
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANÁLISE SEDESE/DGLIE-NAPE Nº 96/2020

PROCESSO Nº 1480.01.0011642/2020-22
EXECUTOR: OLYMPICO CLUB (CNPJ: 17.489.824/0001-70)
PROJETO: 2017.01.0272 - ATLETA OLYMPICO V
1. ASSUNTO
1.1. ADEQUAÇÃO FINANCEIRA;

1.2. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO;

1.3. UTILIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA.

2. EMENTA
O Executor solicita adequação do Projeto Esportivo, conforme Resolução SEESP nº 16/2017:

Art. 33. O Executor poderá apresentar ao Comitê Deliberativo solicitação
de adequação financeira do Projeto Esportivo.
§ 1º Considera-se adequação financeira a alteração do escopo do Projeto
Esportivo que implique em remanejamento de despesas ou aumento ou
criação de despesas de mesma natureza, respeitado o valor total
destinado ao Projeto Esportivo previamente aprovado pelo Comitê
Deliberativo.
Art. 35. O Executor poderá solicitar ao Comitê Deliberativo
autorização para prorrogação do prazo de execução do Projeto Esportivo
desde que essa dilação não implique em alterações do escopo ou das
despesas do
Projeto Esportivo.
Art. 39. Nos casos em que o Projeto Esportivo tenha natureza continuada,
o Executor poderá solicitar ao Comitê Deliberativo autorização
para utilização dos rendimentos resultantes da aplicação financeira de que
trata o art. 11 desta Resolução, condicionada à ampliação ou incremento
do objeto, aumento ou criação de novas metas, ampliação do número
de beneficiários ou do período de atendimento deles.
§1º Entende-se por Projeto Esportivo de natureza continuada aquele
cujo objeto está relacionado diretamente com prática regular de
atividade desportiva, independente da dimensão atendida.
 

É requerido as seguintes mudanças:

1. Ajustes no quadro de Metas, alinhando com a nova realidade do Projeto devido a
pandemia;

2. Prorrogação do Prazo de Execução do Projeto por mais 6 meses;

3. Ampliação do tempo de contratação dos profissionais, devido a prorrogação do Prazo de
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Execução;

4. Remanejamento Financeiro da tabela de Despesas, se adequando a nova realidade
apresentada. 

As principais justificativas e as alegações apresentadas foram:
 

 

3. REFERÊNCIAS
3.1. E-mail encaminhado pelo Executor;

3.2. INFORMAÇÕES - Anexo da ocorrência Fato Relevante do Sistema.

4. RELATÓRIO
4.1. DOS FATOS
4.1.1. O Executor apresentou demanda, via e-mail no dia 18/09/2020, com documentos
e anexos para facilitar a compreensão da análise, a saber: REQUERIMENTO DE
ADEQUAÇÃO; PLANILHA EVOLUTIVA DE DESPESAS; EXTRATOS BANCÁRIOS. 

4.1.2. Segue abaixo um breve histórico do Projeto:

Protocolado em: 20/11/2017;

Aprovado em: 12/03/2018;

Passou por um processo de Ajuste em: 04/11/2019, devido à captação parcial dos
recursos (99% captado);

Início de Execução Autorizado em: 11/11/2019.

4.2. DA ANÁLISE
4.3. Sobre o remanejamento financeiro, considerando as explicações apresentadas
pelo Executor, a revisão da Planilha Evolutiva e as informações levantadas pela Equipe Técnica,
a Equipe Técnica manifesta pelo negativa da proposta, as fundamentações serão discorridas
ponto a ponto.

4.3.1. Basicamente, o Executor solicita prorrogar o Prazo de Execução do Projeto por
mais 6(seis) meses, contados a partir da data prevista para o seu encerramento, em Novembro
de 2020. Para isso, será necessário custear as despesas com pessoal até Maio de 2021.

