Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado Extraordinária de
Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais - Seedif e o Instituto Elo,
mediante interveniência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão SEPLAG.

3º Relatório Gerencial de Resultados
Período Avaliatório
01 de junho de 2017 a 31 de julho de 2017

Data de entrega ao supervisor do Termo de Parceria: ___/___/______
Data de entrega aos membros da Comissão de Avaliação: ___/___/______
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1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório Gerencial de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das
atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 01 de junho de 2017 a 31 de
julho de 2017, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período
foram alcançados.
Em atendimento ao artigo 47, §2º, I, III do Decreto nº 46.020/2012, será
apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados
alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de
justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para
superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Serão
apresentados, ainda, os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciária da Oscip.
Além das informações supracitadas, será apresentado demonstrativo das
receitas e despesas executadas no período avaliatório, em nível sintético, bem como
sua análise.
Neste Relatório Gerencial, nos empenhamos, especialmente, para o
atendimento à recomendação da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria
039/2016, no 2º RCA, publicado em 12 de julho de 2017, onde se lê: “A CA reitera que
as informações constantes no RGR sejam apresentadas de forma completa, trazendo
todos os elementos descritos nos indicadores, bem como outros que possam qualificar
a análise dos resultados”.
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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS
Valores de Referência (V0)
Área Temática

Indicador

METAS
Peso (%)

RESULTADOS
3°PA

Período 1 Período 2 Período 3
01/06/2017 a 31/07/2017

1

1.1

Criação e fomento a canais complementares de
comunicação e integração social

-

-

-

10

100%

100%

1.2

Produção de conteúdo e disseminação da informação

-

-

-

10

100%

100%

1.3

Desenvolvimento de Aplicativo para Mobilização
Digital

-

-

-

10

100%

-

1.4

Efetividade da Mobilização

-

-

-

5

100%

62,77%

2.1

Suporte para realização dos eventos dos Fóruns
Regionais

-

-

-

5

100%

100%

2.2

Transporte para representantes da sociedade civil do
Colegiado Executivo comparecerem aos Fóruns

-

-

-

5

100%

100%

2.3

Recepção e disponibilização de acomodação adequada
para representantes da sociedade civil membros do
Colegiado Executivo comparecerem aos Fóruns

-

-

-

5

100%

100%

REDE DE MOBILIZAÇÃO
SOCIAL

2
APOIO À PARTICIPAÇÃO
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Valores de Referência (V0)
Área Temática

Indicador

METAS
Peso (%)

RESULTADOS
3°PA

Período 1 Período 2 Período 3
01/06/2017 a 31/07/2017
3.1

Apoio metodológico e estrutural em capacitações para
o Colegiado Executivo

-

-

-

5

100%

-

3.2

Transporte para representantes da sociedade civil
membros do Colegiado Executivo comparecerem nas
capacitações

-

-

-

5

100%

-

3.3

Recepção e disponibilização de acomodação adequada
para representantes da sociedade civil membros do
Colegiado Executivo comparecerem nas capacitações

-

-

-

5

100%

-

4.1

Apoio operacional e metodológico para
desenvolvimento dos PDTis

-

-

-

5

17

-

4.2

Transporte para representantes da sociedade civil do
Colegiado Executivo comparecerem aos PDTis

-

-

-

5

100%

-

4.3

Recepção e disponibilização de acomodação adequada
para representantes da sociedade civil membros do
Colegiado Executivo comparecerem aos PDTis

-

-

-

5

100%

-

DIFUSÃO DO
3

CONHECIMENTO E DOS
MECANISMOS DE
PARTICIPAÇÃO

4

DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
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Valores de Referência (V0)
Área Temática

Indicador

METAS
Peso (%)

RESULTADOS
3°PA

Período 1 Período 2 Período 3
01/06/2017 a 31/07/2017

5

6

MONITORAMENTO E

5.1

Análise do Banco de Dados visando ações que ampliem
e qualifiquem os métodos de participação

-

-

-

10

100%

100%

5.2

Pesquisas de Satisfação dos Participantes

-

-

-

5

17

14

6.1

Conformidade dos processos analisados na checagem
amostral periódica

-

-

-

5

100%

-

AVALIAÇÃO

GESTÃO DA ENTIDADE
PARCEIRA
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2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:
Área Temática: REDE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
Indicador nº 1.1: Criação e fomento a canais complementares de comunicação e integração social
Meta do período avaliatório

Resultado do período avaliatório

100%

100%

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Conforme definido no Plano de Apoio à Comunicação desenvolvido pelo Instituto em parceria com a
Seedif, que teve sua execução iniciada após sua aprovação, em 12/06/2017, o principal conteúdo para
divulgação das atividades relacionadas aos Fóruns Regionais de Governo, a ser produzido pela parceria
entre a Seedif e o Instituto Elo, são os vídeos institucionais/ documentais dos eventos da nova fase dos
Fóruns Regionais, chamada Governo Presente, iniciada em maio, que reforça a política de regionalização
implantada pelo governo de Minas Gerais.
Foram produzidos, 07 (sete) vídeos institucionais/ documentais neste período avaliatório, sobre os eventos
realizados nos municípios de Manhuaçu (29/06/2017); João Pinheiro (05/07/2017); e Abaeté
(20/07/2017), sendo 03 vídeos institucionais/ documentais com duração entre 03 e 05 minutos; 03 vídeos
institucionais/ documentais com duração de 01 minuto, sendo estes resumos dos vídeos de 03 a 05
minutos; e 01 vídeo institucional/ documental com duração entre 07 e 10 minutos com conteúdo sobre
estes 03 eventos realizados.
Este referido Plano de Apoio à Comunicação propôs a divulgação deste conteúdo por 05 diferentes meios:
A página da rede social Facebook da instituição, que possui atualmente quase 4.000 seguidores; o canal
da instituição no site de compartilhamento de vídeos www.youtube.com.br; o site da instituição
www.institutoelo.org.br; via e-mail para os representantes da sociedade civil membros dos colegiados
executivos; e grupos do aplicativo de compartilhamento de mensagens Whatsapp criados pelo instituto elo
(vídeos de 01 minuto), tendo como participantes os representantes da sociedade civil membros dos
colegiados executivos.
Todos os vídeos produzidos foram aprovados pelo Instituto e pela Seedif, e após esta aprovação, foram
publicados nos cinco meios propostos.
Conforme a descrição do indicador, outra importante forma de atuação do Instituto Elo nesta parceria
com a Seedif com o objetivo de contribuir no planejamento das ações e ampliar a participação nos
eventos, é o auxilio no contato com os representantes da sociedade civil, com convite para participação
nos eventos e o esclarecimento de dúvidas destes importantes atores em relação aos eventos.
Neste período avaliatório o Instituto Elo empreendeu estas ações, para os quinze eventos relacionados aos
Fóruns Regionais, que ocorreram nos municípios de Montes Claros (01/06/2017); Belo Horizonte
(06/06/2017); Juiz de Fora (08/06/2017); Governador Valadares (08/06/2017); Patos de Minas
(20/06/2017); Divinópolis (21/06/2017); Monte Carmelo (27/06/2017); Passos (27/06/2017); Manhuaçu
(29/06/2017); João Pinheiro (06/07/2017); Conselheiro Lafaiete (13/07/2017); Teófilo Otoni (17/07/2017);
Abaeté (20/07/2017); Belo Horizonte (26/07/2017) e Almenara (27/07/2017).
Também com este objetivo foram criados 17 grupos no aplicativo de mensagens Whatsapp, sendo um
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para cada território de Desenvolvimento, tendo como participantes os representantes da sociedade civil
membros dos colegiados executivos; 17 mailing lists de e-mails para o esclarecimento de dúvidas, convite
à participação nos eventos e outros comunicados, tendo como destinatários estes representantes da
sociedade civil.
É importante ressaltar que a previsão contratação de funcionários da OSCIP na área de comunicação,
responsáveis pelas ações relativas a este indicador, especialmente, na criação e fomento a canais
complementares de comunicação, foi parcial, tendo em vista decisão do OEP. Era prevista a contratação
de três profissionais de comunicação que ocupariam os cargos de redator Chefe, Repórter Multimídia e
Social Média. Destes três, somente o Redator Chefe foi contratado. Este seria o principal fator dificultador
para o alcance dos objetivos definidos para o indicador.
Fonte de comprovação do indicador
Plano de Apoio à Comunicação Aprovado pelo OEP; Relatório de execução das atividades relacionadas ao
indicador contendo descrição, e-mails, encaminhamentos ou outras informações relevantes, que
comprovem a execução, elaborado pela OSCIP e aprovado pelo Supervisor do Termo de Parceria.
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Área Temática: REDE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
Indicador nº 1.2: Produção de conteúdo e disseminação da informação
Meta do período avaliatório

