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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório, é referente ao período de 02 a 12 de julho de 2020, tem 

como finalidade apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria 

na execução das atividades pactuadas no Termo de Fomento nº 17/2020, 

celebrado entre a FEDERAÇÃO BAHIANA DE GINÁSTICA – FBG e esta 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB. 

 

O responsável pelo Monitoramento e Avaliação dessa parceria será o servidor 

Sinval Vieira matrícula nº 69.446.277-9, na condição de Gestor da Parceria, 

conforme Portaria nº. 82/2019, publicada no DOE de 23/07/2019. 

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada para esta finalidade, 

conforme Portaria nº. 20/2020, publicada no DOE de 07/03/2020, composta 

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

Santiago Dócio, matrícula nº 69.446.078-5, 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 Fernando Ferreira de Oliveira Júnior, matrícula nº 

69.628.468-00. 

 

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA 

 

Instrumento da Parceria: Termo de Fomento nº 17/2020 

Objeto da Parceria: “CAMPEONLINE BAHIA DE GINÁSTICA 2020, 

Categorias Mirim, Pré-infantil, Juvenil e Adulto, 

Modalidades Ginástica Aeróbica, Rítmica e 

Artística” 

Vigência: 15/06/2020 a 13/10/2020 
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Valor Total da Parceria: 

Nº da 

Parcela 

Repasse Previsto Repasse Realizado 

Data Valor Data Valor 

Parcela 

Única 

16/06/2020 36.011,39 18/06/2020 36.011,39 

TOTAL    36.011,39 

  

 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 
 
Nome da OSC: FEDERAÇÃO BAHIANA DE GINÁSTICA – FBG  

CNPJ: 00.424.426/0001-72 

Representante: Evelin de Oliveira Lobo Sousa 

Telefone de Contato: (071)2137-9128 / 99182-7588 / 98432-8888 

E-mail: evelinlobo@yahoo.com.br 

 
 
 
4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO  

  

O Objetivo da Parceria SUDESB-FBG, visou viabilizar financeiramente um 

evento inovador, através da CAMPEONLINE BAHIA DE GINÁSTICA 2020, 

Categorias Mirim, Pré-infantil, Juvenil e Adulto, Modalidades Ginástica Aeróbica, 

Rítmica e Artística”, Categorias Mirim, Pré-infantil, Juvenil e Adulto, 

Modalidades Ginástica Aeróbica, Rítmica e Artística ainda em 2020. Com a 

Pandemia e o Estado de Calamidade Pública que o país e o mundo estão 

passando, todos os eventos esportivos foram paralisados. E por conta desta 

necessária paralização, milhares de atletas, de empresas, e toda a economia 

que envolve estas atividades ficaram desprovidas de sua razão de ser. Porém 
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não poderemos nos entregar a tristeza e a melancolia dos tempos difíceis. O 

Esporte é essencialmente uma atividade de integração e congraçamento entre 

pessoas e povos. Felizmente, temos a tecnologia para encontrar meios de não 

deixar enfraquecer o verdadeiro espírito esportivo. E com este intuito de buscar 

alternativas foi que idealizamos esta Copa Online. Assim, e de forma virtual, 

objetivamos mobilizar atletas, técnicos, empresas, patrocinadores, público e 

nosso Estado. Tão comum nos meios corporativos, mas ainda não tentado nos 

esportes. Os paradigmas nos limitam, as atitudes e a coragem nos libertam. E o 

resultado será a alegria de participar e motivar todo este mundo da ginástica a 

não parar e não se abater. E mais uma vez a Bahia vai fazer a diferença na 

inovação e no pioneirismo  

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. 

 

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

A execução será avaliada através da análise documental encaminhada pela 

OSC, a qual deverá ser composta por todos os documentos comprobatórios, 

tais como: Relatório de Cumprimento de Objeto, relatório fotográfico, súmula da 

prova, comprovação de divulgação através de mídias sociais e monitoramento 

on line mediante acesso ao link do app Zoom ID do webinar:98582025214 

disponibilizado pela OSC. Cabe destacar que a transmissão ocorreu de forma 

satisfatória sem nenhuma intercorrência que atrapalhasse a evento.  
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5.1 ANÁLISES DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

 

5.1.2 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. 

