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MINISTÉRIO DA CIDADANIA

PARECER Nº 276/2020/SEESP/DIFE/CGDPE-PCF
PROCESSO Nº 58701.006758/2014-48
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL - ADEF/DF, TATIANA WEYSFIELD MENDES

ANÁLISE DE PROJETO

PARECER DE CUMPRIMENTO DE OBJETO - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

                                                                  

PROCESSO: 58701.006758/2014-48

PROPONENTE: Associação Despor�va de Futsal do Distrito Federal - ADEF/DF

PROJETO: Desenvolvimento de Futsal Feminino nas Categorias de Base

MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA: Rendimento

CNPJ: 14.897.583/0001-00

LOCAL (CIDADE/UF) DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: Colégio JK - guará/DF (doc.8596987,págs.29-34)

VALOR APROVADO: R$ 633.903,82 (doc.8596987,pág.33)

VALOR CAPTADO: R$199.765,08

VALOR AJUSTADO: R$ 199.765,08 (doc.8596987,pág.33)

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. 8596897, fls. 7-13)

Valor: R$ 199.765,08
Valor liberado: R$ 199.765,08 (doc. 8596987, pág.43 e doc. 8596897 pág.171)
Data de início: 13/01/2017
Data fim: 31/12/2017

 

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 objeto visa oferecer condição adequada ao desenvolvimento do trabalho realizado pela ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO
FEDERAL - ADEF/DF, no âmbito do futsal feminino em Brasília, nas categorias Sub 17, Sub 15 e Sub 13. Ademais, salienta-se que o obje�vo principal do projeto  visa 
revelar e preparar 36 atletas para seguirem no esporte, escolhendo um es�lo de vida saudável, formando atletas para um dia representarem o Brasil.  Outrossim,
mister informar que  durante a execução do Projeto a ADEF/DF teve convocação de atletas para Seleção Brasileira de Futsal Sub 20, Seleção Brasileira Sub 20 (Campo)
e Seleção Brasileira sub 17 (Campo).

 

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. 8596897, págs. 27-119

Relação de pessoal contratado doc. 8596897 , pág. 123
Relação de beneficiários doc. 8596897, pág. 121
Relatórios de receitas e despesas, de execução �sico-financeira e de pagamentos doc. 8596897 ,págs. 125-170
Cópia do extrato da conta bancária específica (Agência nº 2895-9, conta CAPTAÇÃO nº 44685-8,
conta MOVIMENTO nº 47634-X), desde o dia do recebimento dos recursos até a data do úl�mo
pagamento

doc. 8596897 , págs. 175-247

Demonstra�vo de rendimentos das aplicações doc. 8596897 , págs. 171-173
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. 8596897 , págs. 251-253

Cópia dos documentos comprobatórios das despesas, acompanhados dos documentos constantes doc. 8596897 , págs.249, 255-867
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dos ar�gos arts. 47 a 55 doc. 8596960, págs.1-1255
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. 8596897, págs.23-25,65,69,71,765
doc. 8596987, págs.136-140

Calendário atualizado de eventos ou de a�vidades realizadas doc. 8596972, págs.145-149
doc. 8596897, págs. 55-71

Fotografias dos materiais e equipamentos adquiridos através do projeto doc. 8596897,págs. 25,29,31,33,55-77,81,87
Fotografias e reportagens que comprovem a realização do projeto doc. 8596897, págs. 29-33, 55-77

 

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. 8596897, págs. 35-115) Resultado alcançado

Meta 1. Proporcionar que as atletas envolvidas consigam uma
evolução técnica no futsal.
Indicador: Relatório técnico preenchido pelo treinador da
equipe.
Instrumento de verificação: Comparação entre os relatórios
preenchidos no início e no final do projeto, verificando a
evolução

Foi verificado  que para as avaliações Técnicas da equipe nos jogos das categorias
Sub 15 e Sub 13, foram u�lizadas 2 planilhas, sendo que a 1ª planilha analisou os
acertos nas ações defensivas e ofensivas, gerando a cada jogo um resumo da
cole�vas. Com os dados coletados, destaca-se que foi possível avaliar de forma indiv
dificuldades das atletas. Não obstante, mesmo nos treinos cole�vos, foi rea
avaliação individual de cada atleta, onde foram aferidas as ações de maior dificul
cada uma delas. Salienta-se, que estas análises ajudou a comissão à trabalhar sem
foco do problema, de modo a aumentar a evolução técnica e tá�ca para a cate
base, tabela acostada à fl.95 do doc.8596897.
 
