
RELATORIO CONCLUSIVO DA ANALISE DA ExEcucAo DO CONTRATO DE
GESTAO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAcAO

Processo Administrativo: 102065/2017

Contrato n°: 162/2018

Vigencia: 15/03/2018 a 15/03/2023

Análise do exercIcio de 2021

PerIodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Contratada: Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto.

Objeto: Administraçao, gerenciamento e operacionaiizaçao das atividades esportivas e
de lazer desenvolvidas nas unidades centrais correspondentes ao centro poliesportivo do
Altos de Santana, centro poliesportivo do Campo dos Alemães e ao centro poliesportivo
do Jardim Cerejeiras e das unidades a cada urn deles associadas e atividades correlatas
de manutencao nas unidades centrais perrnissionadas e de servicos de apoio nas
unidades associadas.

Comissão de Avaliaçao e Acompanhamento:

Fernando César Vales - Diretor
Alvaro Francisco Santos Pivetta - Chefe
Adriano Uchôas Américo - Supervisor
Inane Andressa Martinez Rebolo Nogueira - Supervisora
Rosana Pereira Domiciano Moura - Chefe
Cleyre Carmen de Lima - Supervisora
Renata Luiza Silva de Oliveira - Gestora de Contratos

A Comissão de Avaliaçao tern por objetivo acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto
do Contrato de Gestão para 'Administracao, gerenciamento e operacionalizacao das
atividades esportivas e de lazer e atividades correlatas de manutencao no municIplo de
São José dos Campos", conforme cláusula 6.1 do contrato.

Este relatório tern por finalidade analisar os aspectos administrativo, técnico e financeiro e
comparativo das metas propostas e os resultados alcançados no perlodo de referenda,
de acordo corn as diretnizes do Edital de Chamamento n° 001/SEQV/2017, em
conformidade corn as metas quantitativas e qualitativas constantes no Piano de Trabaiho
do Contrato de Gestão n° 162/2018. Segue a relacao dos itens analisados.
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1. Avaliacao Administrativa e Financeira

A Organ izacao Social apresentou, apOs o recebirnento de cada parcela, de acordo corn o
repasse efetuado pela CONTRATANTE, a prestacao de contas das despesas efetuadas
no perlodo, que foram analisadas e aprovadas pela Secretaria de Esporte e Qualidade de
Vida e pela Divisão de Contabilidade da Secretaria de Gestão Adrninistrativa e Financas
conforrne dernonstrativo:

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$ 3.439.07153

REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO 2021 R$ 23.655.476,39

APLICAçAO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS R$ 201.786,70

VALOR COMPROVADO NO EXERCICIO 2021 R$ 20.652.375,78

TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO 2021 R$ 27.296.334,62

VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO R$ 0,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLIcAçAo NO EXERCFCIO SEGUINTE
(2022) R$ 6.643.958,84

2. Método de Avaliação do Relatóriô Conclusivo e Análise dos Indicadores

Para essa prestacao de contas foi analisado o relatOrio anual ern relacao ao Piano de
lrabalho aprovado no ato da formalizacao do contrato. Os dados de atendirnento
apresentados resuitam dos reiatórios rnensais realizados pelos instrutores, Professores e
Coordenadores das Unidades Esportivas. A Pesquisa de Satisfacao resulta das
inforrnacoes contabilizadas a partir de forrnulário especIfico preenchido mensaimente
pelos munIcipes atendidos em diferentes atividades.

Os dados referentes a esse docurnento foram retirados do RelatOrio Anual de Atividades e
Atendimento do Contrato de Gestão 162/2018 do perlodo de 01/01/2021 a 31/12/2021, Os

quais foram analisados e aprovados pela Cornissão de Avaliacao e Acompanhamento,
cabendo nesse momento urna análise posteriori dos dados corn finalidade de prestacao
de contas. Alérn dos relatórios e formulários, o trabaiho desenvolvido é acornpanhado por
visitas periOdicas in loco e Reiatôrio de Controle Interno.

3.Acompanhamento Técnico nas Unidades Esportivas

Foram propostas diversas rnetas para serem desenvolvidas em diferentes frentes de
acao, visando otirnizar o acesso dos municipes a prática de atividades fIsicas, esportivas
e de lazer, conforrne reiatOrios mensais encaminhados pela Organizacao Social.
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Vale ressaltar que todas as atividades foram suspensas a partir de 18/03/2020 em virtude
da pandemia de coronavIrus (COVlD-1 9), tendo o retorno gradativo no decorrer de 2021,
sobretudo a partir do mês de setembro, conforme as fases do Piano São Paulo.

Ao longo do ano de 2022 espera-se que o atendimento seja consolidado nos projetos
desenvolvidos, corn nümeros apresentando tendência de aumento a partir da meihora de
diferentes indicadores sanitários no municIpio frente a pandemia. Segue resumo do
nümero de atendimentos e alunos no contrato durante o ano de 2021.

