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1. OFÍCIO 

À  

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA 

SUDESB 

Salvador – BA 

Ao Ilmo Senhor; 

Elias Nunes Dourado 

Diretor Geral – Sudesb – Salvador – Bahia 

Prezado Senhor 

 

A ABEC vem por meio deste, apresentar toda execução das atividades 

realizadas durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março, que foram 

correspondentes a aplicação do recurso referente à terceira parcela do termo de 

fomenta 052/2017 no valor de R$ 84.929,17. (Oitenta e quatro mil  e novecentos 

e vinte e nove reais e dezessete centavos), onde com este  recurso fizemos 

pagamentos dos salários dos colaboradores, pagamentos dos atributos federal, 

pagamentos das recisões dos contratos dos colaboradores, fizemos uma 

devolução de tarifa no valor de R$. 599,31 (quientos e noventa e nove reais e 

trinta e um centavos), tendo um rendimento de R$ 422,21 ( quatrocentos e vinte 

e dois reais e vinte e um centavos. O recursos da terceira parcela do valor 

recebido tivemos um gasto de R$. 35.130,24, ( Trinta e cinco mil e centro e trinta 

reais e vinte e quatro centavos,), tendo ainda de R$. 275,95 ( Duzentos e 

setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos, sendo devolvido um saldo de 

R$. 74.038,15, ( Setenta e quatro mil reais e trinta e oito reais e quinze centavos. 

O total aplicado da 3ª parcela foi de 107.493,65 ( cento e sete mil reais e quatro 

cento e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), tendo um total de 

resgate da terceira parcela no valor de (Cento e sete mil reais e novecentos e 

quinze reais e oitenta e seis centavos.) Total de recurso recebido do convenio 

52/217, R$. 331.216,00 ( Trezentos e trinta e um  mil reais e duzentos e 

dezesseis reais) Sendo que a Instituição executou  o que estava previsto no 

plano de Trabalho o valor de R$. 258.858,93 ( Duzentos e cinquenta e oito mil 

reais e Oitocentos e cinquenta e oito mil e noventa e três centavos). 

Grande parte do registro nesse relatório é fotográfica e tem o objetivo de 

apresentar aos nossos parceiros detalhamento da dinâmica das atividades 

executadas durante o trimestre final do projeto, por seguinte, firma a veracidade 

dos mesmos diante de outras evidências. 
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A equipe iniciou em Março de 2018 os trabalhos e continuou nos meses 

seguintes as suas ações conforme nosso plano de trabalho e enceramos no mês 

de Abril.  

Houve alguns imprevistos e devido ao atraso no repasse do financiamento 

onde tivemos que fazer alguns ajustes, com cautela, para que os envolvidos não 

fossem prejudicados o que também foi relatado em relatórios técnicos mensais e 

financeiros. 

Logo, agradecemos a todos e nos colocamos a disposição para receber 

propostas, críticas e sugestões. 

Atenciosamente,                                         

 
 

 
Ivanildo Silva de França 

Presidente 

 

ABRIL 

2019 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: Associação Baiana de Empreendedorismo Cultural 

ENDEREÇO: Rua: Benedito Marques da Silva, 210 – 2º Etapa – P.E João 
Carlos 

Porto Seguro – Bahia – CEP. 45810-000 

55-73-98833-3041 – 55-73-99950-7048 ZAPP CNPJ. 03.377.602/0001-50 

Email: 336@gmail.com 

Site: www.abecba.ogr.br 

 

DIRETORIA 

Presidente: Ivanildo Silva de França 

Vice Presidente: Gilmar Nascimento 
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1ª Secretário: Antonio Carlos de Souza Filho 

2ª Secretária: Silvana Lucina da Silva 

1º Tesoureiro: Arlei Carlos Silva de Souza 

2º Tesoureiro: Silvani de Oliveira Camará Leal 

 

3. INFORMAÇÃO DO CONVÊNIO/SUDESB 
 
Nome do Projeto: Projeto Escola Esporte Inclusão Laser e Cidadania 
 
Nome da organização proponente: Associação Baiana de 
Empreendedorismo Cultural. 
 
Município Sede da Organização: Porto Seguro – Bahia – Brasil 
 
Município de Abrangência do projeto: 
 
Bairros do Complexo Baianão: Vila Vitória (Escola João Carlos), Parque 
Ecológico ( Sede da ABEC e quadra do Colégio Paulo Souto), Vila 
Parracho( Campo de futebol), Gravatá (Escola Monteiro Lobato) na 
cidade de Porto Seguro Bahia. 
 

