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PROJETO: REAÇÃO FAIXA PRETA E EDUCAÇÃO - CUIABÁ - ANO I 
PROCESSO: 71000.051863/2019-10 

ANEXO I 
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

  

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO 

 
1.1 Resultados e Indicadores 

 

Metas Resultados esperados Resultados Obtidos 

- Aprimoramento dos 
profissionais envolvidos 
no projeto. 

A. Realizar reuniões 
pedagógicas a fim de melhorar o 
desempenho dos profissionais. 

B. Algumas reuniões já foram realizadas 
e é possível notar pelos depoimentos dos 
alunos o quanto os profissionais 
envolvidos são dedicados às funções. 

- Contribuir para 
transferência dos valores 
do judô para o 
desenvolvimento  dos 
beneficiados. 

A. Atuar de forma que os 
beneficiados incorporem os 
valores do judô no seu dia a dia. 

B. Através das avaliações dos 
comportamentos dos alunos, é visível 
que estão aprendendo os valores e 
aplicando-os no cotidiano. 

- Atender no mínimo 80% 
dos beneficiados do 
projeto matriculados no 
sistema público de ensino.  

A. Atender, pelo menos, 960 
alunos que sejam estudantes de 
escolas do sistema público de 
ensino. 

B. Atualmente são 97,46% de 
beneficiários que estudam da rede 
pública de ensino. 

- Promover o acesso e a 
participação de meninas e 
mulheres no esporte, 
considerando 30% do 
público atendido. 

A. Participação de 30% de 
meninas nas atividades 
esportivas. 

B. Atualmente o projeto atende 30,38% 
de meninas. 

 
1.2 Principais Indicadores 

 

Indicadores de Processo  Descrição da Evolução do Indicador  

A. Participação nas reuniões pedagógicas mensais. 100% cumpridos. 

B. Participação nas atividades educacionais do projeto, bem como 
controle de assiduidade e pontualidade nos treinos. 

100% cumpridos. 

C. Participação nas atividades esportivas de no mínimo 80% 
crianças e adolescentes matriculados no sistema público de 
ensino. 

100% cumpridos. 

D. Participação de 30% de meninas nas atividades esportivas. 100% cumpridos. 
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1.3 Acessibilidade para pessoas idosas e portadores de deficiência 
 
Apesar de não atender idosos e pessoas com deficiência (PCD) como público-alvo, o projeto 
proporciona condições de acessibilidade para estes, com base no art. 16 do decreto 6.180/07. 

 

2. COMPROVANTE DE EXECUÇÃO 

 
Anexo a esta prestação de contas parcial, encaminhamos fotos e relatórios das ações desenvolvidas 
pelo projeto. 

 

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 
Com referência às estratégias de ação, ao cronograma de execução física e ao orçamento analítico, 
temos a comentar: 
 
 ATIVIDADE FIM 

 
5 – HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 

Na primeira compra de lanches para as atividades diárias do projeto o fornecedor emitiu a nota 
fiscal com um erro no valor. A correção da NF e a devolução do valor cobrado a mais foi 
realizada em 28/06/2021. 

 
 ATIVIDADE FIM E ATIVIDADE MEIO 

 
2 – ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06: 
 

Parte do salário da colaboradora Jeniffer Caroline Souza Oliveira é pago diretamente pelo 
Instituto Reação. Sendo assim, após o pagamento das guias de impostos é feito o reembolso do 
valor para a conta do projeto. 

 
 

4. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 
De acordo com as etapas do projeto, considerando a execução do projeto de Janeiro/2021 até 
Maio/2021 (05 meses), temos os seguintes comentários: 
 
4.1 – Na Elaboração do Projeto 
No aspecto geral, a elaboração deste projeto foi mais bem realizada do que os anteriores, em 
razão também do contato mantido com a Comissão para maiores esclarecimentos. E assim, 
foram aprovados os recursos que são de suma importância para a realização desse trabalho 
com o melhor aproveitamento. 
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4.2 – Na Aprovação do Projeto 
O projeto foi aprovado no valor de R$ 1.216.179,60 (hum milhão duzentos e dezesseis mil 
cento e setenta e nove reais e sessenta centavos), com a publicação em DOU em 22/11/2019. 
 
4.3 – Na Captação de Recursos 
O projeto captou o valor de R$ R$ 1.022.650,00 (hum milhão vinte e dois mil seiscentos e 
cinquenta reais).  
 
4.4 – Na ATO 
Após análise técnica orçamentária o valor do projeto ficou em R$ 1.015.251,68 (hum milhão 
quinze mil duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos). 
 
4.4 - Na Execução do Projeto  
O projeto está sendo executado parcialmente entre os meses de Janeiro/2021 até Maio/2021 
(05 meses). O termo de compromisso foi assinado em 23/12/2020 com vigência até dia 
23/12/2021. 
  
Foi solicitado e aprovado o primeiro remanejamento de recursos para esse projeto, com 
utilização dos rendimentos de aplicação financeira. O plano de trabalho em vigor ficou no 
valor total de R$ 879.241,34 (oitocentos e setenta e nove mil duzentos e quarenta e um reais 
e trinta e quatro centavos). 

 

5. CONCLUSÃO 

 
Com a aprovação do projeto através da Lei de Incentivo ao Esporte foi possível estabelecer novas 
parcerias com a iniciativa privada, além de melhoras significativas em algumas áreas: 
 
 Desenvolvimento de valores e novas capacidades do público beneficiado;  
 Despertar o interesse dessas crianças e dos jovens no esporte e incentivar a prática como 

forma de alcançar novos objetivos; 
 Incentivar os estudos contínuos associados à prática esportiva; 
 Possibilitar melhores condições de treinamento e desenvolvimento técnico na modalidade de 

judô. 
                    

Rio de Janeiro, 19 de Agosto de 2021. 
 
 
 