Já na 2ª planilha foi possível aferir os gols feitos e sofridos no decorrer das 
especificando o tempo de jogo e de cada gol. Diante disso, mister informar que foi 
precisar uma média de gols sofridos durante o ano, gols feitos e o principal, obse
que momento do jogo a equipe sofreu mais gols, tabela acostada à fl.97 do doc.859
 
Desta feita, confirmando o descrito acima seguem alguns dados esta�s�co
analisados pela comissão Técnica em 2017:
 
Total de Par�das Realizada pelas categorias de Base: 27
Total de Gols Feitos: 160
Média de Gols Feitos: 5,9
Total de Gols Sofridos: 45
Média de Gols Sofridos: 1,6
Número de Vitórias: 22
Número de Empates: 00
Número de Derrotas: 05
 
Por fim, cumpre informar que foram considerados apenas os jogos de compe�ções
sendo que compe�ções abertas e jogos amistosos não entraram na análise esta�s�c
 
Ante o exposto, conclui-se que a meta foi cumprida.

Meta 2. Revelar novos talentos para o futsal brasileiro. 
Indicador: Par�cipação em campeonatos regionais e nacionais.
Instrumento de verificação: Pesquisa realizada com os
treinadores das outras equipes par�cipantes

Abstrai-se da análise do Projeto que a Associação Despor�va de Futsal do Distrito
durante a execução do Projeto convocou atletas para Seleção Brasileira de Futsal
Seleção Brasileira Sub 20 (Campo) e Seleção Brasileira sub 17 (Campo).  Desta feita, 
se que diante das convocações descritas acima, confirma-se o cumprimento do 
Geral do Projeto, qual seja, "tendo como obje�vo principal revelar e preparar atle
seguirem no esporte". Outrossim, cumpre  informar que das 3 atletas convocadas, 
contratadas por equipes profissionais e 1 decidiu levar a carreira de atleta em conju
a Universidade e decidiu permanecer na Associação com bolsas de estudos no C
Farmácia.
 
Outrossim, a Associação Despor�va de Futsal criou um pequeno ques�oná
3 perguntas e apresentou para treinadores de três estados Brasileiros: Márcio
(Chapecoense - SC) Maurício Neves (Leoas da Serra - SC) Alexandre Politzer (Ta
Serra - SP) Wilma de Carvalho (GO) As perguntas feitas foram:
 
1. Você percebe evolução tá�ca da equipe de Brasília na temporada de 2017?
2. Você levaria para sua equipe alguma atleta da ADEF/DF?
3. Você acredita que a ADEF/ está trabalhando com o ideal é�co apropriado para ca
de base?
 
Todas as respostas foram unânimes entre os profissionais, os quais perceberam ev
no modelo de jogo da equipe e, assim, levariam alguma atleta da ADEF para seu
uma vez que acreditam que a Associação é um exemplo de trabalho é�co e moral.
 
Ante o exposto, conclui-se que a meta foi cumprida.
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Meta 3. Fortalecimento da equipe no cenário nacional,
consolidando a imagem como uma equipe que desenvolve um
trabalho de excelência.
 
Indicador: Par�cipação em campeonatos regionais e nacionais.
 
Instrumento de verificação: reportagens e fotos alusivas aos
campeonatos.

Em análise ao relatório de prestação de contas, verifica-se que a Associação Despo
Futsal do Distrito Federal durante a execução do Projeto teve convocação de atle
Seleção Brasileira de Futsal Sub 20, Seleção Brasileira Sub 20 (Campo) e Seleção B
sub 17 (Campo). As convocações confirmam o cumprimento do Obje�vo Geral da 
que diz respeito ao fortalecimento da equipe no cenário nacional. 
 
Em relação ao indicar do cumprimento da meta estabelecida, segue abaixo os p
eventos realizados pela Proponente:
 
1. Taça Brasil Sub 17 (FEBRASA); Resultado: Campeã
2. Jogos da Federação Escolar do Distrito Federal (Filiada a CBDE); Resultado: Vice-C
3. Jogos Escolares do Distrito Federal 12 a 14 anos - Fase Regional (Governo de 
Resultado: Campeã
4. Jogos Escolares do Distrito Federal 12 a14 anos (Governo de Brasília): Resultado: C
5. Jogos Escolares do Distrito Federal 15 a 17 anos - Fase Regional (GDF); Re
Campeã
6 . Jogos Escolares do Distrito Federal 15 a 17 anos - Fase Final (GDF); Resultad
Campeã
7. Jogos Brasileiros da Juventude (COB); Resultado: 6ª Colocada
8 . Sub 15 Feminino (FEBRASA); Resultado: Campeã
9. Sub 13 Feminino (FEBRASA); Resultado: Campeã
 
Por fim, conclui-se que a meta foi cumprida, conforme se depreende dos compr
de execução, comentários de fotos, reportagens, publicações e outras for
divulgação e registro da execução do projeto, encaminhados pela Propone
Prestação de Contas Final.