Resultado do período avaliatório

100%

100%

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Conforme previsto no Plano de Apoio à Comunicação desenvolvido pelo Instituto em parceria com a Seedif,
que teve sua execução iniciada após a aprovação em 12/06/2017, foram produzidos neste período
avaliatório 07 (sete) vídeos institucionais/ documentais, sobre os eventos da nova fase dos Fóruns
Regionais, chamada Governo Presente, iniciada em maio, que reforça a política de regionalização
implantada pelo governo de Minas Gerais. Os eventos que tiveram suas atividades registradas nestes
vídeos foram realizados nos municípios de Manhuaçu (29/06/2017); João Pinheiro (05/07/2017); Abaeté
(20/07/2017); e Varginha (27/07/2017); sendo produzidos 03 vídeos institucionais/ documentais com
duração entre 03 e 05 minutos; 03 vídeos institucionais/ documentais com duração de 01 minuto, sendo
estes resumos dos vídeos de 03 a 05 minutos; e 01 vídeo institucional/ documental com duração entre 07 e
10 minutos com conteúdo sobre todos os 03 eventos realizados.
Seedif, Instituto Elo e a empresa contratada alinharam todos os detalhes da produção dos vídeos. Para
além da contratação da empresa responsável pela produção dos vídeos o Instituto Elo acompanhou todo o
processo de filmagem nos eventos, apoiando e orientando a equipe de produção, em parceria com a
Seedif.
Todos os vídeos produzidos foram aprovados pelo Instituto e pela Seedif, e após esta aprovação, foram
publicados em cinco diferentes meios: Na página do site da rede social Facebook do Instituto Elo, que
possui atualmente quase 4.000 seguidores; no Canal da Instituição no site de compartilhamento de vídeos
www.youtube.com.br; no site do Instituto Elo, www.institutoelo.org.br; e também foram encaminhados
via aplicativo de mensagens Whatsapp para todos os representantes da sociedade civil membros dos
colegiados executivos.
Os vídeos produzidos e divulgados tiveram excelente retorno por parte tanto dos representantes da
sociedade civil como por parte do público em geral alcançado pelas publicações. Mensagens de aprovação
de seu conteúdo e qualidade foram recebidas em todos os referidos meios.
O Instituto Elo também passou a reproduzir os conteúdos jornalísticos produzidos e publicados pela
Assessoria de Comunicação da Seedif em suas redes sociais e também em seu site institucional. Foram
produzidas matérias e notas sobre os eventos da nova fase dos Fóruns Regionais, o Governo Presente.
Assim como em relação ao indicador 1.1. é importante ressaltar que a previsão contratação de
funcionários da OSCIP na área de comunicação, responsáveis também pelas ações relativas a este
indicador, foi parcial, tendo em vista decisão do OEP. Era prevista a contratação de três profissionais de
comunicação que ocupariam os cargos de redator Chefe, Repórter Multimídia e Social Média. Destes três,
somente o Redator Chefe foi contratado. Este seria o principal fator dificultador para o alcance dos
objetivos definidos para o indicador.
Fonte de comprovação do indicador
Plano de Apoio à Comunicação Aprovado pelo OEP; Relatório de execução das atividades relacionadas ao
indicador contendo descrição, e-mails, encaminhamentos ou outras informações relevantes, que
comprovem a execução, elaborado pela OSCIP e aprovado pelo Supervisor do Termo de Parceria.
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Área Temática: REDE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
Indicador nº 1.3: Desenvolvimento de Aplicativo para Mobilização Digital
Meta do período avaliatório

Resultado do período avaliatório

100%

-

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Considerada a necessidade de priorizar a realização de outras ações inerentes aos Fóruns Regionais de
Governo, a Seedif decidiu pelo não desenvolvimento do Aplicativo para Mobilização Digital. Assim, em
observância do Art. 34 do Decreto Estadual nº 46.020, de 09/08/2012, o Instituto Elo seguiu esta
orientação. Diante disso, solicita à Comissão de Avaliação a exclusão deste indicador do cálculo de
desempenho global da OSCIP no período avaliatório.

Fonte de comprovação do indicador
Relatório de execução das atividades contendo descrição, fotos, encaminhamentos ou outras informações
relevantes, que comprovem a execução, elaborado pela OSCIP e aprovado pelo supervisor do Termo de
Parceria.
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Área Temática: REDE DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
Indicador nº 1.4: Efetividade da Mobilização
Meta do período avaliatório

Resultado do período avaliatório

100%

62,77%

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Neste terceiro período avaliatório de 2017 (01/06/2017 a 31/07/2017) foi apoiada pelo Instituto Elo a
realização de 15 (quinze) atividades (reuniões e eventos) relativas aos Fóruns regionais de Governo. Estas
atividades ocorreram nos seguintes territórios, localidades e datas:
TERRITÓRIO

