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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente Relatório, referente ao período 05/09/2021 e 31/07/2022 têm como 

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

das atividades pactuadas no termo de fomento nº. 03/2021, celebrado entre a 

Federação Bahiana de Canoagem e esta Superintendência dos Desportos do 

Estado da Bahia- SUDESB. 

 

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da 

parceria é o (a) servidor (a) Sinval Vieira designado (a) para desempenhar a função 

de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 82/2019. 

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para esta finalidade, 

conforme Portaria nº. 142/2021, publicada no DOE de 19/11/2021, composta pelos 

seguintes membros, sendo o primeiro, o seu presidente: Susi Crystiane Santiago 

Docio – matrícula nº 69.446078-5, Maria Amélia Ramon Britto, matrícula nº 

69.279.271-2, Ilma Lima de Jesus, matrícula  nº 92053059, Bernadete de Lourdes 

Marsicano Araújo, matrícula nº 69.446.630-9 e Ana Cristina Barreto Rehen de 

Souza  - matrícula nº 69446073, 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 03/2021 

Objeto da Parceria: Circuito de Canoagem 

Vigência: 31/08/2021 a 06/08/2022 

 

Nº da 
Parcela 

1ª parcela 
Data Valor 

Única 01/09/2021 R$79.412,52 
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3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC 
 
 
Nome da OSC: Federação Bahiana de Canoagem 

CNPJ: 16.301.806/0001-50 

Representante: CAMILA DA CONCEIÇÃO LIMA 

Telefone de Contato: 73 98146-8880 

E-mail: febaccanoagem@gmail.com 

 
 
 
4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO  
 

Este projeto já faz parte do Calendário Anual da FEBAC, de alto rendimento e tem 

como objetivo fomentar e aperfeiçoar técnica da modalidade de Canoagem Individual, 

além de selecionar atletas talentosos para a prática intensiva em busca de resultados 

expressivos para á participação dos mesmos em eventos estaduais, nacionais e 

internacionais. 

O projeto foi desenvolvido em 02 eixos estratégicos, sendo Eixo 1- I Etapa Baiana de 

Canoagem Velocidade em Itapetinga, e Eixo 2- Etapa Baiana de Canaogem Ubatã 

Ubatã, através da realização do Circuito de Canoagem um evento esportivo de alto 

rendimento. 

 

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 03/2021, formalizado 

entre a Sudesb e a Federação Bahiana de Canoagem para a promoção do Circuito 

de Canoagem, nas cidade de Itapetinga e Ubatã. 

 

ETAPA I - 05/09/2021- ITAPETINGA 
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Estivemos “in loco” e atestamos  que conforme  acordado  no plano de trabalho do  

objeto da parceria Fomento nº 03/ 2021,  o evento teve seu início no dia 

05/09/2021 no parque Poliesportivo da Lagoa na cidade de Itapetinga/BA, onde foi 

instalada infraestrutura com tendas, backdrop, sonorização,barcos de competição, 

grade disciplinadoras e pódio. 

 

 A prova contou com a participação de 150 atletas masculina e feminina e 20 

dirigentes que recebeu da organização- café da manhã e almoço além das camisas 

de identificação e contou com um público estimado de 800 pessoas. 

Evidenciamos que a Federação Baiana de Canoagem promoveu a divulgação da 

competição por meio de mídias sociais e serviços de sonorização. 

 

A competição teve seu início às 08h30 do dia 05/09/2021, com várias provas de 

diferentes categorias da própria canoagem, sendo encerrado às  15h. Logo após 

teve inicio da solenidade de premiação com  a de troféus e medalhas pelas 

autoridades municipiais, técnico da Sudesb e o paratleta Rene Campos Pereira. 

 

O evento cumpriu integralmente com suas metas e objetivos acordados no plano 

de trabalho, além de garantir um forte incremento ao turismo e comércio do 

município e mais uma opção de lazer para a população. 