Meta 4. Realizar um trabalho qualificado com todos os atletas
contemplados pelo projeto.
 
Indicador: Qualidade dos treinamentos.
 
Instrumento de verificação: Avaliações por escrito da
coordenação, treinadores e atletas

Verifica-se que, em 2017, a ADEF/DF realizou quatro cursos com a par�cipação de 
membros da comissão técnica e atletas:
 
1. Curso de Preparação Física no futsal aplicado na periodização tá�ca; Professora: 
Marques Preparadora Física da Seleção Brasileira de Futsal Feminino.
 
2. Curso de Preparação de Goleiros; Professor: Alexandre Chizzote Preparador de 
da Seleção Brasileira de Futsal Feminino.
 
3. Curso de Modelo Ofensivo no Futsal Moderno; Professor: Márcio Coelho Téc
Seleção Brasileira de Futsal Feminino Sub 20 Auxiliar Técnico da Seleção Brasileira d
Feminino.
 
4. Clínica de Futsal Feminino (Realizada no Parque Olímpico no Rio de Janeiro); Pale
Membros da Seleção Brasileira de Futsal Feminino.
 
Quanto ao instrumento de verificação, cumpre informar que não foram apresen
avaliações por escrito da coordenação, treinadores e atletas.
 
Por fim, verifica-se que com essas ações de aperfeiçoamento da comissão 
ofertada pela coordenação da Associação  que a meta foi cumprida.

Meta 5. Mobilizar a comunidade local. 
 
Indicador: Público presente nas par�das.
 
Instrumento de verificação: Fotos, filmagens e relatórios

Conforme informação passada pelo Proponente, cumpre informar que a modali
Futsal Feminino é uma modalidade com muito apelo Social, mas ainda com pou
popular.
 
Desta feita, salienta-se que, durante o ano de 2017, apesar da Proponente ter se d
ao trabalho constante na promoção da equipe, com vistas de a cada dia mobiliza
comunidade local a par�cipar das par�das, ainda assim, a en�dade reconheceu q
longe de alcançar o ideal desejável. Outrossim, mister informar que a Proponente co
alcançar algumas vitórias através da mobilização de familiares e amigos dos bene
diretos do projeto, conforme fotos apresentadas às fls.111-115, doc. 8596897.
 
Assim, conclui-se que a meta foi cumprida.
METAS QUANTITATIVAS

Previstas (doc. 8596897, págs. 37-115) Resultado alcançado
Meta 1. Terminar entre as duas primeiras equipes nos
campeonatos brasilienses de futsal feminino nas categorias sub
17, Sub 15 e Sub 13.
 
Indicador: Resultado final dos campeonatos.
 
Instrumento de verificação: Bole�m oficial da federação de
futsal, resultado final no site Oficial da federação, súmulas das
par�das.

A Federação Brasiliense de Futebol de salão- FEBRASA no período de execução do
esteve com o site oficial desa�vado, impedindo assim comprovações por este meio.
 
Contudo, ao observar os principais eventos realizados pela Proponente, abaixo, co
que a meta foi cumprida:
 
1. Taça Brasil Sub 17 (FEBRASA); Resultado: Campeã
2. Jogos da Federação Escolar do Distrito Federal (Filiada aCBDE); Resultado: Vice-Ca
3. Jogos Escolares do Distrito Federal 12 a 14 anos - Fase Regional (Governo de 
Resultado: Campeã
4. Jogos Escolares do Distrito Federal 12 a 14 anos (Governo de Brasília): Resultado: 
5. Jogos Escolares do Distrito Federal 15 a 17 anos - Fase Regional (GDF); Re
Campeã
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6 . Jogos Escolares do Distrito Federal 15 a 17 anos - Fase Final (GDF); Resultad
Campeã
7. Jogos Brasileiros da Juventude (COB); Resultado: 6ª Colocada
8 . Sub 15 Feminino (FEBRASA); Resultado: Campeã
9. Sub 13 Feminino (FEBRASA); Resultado: Campeã

Meta 2. Melhorar a classificação ob�da no ano anterior nas
compe�ções nacionais.
 
Indicador: Resultado de 2014 e de 2015.
 
Instrumento de verificação: Bole�m oficial da federação de
futsal, resultado final no site oficial da federação, súmulas das
par�das.

Conforme informações prestadas pelo Proponente a Associação Despor�va d
disputa várias Compe�ções Nacionais, dentre elas a Taça Brasil  incluída no projet
modo eram previstas a par�cipação das Taças Sub 15 e Sub 17, contudo, excepciona
em 2017, a Confederação Brasileira de Futebol de Salão não executou nenhu
compe�ções. Outrossim, salienta-se que a Taça Brasil Sub 17, em 2017, foi subs�tu
Campeonato Brasileiro de Seleções Sub 17, conforme regulamento geral da CB
8596897, págs.51-55).
 