Data de início do projeto: 01 de Março de 2018 
Data de Termino do projeto: 01 de Abril de 2018: 
 
 

3.1 Portaria nº 324/2017 

Publicado no Diário Oficial na data de 10 de Novembro de 2017 

 

O diretor geral da Superintendência dos Despórtos do Estado da Bahia – 

SUDESB – no uso de suas atribuições em acordo com o exposto no 

processo de nº1602170013771, RESOLVE: Homologar e tornar público o 

Resultado Final do Chamamento Público nº. 004/2017,- que tem como 

objeto a seleção de projetos para IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE 

INICIAÇÃO ESPORTIVA,PARADESPORTIVA, LAZER, INCLUSÃO 

SOCIAL. 

Termo de Fomenta: 052/2017 

Valor do Termo de Fomenta: R$ 331.216,00 - dividido em três parcelas 

1ª parcela de R$ 107.613,08; 2ª parcela no valor de 138.673,75 e a 
terceira parcela R$ 84.929,17. 

Data do recebimento do recurso: 28 de Fevereiro 2018 

Coordenador do Projeto:  
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4. COMISSÃO TECNICA DA ABEC. 
 
Presidente: Ivanildo Silva de França 

Coordenador:  

Assistente Administrativo: Maiely Galdino Altoe 

Auxiliar Financeiro: Reinilson de Oliveira Souza 

Assistente Social: Ortencia Maria Cancela Alves Rodrigues 

Estagiária de Assistência Social: Hirles de Oliveira Souza 

Professores:Bianca Silva da Vitoria, Antônio Carlos de Souza Filho 

Estagiário de Educação Física: Paulo Sergio Brito Bomfim, Neilon Silva 

de Souza, Uanderson Silva Calazans. 

Ajudante Geral: Arlei Carlos Silva de Souza 

Serviços Gerais: Silvana Luciana da Silva 

 
5. DA INSTITUIÇÃO: 

 
 A ABEC tem o objetivo de contribuir na promoção social com a 

prestação de serviços na área educacional, saúde, esporte e cultura. 

Assim como contribuir com o desenvolvimento de programas de 

integração social, capacitação profissional e valorização da pessoa 

humana. Também, integrar e socializar crianças, adolescentes e adultos 

da comunidade. Tudo conforme os preceitos de cidadania, sem 

discriminação econômica, política, religiosa ou racial. O importante é 

solucionar problemas concernentes a coletividade, fazendo-se cumprir o 

Art. 1º do seu Estatuto. 

6. INTRODUÇÃO 
 

 No referido trimestre, iniciamos a implantação do projeto onde a ABEC 

agilizou a compra dos materiais de trabalho como: uniformes, bolas, redes 

etc. Compramos ainda, instrumentos musicais: timbais, pandeiros, além disso, 

realizamos os pagamentos da equipe técnica contratada e dos encargos 

trabalhistas. Houve também, a contratação do veículo de divulgação, onde foi 

possível informar a população no território à data de inscrição e início das 

aulas e, por fim, viabilizamos os materiais impressos e os produtos para 

realização das inscrições conforme os demonstrativos apresentados no 

relatório financeiro mensal apresentado. 
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 Do mesmo modo realizamos outras atividades importantes que nos 

proporcionou novos conhecimentos na área de projeto social e a promoção do 

fortalecimento das parcerias para a melhoria do acesso e atendimentos 

ofertados pela rede de proteção social no município. 

 
 

7. DAS AULAS E MODALIDADES 
 

Os espaços utilizados nas atividades foram o salão de atividades da ABEC, 

quadras esportivas das unidades das escolas parceiras do projeto e nos 

equipamentos público do município, como o campo de futebol da Vila Parracho.  

Cada modalidade apresentou sua dinâmica inicial pedagógica e ofertou a  

oportunidade para o aprimoramento da coordenação motora cooperando com o 

fortalecimento físico dos beneficiados. 