4.3.2. A Equipe Técnica chegou a encaminhar 2(duas) Diligências ao Executor,
solicitando esclarecimentos quanto a viabilidade da solicitação. Na primeira Diligência, foi
solicitado ao Executor que encaminhasse a Planilha Evolutiva de Despesas em formato Excel,
já que o arquivo encaminhado inicialmente estava em formato PDF e com a resolução muito
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ruim. Já na segunda Diligência, a Equipe solicitou ao Executor que demonstrasse a viabilidade
financeira para realizar as alterações, já que, de acordo com a Planilha Evolutiva encaminha
pelo Executor, não era possível identificar em quais rubricas houveram economias que
possibilitassem o pagamento das novas despesas. Em sua resposta, o Executor encaminhou
uma nova Planilha, porém, continuou sem identificar a origem do dinheiro que seria remanejado.
Os únicos valores possíveis de visualiza eram referentes aos rendimentos da aplicação
financeira, que totalizavam R$3.966,80, muito abaixo dos R$37.390,98 necessários para
custear os salários do profissionais por mais 6(seis) meses.

4.3.3. Outro ponto que merece destaque e atenção, diz respeito aos valores depositados
na conta exclusiva do Projeto. Em consulta com o NMC - Núcleo de Monitoramento e Controle,
viu-se que, aparentemente, foram depositados na conta do Projeto um valor de R$354.558,73
pelo Apoiador, esse valor está acima dos valores dos Termos de Compromisso aprovados, que
é de R$246.051,28.

4.3.4. Foi verificado que existem documentos na Prestação de Contas falando a
respeito da transferência de recursos para outra conta, mas os valores mencionados não são
suficientes para ter apenas recursos do incentivo na conta do Projeto. A Equipe Técnica reitera
que, a conta do Projeto é exclusiva para movimentação de recursos do incentivo, justamente
para não haver complicações durante a Prestação de Contas.

4.3.5. Como o Executor não conseguiu apresentar dados suficiente que
demonstrassem a origem e a fonte dos recursos necessários para custear a novas despesas,
e diante da possibilidade haver recursos na conta bancária do Projeto não decorrentes do
incentivo fiscal, a Equipe fica impossibilitada de manifestar pela aprovação solicitação de
Adequação.

4.3.6. Vale destacar ainda que, caso seja constatado que algum Apoiador fez depósitos
mais altos do que os valores dos Termos de Compromisso, a Secretaria de Estado de Fazenda
será comunicada e o Apoiador em questão não poderá fazer a dedução do recurso que
ultrapassar os valores dos Termos de Compromisso.

4.4. Considerando as explicações apresentados pelo Executor, a revisão da Planilha
Evolutiva, as informações levantadas pela Equipe Técnica e os dizeres da Resolução SEESP
16/2017, a Equipe Técnica manifesta pela reprovação da Adequação.

4.4.1. Por fim a Equipe destaca o seguinte:

Art. 43. Das decisões a que se refere o art. 41 cabe recurso em até
5 (cinco) dias úteis contados do envio da comunicação da decisão
ao Executor do Projeto.

4.4.2. Registra-se que, em caso de recurso, o Executor deve comprovar a viabilidade
financeira para custear as novas despesas, demonstrando detalhadamente qual a fonte dos
recursos que serão utilizados para pagar os profissionais por mais 6(seis) meses, além de
indicar em quais meses dos extratos bancários é possível visualizar os valores economizados.
Por fim, registra-se que é de suma importância que o Executor  esclareça as movimentações na
conta bancária e a origem dos recursos depositados pelo Apoiador em relação aos valores dos
Termos de Compromisso.

 

Serão necessários os seguintes ajustes no Sistema da Lei de Incentivo:

1. Registrar e Atualizar ocorrência no Sistema de Informação.

5. CONCLUSÃO
5.1. Diante do exposto, perante a Análise Técnica, fundamentada conforme o art. 18
do Decreto 46.308/2013, a Equipe Técnica delibera pelo: INDEFERIMENTO.
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Documento assinado eletronicamente por Cleber Phillipe de Brito, Servidor(a)
Público(a), em 01/10/2020, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Jan Rujner Medeiros, Servidor(a)
Público(a), em 01/10/2020, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
19681282 e o código CRC C1A7CC29.

Referência: Processo nº 1480.01.0011642/2020-22 SEI nº 19681282
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