Ante o exposto, em razão da vontade alheia da Associação, cumpre informar que
possível alcançar a meta proposta no projeto no que tange a melhoria nas com
nacionais.

Meta 3. Melhorar em 10% a capacidade �sica das atletas
par�cipantes do projeto. 
 
Indicador: Avaliação realizada pelo preparador �sico.
 
Instrumento de verificação: Avaliação realizada pelos
preparadores �sicos no início e ao final da execução do projeto

Segundo a Proponente, por se tratar de categorias de Base não foi possível realizar 
teste �sico complexo, de modo que foi feita apenas a análise antropométrica, a a
fisioterápica e o teste de 12 minutos.
 
Para análise antropométrica foram avaliadas as medidas de estatura, massa co
envergadura no início e no final da temporada. Os resultados apresentados ab
apenas as médias verificadas:
 
 Medida Antropométrica Início da Temporada Final da Temporada
1 Estatura 143,00 cm 157,00 cm
2 Massa Corporal 45,50 kg 47,30 kg
3 Envergadura 140,60 cm 153,56 cm

 

Já na avaliação fisioterápica, cumpre informar que foi feita uma avaliação no in
2017, com vista à avaliar a necessidade de trabalhos de fortalecimento e preven�v
a análise foi constatado que nenhuma atleta estava lesionada, mas que seria ne
um trabalho de fortalecimento em virtude da fraqueza muscular apresentada pelas
e um trabalho de prevenção devido ao alto risco de lesões por devido ao encurtam
boa parte das atletas. Desta feita,  destaca-se que durante o ano foi realizado no 
uma vez por semana o trabalho específico de fortalecimento e prevenção.

Não obstante, salienta-se que no final de 2017 foi realizado outra análise fisiot
onde observou-se que 1 atleta encontrava-se  com uma lesão crônica. Isto p
resultado ob�do foi de  90%  na melhora do fortalecimento das atletas e diminu
encurtamento apresentado anteriormente.  Por fim , após à análise clínica,  verifica
a evolução nos critérios de fortalecimento e encurtamento foram visíveis.

Já no período de pré-temporada, em janeiro e dezembro, foi realizado um tes
avaliar o VO² Máx  através do teste de 12 minutos.

No relatório apresentado pela Proponente, foi verificado que, em 01/2017, a m
V0²Máx apresentado pelas 36 atletas foi de 43,56 ml/kg/min, enquanto que, em 1
foi encontrado um valor de 45,97 ml/kg/min, onde cumpre informar obteve-se q
melhora de 19% da capacidade de potência aeróbica. 

 

Ante o exposto, conclui-se que houve o cumprimento 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 entregue dentro do prazo estabelecido e assinado pelo Presidente/Representante legal da en�dade, bem como
foram juntados relatório fotográfico, visita técnica e demais documentos que foram u�lizadas para a elaboração deste parecer.

 

7. Constata-se que, de acordo com o pactuado/executado eram previstos 36 beneficiários e foi verificado o atendimento de 36 beneficiários diretos. 

 

8. Assim, diante da análise dos documentos apresentados, entende-se que comprovam o cumprimento do objeto, a realização no local previsto
(doc. 8596987,págs.29-34), 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.
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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.  

 

É o entendimento que submete-se à consideração da Sra. Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da Polí�ca de Financiamento ao Esporte.

 

 

SOLANGE SOUZA DOS SANTOS

Coordenadora de Projetos

 

De acordo. À consideração do Diretor do Departamento de Incen�vo e Fomento ao Esporte.

 

 

AMANDA MENEZES DE ANDRADE RIBEIRO

Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da Polí�ca de Financiamento ao Esporte

 

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

 

 

LEONARDO DA CUNHA DE MENDONÇA CASTRO

Diretor do Departamento Incen�vo e Fomento ao Esporte

Documento assinado eletronicamente por Solange Souza dos Santos, Coordenador(a) de Projetos, em 26/11/2020, às 08:44, 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 Amanda Menezes de Andrade Ribeiro, Coordenador(a)-Geral de Desenvolvimento da Polí�ca de Financiamento ao
Esporte, em 26/11/2020, às 18:47, 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 Leonardo da Cunha de Mendonça Castro, Diretor(a) de Incen�vo e Fomento ao Esporte, em 26/11/2020, às 23:51,
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 9166215 e o código CRC
EB3057A7.

Referência: Processo nº 58701.006758/2014-48 SEI nº 9166215

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

