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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
PARECER Nº 374/2020/SEESP/DIFE/CGDPE-PCF
PROCESSO Nº 58000.010317/2016-18
INTERESSADO: CIRCUITO TÊNIS PARA TODOS 2017, SILVIA DA CONCEIÇÃO MONTUANELI VIDAL

ANÁLISE DE PROJETO

PARECER DE CUMPRIMENTO DE OBJETO - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

                                                                  

PROCESSO: 58000.010317/2016-18

PROPONENTE: Ins�tuto Cidadania Através do Esporte

PROJETO: Circuito Tênis para Todos 2017

MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA: Educacional

MODALIDADES: Tênis

CNPJ: 09.359.439/0001-80

LOCAL (CIDADE/UF) DE REALIZAÇÃO DO PROJETO:  Mauá/SP; Franca/SP;  Mairiporã/SP;  Eldorado/SP; Botucatu/SP; Caieiras/SP; Lorena/SP

VALOR APROVADO: R$ 1.004.713,60

VALOR CAPTADO: R$ 800.000,00

VALOR AJUSTADO: R$ 822.023,40, sendo 800.000,00 do valor captado e R$ 22.023,40  dos rendimentos da aplicação financeira.

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE: Solange Souza dos Santos

 

INTROITO 

 

Versa a presente sobre a avaliação do cumprimento do objeto, sob enfoque exclusivamente técnico. Ressalta-se que a assinatura do Termo de
Compromisso, se deu na vigência da Portaria nº 120/2009, porém a análise técnica será procedida com embasamento na Portaria nº 424, de 22 de junho de
2020.

 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL

 

DOCUMENTO OBSERVAÇÃO

Termo de Compromisso (doc.5605815, págs.215-221 )

Valor: R$ 822.023,40
Valor liberado: R$ 518.959,20 (doc.5605815, pág.221 )
Data de início: 23/08/2017
Data fim: 30/06/2018

Prestação de Contas Parcial (doc. 5605824, págs.223-233)
Protocolada em24/01/2018
Parecer favorável
Valor liberado R$ 314.779,95

 

 

DA ANÁLISE

 

1. Trata a presente de análise de prestação de contas do cumprimento do objeto apresentada em decorrência da celebração do Termo de
Compromisso, supramencionado, cujo o objeto é e buscar para o Tênis uma abordagem escolar na rede Pública de Ensino, onde sua prá�ca possa ser
massificada e, com isso, levando o esporte para as camadas sociais menos favorecidas. A escolha do Tênis teve como base a sua importância na formação do
indivíduo e, sendo a Educação Física parte integrante do conteúdo escolar, o Tênis torna-se uma boa opção diver�da e diferente dos esportes ditos "populares"
que a maioria das nossas crianças tem acesso.

 

2. A prestação de contas final está instruída com seguintes documentos:

 
DOCUMENTOS ANALISADOS FOLHAS

Relatório de cumprimento do objeto, que mencionará os resultados esperados e a�ngidos, os
obje�vos previstos e alcançados e a repercussão da inicia�va na comunidade e no
desenvolvimento do esporte

doc.5605878 , págs. 61-400
doc.5605902
doc.5605920
doc. 5605926
doc. 5605932

Relação de pessoal contratado doc.5605902 , pág. 299

Relação de beneficiários doc. 5605878, págs. 167-383
doc.5605902, págs. 9-277

Relatórios de receitas e despesas, de execução �sico-financeira e de pagamentos doc. 5605902, págs. 319-333
Cópia do extrato da conta bancária específica (Agência nº 2807 -X , conta CAPTAÇÃO nº 48363-X ,
conta MOVIMENTO nº 49042-3 ), desde o dia do recebimento dos recursos até a data do úl�mo
pagamento

doc. 5605902, págs. 335-363/389

Demonstra�vo de rendimentos das aplicações doc.5605902 , págs. 365-387/391-397
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Comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, mediante GRU ou comprovante de
transferência dos recursos de que trata os arts. 59 e 60 e seus parágrafos

doc. 5605902, pág. 399
doc. 5605920

Cópia dos documentos comprobatórios das despesas, acompanhados dos documentos constantes
dos ar�gos arts. 47 a 55

doc.5605920 , págs. 113-399
doc. 5605926
doc. 5605932

Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da Lei de Incen�vo ao
Esporte; Não se aplica

Comprovante de divulgação e execução do PDLIE doc.5605920 , pág. 3
Calendário atualizado de eventos - ou de a�vidades realizadas doc.5605878 , págs.53-59/63-85
Fotografias dos materiais e equipamentos adquiridos através do projeto doc. doc.5605878 , págs.63-87
Fotografias e reportagens que comprovem a realização do projeto doc.5605920 , págs. 7-111
Relatório de diárias e passagens doc. 5605902, págs.301-313
Relação de hospedagem contratado doc. 5605902, págs. 315-317

 

3. Após análise da documentação juntada pelo proponente, constatou-se a presença de todos os documentos supracitados.

 
 
 

4. No Relatório de Cumprimento do Objeto - RCO enviado a este DIFE,  foram informados os seguintes resultados alcançados:

 
METAS QUALITATIVAS

Previstas (doc.5605806 , pág. 341) Resultado alcançado

1 Meta. Oferecer uma metodologia formal e estruturada de
capacitação e reciclagem aos professores da rede pública de
ensino par�cipantes, por meio da u�lização de material didá�co e
espor�vo apropriados;
Indicador: Fornecimento de apos�las e kits mini tênis nas
capacitações.
Instrumento de verificação da meta: Cópia da apos�la didá�ca e
registro fotográfico das a�vidades com a u�lização do material
proposto.

