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1. INTRODUÇÃO

O presente relatório é referente ao período de 07/06/2022 a 06/08/2022, e tem

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

execução das atividades pactuadas no termo de fomento nº. 24/2022, celebrado

entre a FEDERAÇÃO BAIANA DE KARATÊ - FBCA 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 conforme Portaria

nº142/2021, 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,

Larissa Oliveira Souza Simões, matrícula nº 69.604.641-4, 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 24/2022

Objeto da Parceria: SALVADOR OPEN DE KARATÊ 2022

Vigência: 07/06/2022 a 06/08/2022

Valor Total da Parceria:
Nº da
Parcela

Repasse Previsto Repasse Realizado
Data Valor Data Valor

Única 07/06/2022 30.000,00 15/06/2022 30.000,00

TOTAL 30.000,00
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3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAHIANA DE KARATÊ

CNPJ: 14.108.112/0001-75

Representante:

Telefone de Contato: (71) 3321-0083 E (71) 98308-8497

E-mail: antonionegreiros@hotmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

Foi viabilizado financeiramente o projeto SALVADOR OPEN DE KARATÊ 2022,
vinculado ao Plano Plurianual 2021 a 2023 por meio do:

Programa: 303 - Desenvolvimento Produtivo

Compromisso: 0003 – Promover o esporte e lazer como um vetor de

desenvolvimento produtivo, considerando as vocações territoriais.

Meta: 0001 – Expandir a participação de atletas baianos em atividades esportivas

de Alto Rendimento.

O presente evento ocorreu em 01 (uma) etapa e foi realizado no dia 18.06.2022,

um congresso técnico antes do inicio das competições para todos os

participantes inscritos, com a finalidade de passar informações a cerca do

regulamento do evento.

O quantitativo de atletas foi de 200 ( duzentos) participantes e o referido evento

ocorreu na Associação Atlética da Bahia-AABB.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO

O acompanhamento e monitoramento referente às ações, indicadores, metas e

parâmetros de avaliação de desempenho da parceria pactuados no termo de

fomento nº 24/2022, foram realizados através da visita in loco, registro fotográfico e
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análise documental realizada pelo técnico Gerson Figueredo de Oliveira, analista

técnico.

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.

O Congresso Técnico ocorreu no dia 18.06.2022, antes do início das competições

para todos os participantes inscritos, com a finalidade de passar informações a

cerca do regulamento do evento.

O campeonato foi realizado pela Federação Bahiana de Karatê , no dia 18/06/2022

no Clube Associação Atlética Banco do Brasil em Salvador/BA, das 9h até 18h e foi

avaliado pelo servidor Gerson Figueredo de Oliveira, através de visita in loco,

contando com a participação de 200 ( duzentos) atletas das categoriais sub-8,

sub-10, sub-12, cadete, para-karatê (portadores de deficiência) , adultos e máster

masculino/feminino com a apresentação de 120 ( cento e vinte) lutas e um público

estimado de 1000 ( mil) pessoas.

Foi identificado que a Federação divulgou a competição por meio de mídias sociais,

backdrop, banners, faixas, além do material promocional como troféus e medalhas,

todos com a impressão da logomarca do Governo do Estado/ Sudesb, e FBK,

conforme foto em anexo.

A premiação foi realizada no final do dia, do 1º ao 3º lugar das categorias

individual, equipe, katá e kumitê, com a entrega de troféus e medalhas.
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Vale salientar a importância do referido evento, ao comentar que a competição é de

extrema importância na retomada do karatê baiano, dois anos após a pandemia do

covid-19.

O referido evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme

estabelecido no Plano de Trabalho, além de garantir bons resultados, a modalidade

karatê é uma prática desportiva bastante estruturada, com regras bastante claras.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Realizar o “SALVADOR
OPEN DE KARATÊ

2022”.
Indicador Unidade

Meio de
Verificação

Qtde. de Meta Ano
2022
Junho

OBJETIVO
DA

PARCERIA

Ação 1:
Disseminar e
fortalecer a
prática do Karatê
no âmbito
estadual e
nacional, através
da realização de
campeonatos
desta
envergadura.

Indicador 1:

Nº de atletas
participantes

Atletas

Súmula da
prova e
Registro
Fotográfico

Previsto Realizad
o

%

200 200 100%

Indicador 2: Nº
de Modalidades

Regulamento e
Súmula

Súmula da
Prova

02 02 100%

Ação
2: Realizar o

“Salvador Open
de Karatê
2022”.

Indicador 3:

Nº de lutas
Lutas

Súmula e
Registro
Fotográfico

120 120 100%



Página 7 de 12

Ação 3:
Melhorar a
classificação
dos Atletas

baianos para o
ranking
estadual

Indicador 4:

Nº de atletas
classificados

Atletas
Relatório de
resultado

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:

Critérios de Aceitação: Foi confeccionado material de comunicação do Projeto, em
conformidade com o Manual de Marcas da SUDESB, de acordo com o quantitativo e
especificação técnica descritivo dos itens: Comunicação (Material de Divulgação) de acordo
com a previsão de receitas

Ação 4. Realizar solenidade de premiação

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

Durante o período do evento os amantes da karatê movimentaram a cidade de Salvador

e consequentemente estimulou a economia com o aquecimento da hotelaria e

alimentação.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Ações

Ação 1. Promover toda estrutura para realização do projeto SALVADOR OPEN DE KARATÊ
2022

Critério de Aceitação: Foi contratado Serviços de Infraestrutura e Logística, conforme
descriminados nos itens: Infraestrutura, Outros Serviços, de acordo com a previsão de
receitas e despesas.

Ação 2. Promover as ações de Comunicação (divulgação e identificação) do projeto

Ação 3. Realizar Congresso Técnico

Critério de Aceitação: Foi realizado no dia 18.06.2022, um congresso técnico antes do
inicio das competições para todos os participantes inscritos, com a finalidade de passar
informações a cerca do regulamento do evento.

Critério de Aceitação: Adquirir troféus e medalhas para premiação dos três primeiros
lugares das categorias individual e equipe, KATÁ E KUMITÊ, masculino e feminino, seguindo
o regulamento. A premiação será entregue ao final de cada etapa.



Página 8 de 12

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 24/2022 foi executado

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

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA
Não houve previsão de contrapartida.

8. TRANSPARÊNCIA

A FEDERAÇÃO BAHIANA DE KARATÊ – FBK divulgou as informações referentes ao

termo de fomento 24/2022.

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

constatado através do link https://www.fbk.org.br/, atendendo o disposto no art.

11 da Lei nº 13.019/2014, ipsis litteris:

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na
internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos
estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias
celebradas com a administração pública. (Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o
art. 10 deverão incluir, no mínimo:
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I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria
e do órgão da administração pública responsável;

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;

III - descrição do objeto da parceria;

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o
caso; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

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 24/2022.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não houve glosa no período.

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 24/2022, referente ao

SALVADOR OPEN DE KARATÊ 2022, 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
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Concluímos que o objetivo da parceria foi alcançado fortalecendo a prática da

karatê, através da realização do evento SALVADOR OPEN DE KARATÊ 2022 .A

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

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

BACKDROP/BANNER
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MEDALHAS

LOCAL DO EVENTO AABB
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MEDALHAS/TROFÉUS

Salvador/BA, 28/06/2022.