 

NOTÍCIAS: 

https://www.politicosdosuldabahia.com.br/v1/2021/09/06/itapetinga-sedia-primeira-

etapa-baiana-de-canoagem/ 

http://www.itapetinga.ba.gov.br/i-festival-itapetinga-de-canoagem-acontecera-neste-

domingo-no-parque-da-lagoa/ 

http://www.itapetinga.ba.gov.br/festival-de-canoagem-reune-atletas-e-coloca-

itapetinga-no-circuito-regional-da-modalidade/ 

https://falameuilustre.com.br/itapetinga-festival-de-canoagem-lotou-a-lagoa-o-povo-

apoiou-o-evento/05/07/2021/ 
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ETAPA II - 31/07/2022- UBATÃ 

 

Estivemos “in loco” e atestamos  que conforme  acordado  no plano de trabalho do  

objeto da parceria Fomento nº 03/2021, houve uma única alteração na 

nomenclatura da etapa, retirando o nome inauguração, devido o centro ainda não 

esta pronto para cerimônia de entrega, porém nada interferiu na execução da 

prova.   

 

O evento teve seu início no dia 31/07/2022 em Ubatã/BA, onde foi instalada 

infraestrutura prevista. 

 A prova contou com a participação de 150 atletas masculina e feminina e 20 

dirigentes que recebeu da organização- café da manhã e almoço além das camisas 

de identificação e contou com um público das cidades de Ubaitaba, Ubatã, Itacaré, 

Maraú e São Felix. 

 

Evidenciamos que a Federação Baiana de Canoagem promoveu a divulgação da 

competição por meio de mídias sociais e serviços de sonorização. 

A competição teve seu início às 08h30, com várias provas de diferentes categorias 

da própria canoagem, ocorreu a pausa para  o almoço, sendo encerrado às 15h. 

Logo após teve inicio da solenidade de premiação com a de troféus e medalhas 

pelas autoridades municipais, técnico da Sudesb. 

 

O evento cumpriu integralmente com suas metas e objetivos acordados no plano 

de trabalho, além de garantir um forte incremento ao turismo e comércio do 

município e mais uma opção de lazer para a população. 

 

NOTÍCIAS: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlJe1lzbes4 
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5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

5.3.1 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. 

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 
 

 

Planejamento do 
Circuito de 
Canoagem 

Indicador Unidade 

Meio de  

 

Verificação 

Qtde.   de Meta Ano 2021 

 

4 etapas 

OBJE
TIVO 
DA 

PARC
ERIA 

Disseminar e 
fortalecer a 

canoagem no 
Estado da 

Bahia 

Indicador 
1: Nº de 
atletas 
participantes 

Atletas 

Ficha de 
inscrição e 
Registro 
Fotográfico 

Previsto Realizad
o 

% 

150 300 100% 

   

Indicador 
2: Nº de 
Competições 
de Canoagem 
Velocidade 
realizadas 

Competições de 
Canoagem 
Velocidade 
realizadas 

Relatório de 
Execução e 
Registro 
Fotográfico 

02 02 100% 

Ação 
1: Realizar 
a 
competição 
denominad
a “I Etapa 
Baiana de 
Canoagem 
Velocidade 
em 

Indicador 
3: Serviço de 
Infraestrutura e 
Alimentação e 
aquisição de 
Camisas 

Serviço de 
Infraestrutura e 
Alimentação e 
aquisição de 
Camisas 

Nota Fiscal 
do serviço/ 
compra e 
relatório 
Fotográfico 

03 03 100% 
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Itapetinga 

 

Ação 2: 

Realizar a 
competição 
denominada 
“Torneio de 
Inauguração 
do Centro de 
Canoagem de 
Ubatã 

 

Indicador 
4: Serviço de 
Infraestrutura e 
Alimentação e 
aquisição de 
Camisas 

Serviço de 
Infraestrutura e 
Alimentação e 
aquisição de 
Camisas 

Nota Fiscal 
do serviço/ 
compra e 
relatório 
Fotográfico 

03 03 100% 

 

Ação 3: 

Executar 
ações de 
divulgação 
dos eventos. 

