baiano de
Corrida de
Aventura
(presenciais)

Indicador 4:

Material
esportivo
adquirido

Material
esportivo
entregue

Nota Fiscal
e Registro
Fotográfico

03 03 100%
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Ação 3:
Solenidade de
premiação

Indicador
5: Nº
Solenidades de
Premiação
realizadas

Troféus e
medalhas
entregues/

enviados

Nota Fiscal
e Registro
Fotográfico

04 04 100%

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

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

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho: Realizar a 1a etapa do Campeonato Baiano de Corrida de Aventura
Virtual Indicador nº 1 e 2: Ocorreu a competição desportiva na modalidade virtual totalizando quatro etapas, sendo três nas cidades de Ibicoara, Jacobina e
Mutuípe, com a participação de aproximadamente 200 (duzentos) atletas no dia de evento. O evento envolveu atletas dos sexos Masculino e Feminino,
oriundos de todo o estado da Bahia, como também de outros estados e países. Realizar as etapas presenciais do Campeonato Baiano de Corrida de Aventura
Indicador nº 3: Foram realizada as competições desportivas presenciais na modalidade de Corrida de Aventura no período de 10/10/2021 a 05/12/2021,
totalizando quatro etapas, sendo três nas cidades de Ibicoara, Jacobina e Mutuípe, com a participação de aproximadamente 200 (duzentos) atletas por dia de
evento. O evento envolveu atletas dos sexos Masculino e Feminino, oriundos de todo o estado da Bahia, como também de outros estados. Solenidade de
premiação Página 9 de 31 Indicador nº 4 e 5: Ocorreram as premiações, onde as equipes vencedoras recebiam troféus personalizados e os participantes
foram contemplados com medalhas.

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

Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:  Durante o período do evento os amantes da Corrida de aventura
movimentaram a as cidades participantes e consequentemente estimulou a economia com o aquecimento da hotelaria e alimentação.

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:

      Após análise da documentação encaminhada referente ao Relatório de Execução Financeira (anexo VII) informo que o mesmo está devidamente
REGULAR.

No que tange a análise da prestação de contas financeira a OSC apresentou os seguintes documentos:

✔        Resumo das Movimentações Financeiras do Período

✔        Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas no Período

✔        Demonstrativo de Despesas de Pessoal;

✔        Demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período;

✔        Relação Analítica de Despesas

✔        Documentos fiscais, comprovantes das despesas realizadas e extratos bancários.

 A Execução financeira do termo de fomento nº 005/2021 denominado “Campeonato Baiano de Corrida de Aventura 2021’’, foi realizado conforme
estabelecido no plano de trabalho, e os parâmetros financeiros: quantitativos e monetários foram atendidos e podem ser demonstrados através das notas
fiscais, extrato bancário e comprovantes de pagamentos anexados a este relatório.

O crédito de R$ 85,50 que consta no dia 03/11/2021 do extrato apresentado não se refere à reembolso de tarifa bancária, conforme informado na
justificativa da prestação de contas, mas sim ao estorno bancário devido à apresentação do Ofício DIGER 0441/2021, que solicita a isenção de tarifas
bancárias, ao momento da abertura da conta. Segue em anexo o comprovante de depósito no valor de R$ 10,45 feito para reembolso da tarifa bancária que
não estava coberta pelo referido Ofício, segundo informações do gerente da conta.

b. Devolução do saldo remanescente da conta bancária especifica, quando houver:

Não houve saldo remanescente porque a OSC executor o valor total do Plano de Trabalho.

c. Outras Informações:

 A aquisição dos materiais foi realizada com base no menor preço das cotações apresentadas na fase de formalização, sendo observado o princípio da
economicidade.

3. APLICAÇÃO DE GLOSAS:

Não houve aplicação de glosa no período.

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE
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4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios:

Ficou evidenciado que a realização do evento contribuiu para proporcionar o intercâmbio entre os participantes em formato  virtual.

4.2 Impactos econômicos ou sociais:

Ficou caracterizado o interesse pelos participantes na realização, anualmente, do evento esportivo “ CAMPEONATO BAIANO DE AVENTURA 2021”,
pois o mesmo contribuiu para  socialização e aquecimento do comércio, além de inclui no cotidiano um estilo de vida mais saudável.

5. CONCLUSÃO:

Diante do exposto pelas áreas de acompanhamento/ monitoramento e financeira, constatamos que a Entidade cumpriu de forma clara e objetiva, com as
ações pactuadas e metas estabelecidas no plano de trabalho, através da parceria celebrada por meio do Termo de Fomento nº 05/2021, portanto a
prestação de contas foi integralmente avaliada como regular

Documento assinado eletronicamente por Sinval Vieira da Silva Filho, Coordenador, em 27/07/2022, às 09:25, 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 00051154281 e o código CRC 25B1D837.

Referência: Processo nº 069.1486.2022.0000683-63 SEI nº 00051154281

SEI/GOVBA - 00051154281 - Parecer Técnico https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

4 of 4 26/01/2023 12:15

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
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