MUNICÍPIO

1

Norte

Montes Claros

2

Metropolitano

Belo Horizonte

3

Mata

Juiz de Fora

4

Rio Doce

Governador Valadares

5

Noroeste

Patos de Minas

6

Oeste

Divinópolis

7

Triângulo Norte

Monte Carmelo

8

Sudoeste

Passos

9

Caparaó

Manhuaçu

10

Noroeste

João Pinheiro

11

Vertentes

Conselheiro Lafaiete

12

Mucuri

Teófilo Otoni

13

Central

Abaeté

14

Metropolitano

Belo Horizonte

15

Médio e Baixo Jequitinhonha

Almenara

LOCAL
Escola Professor Plinio Ribeiro – Av.
Mestra Fininha, 1225, Jardim São
Luiz, Montes Claros/MG
Cidade Administrativa, Rodovia
Prefeito Américo Gianetti, 4143,
Serra Verde, Belo Horizonte/MG
Expominas, BR 040, km 790, São
Pedro, Juiz de Fora/MG
Local 1: Auditório Fiemg, Av. Brasil,
4000, Centro, Gov. Valadares/MG.
Local 2: Auditório Colégio Imaculada
Conceição, Rua São João, s/nº,
Centro, Gov. Valadares/MG
Câmara Municipal, Rua José de
Santana, 470, Centro, Patos de
Minas/MG
UEMG, Rua Paraná, 3001, Jardim
Belvedere, Divinópolis/MG
Câmara Municipal, Av. Dona Clara,
36, Langoni, Monte Carmelo/MG
12º Batalhão da PM, Rua Dr.
Carvalho, 1650, Centro, Passos/MG
Centro Educacional de Manhuaçu,
CEM Alameda Doutor Eloy Werner,
211, Alfa Sul, Manhuaçu/MG
Escola Estadual Quintino Vargas, Rua
Paulo Afonso, 600, Esplanada, João
Pinheiro/MG
Solar do Barão, Rua Barão de Suassi,
106, Centro, Conselheiro Lafaiete/
MG
Superintendência Regional de
Educação, Travessa São José, 75,
Centro, Teófilo Otoni/MG
Colégio Cenecista Nossa Senhor de
Fátima, Av. Barão do Indaja, 550,
Centro, Abaeté/MG
Centro de Referência da Juventude,
Rua Guaicurus, 50, Centro, Belo
Horizonte/MG
Escola Estadual Tancredo Neves, Rua
Livio Fróes Otoni, 01, Centro,
Almenara/MG

DATA

TIPO DE ATIVIDADE/ EVENTO

01/06/2017

Governo Presente

06/06/2017

Semana do Meio Ambiente

08/06/2017

Governo Presente

08/06/2017

Reunião Preparatória

20/06/2017

Reunião Preparatória

21/06/2017

Reunião Preparatória

27/06/2017

Reunião Preparatória

27/06/2017

Reunião Preparatória

29/06/2017

Governo Presente

06/07/2017

Governo Presente

13/07/2017

Reunião Preparatória

17/07/2017

Reunião Preparatória

20/07/2017

Governo Presente

26/07/2017

Reunião Preparatória

27/07/2017

Governo Presente
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Conforme apresentado na tabela abaixo, foi alcançado neste terceiro período avaliatório de 2017 um
percentual de 81,97% de confirmação de presença dos representantes da sociedade civil membros dos
colegiados executivos nas atividades desenvolvidas. E foi alcançado um percentual de 62,77% de
participação nestas atividades. Este último percentual representa uma ampliação de 13,94% em relação
ao percentual de participação alcançado no segundo período avaliatório, que foi de 49,43%. Os principais
fatores dificultadores para o cumprimento da meta definida para o indicador, que é de 100% em todos os
períodos avaliatórios, para este período avaliatório, foram o caráter voluntário da participação nos
eventos; o curto espaço de tempo entre a confirmação da realização de algumas atividades e a efetiva
realização das mesmas; a impossibilidade de reembolso do valor de combustível para o deslocamento,
associado a pouca disponibilidade de horários de ônibus; a realização das atividades em dias e horários de
trabalho devido a não liberação por parte dos empregadores; a ausência de recurso financeiro para
custear o transporte e posteriormente pedir o reembolso; e o fato de que, especialmente, os eventos do
Governo Presente são realizados em municípios menores, o que torna mais complexo e demorado o
deslocamento dos representantes desestimulando a participação. Os principais fatores facilitadores foram
a maior proximidade entre a equipe responsável pela confirmação das presenças e os representantes da
sociedade civil membros dos colegiados executivos; o melhor entendimento, pelos representantes, dos
processos envolvidos no reembolso de passagem, hospedagem e alimentação; e a boa sintonia de
trabalho em parceria estabelecida entre a equipe do Instituto Elo e a equipe da Seedif.
TERRITÓRIO

MUNICÍPIO

TOTAL DE
REPRESENTANTES QUE
CONFIRMARAM A
PRESENÇA

TOTAL DE
REPRESENTANTES
DO TERRITÓRIO

% DE CONFIRMAÇÃO
DA PARTICIPAÇÃO

TOTAL DE
REPRESENTANTES
PRESENTES

% DE
PARTICIPAÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Norte

Montes Claros

25

19

76,00

15

Metropolitano

Belo Horizonte

9

3

33,33

2

22,22

Mata

Juiz de Fora

22

17

77,27

22

100,00

Rio Doce

Governador Valadares

25

23

92,00

16

64,00

Noroeste

Patos de Minas

25

16

64,00

6

24,00

Oeste

Divinópolis

24

22

91,67

13

54,17

Triângulo Norte

Monte Carmelo

25

15

60,00

11

44,00

Sudoeste

Passos

24

24

100,00

20

83,33

Caparaó

Manhuaçu

23

22

95,65

14

60,87

Noroeste

João Pinheiro

25

25

100,00

25

100,00

Vertentes

Conselheiro Lafaiete

22

14

63,64

12

54,55

Mucuri

Teófilo Otoni

25

24

96,00

17

68,00

Central

Abaeté

25

19

76,00

11

44,00

Metropolitano

Belo Horizonte

25

26

104,00

18

72,00

15

Médio e Baixo
Jequitinhonha

Almenara

21

21

100,00

19

90,48

345

290

81,97

221

62,77

TOTAL

60,00

Os Funcionários do Instituto Elo, contratados em razão da execução do Termo de Parceria 039/2016,
fizeram a coleta de assinaturas dos representantes no local do evento.
O Instituto Elo continuará a se empenhar ao máximo para que seja ampliada a participação dos
representantes da sociedade civil nas atividades relacionadas aos Fóruns Regionais de Governo.
Abaixo segue o registro fotográfico de alguns destes eventos/ reuniões:
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TERRITÓRIO
Norte

Montes Claros

TERRITÓRIO
Metropolitano

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO
Belo Horizonte

DATA
01/06/2017

DATA
06/06/2017

TIPO DE ATIVIDADE/ EVENTO
Governo Presente

TIPO DE ATIVIDADE/ EVENTO
Semana do Meio Ambiente
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TERRITÓRIO
Mata

MUNICÍPIO
Juiz de Fora

DATA
08/06/2017

TIPO DE ATIVIDADE/ EVENTO
Governo Presente
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TERRITÓRIO
Rio Doce

MUNICÍPIO
Governador Valadares

DATA
08/06/2017

TIPO DE ATIVIDADE/ EVENTO
Reunião Preparatória
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TERRITÓRIO
Noroeste

