
MINISTÉRIO DA CIDADANIA
PARECER Nº 723/2021/SEESP/SENIFE/CGDPE-PCF
PROCESSO Nº 58000.106182/2017-68
INTERESSADO: LIGA NACIONAL DE BASQUETE-LNB

ANÁLISE DE PROJETO

PARECER DE CUMPRIMENTO DE OBJETO - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

                                                                  

PROCESSO: 58000.106182/2017-68

PROPONENTE: Liga Nacional de Basquete

PROJETO: Jogo das Estrelas II

MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA: Rendimento

MODALIDADE: Basquetebol

CNPJ: 10.435.803/0001-22

LOCAL (CIDADE/UF) DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: São Paulo-SP (doc.9768220)

VALOR APROVADO: R$ 948.686,92

VALOR CAPTADO: R$ 904.044,73

VALOR APROVADO NO PLANO E TRABALHO AJUSTADO: R$ 913.253,70

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE: Solange Souza dos Santos

 

1. INTROITO 

1.1. 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 424/2020, porém a análise técnica será procedida com embasamento na Portaria nº 424, de
22 de junho de 2020.

2. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

 

DOCUMENTO OBSERVAÇÃO

Termo de Compromisso (doc. 9700622)

Valor: R$ 871.474,23
Valor liberado: R$ 871.474,23
Data de início: 22/02/2021
Data fim: 02/06/2021

1º Remanejamento de recursos entre as ações (doc. 9820498) Protocolado em 17/03/2021(doc. 9820498).
Parecer favorável, valor aprovado R$ 426.602,00

Visita técnica (doc. 9836108)

Visita realizada por Amanda Menezes e Solange Souza, no
dia 19/03/2020.  Foi possível verificar durante a visita, que os
atletas estavam treinando, verificou-se ainda as logos do
Governo em todos os paineis de Led e na base da tabela e no
Backdrop, destaca-se que o evento será transmi�do pela TV cultura
integral e parte no YouTube. O projeto atende o previsto em seu
objeto, comprovando que houve a aquisição de uniformes, compra
de passagens áreas aos atletas, hospedagem, montagem da
estrutura para realização do evento e a contratação de serviço de
UTI, conforme estabelecido no plano de trabalho aprovado.

3. DA ANÁLISE

3.1. 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 organizar e realizar o Jogo das Estrelas, promovendo o Campeonato Nacional de Basquetebol através
de ações posi�vas que possam dar maior visibilidade a modalidade, ofertando maior possibilidade de lazer e recreação ao público em geral. Dessa
forma esperamos aumentar a popularidade do Basquetebol nacional, melhorando sua capilaridade principalmente junto ao público mais jovem e
resgatando o gosto pelo Basquetebol no tocante ao público mais idoso.

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

3.3. Informa-se que o RCO foi entregue em, 07/06/2021, dentro do prazo estabelecido no art. 71 da Portaria 424/2020 e assinado pelo
Presidente/Representante legal da en�dade, bem como foram juntados  relatório fotográfico, reportagens, matérias, e demais documentações que
foram u�lizadas para a elaboração deste parecer.

3.4. Ressalta-se que, 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. 10438564, págs. 14-29

Relação de pessoal contratado. doc. 10438564, pág. 31



Relação de beneficiários. doc. 10438564, págs. 33-34; 15-16

Relatórios de receitas e despesas, de execução �sico-financeira e de pagamentos. doc. 10438564, págs. 36-47/162-
163

Cópia do extrato da conta bancária específica (Agência nº 4093-2, conta CAPTAÇÃO nº28221-9 ,
conta MOVIMENTO nº28221-9), desde o dia do recebimento dos recursos até a data do úl�mo
pagamento.

doc. 10438564, págs. 50-78/ 119-
123

Demonstra�vo de rendimentos das aplicações. doc. 10438564, págs. 80-117/126-
160/167

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. 10482902, pág. 3-5

Cópia dos documentos comprobatórios das despesas, acompanhados dos documentos constantes
dos ar�gos arts. 47 a 55. doc. 10438564, pág. 165-608

Comprovante de divulgação e execução do PDLIE. doc. 10482902, pág. 12-17; 27-64
Calendário atualizado de eventos  ou de a�vidades realizadas. doc. 10482902, pág. 7-10; 18-21; 
Fotografias e reportagens que comprovem a realização do projeto. doc. 10482902, pág. 12-17; 27-64

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

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

 
METAS QUALITATIVAS

Previstas (doc. 7009058, págs. 15) Resultado alcançado

Contribuir para a divulgação e promoção da modalidade de
Basquetebol.
 