 

7.1 CAPOEIRA NO ENCERRAMENTO DO PROJETO. 

 As atividades de capoeira foram realizadas nos núcleos das Escolas 

João Carlos e Escola Monteiro Lobato. Iniciaram oficialmente no mês de 

Abril. Foram realizadas muitas inscrições de alunos que residem próximos 

às unidades escolares parceiras. As listas com o número de inscritos, 

frequências dos participantes e também das evasões já foram apresentada 

a esta autarquia no relatório circunstanciado. E o nosso evento de 

encerramento aconteceu em umas das salas na Praça do Trabalhador no 

Mercado do Povo Baianão. 
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Capoeira 

 

 

7.2 FUTSAL 
 

 Oficialmente em Abril também iniciaram as aulas de futsal. 

Realizamos várias inscrições. Nessa modalidade foram registradas poucas 

desistências, principalmente no núcleo da Escola João Carlos. O 

departamento de Serviço Social juntamente com o Pedagógico, após 

analisar alguns dados que foram construídos nesse período, interpretou 

que as desistências possivelmente estavam relacionadas ao índice de 

criminalidade existente no território. Outro fator contribuinte foi a falta de 

interesse de alguns alunos pelo futsal,  já foram apresentada a esta 

autarquia no relatório circunstanciado. O futsal teve seu evento final na 

quadra da Praça do Trabalhador no Mercado do Povo Baianão. Onde foi 

feito um torneio entre as equipes de cada núcleo e turma. 

 

 

Torneio- Futsal (Praça do Trabalhador) 
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Torneio -  Futsal (Quadrada do Trabalhador) 

 

7.3 FUTEBOL  
 

               Iniciamos oficialmente as aulas de futebol no mês de Maio e houve um 

grande número de matriculas. Poucos desistiram da participação. Houve um 

torneio com as turmas de cada escola onde tinha alunos matriculados, e foi 

utilizado o Estádio Municipal Valdivio Costa.  
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               Futebol – Estádio Valdivo Costa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Futebol Campo Estádio Valdivo Costa 
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Distribuição do Lanche - Beneficiados 

 
 

 Parte Cívica – Cerimônia com o Canto Hino Nacional 
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Voluntários da UFSB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. PERSPECTIVA DURANTE O TRIMESTRE 
 
 Focamos em nos articular e mobilizar de acordo com o nosso plano 

de trabalho. Os trabalhos continuaram sendo desenvolvidos efetivamente 

o que contribuiu no fortalecimento e união das partes envolvidas. 

Acreditamos que nos próximos períodos essa relação e desempenho 

serão ainda mais consolidados mediante as contínuas reflexões e 

melhorias realizados no decorrer do projeto.   

 

  
O relacionamento do projeto com os participantes e a comunidade 

 

 A ABEC é uma instituição que busca interligar suas atividades de 

forma que as suas ações atuais fortaleçam seus futuros projetos e lhes 

assegurem uma relação contínua com a comunidade firmando assim a 

participação e parceria. 

O vínculo estabelecido entre os parceiros e o público alvo dês do início, 

vem se intensificando e sendo consolidado através de constantes 

reuniões e encontros. Da mesma forma aumentamos o uso de algumas 

ferramentas de comunicação e interação, como os grupos de whatsapp.  
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9. PARCEIROS E VOLUNTÁRIOS DO PROJETO 

 

  A comunidade e os parceiros da instituição têm contribuído com 

doações e da mesma forma com trabalhos. Além disso, continuam 

depositando confiança nas ações e observando o quanto é fundamental a 

oportunidade de acesso ao aprendizado e ao lazer que estão sendo 

ofertados para jovens das comunidades carentes contempladas pela 

iniciativa.    

 

 
Apoio e participação de representantes da comunidade 
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Palestra com gestores e parceiros do Instituto Mãe Terra 

 
 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO.  
 

 A 1ª parcela no valor de R$ 107.613,08 foi a princípio destinada a 

atender os três primeiros meses de despesas. Esse montante possibilitou a 

operacionalização das atividades mensais apontadas aqui e mais detalhadas em 

outros relatórios específicos do mês em que vigorou. Enfatizamos também que 

todos os valores e atividades financeiras seguiram detalhadas em notas e 

prestação de contas no relatório financeiro mensal emitido por essa entidade 

para a SUDESB. 

 
9.1 MARÇO/2018  

 

 Implantação e execução de algumas operações do projeto. Cada 

profissional assumiu o seu papel no que foi proposto na contratação. 