MUNICÍPIO
Patos de Minas

TERRITÓRIO
Oeste

MUNICÍPIO
Divinópolis

DATA
20/06/2017

DATA
21/06/2017

TIPO DE ATIVIDADE/ EVENTO
Reunião Preparatória

TIPO DE ATIVIDADE/ EVENTO
Reunião Preparatória
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TERRITÓRIO
Triângulo Norte

MUNICÍPIO
Monte Carmelo

DATA
27/06/2017

TIPO DE ATIVIDADE/ EVENTO
Reunião Preparatória
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TERRITÓRIO
Caparaó

MUNICÍPIO
Manhuaçu

DATA
29/06/2017

TIPO DE ATIVIDADE/ EVENTO
Governo Presente
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TERRITÓRIO
Noroeste

MUNICÍPIO
João Pinheiro

TERRITÓRIO
Central

MUNICÍPIO
Abaeté

DATA
06/07/2017

DATA
20/07/2017

TIPO DE ATIVIDADE/ EVENTO
Governo Presente

TIPO DE ATIVIDADE/ EVENTO
Governo Presente
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TERRITÓRIO
Metropolitano

MUNICÍPIO
Belo Horizonte

DATA
26/07/2017

TIPO DE ATIVIDADE/ EVENTO
Reunião Preparatória

20-49

TERRITÓRIO
Médio e Baixo Jequitinhonha

MUNICÍPIO
Almenara

DATA
27/07/2017

TIPO DE ATIVIDADE/ EVENTO
Governo Presente

Fonte de comprovação do indicador
Lista de presença do evento.
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Área Temática: APOIO À PARTICIPAÇÃO
Indicador nº 2.1: Suporte para realização dos Fóruns Regionais
Meta do período avaliatório

Resultado do período avaliatório

100%

100%

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Neste terceiro período avaliatório de 2017 (01/06/2017 a 31/07/2017), conforme as observações
registradas para o indicador 1.4, neste Relatório Gerencial, foram realizadas 15 atividades (eventos/
reuniões) relativas aos Fóruns de Governo que contaram com a participação de 221 representantes da
sociedade civil, membros dos colegiados executivos dos Territórios de Desenvolvimento.
A participação destes representantes demandou a disponibilização de 145 refeições (almoço e/ ou jantar).
As 145 demandas de refeição foram disponibilizadas.
Abaixo seguem informações sobre o atendimento desta demanda de disponibilização de refeições:

TERRITÓRIO

MUNICÍPIO DE
REALIZAÇÃO DA
ATIVIDADE

1

Norte

Montes Claros

2

Metropolitano

Belo Horizonte

3

Mata

Juiz de Fora

4

Rio Doce

Governador
Valadares

5

Noroeste

Patos de Minas

6

Oeste

Divinópolis

7

Triângulo Norte

Monte Carmelo

8

Sudoeste

Passos

9

Caparaó

10

DATA DE REALIZAÇÃO DA
ATIVIDADE/ EVENTO

Nº DE
REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL
PRESENTES NA
ATIVIDADE

Nº DE DEMANDAS
POR
DISPONIBILIZAÇÃO
REFEIÇÃO

% DE ATENDIMENTO
À DEMANDA DE
DISPONIBILIZAÇÃO DE
REFEIÇÃO

Nº DE REFEIÇÕES
DISPONIBILIZADAS

15

18

18

100,00

06/06/2017

2

2

2

100,00

08/06/2017

22

23

23

100,00

08/06/2017

16

3

3

100,00

20/06/2017

6

3

3

100,00

21/06/2017

13

2

2

100,00

27/06/2017

11

4

4

100,00

27/06/2017

20

0

0

100,00

Manhuaçu

29/06/2017

14

14

14

100,00

Noroeste

João Pinheiro

06/07/2017

25

28

28

100,00

11

Vertentes

Conselheiro
Lafaiete

13/07/2017

12

5

5

100,00

12

Mucuri

Teófilo Otoni

17/07/2017

17

8

8

100,00

13

Central

Abaeté

20/07/2017

11

12

12

100,00

14

Metropolitano

Belo Horizonte

26/07/2017

18

4

4

100,00

15

Médio e Baixo
Jequitinhonha

Almenara

27/07/2017

19

19

19

100,00

221

145

145

100,00

TOTAL

01/06/2017

Também foi demandado ao Instituto Elo neste período avaliatório o empréstimo de notebooks para apoio
na realização de 06 eventos (Governo Presente em Montes Claros em01/06/2017; Governo Presente em
Juiz de Fora em 08/06/2017; Governo Presente em Manhuaçu em 29/06/2017; Governo Presente em João
Pinheiro em 06/07/2017; Governo Presente em Abaeté em 20/07/2017; e Governo Presente em Almenara
em 27/07/2017). Estas demandas foram atendidas.
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Também foi demandado ao Instituto Elo neste período avaliatório o providenciamento de Coffee-break em
05 eventos (Reunião Preparatória em Monte Carmelo em 27/06/2017; Reunião Preparatória em Passos
em 27/06/2017; Reunião Preparatória em Conselheiro Lafaiete em 13/07/2017; Reunião Preparatória em
Teófilo Otoni em 17/07/2017; e Reunião Preparatória em Belo Horizonte em 26/07/2017). Estas demandas
foram atendidas.
Para além do acima exposto, a equipe do Instituto Elo contribuiu para organização de filas,
credenciamento e coleta de assinaturas dos participantes nos eventos.
Alcançou-se assim o percentual de 100% de atendimento a demandas e suporte à realização dos eventos
neste terceiro período avaliatório de 2017.
Os principais fatores dificultadores para o cumprimento da meta definida para o indicador foram o curto
espaço de tempo entre a confirmação da realização de algumas atividades e a efetiva realização das
mesmas; e o fato de que, especialmente, os eventos do Governo Presente são realizados em municípios
menores, o que torna mais complexo e difícil a contratação de restaurantes com qualidade e que forneçam
nota fiscal próximos aos locais onde ocorrem os evento, assim como fornecedores de coffee-break. Os
principais fatores facilitadores foram o melhor entendimento, pelos representantes, dos processos
envolvidos no fornecimento de alimentação; e a boa sintonia de trabalho em parceria estabelecida entre a
equipe do Instituto Elo e a equipe da Seedif.
Fonte de comprovação do indicador
Relatório de execução das atividades relacionadas ao indicador contendo descrição, fotos, vídeos,
encaminhamentos ou outras informações relevantes, que comprovem a execução, elaborado pela OSCIP
e aprovado pelo Supervisor do Termo de Parceria.
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Área Temática: APOIO À PARTICIPAÇÃO
Indicador nº 2.2: Transporte para representantes da sociedade civil do Colegiado Executivo
comparecerem aos Fóruns
Meta do período avaliatório

