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MINISTÉRIO DA CIDADANIA

PARECER Nº 346/2021/SEESP/DIFE/CGDPE-PCF
PROCESSO Nº 58000.010805/2016-17
INTERESSADO: Liga Nacional de Basquete

ANÁLISE DE PROJETO

PARECER DE CUMPRIMENTO DE OBJETO - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

                                                                  

PROCESSO: 58000.010805/2016-17

PROPONENTE: Liga Nacional de Basquete

PROJETO: Novo Basquete Brasil

MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA: Rendimento

MODALIDADES: Basquetebol

CNPJ: 10.435.803/0001-22

LOCAL (CIDADE/UF) DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: Belo Horizonte/MG,  Brasília/DF, São Paulo/SP, Joinville/SC, Rio de Janeiro/RJ, São José dos
Campos/SP e  Fortaleza/CE. (doc. 4036906, págs. 5-7)

VALOR APROVADO: R$ 1.530.129,96

VALOR CAPTADO: R$ 898.000,00

VALOR AJUSTADO: R$ 897.909,21 

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 269/2018, 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. 4037239)

Valor: R$ 897.909,21

Valor liberado: R$ 808.690,90 (doc. 4037302)
Data de início: 11/10/2018
Data fim: 31/10/2019

Prestação de Contas Parcial (doc. 4038532)

Protocolada em 25/04/2019.

Parecer favorável

Valor liberado R$ 115.686,84 (doc. 4218124)

 

DA ANÁLISE

 

Trata a presente de análise de prestação de contas do cumprimento do objeto apresentada em decorrência da celebração do Termo de Compromisso nº 1611857-
03/2018/CGDPE/EXC/CGDPE/DIFE/SECEX -SEI, supramencionado, cujo o objeto é viabilizar a realização do campeonato NBB (Novo Basquete Brasil) para os
Clubes participantes na temporada 2018/2019.

Esclarece-se que esta se restringe apenas à análise dos resultados alcançados com a execução física e atingimento dos objetivos do projeto, razão pela que
todas as considerações referentes à execução financeira fica a cargo da Coordenação-Geral de Prestação de Contas - CGPC.

Informa-se que o RCO foi entregue em, 07/10/2019, dentro do prazo estabelecido no art. 71 da Portaria 424/2020 e assinado pelo Presidente/Representante legal da
entidade, bem como foram juntados relatório fotográfico, reportagens, matérias, e demais documentações que foram utilizadas para a elaboração deste parecer.

Ressalta-se que, a prestação de contas final está instruída com seguintes documentos:

DOCUMENTOS ANALISADOS PÁGINAS
Relatório de cumprimento do objeto, que mencionará os resultados esperados e atingidos, os
objetivos previstos e alcançados e a repercussão da iniciativa na comunidade e no
desenvolvimento do esporte.

doc. 5973645, págs. 11-19

Relação de pessoal contratado. doc. 5976324, págs. 77-87
Relação de beneficiários. doc. 5975469 , págs. 363-369, 
Relatórios de receitas e despesas, de execução físico-financeira e de pagamentos. doc. 5973645 , págs. 51-65, 151-185



Cópia do extrato da conta bancária específica (Agência nº 1744 -2, conta CAPTAÇÃO nº
26632-9, conta MOVIMENTO nº 24219-5), desde o dia do recebimento dos recursos até a
data do último pagamento

doc. 5973645 , págs. 67-150

Demonstrativo de rendimentos das aplicações.
Comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, mediante GRU ou comprovante de
transferência dos recursos de que trata os arts. 59 e 60 doc. 5973645 , págs. 22-49

Cópia dos documentos comprobatórios das despesas, acompanhados dos documentos
constantes dos artigos arts. 47 a 55.

doc. 5973645 , págs. 187-400, 5973825, 5974005,

5974167, 5974335,5974473, 5974854, 5975100,

5975334, 5975469, págs. 1-361, 5976324, págs. 91-
400, 5976606, 5976849

Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da Lei de Incentivo ao
Esporte. Não se aplica.

