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

PROCESSO: 069.1486.2022.0003595-03
ORIGEM: <Insira aqui a Unidade de origem do processo>

OBJETO: OPEN PANAMERICANO VETERANO DO JUDÔ VETERANOS

 

ANEXO VIII

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 

Instrumento da Parceria:

OPEN PANAMERICANO VETERANO DO JUDÔ
VETERANOS, Termo de Fomento  nº 12/2022

Vigência da Parceria:

06/05/2022 a 05/06/2022

Valor Total da Parceria: 

R$ 170.422,60

Gestor da Parceria:

Sinval Vieira da
Silva Filho  

Processo nº:
069.1459.2022.0001735-18

 

Prestação de Contas:
069.1486.2022.0003595-03

OSC Celebrante:  FEDERAÇÃO BAIANA DE JUDÔ - FEBAJU 

 

1. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise da Prestação de Contas final, referente ao período 06/05/2022 a 05/06/2022 apresentada em 08/09/2022, pela FEDERAÇÃO
BAIANA DE JUDÔ - FEBAJU, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAIANA DE JUDÔ - FEBAJU

CNPJ: 14.208.243/0001-24

Representante: MARCELO ORNELAS DA CRUZ FRANÇA MOREIRA

Telefone de Contato: (71) 3321-9418

E-mail:  presidencia@febaju.com.br ;  contato@febaju.com.br

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

Única 06/05/2022 R$170.422,60 16/05/2022 R$ 170.422,60

 

TOTAL

R$170.422,60   R$ 170.422,60

mailto:presidencia@febaju.com.br
mailto:contato@febaju.com.br
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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 Projeto
“ “OPEN PAN –
AMERICANO DE JUDÔ
VETERANOS”

Indicador Unidade Meio de
Verificação

Qtde.   de Meta Ano 2022

 

OBJETIVO
DA
PARCERIA

Promover a
modalidade
judô no estado
da Bahia,
através da
realização de 
eventos, de
acordo com
padrões
internacionais.

Indicador
1: Nº de atletas
participantes

 

 

Atletas

 

Inscrição dos
atletas

Previsto Realizado %

 

 

200

 

 

200

 

 

   
100%

Meta
1. Realização
do Open Pan –
Americano de
Judô Veteranos

Indicador 2:
Etapa realizada

 

Etapa

Relatório
Técnico e
fotográfico

01 01 100%

META

Indicador 3: Nº
Atletas
inscritos no
evento

 

Atletas

Súmulas  de
atletas
inscritos

200 200 100%

Meta
2. Promover
intercâmbio
entre atletas
baianos e
atletas do
continente
americano   

Indicador 4: Nº
de Países
inscritos no
evento

 

Países

 

Relatório de
países
presentes no
evento

08 08 100%

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

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

O OPEN PANAMERICANO VETERANO DO JUDÔ foi realizado no período de 07 de maio de 2022 a 16 de maio de 2022, no Shopping Paralela –
Salvador.  A visita técnica foi realizada nos dias 12; 13; 14 e 15 de maio de 2022, quando checamos as informações constantes do Plano de Trabalho, a
exemplo da distribuição dos atletas nas Classes: F1/M1; F2/M2; F3/M3; F4/M4; F5/M5; F6/M6; F7/M7; F8/M8; F9/M9; F10/M10; F11/M11, as faixas
etárias foram de 30anos a 80 anos acima.  A divisão de pesos masculinos: -60 kg; -66 kg; -73 kg; -81 kg; -90 kg; -100 kg; +100 kgs. A divisão de pesos
femininos: -48 kg; -52 kg; -57 kg; -63 kg; -70 kg; -78 kg; +78 kgs. Houve a participação de atletas do Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos,
Equador, Jamaica, México, Peru e Uruguai, 577 atletas no Panamericano, 326 no Sulamericano, 244 no Open e 84 no Katá.

A Programação do dia 12 foi destinada a pesagem, congresso técnico e treinos, as competições aconteceram na sexta-feira 13 e sábado 14, manhã, tarde e
noite, e no domingo 15 de maio, manhã e tarde. 

Os itens constantes do Plano de Trabalho, a exemplo da Infraestrutura, Marketing, Premiação e Material Promocional, houve 100% do cumprimento da
meta, a colocação das logomarcas do Governo do Estado, Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, e da Sudesb, nas Camisas, Fundo de Pódio,
Premiação e Placas. A Programação foi cumprida integralmente, conforme o Plano de Trabalho.

META 1 – Realização do Open Pan – Americano de Judô Veteranos

Indicador nº 1 a 4:

Verificamos a estrutura montada, conforme o Plano de Trabalho, tatames, gradil, mesas, cadeiras, prismas, boxtruss, praticável, sonorização, iluminação,
projetores, tela de LED, tv e notebooks de última geração.

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

Com a realização do evento no Shopping, os amantes de judô lotaram o local e consequentemente estimulou a economia e aqueceu as vendas.

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.
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a) Análise dos documentos comprobatórios das despesas:

 Após análise dos documentos comprobatórios das despesas realizadas, extratos bancários e os demais documentos apresentados, tais como notas 
fiscais e, os comprovantes de pagamento demonstram  a  sua relação com o objeto do Termo  de Fomento e com o Plano  de  Trabalho.  Algumas    notas 
foram  apresentadas    sem   o atesto e sem identificação do número do instrumento e duas notas com erros na discriminação dos itens, após notificada a
OSC reapresentou os referidos documentos com as correções solicitadas.

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

 Não houve.

      c) Outras Informações:

            A aquisição dos itens e serviços constantes no plano   de trabalho foi realizada observando os princípios da impessoalidade, da economicidade e da
eficiência, através das cotações de preços apresentadas na formalização, em conformidade com o Art. 21 do Decreto Estadual nº 17.091/2016.

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE

4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios:

Ficou evidenciado que a realização do evento OPEN PANAMERICANO VETERANO DO JUDÔ contribuiu para proporcionar a integração entre os
participantes, assim como mais uma opção de lazer para a população.

4.2 Impactos econômicos ou sociais:

Ficou caracterizado o interesse dos participantes na realização do evento esportivo, pois o mesmo contribuiu como fomentador de vários benefícios
socioeconômicos como incremento do turismo e geração de renda. 

5. CONCLUSÃO:

Diante do exposto o acompanhamento/monitoramento e financeiro, 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 12/2022, portanto a prestação de
contas foi integralmente avaliada como regular.

 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Sinval Vieira da Silva Filho, Coordenador, em 19/09/2022, às 16:56, 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 00054356001 e o código CRC 0D36FAC0.

Referência: Processo nº 069.1486.2022.0003595-03 SEI nº 00054356001

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