Por meio do relatório de cumprimento do objeto, verificou-se que 
uma metodologia formal e estruturada de capacitação e reciclagem aos p
rede pública de ensino . Desta forma, conclui-se que a meta foi a�ngida. 
doc. 5605941                                   
doc. 5605959
doc. 5605989
doc. 5606010
doc 5606043
doc. 5606073
doc. 5606124
doc.  5606166  
doc.  5606193 
doc. 5606247
doc. 5606265
doc. 5606301
doc. 5606328

2 Meta . Tornar os professores capacitados, aptos e em condições
de ministrarem aulas e a�vidades de iniciação no Tênis.
Indicador: Par�cipação dos professores nas a�vidades de
capacitação.
Instrumento de verificação da meta: Listas de presença dos
professores par�cipantes e registros fotográficos.

 
Conforme relatório apresentado pelo proponente, foi possível verificar 
par�cipação dos professores nas a�vidades de capacitação, comprova
cumprimento da referida meta. (doc.5605902, págs.279-297)
Diante ao exposto, conclui-se que houve o a�ngimento da meta.
 

 
 
3 Meta. Oferecer aos alunos da Rede Pública de Ensino um
primeiro contato prazeroso com o Tênis, com alto índice de
sucesso, por meio da u�lização de uma metodologia testada e
comprovadamente eficaz na realização das clínicas teórico-
prá�cas.
Indicador: Par�cipação dos alunos da Rede Pública de Ensino.
Instrumento de verificação da meta: Lista de presença e registros
fotográficos.
 

Através do relatório de cumprimento do objeto, verificou-se que houve um
massa dos alunos às clínicas de tênis que tornou  o esporte algo atra�vo e p
os alunos .
Diante ao exposto, conclui-se que houve o a�ngimento da meta.
doc. 5605941                                   
doc. 5605959
doc. 5605989
doc. 5606010
doc 5606043
doc. 5606073
doc. 5606124
doc.  5606166  
doc.  5606193 
doc. 5606247
doc. 5606265
doc. 5606301
doc. 5606328

 
4 Meta . Propiciar uma a�vidade recrea�va e de lazer aos
cidadãos das cidades sede das etapas do projeto, sempre aos
sábados.
Indicador: Par�cipação da comunidade nas a�vidades propostas
aos sábados.
Instrumento de verificação da meta: Registros fotográficos.
 
 
 

Conforme relatório apresentado pelo proponente, foram realizadas festas
etapas do projeto, que contou com a par�cipação de toda a comunidade.
conclui-se que a meta foi a�ngida.
doc. 5605941                                   
doc. 5605959
doc. 5605989
doc. 5606010
doc 5606043
doc. 5606073
doc. 5606124
doc.  5606166  
doc.  5606193 
doc. 5606247
doc. 5606265
doc. 5606301
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doc. 5606328
METAS QUANTITATIVAS

Previstas (doc. 5605806, págs. 341) Resultado alcançado
1 Meta. Realizar oito (08) etapas do Circuito Tênis para Todos
2017, nas oito (08) cidades do Estado de São Paulo propostas;
Indicador: Execução das a�vidades propostas, nas sedes
propostas.
Instrumento de verificação da meta: Relatório de Cumprimento
de Objeto e registros fotográficos.
* Altera-se para 07 cidades

Conforme relatório apresentado pelo proponente, foi possível verificar 
realização das 7 etapas do Circuito Tênis para Todos 2017 em SP, comprov
cumprimento da referida meta. (doc.5605878, págs.63-85)
Diante ao exposto, conclui-se que houve o a�ngimento da meta.

2 Meta. Capacitar 10 professores de Educação Física da Rede
Pública de Ensino do Estado de São Paulo, nas técnicas de
iniciação ao Tênis, totalizando 80 capacitações.
Indicador: Par�cipação dos professores nas a�vidades de
capacitação.
Instrumento de verificação da meta: Cópias dos cer�ficados de
par�cipação e listas de presença.
* Altera-se para 70 capacitações

Conforme relatório apresentado pelo proponente, foi possível verificar que
aos professores cursos de capacitação. Desta forma, constata-se que a meta f
doc.5605902, págs.279-297

 
 
3 Meta. Oferecer o primeiro contato com o Tênis para as
seiscentas (600) crianças da Rede Pública de Ensino de cada
cidade par�cipante, totalizando quatro mil e oitocentas (4.800)
crianças em todo o Projeto.
Indicador: Par�cipação das crianças nas a�vidades propostas.
Instrumento de verificação da meta: Listas de presença.
* Altera-se para 4200 crianças

Por meio do relatório de cumprimento do objeto, verificou-se que o projeto a
alunos da rede pública de ensino das 7 cidades par�cipantes. 
(doc. 5605878, págs. 167-383, doc.5605902, págs. 9-277)
Diante ao exposto, conclui-se que houve o a�ngimento da meta.
 