Resultado do período avaliatório

100%

100%

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Neste terceiro período avaliatório de 2017 (01/06/2017 a 31/07/2017), conforme as observações
registradas para o indicador 1.4, neste Relatório Gerencial, foram realizadas 15 atividades (eventos/
reuniões) relativas aos Fóruns de Governo que contaram com a participação de 221 representantes da
sociedade civil, membros dos colegiados executivos dos Territórios de Desenvolvimento.
Somente 06 destes representantes da sociedade civil que participaram das atividades solicitaram o
reembolso dos valores gastos com transporte intermunicipal de ônibus para o deslocamento até os locais
onde ocorreram os eventos (ida e volta). As 06 solicitações de restituição de transporte para os
representantes da sociedade civil que solicitaram foram atendidas. Alcançou-se, assim, um percentual de
100% de cumprimento da meta estabelecida para o período avaliatório.
Como fator dificultador relevante para este indicador neste período avaliatório, podemos citar a
impossibilidade de reembolso do valor gasto com combustível, bem como a pouca disponibilidade de
transporte para os municípios de realização dos eventos. Os principais fatores facilitadores foram o melhor
entendimento, pelos representantes, dos processos envolvidos no reembolso de valores gastos com
passagem; e a boa sintonia de trabalho em parceria estabelecida entre a equipe do Instituto Elo e a equipe
da Seedif.
Abaixo seguem informações sobre o atendimento desta demanda de restituição dos valores gastos pelos
representantes da sociedade civil para o transporte intermunicipal de ônibus para participarem dos
eventos:

TERRITÓRIO

MUNICÍPIO DE
REALIZAÇÃO DA
ATIVIDADE

DEMANDAS POR
DATA DE
RESTITUIÇÃO DE
REALIZAÇÃO DA
VALORES GASTOS
ATIVIDADE
COM TRANSPORTE

MUNICÍPIO DE
ORIGEM DOS
REPRESENTANTES
DA SOCIEDADE
CIVIL QUE
SOLICITARAM
REEMBOLSO

Nº DE
RESTITUIÇÕES
EFETIVADAS

% DE
ATENDIMENTO
ÀS DEMANDAS
POR
RESTITUIÇÃO DE
GASTOS COM
TRASPORTE

1

Norte

Montes Claros

01/06/2017

01 Porteirinha

01

100,00

2

Norte

Montes Claros

01/06/2017

01 Mato Verde

01

100,00

3

Metropolitano

Belo Horizonte

06/06/2017

01 Teófilo Otoni

01

100,00

4

Sudoeste

Passos

27/06/2017

01 Carmo do Rio Claro

01

100,00

5

Noroeste

João Pinheiro

06/07/2017

01 Unaí

01

100,00

6

Noroeste

João Pinheiro

06/07/2017

01 Buritis

01

100,00

06 -

06

100,00

TOTAL

Fonte de comprovação do indicador
Relatório de viagem de ida e volta assinado pelos membros da Sociedade Civil que usufruíram o
transporte.
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Área Temática: APOIO À PARTICIPAÇÃO
Indicador nº 2.3: Recepção e disponibilização de acomodação adequada para representantes da
sociedade civil membros do Colegiado Executivo comparecerem aos Fóruns
Meta do período avaliatório

Resultado do período avaliatório

100%

100%

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Neste terceiro período avaliatório de 2017 (01/04/2017 a 31/05/2017), conforme as observações
registradas para o indicador 1.4, neste Relatório Gerencial, foram realizadas 15 atividades (eventos/
reuniões) relativas aos Fóruns de Governo que contaram com a participação de 221 representantes da
sociedade civil dos Territórios de Desenvolvimento.
17 destes representantes da sociedade civil que participaram demandaram hospedagem para garantir a
participação nas atividades. As 17 solicitações de hospedagem dos representantes da sociedade civil que
solicitaram foram atendidas. Alcançou-se, assim, um percentual de 100% de cumprimento da meta
estabelecida para o período avaliatório.
Os principais fatores dificultadores para o cumprimento da meta definida para o indicador foram o curto
espaço de tempo entre a confirmação da realização de algumas atividades e a efetiva realização das
mesmas; e o fato de que, especialmente, os eventos do Governo Presente são realizados em municípios
menores, o que torna mais complexo e difícil a contratação de hotéis, tendo em vista, especialmente, que
há uma grande ampliação da demanda, considerada a dimensão destes eventos. Os principais fatores
facilitadores foram o melhor entendimento, pelos representantes, dos processos envolvidos para a
hospedagem; e a boa sintonia de trabalho em parceria estabelecida entre a equipe do Instituto Elo e a
equipe da Seedif.
Abaixo seguem informações sobre o atendimento desta demanda de disponibilização de hospedagem para
garantia da participação nos eventos:
TERRITÓRIO

MUNICÍPIO DE
REALIZAÇÃO DA
ATIVIDADE

DATA DE REALIZAÇÃO
DA ATIVIDADE

Nº DE DEMANDAS
POR HOSPEDAGEM

MUNICÍPIO DE
ORIGEM DOS
REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL QUE
SOLICITARAM
HOSPEDAGEM

Nº DE DEMANDAS
POR HOSPEDAGEM
ATENDIDAS

% DE ATENDIMENTO
ÀS DEMANDAS POR
HOSPEDAGEM

1

Norte

Montes Claros

01/06/2017

01 Januária

01

100,00

2

Norte

Montes Claros

01/06/2017

01 Porteirinha

01

100,00

3

Norte

Montes Claros

01/06/2017

01 Mato Verde

01

100,00

4

Metropolitano

Belo Horizonte

06/06/2017

01 Teófilo Otoni

01

100,00

5

Mata

Juiz de Fora

08/06/2017

01 Leopoldina

01

100,00

6

Rio Doce

Governador
Valadares

08/06/2017

01 Peçanha

01

100,00

7

Noroeste

Patos de Minas

20/06/2017

01 Unaí

01

100,00

8

Caparaó

Manhuaçu

29/06/2017

01 Ponte Nova

01

100,00

9

Noroeste

João Pinheiro

06/07/2017

02 Unaí

02

100,00

10

Noroeste

João Pinheiro

06/07/2017

01 Buritis

01

100,00

11

Mucuri

Teófilo Otoni

17/07/2017

01 Novo Cruzeiro

01

100,00

12

Central

Abaeté

20/07/2017

04 Curvelo

04

100,00

13

Central

Abaeté

20/07/2017

01 Três Marias

01

100,00

17 -

17

100,00

TOTAL
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Fonte de comprovação do indicador
Relatório, elaborado e consolidado pela OSCIP, validado pelo Secretário Executivo do Território e pelo
Supervisor do Termo de Parceria, contendo a relação de todos os representantes, bem como demais
informações relacionadas à hospedagem.
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Área Temática: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO E DOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicador nº 3.1: Apoio metodológico e estrutural em capacitações para o Colegiado Executivo
Meta do período avaliatório

Resultado do período avaliatório

100%

-

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Considerada a necessidade de priorizar a realização de outras ações inerentes aos Fóruns Regionais de
Governo, a Seedif decidiu adiar por tempo indeterminado a oferta de curso de capacitação, em plataforma
de Ensino a Distância (EAD), aos representantes da sociedade civil membros do Colegiado Executivo e,
consequentemente, as ações relativas a este indicador, de operacionalização dos encontros presenciais
por Território de Planejamento no lançamento e ao final dos cursos, de modo a incentivar e integrar os
participantes. Assim, em observância do Art. 34 do Decreto Estadual nº 46.020, de 09/08/2012, o Instituto
Elo seguiu esta orientação. Diante disso, solicita à Comissão de Avaliação a exclusão deste indicador do
cálculo de desempenho global da OSCIP no período avaliatório.