Comprovante de divulgação e execução do PDLIE. doc. 4037317, págs. 117-123
Fotografias e reportagens que comprovem a realização do projeto. doc. 10032790

Após análise da documentação juntada pelo proponente, constatou-se a presença de todos os documentos supracitados. Porém, não foi verificado na documentação
apresentada na prestação de contas final fotos com a divulgação e execução do PDLIE e fotografias e reportagens que comprovem a realização do projeto.  As
fotografias e reportagem citadas, foram retiradas da internet e a comprovação da divulgação do PDLIE, são fotografias que foram apresentadas na prestação de
contas parcial. 

Abaixo, segue as considerações desta área técnica em relação às metas executadas:

 

METAS QUALITATIVAS
Previstas (doc. 4036906, págs. 19-21) Resultado alcançado

Meta 1: Realizar um campeonato nacional masculino forte e
competitivo, com os times do país que disputam o NBB;
Verificador: Tabela de Jogos.

Indicador: Número de jogos realizados na competição.

 

Através do relatório de cumprimento do objeto e da tabela de
jogos,  docs. 5973645, págs. 15, 5976147, págs. 23-33, verificou-se que a
meta foi atingida, pois foi realizado um campeonato nacional masculino
forte e competitivo, com os times do país que disputam o NBB, dos 229
jogos previstos para a competição, foram executados 218 jogos para cumprir
a realização da competição.

 

Meta 2: Possibilitar o crescimento técnico dos atletas brasileiros;
Verificador: Ficha de Inscrição dos atletas.

Indicador: Número de atletas brasileiros inscritos na competição.

Através do relatório de cumprimento do objeto e das lista atletas brasileiros,
docs. 5973645, págs. 15, 5975469 , págs. 363-369, 371-385, 387-391, 393-
400, 5976147, págs. 1-21, verificou-se que a meta foi atingida, pois o projeto
possibilitou o crescimento técnico dos atletas brasileiros, visto que foram
inscritos 217 atletas brasileiros participantes do NBB 2018/2019.

Meta 3: Descobrir e incentivar novos talentos;

Verificador: Ficha de Inscrição dos atletas.

Indicador: Número de atletas até 22 anos envolvidos na competição.

Através do relatório de cumprimento do objeto e das lista atletas brasileiros,
docs. 5973645, págs. 15, 5975469 , págs. 363-369, 371-385, 387-391, 393-
400, 5976147, págs. 1-21, verificou-se que a meta foi atingida, tendo em
vista que 42% dos atletas inscritos no NBB 2018/2019, eram menores de 22
anos.

Meta 4: Massificar e popularizar a modalidade através da realização
de uma competição forte de abrangência nacional. Verificador:
Ficha de inscrição das equipes.

Indicador: Número de unidades da federação participantes da
competição.

Através do relatório de cumprimento do objeto, doc. 5973645, págs. 17,
verificou-se que a meta foi atingida, pois foi massificado e popularizado a
modalidade por meio da realização de uma competição forte de abrangência
nacional, o campeonato representa 5 unidades federativas: São Paulo tinha
54% das equipes participantes; Rio de Janeiro tem 23%; Ceará tem 8%;
Santa Catariana tem 8% e Minas Gerais tem 8%.

Meta 5: Ampliar a visibilidade nacional do basquete masculino.
Verificador: Controle de transmissões.

Indicador: Número de jogos transmitidos pela TV e pela WEB.

Através do relatório de cumprimento do objeto, doc. 5973645, págs. 17,
verificou-se que a meta foi atingida, tendo em vista que somente do NBB
CAIXA, foram 161 jogos transmitidos ao vivo num total de 218 no
campeonato, chegando a mais de 60% dos jogos na televisão ou no
streaming, um recorde do campeonato. Verificou-se dados sobre todas as
184 transmissões, foram 10 jogos transmitidos simultaneamente pela BAND
e demais emissoras de TV Fechada e/ou Facebook, incluindo abertura, o
Jogo das Estrelas, duas semifinais e quatro os jogos das Finais.