Indicadores: Público presente no ginásio e audiência televisiva.
 
Verificadores: Borderô com público presente e relatório de
audiência do Ibope.

Foi apresentado pelo proponente, no relatório do cumprimento
do objeto (doc. 10438564, págs. 14-29), os resultados ob�dos
durante a execução do projeto, indicando que o evento foi
transmi�do via TV, dando visibilidade e promovendo a
modalidade para mais de 325 mil pessoas. 
Por conta da pandemia, não houve público presente nas
compe�ções. 
Diante ao exposto, conclui-se que a meta foi a�ngida.
 

Es�mular um maior engajamento do público com o basquete nas
redes sociais.
 
Indicadores: Acessos ao Facebook, Instagram e Twi�er da Liga
Nacional de Basquete (LNB).
 
Instrumento de Verificação: Relatório fornecido pela Rede Social
com número de acessos no período de realização do evento.

Foi apresentado pelo proponente, no relatório do cumprimento
do objeto (doc. 10438564, págs. 14-29), os resultados ob�dos
durante a execução do projeto, indicando a transmissão do
evento via redes sociais, dando visibilidade e promovendo a
modalidade para mais de 230 mil pessoas. 
Diante ao exposto, conclui-se que a meta foi a�ngida.

Es�mular a prá�ca despor�va para crianças e adolescentes com
os consequentes bene�cios dessa prá�ca.
 
Indicadores: Par�cipação de crianças e adolescentes na clínica
técnica.
 
Instrumento de Verificação: Número de fichas de inscrições
preenchidas por crianças e adolescentes na clínica técnica.

Foi apresentado pelo proponente, no relatório do cumprimento
do objeto (doc. 10438564, págs. 14-29), os resultados ob�dos
durante a execução do projeto, indicando que o es�mulo foi feito
através de redes sociais, indicando ainda a par�cipação de mais
de 325 mil usuários durante o evento. 
Por conta da pandemia, não houve público presente nas
compe�ções. 
Diante ao exposto, conclui-se que a meta foi a�ngida.
 

METAS QUANTITATIVAS
Previstas (doc. 6612687, págs. 17) Resultado alcançado

Organizar um jogo de basquete com a par�cipação dos 12
melhores atletas brasileiros e dos 12 melhores atletas
estrangeiros par�cipantes do NBB.
 
Indicador- Votação do público para definição dos 24 melhores
atletas NBB (12 estrangeiros + 12 brasileiros).
 
Verificador - Percentual de votos recebidos por cada atleta.

Foi apresentado pelo proponente, no relatório do cumprimento
do objeto (doc. 10438564, págs. 14-29),os resultados ob�dos
durante a execução do projeto, assim como a tabela de votos
realizados em votação para organização da equipe do jogo das
estrelas, indicando a par�cipação de 3 atletas de cada equipe, o
assistente técnico e o técnico de 16 equipes nas votações. 
Diante ao exposto, conclu-se que a meta foi a�ngida.

Organizar um Torneio de 3 pontos com 06 atletas de diferentes
equipes e que se destacam no NBB nesse quesito.
 
Indicador - Percentual de aproveitamento nos arremessos de 03
pontos na compe�ção.
 
Verificador - Esta�s�ca de aproveitamento de 03 pontos em
todos os jogos disputados no NBB até a realização do evento.

Por meio da documentação apresentada foi possível verificar que
houve a realização de torneio de 03 pontos com 08 atletas de
diferentes equipes do NBB. Do total de 250 bolas arremessadas
no torneio foram 142 bolas conver�das, resultando
aproveitamento de 0,568.
Comparados com o NBB 2020/2021 foram feitos 5.116
arremessos de 03 pontos conver�dos em total de 14.789
tenta�vas, resultando um aproveitamento de 0,346, (doc.
10438564, págs. 24-25). 
Diante ao exposto, conclui-se que a meta foi a�ngida.

A�ngir 1.000 visualizações da campanha de incen�vo à prá�ca do
basquete no Brasil.
 
Indicador - Número de visualizações na rede social Youtube e
Facebook.

Foi apresentado pelo proponente, no relatório do cumprimento
do objeto (doc. 10438564, págs. 14-29), a relação de metas e
resultados ob�dos durante a execução do projeto, indicando um
total de 417 mil visualizações nas redes sociais até o dia
01/06/2021. 



 
Verificador - Relatório fornecido pelas redes sociais com números
de acessos no período de realização do evento.