3.1. Projetos

Durante o ano de 2021 alguns projetos foram executados durante a vigencia do contrato,
segundo estudo de viabilidade anterior e demanda local.

Projetos Set Out Nov Dez Total

Asma - - - - -

Nadando Primeiro 734 722 1.046 1.183 3.685

Atividades FIsicas
para PCD

9 25 57 60 151

Caminhar na ATl - - - - -

Total 743 747 1.103 1.243 3.836

Durante o perlodo de 01/01/2021 a 31/12/2021 foram realizados urn total de 3.836
atendimentos por Profissional de Educacão Fisica em práticas de atividades fIsicas nos
Projetos. 0 detalhamento desses dados pode ser consultado nos relatórios mensais.

3.2. Prática Esportiva a Dependentes Qulmicos

Durante o perlodo de 01/01/2021 a 31/12/2021 forarn realizados urn total de 42
atendirnentos por Profissionai de Educacao FIsica em práticas de atividades fIsicas no
projeto em questão. 0 detalhamento desses dados pode ser consuitado nos relatOrios
mensais.

Projeto Set Out Nov Dez Total

Prática Esportiva a
11 13 14 4 42

Dependentes Quimicos
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3.3. Acöes de Práticas Esportivas

Durante o perlodo de 01/01/2021 a 31/12/2021 foram realizadas urn total de 19.507
matrIculas em diferentes modalidades em Turmas Regulares atendidas por Profissionais
de Educacao FIsica e Instrutores de Lutas de 1 a 3 vezes na semana nas Unidades
Centrais e Associadas. 0 detalhamento desses dados pode ser consultado nos relatórios
mensais.

Açäo Set Out Nov Dez

Turmas
14.489 16.154 18.900 19.507

Regulares

Durante o perlodo de 01/01/2021 a 31/12/2021 foram realizados urn total de 121.133
atendimentos em 7 diferentes frentes de acao por Profissionais de Educacao FIsica e
Instrutores, bern como a disponibilizacao de equipamentos para a prática de atividades
fisicas nas Unidades Centrais e Associadas. 0 detalhamento desses dados pode ser
consultado nos relatórios mensais.

Açao Jan Fey Mar Abr Mal Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Agendamento 219 - - - - - 380 880 2.313 2.436 4.777 3.210 14.215

CMAF - - - - - - - - 263 453 361 168 1.245

Ginástica
Laboral

- - - - - - - - 440 579 578 575 2.172

Academias
Ao Ar Livre

- - - - - - - - 9.399 14.64416.041 8.110 48.194

Esportes
1.486 2.832 3.209 3.079 3.428 2.754 3.774 5.392 5.678 8.950 6.208 6.831 53.621Radicals

Recreaçao
- - - - - - - - 309 334 520 523 1.686e Lazer

Eventos - - - - - - - - - - - - -

Total 1.705 2.832 3.209 3.079 3.428 2.754 4.154 6.272 18.40227.39628.485 19.417121.133

Durante o perlodo de 16/03/2021 a 31/12/2021 forarn realizados urn total de 1.686
atendimentos nos Programas de Recreacao e Lazer por Profissionais de Educacao FIsica
para moradores de asilos, unidades de reabilitacao e Casas do Idoso. 0 detalhamento
desses dados pode ser consultado nos relatOrios mensais. ,
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Acao Set Out Nov Dez Total

De Bern
309 334 520 523 1.686

Corn a Vida

4. indicadores das Unidades Esportivas

4.1. PIano de Aula

o pianejamento das aulas é urna ferramenta indispensávei para a organizacao pessoai
e o born andarnento das atividades, sendo urn registro de que as aulas ministradas
condizem corn as rnodalidades, faixas etárias e categorias.

Todos Os profissionais receberarn o caderno de Piano de Auia e forarn orientados a
preenché-los diariamente, portando e disponibiiizando sempre que solicitado para ser
vistado peia Coordenacao para acornpanharnento periódico.

De acordo corn o Piano de Trabaiho, visitas regulares e urn Relatório foi elaborado peia

Coordenacao atestando o acornpanhamento e vistoria técnica do trabaiho reaiizado.

4.2. Pesquisa de Satisfação

Esse mndice visa rnedir o percentuai de satisfacao dos munIcipes matricuiados e/ou
frequentadores ern turrnas regulares nas modalidades oferecidas pelas Unidades
Esportivas, Academias ao Ar Livre e Centro de Medidas e Avaliacao FIsica, considerando
o sornatôrio dos indices "ótimo e born" como satisfeitos.

Para o presente contrato considerou -se a seguinte equaçao: % de Satisfacao dos
Usuários = (NUmero de Usuários Satisfeitos / Total de Usuários Respondentes Atendidos
no Mês). A meta a ser atingida deverá resuitar em nümero major ou iguai a 80%.