METAS QUANTITATIVAS
Previstas (doc. 4036906, pág .21) Resultado alcançado

Meta 1: Realizar o Campeonato Brasileiro de Basquete (NBB) com
14 times masculinos;

Verificador: Ficha de inscrição das equipes.

Indicador: Número de equipes inscritas na competição.

Através do relatório de cumprimento do objeto, docs. 5973645, pág.
14, verificou-se que Campeonato Brasileiro de Basquete (NBB) teve 14
times, sendo eles: Bauru Basket (SP); Botafogo (RJ); Basquete Cearense
(CE); Brasília (DF); Corinthians (SP); Flamengo (RJ); Franca (SP); Joinville
(SC); Minas Ténis Clube (MG); Mogi das Cruzes (SP); Paulistano (SP),
Pinheiros (SP), São José Basketball (SP) e Vasco da Gama (RJ).

Sendo assim, conclui-se pelo cumprimento da meta.
Meta 2: Possibilitar a participação na competição de 280 atletas, 84
membros de comissão técnica;

Verificador: Ficha de Inscrição dos atletas/comissão técnica.

Indicador: Número de atletas e membros da comissão técnica
relacionados pelas equipes.

Através da  listagem de atletas e comissão técnica, docs. 5975469 , págs.
393-400, 5976147, págs. 1-21, verificou-se que houve 359 participantes,
entre atletas e membros da comissão técnica.

Desta forma conclui-se que a meta foi atingida.

Meta 3: Envolver na competição 32 árbitros, 90 oficiais de mesa e
60 oficiais de estatística;

Através do relatório de cumprimento do objeto e súmulas dos jogos e
relação de pessoal contratado, doc. 5973645, págs. 19, 5976324, págs. 77-
87, 5976147, págs. 35-400, 5976324, págs. 1-73, verificou-se que a meta foi



Verificador: Súmulas e escalas dos jogos.

Indicador: Número de árbitros, oficiais de mesa e operadores de
estatística escalados para atuar nos jogos.

atingida, tendo em vista que o projeto envolveu na competição 170
profissionais, entre árbitros, oficiais de mesa e oficiais de estatística.

Meta 4: Realizar um mínimo de 211 jogos e um máximo de 229
jogos;

Verificador: Súmulas dos jogos.

Indicador: Número de jogos realizados na competição

Através do relatório de cumprimento do objeto e das súmulas dos jogos,
docs. 5973645, págs. 19, 5976147, págs. 35-400, 5976324, págs. 1-73,
verificou-se que a meta foi atingida, tendo em vista que foram realizados
218 jogos.

Meta 5: Levar mais de 300 mil pessoas durante todos os jogos.
Verificador: Borderôs dos jogos.

Indicador: Média de público da competição apurada nos borderôs
entregues ao final de cada partida, multiplicado pelo número de jogos
realizados.

Através do relatório de cumprimento do objeto, docs. 5973645, pág.
19, verificou-se que o público total presente na competição foi de 287.153
pessoas. Desta forma, conclui-se que a meta foi atingida.

 

 

Mediante documentação apresentada, verificou-se que o Projeto proporcionou a realização do Campeonato NBB — Temporada 2018/2019, informa-se que, este
campeonato contribuiu ativamente para o crescimento do basquete brasileiro, proporcionou melhores condições de prática a equipes e seus jogadores.

Observou-se ainda, que houve a participação de 14 clubes, com a realização de 218 jogos.

Quanto ao Plano de Divulgação da Lei de Incentivo ao Esporte, foi verificado em registro fotográficos, doc. 4037317, págs. 117-123, que houve a exposição do selo
da Lei de Incentivo ao Esporte com a inserção da Bandeira Nacional, e as marcas da Secretaria Especial do Esporte, Ministério da Cidadania e Governo Federal nos
itens, adesivo piso da quadra, site da liga nacional de basquete, conforme previsto no PDLIE, doc.4037164, pág. 3.