 

Indicador 5: 

 Aquisição de 
Placas 

Placas 

Nota fiscal da 
compra e 
relatório 
fotográfico 

02 02 100% 

  

Indicador 6: 

Aquisição de 
Cartazes 

  

Cartazes 

Nota fiscal da 
compra e 
relatório 
fotográfico 

20 20 100% 

 

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

 

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

trabalho: 

 

AÇÕES 

Ação 1. Realizar a I Etapa Baiana de Canoagem Velocidade em Itapetinga 

Critério de Aceitação: Realização da competição desportiva, na modalidade de 

Canoagem, no dia 05 de setembro de 2021, com a participação de 150 (cento e 

cinquenta) atletas e 20 (vinte) dirigentes, no município de Itapetinga – BA, com 
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infraestrutura e o serviço de alimentação, conforme previsto, bem com atletas e 

dirigentes identificados com camisas personalizadas com as logomarcas do Estado 

da Bahia, SETRE e SUDESB. 

Ação 2. Realizar o Torneio de Inauguração do Centro de Canoagem de Ubatã 

Critério de Aceitação: Realização da competição desportiva, na modalidade de 

Canoagem, no dia 31 de julho de 2022, com a participação de 150 (cento e 

cinquenta) atletas e 20 (vinte) dirigentes, no município de Itapetinga – BA, com 

infraestrutura e o serviço de alimentação, conforme previsto, bem com atletas e 

dirigentes identificados com camisas personalizadas com as logomarcas do Estado 

da Bahia, SETRE e SUDESB. 

Ação 3. Executar ações de divulgação dos eventos 

Critério de Aceitação: Confecção de  materiais específicos para os eventos como 

Placa e cartazes com logomarcas do Estado da Bahia, SETRE e SUDESB. 

 

 

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

até o período: [ 

 

Nas regiões onde ocorreu a execução das etapas do evento houve bastante 

movimento, os amantes da Canoagem lotaram as localidades e consequentemente 

estimulou a economia das regiões com o aquecimento da hotelaria, alimentação e 

divulgou o nome da cidade com referência a modalidade de esporte.  

 

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA 

 

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 03/2021 foi executado 

integralmente, cumprindo com todas as metas previstas no plano de trabalho. 

 

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 
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Não houve previsão de contrapartida. 

 

8. TRANSPARÊNCIA 

A Federação Bahiana de Canoagem  divulgou as informações referentes ao termo 

de fomento 03/2021.  

 

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

constatado através do link https://www.instagram.com/p/CaXO_0AL_6n/ , atendendo 

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

 
 
9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 
Até a presente data não houve nenhum registro de notificação dos órgãos de 

controle.  

 

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Até a presente data não houve nenhuma manifestação da ouvidoria Geral do 

Estado da Bahia acerca do termo de fomento nº 03/2021. 

 

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS 
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Não houve glosa no período.  

 

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA 

 

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 03/2021, referente a 

Circuito de Canoagem foi executado com o cumprimento das metas previstas no 

plano de trabalho.  

 

13. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA 

Não houve elaboração de plano de melhoria. 

 

14. CONCLUSÃO 

 

Concluímos que o objetivo da parceria foi alcançado fortalecendo a prática da 

Canoagem na Bahia, através da realização do evento Circuito de Canoagem. A 

OSC cumpriu as clausulas constantes no Termo de Fomento, executando também 

as ações com o cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho.   

 

                    
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

ETAPA I - 05/09/2021- ITAPETINGA 
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ETAPA II - 31/07/2022- UBATÃ 

 

 
PROVA 

 
COMISSÃO TÉCNICA  
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ATLETAS PROVAS 

 
ENTREGA DE CAMISAS 
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MEDALHAS  

 
CAFÉ DA MANHÃ 

 

 
PROVAS 

 

TROFÉUS 
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PREMIAÇÃO                      

    

PREMIAÇÃO  

 

 

 

Salvador/BA, 04 de agosto de 2022. 

   