Programação: 
  

02.07 - Solenidade de abertura - 17h 
 

04.07 - Competição modalidade aeróbica - 10h 
 

10.07 - Competição modalidade rítmica - 18h 
 

11.07 - Competição modalidade rítmica - 09h 
 

11.07 - Competição modalidade artística - 15h 
 

12.07 - Competição modalidade rítmica - 10h 
 

No dia 02 de julho de 2020 deu- se inicio ao “CAMPEONLINE BAHIA DE 

GINÁSTICA 2020, Categorias Mirim, Pré-infantil, Juvenil e Adulto, 

Modalidades Ginástica Aeróbica, Rítmica e Artística”, onde ginastas 

protagonizaram uma noite de magia, esperança, amor  e fé, levando, para a tela 

de computadores e smartphones, toda a beleza e precisão da modalidade 

esportiva.  O espetáculo, apresentado na abertura oficial do primeiro 

Campeonline Bahia de Ginástica, foi acompanhado simultaneamente por mais 

de 560 pessoas por meio da plataforma online Zoom no início da noite de 

quinta-feira, com apresentações das ginastas que compõem a seleção 

brasileira, profissionais e amadores, além da participação de autoridades 

baianas. 

 

A Noite de Gala Brasil deu as boas-vindas aos 238 atletas de ginástica rítmica, 

aeróbica e artística da Bahia que se inscreveram no torneio inédito, totalmente 

online, realizado pela Federação Bahiana de Ginástica (FBG), com o apoio da 

Superintendência de Desporto do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da 
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Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). As competições 

iniciaram no sábado (4) e foram até o dia 12 de julho, com transmissão pelos 

perfis do facebook e youtube da FBG.  

 

Participaram durante todo o evento 183 ginastas rítmicas, 08 ginastas aeróbicas 

e 37 de ginásticas artísticas, nas categorias mirim, pré infantil, infantil,infanto-

juvenil, juvenil e adulto. 

 

Houve algumas apresentações que ganharam destaque, como das fábulas de 

Monteiro Lobato, a boneca Emília ganhou vida na apresentação da baiana 

Sophia Lima, como também Sophia Escolano fez uma apresentação com a 

música do eterno forrozeiro Gonzaguinha. .  

 

As provas iniciaram no sábado (4) as 10:00, com a ginástica aeróbica. Ao todo, 

a competição contou com 12 árbitros para julgamento e os três primeiros atletas 

de cada modalidade, nas categorias mirim, pré-infantil, infantil, juvenil e adulto, 

que foram premiados. 

 

Nos dias 03 e 04/07, ocorreram as competições de ginástica aeróbica. No dia 

06/07 houve um pódio virtual com os resultados das competições do dia 04/07.  

No dia 10/07 e 12/07 ocorreram às competições de ginástica rítmica  

 

As apresentações eram realizadas em dois níveis iniciante e intermediário nas 

categorias mirim, pré - infantil, infantil, infanto-juvenil, juvenil e adulto, um ponto 

positivo foi a FBG receber atletas do interior do Estado com uma expressiva 

participação e colocação no cenário estadual. As competições tinham uma 

média de duração de 5 horas cada. 

 

A realização do evento exigiu esforços da equipe e inovou o cenário da 

Ginástica, uma vez que em período de pandemia, quando a recomendação dos 

órgãos sanitários é de se manter em isolamento social, a alternativa encontrada 
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pela FBG para realização do campeonato foi inovadora e mereceu muitos 

elogios por parte das autoridades presentes na sala virtual. Participaram da 

cerimônia representante de entidades esportivas, da Confederação Brasileira 

de Ginástica, clubes e federações de ginástica e autoridades representantes do 

estado.   

 

Seguindo orientações dos órgãos sanitários, o CAMPEONLINE BAHIA DE 

GINÁSTICA 2020, Categorias Mirim, Pré-infantil, Juvenil e Adulto, Modalidades 

Ginástica Aeróbica, Rítmica e Artística” elaborou um regulamento técnico 

específico, contendo todas as normas cabíveis para que o atleta, no seu espaço 

doméstico, apresente uma seqüência pré-estabelecida com transmissão online 

e era perceptível esse cuidado nas apresentações.  
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Resultado das competições: 

 

 

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 

 

 

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

 

Ação 1. Realizar o projeto CAMPEONLINE BAHIA DE GINÁSTICA 2020 

Critério de Aceitação: Foi realizado um Campeonato online em um sistema 

dedicado ao evento com inscrições no período 15 a 26/06, as competições 

realizadas de 02 a 12/07, a divulgação dos resultados de 25 a 31/07 e a 

premiação enviada aos finalistas via CORREIOS no período de 03 a 

17/08/2020. Houve contratação de  Coordenadores, Operador e Árbitros. 