Fonte de comprovação do indicador
Listas de presença com CPF ou RG dos participantes assinadas
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Área Temática: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO E DOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicador nº 3.2: Transporte para representantes da sociedade civil membros do Colegiado Executivo
comparecerem nas capacitações
Meta do período avaliatório

Resultado do período avaliatório

100%

-

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Considerada a necessidade de priorizar a realização de outras ações inerentes aos Fóruns Regionais de
Governo a Seedif decidiu adiar por tempo indeterminado a oferta de curso de capacitação, em plataforma
de Ensino a Distância (EAD), aos representantes da sociedade civil membros do Colegiado Executiva e,
consequentemente, as ações relativas a este indicador, especificamente, de disponibilização de transporte
para os Membros do Colegiado Executivo participarem destes encontros presenciais, por Território de
Planejamento, no lançamento e ao final dos cursos, de modo a incentivar e integrar os participante. Assim,
em observância do Art. 34 do Decreto Estadual nº 46.020, de 09/08/2012, o Instituto Elo seguiu esta
orientação. Diante disso, solicita à Comissão de Avaliação a exclusão deste indicador do cálculo de
desempenho global da OSCIP no período avaliatório.

Fonte de comprovação do indicador
Relatório de viagem de ida e volta assinado pelos membros da Sociedade Civil que usufruíram o
transporte, validado pelo supervisor do Termo de Parceria.
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Área Temática: DIFUSÃO DO CONHECIMENTO E DOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicador nº 3.3: Recepção e disponibilização de acomodação adequada para representantes da
sociedade civil membros do Colegiado Executivo comparecerem nas Capacitações
Meta do período avaliatório

Resultado do período avaliatório

100%

-

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Considerada a necessidade de priorizar a realização de outras ações inerentes aos Fóruns Regionais de
Governo a Seedif decidiu adiar por tempo indeterminado a oferta de curso de capacitação, em plataforma
de Ensino a Distância (EAD), aos representantes da sociedade civil membros do Colegiado Executiva e,
consequentemente, as ações relativas a este indicador, especificamente, de disponibilização de
hospedagem para os Membros do Colegiado Executivo participarem destes encontros presenciais, por
Território de Planejamento, no lançamento e ao final dos cursos, de modo a incentivar e integrar os
participante. Assim, em observância do Art. 34 do Decreto Estadual nº 46.020, de 09/08/2012, o Instituto
Elo seguiu esta orientação. Diante disso, solicita à Comissão de Avaliação a exclusão deste indicador do
cálculo de desempenho global da OSCIP no período avaliatório.

Fonte de comprovação do indicador
Relatório, elaborado e consolidado pela OSCIP, validado pelo Secretário Executivo do Território e pelo
Supervisor do Termo de Parceria, contendo a relação de todos os representantes, bem como demais
informações relacionadas à hospedagem.
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Área Temática: DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Indicador nº 4.1: Apoio operacional e metodológico para desenvolvimento dos PDTIs
Meta do período avaliatório

Resultado do período avaliatório

17

-

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Considerada a necessidade de priorizar a realização de outras ações inerentes aos Fóruns Regionais de
Governo a Seedif decidiu adiar por tempo indeterminado o desenvolvimento dos Planos de
Desenvolvimento Integrado dos Territórios - PDTIs e, consequentemente, as ações relativas a este
indicador. Assim, em observância do Art. 34 do Decreto Estadual nº 46.020, de 09/08/2012, o Instituto Elo
seguiu esta orientação. Diante disso, solicita à Comissão de Avaliação a exclusão deste indicador do
cálculo de desempenho global da OSCIP no período avaliatório.

Fonte de comprovação do indicador
Relatório, elaborado e consolidado pela OSCIP, validado pelo Secretário Executivo do Território e pelo
Supervisor do Termo de Parceria, contendo a relação de todos os representantes, bem como demais
informações relacionadas à hospedagem.
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Área Temática: DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Indicador nº 4.2: Transporte para representantes da sociedade civil membros do Colegiado Executivo
comparecerem nos Planos de Desenvolvimento Integrado dos Territórios – PDTIs
Meta do período avaliatório

Resultado do período avaliatório

100%

-

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Considerada a necessidade de priorizar a realização de outras ações inerentes aos Fóruns Regionais de
Governo a Seedif decidiu adiar por tempo indeterminado o desenvolvimento dos Planos de
Desenvolvimento Integrado dos Territórios - PDTIs e, consequentemente, as ações relativas a este
indicador, especificamente, a disponibilização de transporte para os Membros da Sociedade Civil
comparecerem nos PDTIs. Assim, em observância do Art. 34 do Decreto Estadual nº 46.020, de
09/08/2012, o Instituto Elo seguiu esta orientação. Diante disso, solicita à Comissão de Avaliação a
exclusão deste indicador do cálculo de desempenho global da OSCIP no período avaliatório.

Fonte de comprovação do indicador
Relatório de viagem de ida e volta assinado pelos membros da Sociedade Civil que usufruíram o
transporte.

31-49

Área Temática: DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Indicador nº 4.3: Recepção e disponibilização de acomodação adequada para representantes da
sociedade civil membros do Colegiado Executivo comparecerem nos PDTis
Meta do período avaliatório

Resultado do período avaliatório

100%

-

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Considerada a necessidade de priorizar a realização de outras ações inerentes aos Fóruns Regionais de
Governo a Seedif decidiu adiar por tempo indeterminado o desenvolvimento dos Planos de
Desenvolvimento Integrado dos Territórios - PDTIs e, consequentemente, as ações relativas a este
indicador, especificamente, a disponibilização de acomodação adequada para os Membros da Sociedade
Civil comparecerem nos PDTIs. Assim, em observância do Art. 34 do Decreto Estadual nº 46.020, de
09/08/2012, o Instituto Elo seguiu esta orientação. Diante disso, solicita à Comissão de Avaliação a
exclusão deste indicador do cálculo de desempenho global da OSCIP no período avaliatório.

