
RELATÓRIO CONCLUSIVO DA ANÁLISE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 
GESTÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Processo Administrativo: 102065/2017

Contrato n°: 162/2018

Vigência: 16/03/2018 a 15/03/2019

Análise do exercício de 2018

Período: 16/03/2018 a 31/12/2018

Contratada: Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto não 
Profissional de São José dos Campos.

Objeto: Administração, gerenciamento e operacionalização das atividades esportivas e 
de lazer e atividades correlatas de manutenção no município de São José dos Campos.

Equipe Técnica
Itamar Lisboa Pinto - Chefe de Divisão
Maria Clara Lombardi - Supervisora
Rosana Pereira Domiciano Moura - Chefe de Divisão
Rosângela Maria de Souza - Gestora de Contratos

A Comissão de Avaliação tem por objetivo acompanhar e fiscalizar a execução do objeto 
do Contrato de Gestão para “Administração, gerenciamento e operacionalização das 
atividades esportivas e de lazer e atividades correlatas de manutenção no município de 
São José dos Campos”, conforme cláusula 6.1 do contrato.

Este relatório tem por finalidade analisar os aspectos administrativo, técnico e financeiro e 
comparativo das metas propostas e os resultados alcançados no período de referência.

1. Avaliação Administrativa e Financeira

A Organização Social apresentou, após o recebimento de cada parcela, de acordo com o 
repasse efetuado pela CONTRATANTE, a prestação de contas das despesas efetuadas 
no período, que foram analisadas e aprovadas pela Secretaria de Esporte e Qualidade de 
Vida e pela Divisão de Contabilidade da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças.



Segue demonstrativo:

Saldo do exercício anterior autorizado para aplicação no 
exercício (2018)

R$ 0,00

Receita com aplicação financeira dos repasses públicos R$ 85.949,76
Valores repassados exercício 2018 R$ 14.289.620,00
Total de recurso disponível no exercício em 2018 R$ 14.375.569,76
Valores Comprovados R$ 11.743.220,51
Valores devolvidos ao órgão concessor em 2018 R$ 0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (2019) R$ 2.632.349,25

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

Para essa prestação de contas foi analisado o relatório anual em relação ao Plano de 
Trabalho aprovado no ato da formalização do contrato. Os dados de atendimento 
apresentados resultam dos relatórios mensais realizados pelo Professor e as Unidades 
Esportivas. A Pesquisa de Satisfação resulta das informações contabilizadas a partir de 
formulário específico preenchido mensalmente.

Os dados referentes a esse relatório foram retirados do relatório anual de atividades e 
atendimento do contrato de gestão 162/2018 do período de 16/03/2018 a 31/12/2018, os 
quais foram analisados e aprovados pela equipe técnica, cabendo nesse momento uma 
análise posteriori dos dados com finalidade de prestação de contas. Além dos relatórios e 
formulários, o trabalho desenvolvido é acompanhado por visitas periódicas in loco.

3. Acompanhamento Técnico nas Unidades Esportivas

Foram propostas diferentes metas para serem desenvolvidas em 7 (sete) frentes de ação, 
visando otimizar o acesso dos munícipes a prática de atividades físicas, esportivas e de 
lazer, conforme relatórios mensais encaminhados pela Organização Social. Segue breve 
resumo do número de atendimentos no contrato durante o ano de 2018:



Ação Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Turmas Regulares 19.302 20.208 20.828 21.742 2.603 22.716 23.129 22.785 22.953 22.056 198.322

Agendamento 12.837* 18.205 14.240 18.059 12.810 19.119 9.892 11.541 8.534 7.233 132.470

CMAF 1.481 1.663 1.216 1.357 354 1.245 1.186 1.197 1.242 517 11.458

Ginástica Laborai 754 690 799 799 86 642 577 597 561 400 5.905

Esportes Radicais 3.031 2.532 3.684 6.115 6.915 5.104 4.760 5.599 4.915 7.077 49.732

De Bem com a Vida 556 548 565 580 0 582 568 563 567 0 4.529

Eventos 1.300* 450 9.886 6.842 5.760 2.049 2.345 8.210 10.950 4.890 52.682

Total 39.261 44.296 51.218 55.494 28.528 51.457 42.457 50.492 49.722 42.173 455.098

* Em março, o número de atendimento em Agendamentos e Eventos se refere a segunda quinzena (16/03/18 a 31/03/18).