Periodo Otimo Born Regular Ruim Péssimo Otimo + Born

3°Quadrimestre 89,9% 10% 0,1% 0% 0% 99,9%

o percentuai do referido perlodo foi apurado rnensalmente por regiao. A anáiise dos
dados dernonstra urn nUrnero consideraveirnente alto de rnunIcipes satisfeitos em relaçao
aos usuârios avaiiados, que sugere a quaiidade do atendirnento prestado ao rnunIcipe,
corn o percentuai atendendo a rneta estabelecida.
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5. Man utencão das Unidades Centrais

Durante o perlodo de 01/01/2021 a 31/12/2021 diversas acOes de manutencao predial
corretiva e emergencial foram executadas, tais como corte de grama, jardinagem,
paisagismo, elétrica, hidráulica, pintura, vidros, dedetizacao, entre outras. Foram 242
revitalizaçoes e reparos no decorrer do ano distribuldos em 3 diferentes unidades,
conforme tabela resumo que segue. 0 detalhamento dessas acOes pode ser consultado
nos relatórios quadrimestrais e anual.

Unidade
Cortede
Grama

.

Eletrica
.

Hidraulica Pintura Grade Dedetizaçao

Centro Poliesportivo Altos de Santana x x x x x x

Centro Poliesportivo Cam po dos Alemães x x x x x x

Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras x x x x x

6. Capacitacao de Pessoal

Dentre as metas estabelecidas para o presente Contrato de Gestao estão previstos
treinamentos e capacitaçoes periódicas 'a equipe de Profissionais, visando atualizacao,
reciclagem e constante aprimoramento do desempenho de suas funcoes. Segue
cronograma resumido das acoes realizadas em 2021, conforme relatório Anual de
Atividades e Atendimentos e de acordo com o Piano de Trabaiho vigente.

CARGOS QUANT. DATA TEMA / EVENTO PALESTRANTE
1 AUXADM/ESTADM 34 - Comunicaco ONLINE
2 AUX ADM / EST ADM 33 29/04/21 IncIuso, TEA e PCD Francisco, Sandro e equipe

3 AUX ADM / [ST ADM 27 20/08/21 Retomada e SJViva Adriano e Daniel
4 P[F/ IL! EEF 212 - Treinamento de Força ONLINE
5 PSICO LOGO 3 - Elementos da Natureza ONLINE
6 FISIOTERAPEUTA 3 - [xercIcios na Leso do LCA ONLINE
7 VARIADOS 486 * 30/08 a 02/09/21 Semana da Educaco FIsica VAR/ADDS
8 VAR/ADDS 33 05/11/21 Atendimento PCD e TEA Sandro e Francisco
9 PEE / IL / PSI / FIS / EEF 240 07/12/21 Orientaçöes Pós COVID-19 Luis Gonzaga

Cargos: Auxiliar Administrativo, Estagiário Administrativo, Profissional de Educacào Elsica,
Instrutor de Lutas, [stagiário de Educacão FIsica, Psicólogo e Fisioterapeuta.

* Nmero de participaçöes, diferente de colaboradores.

jJ
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7. Metas

Os docurnentos apresentados a equipe técnica permitern constatar a presenca dos
elernentos e objetivos proponentes no contrato vigente no que se refere ao
gerenciarnento e execucao dos servicos de atividades fIsicas, esportivas e de lazer,
considerando as diretrizes e finalidades que constarn no Piano de Trabaiho.

As metas qualitativas e quantitativas, bern corno diferentes frentes de acão propostas pela
Organizacao Social, forarn alcancadas na vigència de 01/01/2021 a 31/12/2021,
considerando as acOes realizadas nas Unidades Esportivas, conforme acompanhamento
periódico e prestacao de contas no Relatório Anual por ela elaborado.

8. Conclusão

A Cornissão de Avaliacao qualifica o trabaiho desenvolvido como satisfatOrio, urna vez
que a Organizaçao Social apresentou relatôrios de atividades que forarn aprovados ao
atender o que foi estabelecido, concluindo que diante do que foi apresentado ern
diferentes frentes de ação a contratacao se justifica e é de irnportância para a
Adrninistraçao PUblica, urna vez que realiza boa parte de atividades esportivas e lazer no
rnunIcipio, atendendo de forrna ampla as faixas etárias estabelecidas.

Página 7 de 8 I!

4
I



Comissão de Avaliacao e Acompanhamento:

Fernando César Vales
Diretor - vmnculo efetivo

Adriano Uchôas Américo
Supervisor - vInculo efetivo

Rosria Pereira Domiciano Moura
Chefe - vInculo efetivo

Renata Luiza Silva de Oliveira
Gestora de Contratos - vinculo comissão

Autoridade Competente:

Cleyre Carmen de Lima
Supervisora - vInculo efetivo

Kátia iêraMachado
Secretária de Esporte e Qualidade de Vida

Q4c
Alvaro Francisco Santos Pivetta

Chefe - vInculo comissäo

IrianeAndressa adinez olo Nogueira
Supervisora - vInculo efetivo
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