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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
  

CERTIFICADO 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO PROJETO ESPORTIVO

1. IDENTIFICAÇÃO

Executor: MACKENZIE ESPORTE CLUBE

CNPJ: 17.499.252/0001-00

Representante Legal:  Lucio Aparecido Sousa e Silva

CPF: 499.226.026-87

2. DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto Espor�vo: Avança Esporte II

Nº do CA: 2017.01.0006

Edital:  01/2017

Prazo de execução: 21 meses

Manifestação Despor�va: Rendimento

Objeto: Formação e o Desenvolvimento de Atletas do Mackenzie Esporte Clube.

Número de beneficiários: 70

Valor captado: R$ 305.126,41

Valor captado des�nado ao projeto: R$ 274.613,77

Valor des�nado pelo apoiador à SEDESE: R$ 30.512,64

Valor aprovado para u�lização no projeto: R$ 305.126,41

3. DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- 1ª Prestação de Contas Parcial

Período de execução: 19/02/2018 à 19/08/2018

Prazo para envio: 10/11/2018

Data de entrega: 10/09/2018

 

- 2ª Prestação de Contas Parcial

Período de execução:19/08/2018 à 19/02/2019

Prazo para envio: 21/03/2019

Data de entrega: 21/03/2019

 

- 3ª Prestação de Contas Parcial

Período de execução: 19/02/2019 à 19/08/2019

Prazo para envio: 06/09/2019

Data de entrega: 06/09/2019

 

- Prestação de Contas Final

Período de execução: 19/08/2019 à 30/09/2019

Prazo para envio:  06/12/2019

Data de entrega: 06/12/2019
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4. DECLARAÇÃO

Cer�fico, para os devidos fins, que o Projeto Espor�vo supracitado teve sua Prestação de Contas APROVADA COM
RESSALVA nos termos do Decreto Nº 46.308/2013 e Resolução SETES Nº 08/2014 e sua execução concluída.

RESSALVA

Para a comprovação financeira da despesa com alimentação, hospedagem e translado  no valor de R$ 8.040,00, o
executor apresentou tanto na prestação de contas, como na resposta de  diligência, documentação que não
con�nha a previsão legal  da dispensa de emissão de nota fiscal, pelo prestador de serviços, Minas Brasília Tênis
Clube. Diante do exposto, a Equipe Técnica fez uma consulta para Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social   - SEDESE,  com os obje�vos de elucidar o cumprimento do princípio da legalidade, assim
como garan�r a legalidade das ações referentes à Prestação de Contas de Projetos Espor�vos apresentados no
mecanismo Minas Espor�va Incen�vo ao Esporte (Decreto 46.308/2013).

Em consonância com Parecer da Assessoria Jurídica da SEDESE, diligenciamos novamente o executor, solicitando a
Nota Fiscal de Serviços. foi encaminhada NF-e nº 25 de 24/07/2020, emi�da pelo Minas Brasilia Tênis Clube, onde o
prestador  de serviços fez constar nas Informações Complementares da referida nota fiscal,  que o serviço é
concernente ao pacote de alimentação/hospedagem/translado pago ao Minas Brasilia Tênis Clube em 30/04/2019.
Salientamos que essa documentação foi para re�ficar a recibo enviado anteriormente na prestação de contas, tendo
em vista que, o mesmo não apresentava previsão legal para a dispensa do Minas Brasilia Tênis Clube emi�r nota fiscal.

Quanto a análise técnica, fica entendido que a documentação apresentada foi suficiente para comprovar a meta,
mesmo não apresentando as reportagens e as tabelas de compe�ções, inferindo que o serviço foi prestado
comprovando a par�cipação da equipe de basquete masculino na compe�ção e que não houve danos ao erário, já que
o serviço foi prestado, entretanto, para os próximos Projeto Espor�vos, o Executor deve estar atento quanto à
apresentação de documentação fiscal conforme legislação vigente, bem como de documentação técnica para
cumprimento das metas.

 

 

José Francisco Filho

Subsecretário de Esportes

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

 

Documento assinado eletronicamente por José Francisco Filho, Subsecretário, em 04/09/2020, às 12:11, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 18396864 e o código CRC
EE6AF602.

Referência: Processo nº 1480.01.0005021/2020-18 SEI nº 18396864
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