Durante o período de 16/03/2018 a 31/12/2018 foram realizados um total de 455.098 
atendimentos em práticas de atividades físicas nas Unidades Centrais e Associadas. O 
detalhamento desses dados podem ser consultados nos relatórios mensais.

4. Acompanhamento Técnico nas Academias ao Ar Livre

Foram propostas diferentes metas para serem desenvolvidas nas Academias ao Ar Livre, 
constituídas de equipamentos de ginástica organizados funcionalmente para os mais 
variados públicos, como forma de fomentar a prática de atividade física orientada por 
profissionais de Educação Física.

Academias ao Ar Livre

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

26.281 33.172 33.761 30.249 2.819 27.177 29.974 23.392 28.570 21.061 256.456

Durante o período de 16/03/2018 a 31/12/2018 foram realizados um total de 256.456 
atendimentos em práticas de atividades físicas nas Academias ao Ar Livre. O 
detalhamento desses dados podem ser consultados nos relatórios mensais.

5. Indicadores das Unidades Esportivas

5.1. Percentual de Satisfação dos Usuários

Esse índice visa medir o percentual de satisfação dos munícipes matriculados e/ou 
frequentadores em turmas regulares nas modalidades oferecidas pelas Unidades 
Esportivas, Academias ao Ar Livre e Centro de Medidas e Avaliação Física, considerando 
o somatório dos índices “ótimo e bom” como satisfeitos. ✓/ /
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Para o presente contrato considerou-se a seguinte equação: % de Satisfação dos 
Usuários = (Número de Usuários Satisfeitos / Total de Usuários Respondentes Atendidos 
no Mês). A meta a ser atingida deverá resultar em número maior ou igual a 70%.

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Total
86% 13% 1% 0% 0% 99%

O percentual do referido período foi apurado mensalmente por região. A análise do dados 
demonstra um número consideravelmente alto de munícipes satisfeitos em relação aos 
usuário avaliados, com o percentual dentro da meta estabelecida.

6. Metas

Os documentos apresentados à equipe técnica permitem constatar a presença dos 
elementos e objetivos proponentes no contrato vigente no que se refere ao 
gerenciamento e execução dos serviços de atividades físicas, esportivas e de lazer, 
considerando as diretrizes e finalidades que constam no Plano de Trabalho.

As metas qualitativas e quantitativas, bem como diferentes frentes de ação propostas pela 
Organização Social, foram alcançadas na vigência de 16/03/2018 a 31/12/2018, 
considerando as ações realizadas nas Unidades Esportivas e Academias ao Ar Livre, 
conforme prestação de contas presente no Relatório Anual por ela elaborado.

7. Conclusão

A Comissão de Avaliação qualifica o trabalho desenvolvido como satisfatório, uma vez 
que a Organização Social apresentou relatórios de atividades que foram aprovados ao 
atender o que foi estabelecido, concluindo que diante do que foi apresentado em 
diferentes frentes de ação a contratação se justifica e é de grande importância para a 
Administração Pública, uma vez que realiza boa parte de atividades esportivas e lazer no 
município, atendendo com qualidade e de forma ampla a todas as faixas etárias.

Itamar Lisboa Pinto - Chefe de Divisão

Maria Clara Lombardi - Supervisora

Rosana Pereira Domiciano Moura - Chefe de Divisão U

Rosângela Maria de Souza - Gestora de Contratos

Ciência do Sr. Paulo Sávio Rabelo da Silva - Secret 
Vida
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