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Competência do Ministério
Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência
da gestão no âmbito da Administração Pública Federal.

Avaliação da Execução de
Programas de Governo
Em atendimento ao disposto no art. 74 da Constituição Federal de 1988, a CGU realiza
ações de controle com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
A escolha do programa de governo para avaliação de sua execução se dá por um processo de
hierarquização de todos os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, utilizando-se
para esse fim critérios de relevância, de materialidade e de criticidade.
A partir de então, são realizadas ações de controle com o objetivo de avaliar a efetiva aplicação
dos recursos destinados ao cumprimento da finalidade constante da ação governamental.
As situações identificadas nas ações de controle são consignadas em relatórios específicos que
são encaminhados ao gestor do programa para conhecimento e implementação das medidas
nele recomendadas.
Cada uma das medidas é acompanhada e monitorada pela CGU até a certificação de sua efetiva
implementação.
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Sumário-Executivo
Objetivo do Programa
O Programa 2035 – Esporte, Cidadania e Desenvolvimento tem como objetivos, expressos no Plano Plurianual 2016-2019, ampliar e qualificar o acesso da população ao esporte
e lazer, com fortalecimento das ações intersetoriais e redução das desigualdades regionais;
tornar o Brasil uma potência esportiva sustentável mundialmente reconhecida, com a preparação de atletas da base ao alto rendimento, qualificação da gestão, melhoria e articulação das
infraestruturas esportivas; fomentar e incentivar a prática do futebol, com ênfase ao futebol
feminino, e garantir a defesa dos direitos do torcedor; e preparar e realizar os Jogos Olímpicos
e Paraolímpicos Rio 2016 e gerir o legado esportivo.

Finalidade da Ação
A Ação 14TR tem como objetivo a implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte,
os quais visam ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado,
incentivando a iniciação esportiva em territórios de vulnerabilidade social das cidades brasileiras,
de forma a permitir a identificação de talentos e a formação de atletas em todo território nacional, estimulando o desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento nacional, de forma
a atender crianças e jovens que iniciarem a prática de modalidades olímpicas e paraolímpicas.

Como acontece
A implementação dos Centros de Iniciação ao Esporte ocorre a partir da utilização de
três modelos padrão de infraestrutura esportiva e decorre da apresentação de propostas ao
Ministério do Esporte (ME) por Prefeituras Municipais ou pelo Governo do Distrito Federal.
A formalização do ajuste ocorre por intermédio de Termo de Compromisso, vez que a Ação
está inserida no Segundo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), com a posterior
transferência de recursos aos entes federados selecionados. A formalização do repasse, bem
como o acompanhamento da sua execução e a fiscalização quanto à execução das obras são
realizados por intermédio da Caixa Econômica Federal (CAIXA), na qualidade de mandatária
do ME. A Figura 1 apresentada em sequência contempla os três modelos de CIE e informações
básicas relacionadas aos mesmos, referentes ao custo estimado e à área a ser construída.
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Figura 1 – Modelos de CIE

CIE modelo I
Custo estimado R$ 3 milhões
Área construída 1600 m2

CIE modelo II
Custo estimado R$ 3,1 milhões
Área construída 2750 m2

CIE modelo III
Custo estimado 3,6 milhões
Área construída 3750 m2

Fonte: http://esporte.gov.br/index.php/modelos-de-pracas, consultado em 26 de novembro de 2015.