Constata-se que, de acordo com o pactuado eram previstos 550 beneficiários, doc. 4036906, pág. 7, e foi verificado na relação de beneficiários diretos, doc. 5975469 
, págs. 363-369, o atendimento de 175 beneficiários. Porém, ressalta-se que nesta relação, o proponente coloca a observação relacionada aos "Jogadores e Comissão
Técnica", nela ele informa que o "Relatório de listagem Jogadores e Comissão Técnica", encontra-se acostado aos docs. 5975469 , págs. 393-400, 5976147, págs. 1-
21, que consta o quantitativo total de 359 Jogadores e Comissão Técnica, ou seja, 65% do quantativo total estabelecido no plano de trabalho aprovado.

Com relação ao local de execução, cumpre informar que foi verificado a realização no local previsto, docs. 5973645, pág. 14 - 1 - Arena Minas Tênis
Clube/MG Lourdes da Bahia, 2244 CEP: 30160-012 – Belo Horizonte/MG, 2 - ASCEB/DF SGAS 903/904 – Asa Sul CEP: 70390-035 – Brasília/DF, 3 - Ginásio
Antônio Prado Junior/SP, Jardim América – Colômbia, 77 CEP: 01438-000 – São Paulo/SP, 4 – Centreventos Cau Hansen/SC Av. José Vieira, 315 – América
CEP: 89204-110 – Joinville/SC, 5 – Ginásio de São Januário/RJ General Almerio de Moura, 131 – Vasco da Gama CEP: 20921-060 – Rio de Janeiro/RJ, 6 –
Ginásio Lineu de Moura/SP Travessa Cesar Leite, 20 – Centro CEP: 12245-800 – São José dos Campos/SP, 7 – Ginásio Oscar Zelaya/RJ Av. Venceslau Brás, 72
– Botafogo CEP: 22290-140 – Rio de Janeiro/RJ, 8 – Ginásio Wlamir Marques/SP R. São Jorge, 777 – Tatuapé CEP: 03178-200 – São Paulo/SP, 9 – Ginásio
Henrique Vilaboin/SP Hans Nobiling, s/nº - Jardim Europa CEP: 01455-060 – São Paulo/SP, 10 – Parque Olímpico da Barra/RJ Av. Embaixador Abelardo
Bueno – Barra da Tijuca CEP: 22775-039 – Rio de Janeiro/RJ, 11 – Ginásio Municipal de Esportes de Mogi das Cruzes – Hugo Ramos/SP Rua Professor Ismael
Alves dos Santos, 560 CEP: 08773-550 – Vila Mogilar/SP,  12 – Ginásio Municipal de Esportes Pedroção/SP Campos Sales – Centro CEP: 14400-710 –
Franca/SP, 13 – Ginásio Panela de Pressão/SP Rua Benedito Eleutério – Vila Pacífico CEP: 17050-370 – Bauru/SP, 14 – Ginásio Paulo Sarasate/CE Rua
Ildefonso Albano, 2050 – Dionísio Torres CEP: 60115-000 – Fortaleza/CE.

Assim, diante da análise dos documentos apresentados, entende-se que comprovam o cumprimento do objeto, quantitativo de beneficiários atendidos e o atingimento
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 entidade
quando da Prestação de Contas Final, conclui-se pela APROVAÇÃO quanto à execução física, ao atingimento das metas e ao cumprimento do objeto.

Isto posto, sugere-se remeter ao Proponente ofício 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 Política de Financiamento ao Esporte.

 

 

SOLANGE SOUZA DOS SANTOS

Coordenadora de Projetos

 

De acordo. À consideração do Diretor do Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte.

 

 

AMANDA MENEZES DE ANDRADE RIBEIRO

Coordenadora-Geral de Desenvolvimento da Política de Financiamento ao Esporte

 

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



 

 

LEONARDO DA CUNHA DE MENDONÇA CASTRO

Diretor do Departamento Incentivo e Fomento ao Esporte
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Documento assinado eletronicamente por Solange Souza dos Santos, Coordenador(a) de Projetos, em 22/04/2021, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília, com
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