Fonte de comprovação do indicador
Relatório, elaborado e consolidado pela OSCIP, validado pelo Secretário Executivo do Território e pelo
Supervisor do Termo de Parceria, contendo a relação de todos os representantes, bem como demais
informações relacionadas à hospedagem.
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Área Temática: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Indicador nº 5.1: Análise do Banco de Dados visando ações que ampliem e qualifiquem os métodos de
participação
Meta do período avaliatório

Resultado do período avaliatório

100%

100%

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
O Instituto Elo recebeu da Seedif a Base de Dados (com informações sobre os membros do colegiado
executivo e sobre os Territórios Regionais) em 06/03/2017.
A partir desta data os funcionários do instituto Elo, contratados em razão da execução do Termo de
Parceria 039/2016, têm acompanhado e atualizado constantemente este banco de dados com
informações sobre o perfil e contato dos membros do Colegiado Executivo.
Estas atualizações têm acompanhado a realização dos eventos. Assim, foram atualizados os cadastros de
representantes dos 17 Territórios de Desenvolvimento neste período avaliatório. Estes Territórios possuem
425 representantes da sociedade civil. Assim, informações de contato e registro destes 425 representantes
foram checadas e atualizadas, alcançando-se 100% de cumprimento da meta estabelecida.
Esclarecemos que para atendimento à recomendação da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria
039/2016, no 2º RCA, publicado em 12 de julho de 2017, onde se lê: “A Comissão de Avaliação recomenda
novamente à OSCIP que, nos próximos períodos avaliatórios, apresente no RGR as informações sócio
demográficas dos membros da sociedade civil. Essas informações, apresentadas de forma qualificada,
podem aprimorar o olhar deste público e propiciar estudos futuros sobre a participação social, bem como
o aprimoramento da política pública”, o Instituto Elo, em parceria com a Seedif desenvolveu um novo
questionário para utilização tanto junto aos representantes da sociedade civil membros dos colegiados
executivos, como em relação aos demais participantes das atividades relacionadas aos Fóruns Regionais.
Neste novo questionário foram incluídas perguntas de socioeconomia, como sobre idade, sexo biológico,
escolaridade, estado civil, situação ocupacional e renda. O questionário, distribuído por e-mail, será
enviado para todos os representantes da sociedade civil membros dos colegiados executivos, titulares e
suplentes, e para outros participantes dos eventos. Com base nos dados extraídos desta pesquisa,
pretendemos, nos próximos períodos avaliatório, apresentar para este indicador, dados sócios
demográficos mais qualificados acerca dos representantes da sociedade civil membros do colegiado
executivo.

Fonte de comprovação do indicador
Comparativo banco de dados, acompanhado de uma análise qualitativa realizada pela OSCIP, conforme
orientações do OEP, validado pelo Supervisor do Termo de Parceria.
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Área Temática: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Indicador nº 5.2: Pesquisas de Satisfação dos Participantes
Meta do período avaliatório

Resultado do período avaliatório

17

14

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Como registrado no Relatório gerencial referente ao 1º período avaliatório do I Termo Aditivo ao Termo de
Parceria 039/2016, o Instituto Elo desenvolveu um questionário e uma metodologia de aplicação para
aferir a satisfação do público presente neste evento, que foi validada pela Seedif. Este questionário, auto
aplicado, vem sendo distribuído aos participantes em todos os eventos relacionados aos Fóruns de
Governo apoiados pela parceria estabelecida entre o Instituto Elo e recolhido para posterior construção
dos relatórios.
Neste período avaliatório, como já informamos neste relatório, foram realizados 15 eventos/ atividade
relacionados aos Fóruns. Em todos estes eventos foram distribuídos os questionários e pedido aos
participantes que respondessem ao mesmo. Em quatorze eventos houve devolução dos questionários
distribuídos e em um não houve. Assim, foram produzidos 14 relatórios de pesquisa. A tabela abaixo
apresenta alguns dados relativos a este processo:

TERRITÓRIO

MUNICÍPIO DE
REALIZAÇÃO DA
ATIVIDADE

DATA DE
REALIZAÇÃO DA
ATIVIDADE/
EVENTO

1

Norte

Montes Claros

01/06/2017

2

Metropolitano

Belo Horizonte

06/06/2017

3

Mata

Juiz de Fora

08/06/2017

4

Rio Doce

Governador
Valadares

08/06/2017

5

Noroeste

Patos de Minas

20/06/2017

6

Oeste

Divinópolis

21/06/2017

7

Triângulo Norte

Monte Carmelo

27/06/2017

8

Sudoeste

Passos

27/06/2017

9

Caparaó

Manhuaçu

29/06/2017

10

Noroeste

João Pinheiro

06/07/2017

11

Vertentes

Conselheiro
Lafaiete

13/07/2017

12

Mucuri

Teófilo Otoni

17/07/2017

13

Central

Abaeté

20/07/2017

14

Metropolitano

Belo Horizonte

26/07/2017

15

Médio e Baixo
Jequitinhonha

Almenara

27/07/2017

TOTAL

TIPO DE
ATIVIDADE

Governo
Presente
Semana do Meio
Ambiente
Governo
Presente
Reunião
Preparatória
Reunião
Preparatória
Reunião
Preparatória
Reunião
Preparatória
Reunião
Preparatória
Governo
Presente
Governo
Presente
Reunião
Preparatória
Reunião
Preparatória
Governo
Presente
Reunião
Preparatória
Governo
Presente

Nº DE
REPRESENTANTES
DA SOCIEDADE
CIVIL PRESENTES
NA ATIVIDADE

Nº DE
QUESTIONÁRIOS
RESPONDIDOS

% DE RESPOSTA
AOS
QUESTIONÁRIOS

O RELATÓRIO FOI
PRODUZIDO?

15

6

40,00

SIM

2

0

0,00

NÃO

22

13

59,09

SIM

16

13

81,25

SIM

6

8

133,33

SIM

13

5

38,46

SIM

11

10

90,91

SIM

20

16

80,00

SIM

14

8

57,14

SIM

25

10

40,00

SIM

12

6

50,00

SIM

17

8

47,06

SIM

11

9

81,82

SIM

18

11

61,11

SIM

19

12

63,16

SIM

221

135

61,09
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135 representantes da sociedade civil membros dos colegiados executivos responderam ao questionário, o
que representa 61,09% do total destes presentes nas atividades desenvolvidas. Foi alcançado, assim, um
percentual de 61,09% da meta estabelecida. Para atendimento à recomendação da Comissão de Avaliação
do Termo de Parceria 039/2016, no 2º RCA, publicado em 12 de julho de 2017, onde se lê: ”A Comissão de
Avaliação recomenda à OSCIP que, no próximo período avaliatório, apresente no RGR e ao Supervisor do
Termo de Parceria os relatórios sobre dados quantitativos das pesquisas realizadas, de modo a avaliar
possíveis novas ações ou diretrizes de mobilização”, abaixo seguem alguns resultados obtidos com estas
pesquisas para o conjunto das atividades realizadas no período avaliatório. Esclarecemos também que os
relatórios de todas as pesquisas realizadas no Termo de Parceria são arquivados na instituição e
encontram-se à disposição de todos.
GRÁFICO 01 - PERGUNTA: VOCÊ É:

Fonte: Instituto Elo/ Seedif/ MG, 2017.
GRÁFICO 02 - QUANTAS VEZES VOCÊ JÁ PARTICIPOU DE UM FÓRUM REGIONAL?

Fonte: Instituto Elo/ Seedif/ MG, 2017.
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GRÁFICO 03 - PENSANDO NA ATIVIDADE DA QUAL PARTICIPOU HOJE, DE UMA FORMA GERAL,
PESSOALMENTE, VOCÊ DIRIA QUE ESTÁ:

Fonte: Instituto Elo/ Seedif/ MG, 2017.
GRÁFICO 04 - PENSANDO NA REALIZAÇÃO DOS FÓRUNS REGIONAIS DE UMA FORMA GERAL,
PESSOALMENTE, VOCÊ DIRIA QUE ESTÁ:

Fonte: Instituto Elo/ Seedif/ MG, 2017.