Por conta da pandemia, não houve público presente nas
compe�ções. 
Diante ao exposto, conclui-se que a meta foi a�ngida.
 

3.7. Mediante documentação apresentada, verificou-se que o Projeto proporcionou visibilidade à modalidade do basquetebol, através de
ações posi�vas, dando grande repercussão ao evento nos meios de comunicação, audiências televisivas e mídias digitais, sendo um instrumento
importante para a massificação do esporte e futuro crescimento no número de pra�cantes.

3.8. Quanto ao Plano de Divulgação da Lei de Incen�vo ao Esporte, foi verificado em registro fotográficos (doc. 10482902, pág. 51-63), 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: Backdrop, conforme previsto no PDLIE (doc. 9700254, pág. 17), e conforme estabelecido no arts. 94 e 96 da
Portaria 424/2020.

3.9. Em relação aos beneficiários, constata-se que, de acordo com o pactuado eram previstos 277 (doc. 6612687, pág. 11) beneficiários e foi
verificado o atendimento de 166 beneficiários diretos, entre atletas e crianças par�cipantes de clinica técnica (doc. 10438564, págs. 33-34; 14-14),
totalizando 59,92% do total oferecido.

3.10. Com relação ao local de execução, cumpre informar que foi verificado a realização no local previsto - Complexo Despor�vo Constâncio Vaz
Guimarães (Ginásio do Ibirapuera) SP São Paulo Paraíso Manoel da Nóbrega Cep: 04001-084/Fone: (11) 3887-3500 (doc. 10482902, pág. 27-64).

3.11. 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.

4. CONCLUSÃO

4.1. 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.

4.2. 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 acordo. À consideração do Sr. Secretário Nacional 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

Secretário Nacional de Incen�vo e Fomento ao Esporte

Documento assinado eletronicamente por Solange Souza dos Santos, Coordenador(a), em 01/07/2021, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .

Documento assinado eletronicamente por Amanda Menezes de Andrade Ribeiro, Coordenador(a)-Geral de Desenvolvimento da Polí�ca de
Financiamento ao Esporte, em 01/07/2021, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .

Documento assinado eletronicamente por Leonardo da Cunha de Mendonça Castro, Secretário(a) Nacional de Incen�vo e Fomento ao Esporte, em
01/07/2021, às 19:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da
Presidência da República. .

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.cidadania.gov.br/sei-auten�cacao , informando o código verificador 10466560 e
o código CRC DACA5732.

Referência: Processo nº 58000.106182/2017-68 SEI nº 10466560

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


MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE

Prestação de Contas Final da Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Polí�ca de Financiamento ao
Esporte  

 
OFÍCIO Nº 951/2021/SEESP/SENIFE/CGDPE-PCF/MC

Brasília, 05 de julho de 2021.

A Sua Senhoria o (a) Senhor (a)

SERGIO BARBOSA DOMENICI

Procurador da LIGA NACIONAL DE BASQUETE

E-mail: sergio.domenici@lnb.com.br; paulo.bassul@lnb.com.br; giovana.romano@lnb.com.br;
gilmar.gomes@lnb.com.br

 

Assunto: Prestação de Contas Final do Cumprimento do Objeto do projeto "Jogo das Estrelas II" -
Aprovada. 

Processo nº  58000.106182/2017-68

              

Prezado (a) Senhor (a),

 

1. Informa-se que a prestação de contas final quanto à execução �sica, ao a�ngimento das
metas e ao cumprimento do objeto, foi avaliada e APROVADA por esta Coordenação-Geral, cuja cópia do
Parecer, segue em anexo.

2. Ressalta-se que a análise quanto aos aspectos financeiros será procedida pela
Coordenação Geral de Prestação de Contas do Ministério da Cidadania, conforme expresso no Art. 80 da
Portaria nº 424, de 22 de junho de 2020.

3. Maiores esclarecimentos poderão ser ob�dos pelo seguinte endereço eletrônico:
pcf.senife@cidadania.gov.br.

 

Atenciosamente,

 

 

SOLANGE SOUZA DOS SANTOS 

Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por Solange Souza dos Santos, Coordenador(a), em
06/07/2021, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.cidadania.gov.br/sei-

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


auten�cacao , informando o código verificador 10534194 e o código CRC 92D1A20D.

Esplanada dos Ministérios, Bloco 'A' - Bairro Zona Cívico-Administra�va - Brasília/DF - CEP 70054-906 -
www.cidadania.gov.br   

58000.106182/2017-68 -
SEI nº 10534194  

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

