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ANEXO VIII 

 
PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO: 
  
Trata-se de análise da Prestação de Contas final, referente ao período de 10/12/2019 a 
10/03/2020, apresentada, em 19/08/20, pelo Instituto de Desenvolvimento Humano e 
Social da Bahia- IDEHSBA, cuja identificação resumida consta do quadro a seguir: 
 
Nome da OSC: Instituto de Desenvolvimento Humano e Social da Bahia - IDEHSBA  

CNPJ: 09.120.278/0001-77 

Representante: Carlos Vieira da Silva 

Telefone de Contato: (71) 992614029 

E-mail: idebhsba@gmail.com 

 
A parceria celebrada por meio do Termo de Fomento 49/2019, passou pelas alterações 
que seguem sintetizadas: 
 

Alterações da Parceria  

Instrumento Objeto Vigência Valor Total 

ALTERAÇÃO DO 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

DO PROJETO para constar 

no lugar de 30 (trinta) dias, 

60 (sessenta) dias. 

Fica alterado o período de 

execução do Projeto 

”EVENTOS ESPORTIVOS 

DE CAPOEIRA DO ESTADO 

DA BAHIA” para 10/12/2019 

a 10/03/2020. Data: 

04/03/2020. 

10/12/2019 a 10/03/2020 R$29.190,00 

 

 

 

PARECER TÉCNICO  

Instrumento da Parceria:  

Eventos Esportivos de Capoeira do Estado da Bahia, Termo de Fomento nº 49/2019. 

Vigência da Parceria: (60 dias) 

25/11/2019 a 23/02/2020 

Valor Total da Parceria: 

R$ 29.190,00 

Gestor da Parceria: 

Wilton Neves Brandão 

Processo nº: 

1602180019778 

Prestação de Contas:  

Final 

OSC Celebrante:  

Instituto de Desenvolvimento Humano e Social da Bahia - IDEHSBA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia 

Coordenação de Excelência Esportiva 
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No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na forma discriminada 
abaixo: 
 
 

 
Nº da 

Parcela 

Repasse  
Previsto 

Repasse Realizado 

Data Valor Data Valor 

Única 22/11/2019 29.190,00 05/12/2019 29.190,00 

     

     

     

TOTAL    29.190,00 

 
 
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. 

a. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas 
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INDICADORES, METAS E PARAMETROS PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

“Eventos Esportivos de Capoeira 
do Estado da Bahia”. 

Indicador Unidade 
Meio de 

Verificação 

 
 

 

Parâmetro de 
Avaliação de 
Desempenho 

Qtde. Meta 
(Ano 2019) 

Mês  

O
B

J
E

T
IV

O
 D

A
 P

A
R

C
E

R
IA

 

Realização do“Eventos 
Esportivos de Capoeira do 

Estado da Bahia”. 

Indicador 1: 
 

Nº de 
Participantes. 

Pessoas 

Lista de 
Presença e 
Relatório 

Fotográfico 

200 

Alcance da Meta: 

Maior ou igual a 80% - 

Meta Cumprida 

Entre 60% a 79% - 

Meta cumprida 

parcialmente 

Menor ou igual a 59% - 

Meta descumprida 

Indicador 2: 
 

Nº de Palestras 
realizadas. 

Palestra Relatório 
Fotográfico 

3 

Alcance da Meta:  

Igual a 100% - Meta 

Cumprida 

Menor que 100% - 
Meta Descumprida 

A
Ç

Ã
O

 

Ação 1: 
Executar ações de divulgação 
do Projeto 

Indicador 3: 
 

Nº de Ações de 
Divulgação 
realizadas. 

 

Ações 
Notas Fiscais e 

Relatório 
Fotográfico 

4 

Alcance da Meta:  

Igual a 100% - Meta 

Cumprida 

Menor que 100% - 
Meta Descumprida 

Ação 2: 

Contratação de pessoas para a 
execução do projeto 

Indicador 4: 
 

Nº de Pessoas 
contratadas para 
execução do 
evento. 

Pessoas 

Contrato de 
Prestação de 

Serviço, 
Comprovante de 

Pagamento e 
documentos de 
identificação do 

contratado. 

