
 

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO: 
 

 
Trata-se de análise da Prestação de Contas

a 10/01/2021 e 

Federação das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia

identificação resumida consta do quadro a seguir:

 

 

Nome da OSC: Federação das Associações de Futevôlei

Bahia-FAFEB. 

CNPJ: 07.277.543/0001

Representante: Ian Santana Macedo

Telefone de Contato: (71) 

E-mail: futevoleiba@gmail.com

 
 

 

Instrumento da Parceria
Campeonato  Baiano de Futevôlei,

Vigência da Parceria:
17/11/2020 a 16/04/20

Gestor da Parceria: 
Sinval Vieira da Silva 
Filho 

OSC Celebrante: Federação das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia

FAFEB . 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia

Coordenação de Excelência Esportiva
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ANEXO VIII 

 
PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 

 

análise da Prestação de Contas final, referente ao período de 

20 a 21/02/2021, apresentada em 2

Federação das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia

identificação resumida consta do quadro a seguir: 

Federação das Associações de Futevôlei

07.277.543/0001-08 

Representante: Ian Santana Macedo 

Telefone de Contato: (71) 982453367 

futevoleiba@gmail.com 

PARECER TÉCNICO

Instrumento da Parceria:  

Campeonato  Baiano de Futevôlei, Termo de Fomento nº 22/20

Vigência da Parceria: (60 dias) 
/2021 

Valor Total da Parceria:
R$ 30.000,00 

 
Sinval Vieira da Silva 

Processo nº: 
069.1484.2020.0001589-
43 

Prestação de Contas: 
069.1484

Federação das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia 

Coordenação de Excelência Esportiva 

 

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

erente ao período de 09 

28/06/2021, pela 

Federação das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia-FAFEB, cuja 

Federação das Associações de Futevôlei do Estado da 

PARECER TÉCNICO

Termo de Fomento nº 22/2020. 

Valor Total da Parceria: 
 

Prestação de Contas:  
069.1484.2020.0002254-89 

Federação das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia-
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A parceria celebrada por meio do Termo de Fomento nº 22/2020, passou 

pelas alterações que seguem sintetizadas: 

 

Alterações da Parceria  

Instrumento Objeto Vigência Valor Total 

Termo   de 

Apostilamento 

nº10/2021  

publicado no 

DOE em 

19/02/2021 

 

Campeonato 

Baiano de 

Futevôlei. 

16/04/2021 R$ 30.000,00 

 
 
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 

Parcela 

Única 

17/11/2020 30.000,00 18/11/2020 30.000,00 

TOTAL    30.000,00 
 

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. 
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a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas: 
 
 

CAMPEONATO BAIANO 
DE FUTEVÔLEI  Indicador Unidade Meio de 

Verificação Qtde.   de  Meta Ano 2020 

 

OBJETIVO 
DA 

PARCERIA 

 

 

Fomentar o 
esporte de alto 
rendimento, na 

modalidade 
Futevôlei 

 
 

 

Indicador 1: 

 Nº de   atletas 
participantes 

 

 
 
 
 

 

 

 

Atletas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lista de 
inscrição 

 

 

 

Previsto Realizado  
% 

240 

 

 

 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AÇÕES 

Ação 1 

Realização do 
Campeonato 

Baiano de 
Futevôlei 

Indicador 2: 

Nº de 
Uniformes para 

 atletas e 
árbitros 

 adquiridos 

 

Uniforme 
Nota Fiscal e 

Registro 
Fotográfico 

 

 
 

01 

 

 

01 

 

 

100% 

Ação 2: 

Ações  de  
Divulgação do 

Projeto 

 

Indicador 3:   
Nº de Ações 
confecção de 

lonas e 
backdrop 

Lonas e 
backdrop 

Nota Fiscal e 
Registro 

Fotográfico 

 

28 

 

28 

 

100% 

    Ação 3: 

  Solenidade de 
Premiação 

Indicador 4: 

Nº de 

Premiação por 
etapa adquirida 

 

Premiação 

 

Nota Fiscal e 
Registro 

Fotográfico 

02 02 100% 
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b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas: 

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no 

Plano de Trabalho: 

 

Ação 1 – Realização do Campeonato Baiano de Futevôlei                     
(1ª etapa e 2ª etapa) 

 

Indicador nº 1:  

 

Foram inscritos 120 atletas na 1ª etapa e na 2ª etapa, totalizando 240 
participantes. 
 