Compramos uniformes, bolas, redes, lanches para os beneficiados,  

instrumentos musicais como os timbais e pandeiros. Além disso, realizamos 

os pagamentos da equipe técnica e dos encargos trabalhistas que foram 

gerados nesse período.  Do mesmo modo, fizemos a contratação do veículo 

de divulgação, onde foi possível informar a população a data de inscrição e 

início das aulas. E Por fim, adquirimos os materiais necessários para a 

realização das inscrições. 
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Materiais esportivos e instrumentos musicais. 

   

  
 

 

veiculo e materiais para divulgações e inscrições 
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9.2 ABRIL/ 2018 

 Segundo mês da operacionalização do projeto e continuamos com os 

processos de divulgações e inscrições.  

 As despesas financeiras mensais foram com pagamentos de salários dos 

profissionais e com os encargos trabalhistas.  

   
Professora de Futsal                                    Professor de Futebol 

 

 

Funcionários e estagiários 

 

9.3 MAIO – 2018 

A equipe continuou o processo de trabalho e as despesas nesse período 
também foram relacionadas à mão de obra dos funcionários e encargos 
trabalhistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Equipe de trabalho 

                           
 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
 

 
ABEC falando sobre o projeto  

o com a presença da Secretária de Assistência 
Social no CRÁS do bairro Frei Calixto. 
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Evento SESC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  
P

ROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 

 O processo de avaliação ocorreu buscando o alcance das metas 

apresentadas inicialmente no esboço do projeto. Continuaremos acompanhando 

as atividades, dialogando com os professores, com a Assistente Social 

participantes e a comunidade para continuamente analisamos qualitativamente a 

adaptação e o impacto que o projeto vem causando na comunidade, além do 

aproveitamento dos alunos quanto aos conteúdos e práticas aplicadas.  O 

método quantitativo nos permitiu refletir quanto ao perfil dos inscritos e os 

fenômenos que motivaram a participação. 

Dimensões avaliativas 

Pedagógica: A proposta metodológica segue todas as diretrizes da LDB em 

relação a docência e práticas esportivas, portanto, observa-se diante da 

satisfação do corpo docente e administrativo de cada participante que a 

metodologia aplicada foi eficiente e no tangente à dedicação dos discentes em 

relação a aprendizagem, eficaz. Isso por conta do pré requisita de manutenção 

da frequência e participação individual escolar. 

Operacional: A instituição responsável articulou-se e mobilizou de forma a 

contentar todos os envolvidos. A disponibilidade de recurso humano e financeiro 

facilitou todo o processo nos núcleos Comunitários. 

Social: A participação dos jovens nas atividades e o reconhecimento da 

importância do projeto social para o território como uma ferramenta de acesso 

ao esporte e ao lazer despertou a confiança pela comunidade de novas 

expectativas na abertura de outros canais que venham proporcionar outras 

oportunidades e o acesso e a concretização de outras necessidades que 

dependem da operacionalização das políticas públicas no município. 
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MÊS/ABRIL DE 2019 ENCERAMENTOS. 

TERCEIRA PARCELA/GASTO. 

R$. 84.929,17 

A terceira parcela também recebeu do Estado quase seis meses de atraso 

diferente do sinalizado no termo de Fomento 52/2017. Este recurso foi gastos 

com RH, impostos Federais e a rescisão dos contratos dos colaboradores. 

Diante de toda dificuldade encontrada, o atraso no repasse das ultimas parcelas 

bem como o pedido de demissão por parte de alguns colaboradores por motivo  

da falta de pagamento  do seu salário, foi possível alcançar os objetivos.  

O projeto trousse para a comunidade um resultado significativo e devido o 

relacionamento com seus participantes e comunidades, o engajamento dos 

participantes, lideranças comunitárias e as instituições parceiras no 

desenvolvimento do projeto “Escola Esporte Inclusão e Lazer Cidadania” foi 

bastante satisfatório. Com essas parcerias o projeto tem sido capaz de integra-

se e/ou interferir na formulação e implementação de políticas públicas, a 

Associação ABEC contribuiu com a constituição e vem promovendo o 

fortalecimento do vinculo familiar em nosso territorio. O presente projeto foi 

executado de acordo com o Plano de Trabalho e a pesar das dificuldades que 

passamos com o atraso do repasse dos recursos, conseguimos atender as 

metas almejadas. 

Atenciosamente: 

     

 

_______________________________________ 

Ivanildo Silva de França 
Presidente: 

 
______________________________________________________ 

Antonio Carlos de Souza Filho 
Coordenador Geral - ABEC 