36-49

GRÁFICO 05 - A PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE DESENVOLVIDA HOJE ATENDEU ÀS SUAS EXPECTATIVAS?

Fonte: Instituto Elo/ Seedif/ MG, 2017.
GRÁFICO 06 - A PARTICIPAÇÃO NOS FÓRUNS REGIONAIS DE UMA FORMA GERAL, COMO
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL TEM ATENDIDO SUAS EXPECTATIVAS?

Fonte: Instituto Elo/ Seedif/ MG, 2017.
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GRÁFICO 07 - EM UMA ESCALA DE 0 A 10, ONDE O QUER DIZER PÉSSIMO E 10 QUER DIZER ÓTIMO DÊ
UMA NOTA PARA A ATIVIDADE DESENVOLVIDA HOJE:

Fonte: Instituto Elo/ Seedif/ MG, 2017.
GRÁFICO 08 - EM SUA OPINIÃO O FORMATO/ ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA HOJE FOI
ADEQUADO AOS OBJETIVOS PROPOSTOS?

Fonte: Instituto Elo/ Seedif/ MG, 2017.
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GRÁFICO 09 - COMO VOCÊ AVALIA A SUA PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE DESENVOLVIDA HOJE?

Fonte: Instituto Elo/ Seedif/ MG, 2017.
GRÁFICO 10 - NA ATIVIDADE DESENVOLVIDA HOJE VOCÊ CONSEGUIU ESCLARESCER SUAS DUVIDAS?

Fonte: Instituto Elo/ Seedif/ MG, 2017.
O principal fator dificultador para a ampliação da participação na pesquisa é o caráter voluntário da
participação. Para ampliar esta participação os Articuladores Institucionais, responsáveis pela entrega e
recolhimento dos questionários, estão recebendo orientação específica para incentivar a participação dos
representantes da sociedade civil e outros atores na pesquisa. Somado a isso o questionário é auto
aplicado, ou seja, não há uma abordagem por um pesquisador para garantir a resposta ao questionário.
Outro fator dificultador é o fato de que não há equipe contratada para a realização das pesquisas, em
todas as suas fases, ou seja, planejamento, execução, digitação, produção de relatórios etc. A proposta
apresentada pela OSCIP quando do Concurso de Projetos e contratualização foi a contratação de uma
empresa para a execução das pesquisas. Uma vez que a contratação não foi autorizada, tendo em vista a
necessidade de priorização de outras atividades, as pesquisas têm sido feitas de modo precário, no
39-49

entanto com máxima dedicação dos funcionários contratados em razão da execução do Termo de Parceria
para atuação em outras áreas.
Como já esclarecemos na apresentação de informações referente ao indicador 5.1., para atendimento à
recomendação da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria 039/2016, no 2º RCA, publicado em 12 de
julho de 2017, onde se lê: “A CA recomenda que as informações constantes no RGR sejam apresentadas de
forma completa, trazendo todos os elementos descritos nos indicadores, bem como outros que possam
qualificar a análise dos resultados” (...) “A CA reitera a importância de que as informações relativas á
execução dos indicadores, bem como seus fatores facilitadores e dificultadores, sejam apresentados no
RGR” e “A Comissão de Avaliação recomenda novamente à OSCIP que, nos próximos períodos avaliatórios,
apresente no RGR as informações sócio demográficas dos membros da sociedade civil. Essas informações,
apresentadas de forma qualificada, podem aprimorar o olhar deste público e propiciar estudos futuros
sobre a participação social, bem como o aprimoramento da política pública”, o Instituto Elo, em parceria
com a Seedif desenvolveu um novo questionário para utilização tanto junto aos representantes da
sociedade civil membros dos colegiados executivos, como em relação aos demais participantes das
atividades relacionadas aos Fóruns Regionais. Neste novo questionário foram incluídas perguntas de
socioeconomia, como sobre idade, sexo biológico, escolaridade, estado civil, situação ocupacional e renda.
O questionário, distribuído por e-mail, será enviado para todos os representantes da sociedade civil
membros dos colegiados executivos, titulares e suplentes, e para outros participantes dos eventos. A lista
de e-mails para os quais os questionários serão enviados totaliza 4.754 endereços. Utilizar-se-á para esta
pesquisa a plataforma GoogleDocs, que é gratuita. A expectativa é de uma resposta superior a 15%. O
questionário será enviado após o encerramento do período avaliatório para que contemple as opiniões
acerca de todas as atividades desenvolvidas no período. As informações obtidas por meio desta pesquisa
integrarão o próximo Relatório Gerencial.
Fonte de comprovação do indicador
Relatório das pesquisas validado pelo Supervisor do Termo de Parceria.
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Área Temática: GESTÃO DA ENTIDADE PARCEIRA
Indicador nº 6.1: Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica
Meta do período avaliatório

Resultado do período avaliatório

100%

-

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
O resultado deste indicador é auferido pela Comissão Supervisora do Termo de Parceria 039/2016, em
conjunto com seus assessores, e apresentado no Relatório de Checagem Amostral.

Fonte de comprovação do indicador
Relatórios de Checagem Amostral (e Relatórios de Checagem de Efetividade, quando for o caso)
elaborados pela Comissão Supervisora do Termo de Parceria em conjunto com os seus assessores,
conforme modelo da SEPLAG.
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste 3º período avaliatório do I Termo Aditivo do Termo de Parceria Nº
039/2016 (meses de junho e julho de 2017), há um total de 16 indicadores com meta.
Deste total, como pôde ser observado na leitura deste relatório gerencial, o Instituto
Elo solicitou à Comissão de Avaliação a exclusão de 07 indicadores do cálculo de
desempenho global da OSCIP no período avaliatório (indicadores 1.3; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1;
4.2 e 4.3), considerado que devido à necessidade de priorizar a realização de outras
ações inerentes aos Fóruns Regionais de Governo a Seedif decidiu adiar o
desenvolvimento de algumas ações relacionadas a estes, em especial, aos Planos de
Desenvolvimento Integrado dos Territórios - PDTIs e às Capacitações para o Colegiado
Executivo.
06 indicadores tiveram suas metas alcançadas (indicadores 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3
e 5.1) e 02 indicadores tiveram um percentual elevado de cumprimento apesar de não
alcançarem a meta estabelecida (indicadores 1.4 e 5.2).
O Instituto Elo neste período avaliatório, assim como desde o início desta
parceria, seguiu rigorosamente todas orientações da Seedif e procurou ao máximo
contribuir para que dificuldades tivessem rápida solução e para que as ações definidas
alcançassem seus objetivos.
Por fim, registramos aqui o propósito do Instituto Elo de continuar a contribuir
ao máximo para a consolidação deste inovador modelo de gestão que são os Fóruns
Regionais de Governo.
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4 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL
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