3 

Alcance da Meta:  

Igual a 100% - Meta 

Cumprida 

Menor que 100% - 
Meta Descumprida 

 
 
 
Ação 3: 

Comprar/locar os materiais e 
insumos para a realização do 
Projeto 

 
Indicador 5: 

 

Nº de Instrumentos 
Musicais 
adquiridos. 

 

Instrumentos Musicais 

 

Nota Fiscal 

 

5 

 

Alcance da Meta:  

Igual a 100% - Meta 

Cumprida 

Menor que 100% - 
Meta Descumprida 

 

 

Indicador 6: Nº de 
Materiais 

premiação 
 

Premiação 
Nota Fiscal e 

Relatório 
Fotográfico 

3 

Alcance da Meta:  

Igual a 100% - Meta 

Cumprida Menor que 

100% - Meta 

Descumprida 
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a) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas: 
A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de 
Trabalho: 
 

Ação 1. Executar Ações de divulgação do Projeto. 

Critério de Aceitação: Foram confeccionados 03 (três) Banners, 500 (quinhentos) Panfletos, 
50 (cinquenta) Cartazes e 01(um) Backdrop. 
Ação 2.  Realização de  Palestras. 

Critério de Aceitação: Foram realizadas no período do projeto 3(três) palestras sobre. 1. A 
historia da capoeira (origem, estilos, benefícios e regras);2.Oficinas de empreendedorismo 
voltados para a capoeira( construção de instrumentos musicais, vestimentas para uso em 
festivais, elaboração de eventos);3. Noção de matemática financeira, administração e 
comercio. Deverá ser contratada a sonorização com Caixa de som, microfone, mesa e o 
pódio. 
 Ação 3.   Realizar rodas de Capoeira. 

Critério de Aceitação: Foram realizadas rodas de capoeiras periodicamente, durante as 
aulas, entre os próprios alunos e também com alunos de outros mestres e outras 
comunidades por ser um lugar onde os alunos mostram todo ao aprendizado obtidos durante 
os treinos.Também funciona como um local de afirmação, de respeito mutuo entre as 
diversas comunidades, grupos e indivíduos e também promove a integração social, dentre 
outros.  

Ação 4.  Realizar Torneio de Capoeira/ Batizado e Troca de Cordel 

Critério de Aceitação: Foi realizada a competição desportiva, na modalidade Capoeira 
Regional no período de 25 a 26/01/2020, com a participação de 300 atletas com uma 
estimativa de publico de 600 pessoas. Deverá ser contratada locação de pódio, toldo e 
distribuição de lanches. 

 
b) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o 

período:  

 Universalizar a cultura afro-brasileira; 

 Melhorar o desempenho e o interesse pela vida escolar; 

 Promover o interesse pela capoeira, sua cultura e possibilidade 

de ascensão social a partir do intercâmbio com diversos saberes e; 

 Afastamento da ociosidade e mundo das drogas.  

 

 

Indicador 7: Nº de 
Uniformes 

 
Camisas 

Nota Fiscal e 
Relatório 

Fotográfico 
200 

Alcance da Meta:  

Igual a 100% - Meta 

Cumprida 

Menor que 100% - 
Meta Descumprida 

 

 

Indicador 8: 
Sonorização 

 

Caixa de som/ 
microfone/mesa/pódio 

Nota Fiscal e 
Relatório 

Fotográfico 
3 

Alcance da Meta:  

Igual a 100% - Meta 

Cumprida Menor que 

100% - Meta 

Descumprida 
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 As ações de integração da Capoeira, Maculelê e o Samba de 

Roda, desenvolvidas na comunidade do Nordeste de Amaralina e Região, 

por mestres de capoeira voluntários possibilitaram para além do 

entretenimento, uma base para formação física, cultural e social de 

aproximadamente, 180 (cento e oitenta) crianças, adolescente e jovens. 

Outras informações:  
 
Não houve relação de bens adquiridos. 

 
 
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. 
 