Foram realizados dois congressos técnicos nos dias 08/01/2021 e 

19/02/2021 às 20h, através de live pelo instagram  da FAFEB, onde foi 

apresentado  o regulamento da competição e sorteio dos jogos, contando 

com um público de  200  (duzentos)  participantes, referente a cada etapa. 

A 1ª etapa do campeonato foi realizado nos dias 09 e 10/01/21 nas 

dependências do  estádio do Esporte Clube Vitória, a partir das  9h até 18h 

contando com a participação de 120 (cento e vinte) atletas, nas categorias 

dupla masculina e feminina,  8 (oito) árbitros e 2 (dois) staffs, sendo 

entregue os uniformes um pouco antes do inicio da competição .  

 

A 2ª etapa da competição foi realizada nos dias 20 e 21/02/21 nas 

dependências  do  Clube Bahiano  de Tênis, a partir das  9h até 18h ,  com a 

participação de 120 (cento e vinte) atletas, nas categorias  dupla masculina e 

feminina,  8 (oito) árbitros e 2 (dois) staffs, sendo entregue os uniformes um 

pouco antes do inicio da competição. 
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Ação 2 – Divulgação do evento 

 

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

sociais, pórtico de largada, backdrop, lonas, programas esportivos  local de 

TV  e rádio, além do material promocional como short , camisa, troféus e 

medalhas,  todos com a impressão da logomarca do Governo do Estado/ 

Setre/ Sudesb. 

 

Ação 3 – Solenidade de Premiação. 

 

1ª Etapa (09 e 10/01/21): A premiação foi realizada no final do dia, da 

seguinte forma:  8 (oito) troféus de 1º colocado (4 categorias), 8 (oito) troféus 

de 2º colocado (4 categorias), 8 (oito) troféus de 3º colocado (4 categorias) e 

8 (oito) medalhas de 4º colocado. 

 

2ª Etapa (20 e 21/02/21): A solenidade foi realizada da seguinte forma:  8 

(oito) troféus de 1º colocado (4 categorias), 8 (oito) troféus de 2º colocado (4 

categorias), 8 (oito) troféus de 3º colocado (4 categorias) e 8 (oito) medalhas 

de 4º colocado. No sábado (20/02) às 18 h houve  a entrega de medalhas 

para  as duas categorias intermediária e no domingo (21/02) às 16 h, 

ocorreu a premiação das duas categorias principais.  

 

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

objeto até o período:  

 

      As competições também contribuíram para elevar o nível de 

profissionalismo no esporte baiano, onde diversos atletas de renome 

mundial estiveram presente, dando um show no esporte, como a atleta 

Many  Gleize, campeã internacional de futevôlei.   
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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:  
 

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 documentação descrita acima foi analisada pela Coordenação de 

Contratos e Convênios - CCTL, a OSC apresentou toda a 

documentação acima na prestação de contas. 

Analisada a conciliação bancária, verificou-se que as despesas 

constantes do plano de execução físico-financeira do período 

avaliado, e da relação de pagamentos correlacionam-se diretamente 

com os valores dos débitos efetuados na conta corrente específica da 

parceria, exceto as tarifas bancárias que foram devidamente 

devolvidas, tendo em vista que o termo não arca com tal despesa, as 

notas fiscais foram atestadas e informado o numero do Termo de 

Fomento. 

 
A regularidade quanto à execução financeira foi emitida em  04/08/2021. 

 
 
 



 

Página 7 de 8 
 

 
 

 
b) Devolução do saldo remanescente da conta bancária especifica, 

quando houver: 
       

  Não houve devolução de saldo remanescente e 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 

 

4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios: 

Ficou evidenciado que a realização do evento Campeonato Baiano de 

Futevôlei, 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.   
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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 22/2020, 

portanto a prestação de contas foi integralmente avaliada como regular. 

 
 
Salvador -BA ,06 de agosto  de  2021. 
 
 

 
 