 

Ação 2. Divulgação do Evento 

Critério de Aceitação: A divulgação do evento foi realizada através das mídias 

Atletas
Súmula da 

Prova
590 228 40%

Provas
Súmula  da 

Prova 
5 5 100%

A1

Ação 1: Realizar 
o projeto 
denominado 
“CAMPEONLINE 
BAHIA DE 
GINÁSTICA 
2020”

Realização do 
projeto, 

aquisição de 
material de 
premiação e 
contratação 

de RH

Nota Fiscal e 
Registro 

Fotográfico 3 3 100%

A2

Ação 2: 
Divulgação do 
Evento

Banners e 
cards 

confeccionad
os e 

divulgados 
nas mídias 
sóciais e 
imprensa

Nota Fiscal e 
Registro 
Fotográficos

3 3 100%

100%

85%

Indicador 4: Nº de 
Banners e cards 

confeccionados e 
divulgados nas mídias 
sóciais e imprensa

O
B
JE

T
IV
O
 D
A
 P
A
R
C
E
R
IA

Disseminar o 
esporte de alto 
rendimento, na 
modalidade de 

Ginástica 
Aeróbica, Rítmica 

e Artística

Indicador 1: Nº de
atletas participantes

Indicador 2: Nº de
Provas realizadas

A
Ç
Ã
O

Indicador 3: Nº
Realização do projeto, 
aquisição de material
de premiação e

contratação de RH

Legenda: P = Previsto;   R = Realizado

Desempenho por periodo

Desempenho da parceria
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socias e imprensa com Banners e cards. 

 

5.3.2 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS 

 

O Termo de Fomento nº 17/2020, não está enquadrado nos casos de análise 

obrigatória das despesas financeiras previstas na Lei, entretanto a SUDESB 

realizará a análise, com vistas a garantir o maior controle da utilização dos 

recursos públicos liberados. 

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA 

 

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 17/2020, referente 

ao “CAMPEONLINE BAHIA DE GINÁSTICA 2020, Categorias Mirim, Pré-

infantil, Juvenil e Adulto, Modalidades Ginástica Aeróbica, Rítmica e 

Artística”, foi executado com o cumprimento das metas previstas no plano de 

trabalho.  

 

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA 

 

Não houve previsão de contrapartida. 

 

8. TRANSPARÊNCIA 

 

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

constatado através do link: https://federacaobahianaginastica.com.br/convenios/  

,atendendo o disposto no art. 11 da Lei nº 13.019/2014, ipsis litteris: 
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9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

Até a presente data não houve nenhuma notificação dos Órgãos de 

Controle. 

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

Até a presente data não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado. 

 

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS  

Considerando que o objeto foi cumprido integralmente, não será aplicada glosa. 

 

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA 

 

Conforme estava previsto, o objeto do Termo de Fomento nº 17/2020, referente 

ao “CAMPEONLINE BAHIA DE GINÁSTICA 2020, Categorias Mirim, Pré-

infantil, Juvenil e Adulto, Modalidades Ginástica Aeróbica, Rítmica e 

Artística”, 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. 

 

15. CONCLUSÃO 

 



 

 

 

 

 

Concluímos que o objetivo da par

a prática da Ginástica

“CAMPEONLINE BAHIA DE GINÁSTICA 2020, Categorias Mirim, Pré

infantil, Juvenil e Adulto, Modalidades Ginástica Aeróbica, Rítmica e 

Artística”, uma vez que o número previsto de atletas não foi alcançado, porém 

o motivo já esclarecido pela entidade. 

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

também as ações com o cumprimento das metas estabelecidas no plano de 

trabalho.   

 

Lauro de Freitas-BA, 20 
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Concluímos que o objetivo da parceria foi alcançado parcialmente

da Ginástica na Bahia, através da realização do evento 

“CAMPEONLINE BAHIA DE GINÁSTICA 2020, Categorias Mirim, Pré

infantil, Juvenil e Adulto, Modalidades Ginástica Aeróbica, Rítmica e 

vez que o número previsto de atletas não foi alcançado, porém 

o motivo já esclarecido pela entidade.  

“A meta inicial do projeto era atender, no mínimo 590 
ginastas de todo o país. 
Este número foi estimado devido à demanda inicial de 
todas as demais federações com o lançamento da 
idéia ainda em março de 2020. 
Porém, durante a fase final do processo, por questões 
internas da alçada da Confederação Brasileira de 
Ginástica, não foi permitido a outras federações e
suas respectivas filiadas, que participassem d
Campeoline, o que nos limitou a atender apenas o 
público baiano.” 
 

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

também as ações com o cumprimento das metas estabelecidas no plano de 

 de agosto de 2020.  

 
Responsável técnico pela Visita“in loco”

SUDESB
 

 

parcialmente fortalecendo 

na Bahia, através da realização do evento 

“CAMPEONLINE BAHIA DE GINÁSTICA 2020, Categorias Mirim, Pré-

infantil, Juvenil e Adulto, Modalidades Ginástica Aeróbica, Rítmica e 

vez que o número previsto de atletas não foi alcançado, porém 

A meta inicial do projeto era atender, no mínimo 590 

demanda inicial de 
com o lançamento da 

Porém, durante a fase final do processo, por questões 
Confederação Brasileira de 

Ginástica, não foi permitido a outras federações e 
suas respectivas filiadas, que participassem do 

limitou a atender apenas o 

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

também as ações com o cumprimento das metas estabelecidas no plano de 
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