[Para análise do relatório de execução financeira observar a Lei 13.019/14, o Decreto 
17.091/16 e, no que couber, o procedimento constante do Roteiro de Análise da 
Prestação de Contas, podendo ser inseridas outras informações que julgar relevantes.] 
 

a) Análise dos documentos comprobatórios das despesas:  
 

Conforme consta no (documento 00026006134), foi verificada comprovação das 

despesas realizadas e sua relação com a origem do recurso e com a execução do 

objeto da parceria,bem como sua previsão no Plano de Trabalho, em conformidade 

com o § 2º do art. 64, da Lei Federal nº. 13.019/2014. 

 Foram apresentados documentos comprobatórios das despesas e os dados 

financeiros foram analisados como intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre 

a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas 

pertinentes. 

      A execução financeira ocorreu conforme previsto no plano de trabalho. 

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

houver: 
      As tarifas bancárias cobradas foram reembolsadas à conta corrente específica. A     

conta foi encerrada no dia 19/11/2020 o saldo de R$51,36, referente ao rendimento da 

aplicação financeira foi devidamente. 

[ 
c) Outras Informações: 

 
O procedimento para compras tomou como base 3 cotações de preços, tendo como 

vencedor  a empresa que apresentou o menor valor, os orçamentos estão em  

conformidade com o Art. 21 do Decreto Estadual nº 17.091/2016. 
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3. APLICAÇÃO DE GLOSAS:  
 
Não houve glosa  
 
4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE 
 
4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios: 
 
O Instituto de Desenvolvimento e Humano e Social da Bahia – IDEHSBA tem como 

objetivo promover oportunidades sócias que fortaleçam a formação integral das crianças, 

dos adolescentes e dos jovens da comunidade, para o desenvolvimento enquanto 

cidadão, criando possibilidades de crescimento para a comunidade do qual o projeto 

atende. 

O objetivo da parceria é apoiar as ações de integração da Capoeira, Maculelê e o Samba 

de Roda, desenvolvidas na comunidade do Nordeste de Amaralina e Região, por mestres 

de capoeira voluntário, que visam, além do entretenimento, uma base para formação 

física, cultural e social de, aproximadamente, 200 (duzentos alunos) crianças, 

adolescente e jovens.  

 

Sendo assim, o IDEHSBA busca fomentar a transmissão de saberes, a preservação da 

memória, das tradições, a promoção do conhecimento o reconhecimento da cultura afro-

brasileira como expressão artística e que contribua para a difusão cultural e 

desenvolvimento regional desta atividade esportiva e de lazer. 

 
4.2 Impactos econômicos ou sociais: 
As ações de integração da Capoeira, Maculelê e o Samba de Roda, desenvolvidas na 

comunidade do Nordeste de Amaralina e Região, por mestres de capoeira voluntários 

possibilitaram para além do entretenimento, uma base para formação física, cultural e 

social de aproximadamente, 180 (cento e oitenta) crianças, adolescente e jovens. 

Universalizar a cultura afro-brasileira,Melhorar o desempenho e o interesse pela vida 

escolar;Promover o interesse pela capoeira, sua cultura e possibilidade de ascensão 

social a partir do intercâmbio com diversos saberes, o afastamento da ociosidade e 

mundo das drogas foram alguns aspectos sociais atingidos pela realização do evento. 

 
4.3 Grau de satisfação do público-alvo: 
 
O Plano de Trabalho pactuado não contemplou a Pesquisa de Satisfação. 
 
4.4 Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto 
pactuado. 
 
Não se aplica. 
 
 
 
 
 



 

Página 7 de 7 
 

5. CONCLUSÃO: 
 
Considerando o conteúdo demonstrado nos Relatórios Técnicos de Monitoramento e 

Avaliação produzidos no período de execução do projeto, bem como a análise da 

Execução do Objeto e da Execução Financeira apresentados pela OSC. Foi constatado 

que foram cumpridas as metas estabelecidas no Plano de Trabalho desta parceria, a 

partir disso, avaliamos que a prestação de contas se encontra regular e opinamos 

pela sua aprovação. 

 
Lauro de Freitas, 06 de maio de 2021. 
 

 
Wilton Neves Brandão 
Nome do Gestor da Parceria 
 