4 Meta. Doar dois (02) kit mini Tênis para cada umas das cidades
beneficiadas. Ao todo serão dezesseis (16) Kits doados.
Indicador: U�lização do Kit Mini Tênis.
Instrumento de verificação da meta: Cópia do termo de doação
dos Kits.
* Altera-se para 14 kits doados

 
Conforme relatório apresentado pelo proponente, foi possível verificar que 
2 kits mini tênis em cada uma das etapas, comprovando assim o cumprimen
meta. (doc.5605878, págs.95-103/165/395-399, doc.5605902, pág 1-3)
Diante ao exposto, conclui-se que houve o a�ngimento da meta.
 
 

 

5. Inicialmente, cumpre ressaltar, que a presente se restringe apenas à análise dos resultados alcançados com a execução �sica e a�ngimento dos
obje�vos do projeto, subtraindo-se, portanto, da competência deste Departamento, quanto à análise que importe considerações de ordem financeira.

 

6. Pois bem. Informa-se que o RCO foi protocolado em 28/08/2018 entregue dentro do prazo estabelecido e assinado pelo
Presidente/Representante legal da en�dade, bem como foram juntados relatórios fotográficos, reportagens e demais documentos para a elaboração deste
parecer. O projeto ofereceu aos professores cursos de capacitação e kit mini tênis para as cidades par�cipantes, houve o envolvimento da comunidade que
trouxe um caráter lúdico as a�vidades realizadas e apresentou esporte como forma de diversão e lazer.

 

7. Quanto ao Plano de Divulgação da Lei de Incen�vo ao Esporte, foi verificado em registro fotográficos
(doc.5605941; 5605959; 5605989, 5606010, 5606043;5606073; 5606124, 5606166; 5606193;5606247; 5606265;5606301; 5606328 ), que houve a exposição do
selo da Lei de Incen�vo ao Esporte com a inserção da Bandeira Nacional, e as marcas da Secretaria Especial do Esporte, Ministério da Cidadania e Governo
Federal nos itens  (banner, bermuda, camisetas), conforme previsto no PDLIE.

 
 

 

8. Constata-se que, de acordo com o pactuado/executado eram previstos 4.200 (doc.5605806, pág.339) beneficiários e foi verificado o atendimento
de 5.424 beneficiários diretos (doc.5605878, pág.89).

 

9. Cabe informar, que foi verificado a realização no local previsto - Mauá/SP;
Franca/SP;  Mairiporã/SP;  Eldorado/SP; Botucatu/SP; Caieiras/SP; Lorena/SP  (doc.5605878, pág. 59).

 

10. Assim, diante da análise dos documentos apresentados, entende-se que comprovam o cumprimento do objeto, quan�ta�vo de beneficiários
atendidos e o a�ngimento das metas realizadas, de acordo plano de trabalho aprovado.

 
 

CONCLUSÃO 
 

Diante do exposto, com base no Plano de Trabalho Aprovado, o que fora estabelecido no objeto do projeto e, por fim pelos documentos
apresentados pela en�dade quando da Prestação de Contas Final, conclui-se pela APROVAÇÃO  quanto à execução �sica, ao a�ngimento das metas e ao
cumprimento do objeto.

 

Isto posto, sugere-se remeter ao Proponente o�cio encaminhando cópia do presente PARECER e, os autos à Coordenação Geral de Prestação de
Contas para conhecimento e análise dos aspectos financeiros e quanto à correta e regular aplicação dos recursos do projeto, nos termos da legislação vigente.  

 

À consideração da Diretora do Departamento de Incen�vo e Fomento ao Esporte-Subs�tuta.
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SOLANGE SOUZA DOS SANTOS

Coordenadora de Projetos

 

De acordo. Encaminhem-se os presentes autos à Coordenação-Geral de Prestação de Contas – CGPC, para as providências per�nentes.

 

 

MICHELLE MOYSÉS MELUL VINECKY 
Diretora do Departamento Incen�vo e Fomento ao Esporte - Subs�tuta

Documento assinado eletronicamente por Solange Souza dos Santos, Coordenador(a) de Projetos, em 24/12/2020, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por Michelle Moysés Melul Vinecky, Diretor(a) de Incen�vo e Fomento ao Esporte, Subs�tuto(a), em 24/12/2020, às
12:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.cidadania.gov.br/sei-auten�cacao , informando o código verificador 9384842 e o código
CRC 11484031.

Referência: Processo nº 58000.010317/2016-18 SEI nº 9384842

https://sei.cidadania.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0