O Ministério do Esporte é o responsável pela concepção da Ação de governo, tendo efetuado
a sua formulação, a proposição de alocação de recursos do Orçamento-Geral da União para a
sua efetivação, a definição dos critérios e requisitos de elegibilidade, a contratação do Agente
financeiro (CAIXA) para atuar como Mandatário da União, a publicidade da Ação nos meios de
comunicação e a seleção das propostas, de acordo com os requisitos e prioridades estipulados
em Portaria elaborada pelo Ministério. Para a execução dos empreendimentos, o ME disponibilizou Projetos Padrão dos Modelos de CIE, em número de três, a serem utilizados pelos
Compromissários, com a possibilidade de realização de alterações pontuais nesses projetos, no
entanto, não deve ocorrer a descaracterização dos requisitos originalmente definidos.
De forma simplificada, a Ação engloba os seguintes participantes com suas principais atribuições:
• Ministério do Esporte: formulação e acompanhamento da execução da Ação;
• CAIXA, Entidade Mandatária da União: agente financeiro responsável pela pactuação
do ajuste, pela liberação dos recursos, pelo acompanhamento do projeto e pela análise da
prestação de contas apresentada pelo Compromissário.
• Proponente/Compromissário: responsável pela apresentação da Carta-Consulta,
realização de obras e serviços em conformidade com o Termo de Compromisso firmado
e com os parâmetros técnicos estipulados pelo Ministério do Esporte, bem como pela administração e fiscalização da obra do objeto compromissado, com posterior comprovação,
mediante prestação de contas, quanto à aplicação dos recursos liberados.
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A contextualização acerca dos motivos que levaram à formulação da Ação 14TR por parte do
Ministério do Esporte é relevante para entender sua concepção e o modelo de implementação
definido, bem como outros fatores que influenciaram na sua formatação. Registra-se, naquilo
que diz respeito à formulação da política pública, que não se identificou os estudos que deram
origem à sua formatação.
As LOA de 2014 e de 2015 descrevem a Ação 14TR como parte da diretriz do governo federal
de aproveitar a realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paraolímpicos de 2016 no Rio de
Janeiro para estender os benefícios a todas as unidades da Federação, proporcionando a disponibilização de instalações construídas em parâmetros oficiais que permitiriam a identificação de
talentos e a formação de atletas nos municípios.
Na LOA de 2013, no entanto, o código da Ação 14TR possuía outra denominação, qual seja,
“Implantação de Espaços Públicos de Esporte de Lazer – Praça do Esporte”. Verifica-se, assim,
que além da mudança de nome da Ação, houve mudança de objetivo e de enfoque, passando,
a partir de 2014, para um maior nível de especialização e hierarquia na Rede Nacional de Treinamento, de forma a se voltar para a iniciação do esporte de alto rendimento, diferente do
observado em exercícios anteriores à mudança de nome da Ação, quando esta estava voltada
para o desporto de participação e educacional.
Não se identificou que o Ministério do Esporte tenha efetuado estudo detalhado com o objetivo de avaliar as implicações dessa mudança no enfoque a ser dado à destinação desses espaços
esportivos, anteriormente voltados ao desporto de participação, conforme descrito na denominação da Ação 14TR na LOA 2013 (“Esporte de Lazer”, o que caracteriza o desporto de
participação), e atualmente destinados prioritariamente ao desporto de rendimento, conforme
expresso na documentação relacionada aos CIE e explicitado na finalidade da Ação (“estimulando o desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento nacional”).
Adicionalmente, não se identificou que nas etapas de estudo e de planejamento da política
pública tenha sido realizada avaliação pelo Ministério do Esporte quanto aos resultados até
então obtidos com as iniciativas já em execução em seu âmbito de atuação e relacionadas à
construção de quadras esportivas e poliesportivas ou de ginásios esportivos/poliesportivos, ou
em relação a iniciativas sendo executadas em parceria com outras Pastas Ministeriais e mesmo por outras Pastas Ministeriais (caso dos Ministérios da Educação, da Defesa e da Cultura),
buscando aferir a efetividade da disponibilização desses espaços à população, contemplando,
por exemplo, estatísticas de utilização, situação de manutenção dos espaços esportivos (responsabilidade pela manutenção em si e pelo financiamento da manutenção), atividades desenvolvidas e esportes praticados, tampouco se identificou que tenha ocorrido avaliação acerca da
necessidade de incrementar essas ações com a construção dos equipamentos esportivos que
compõem os Centros de Iniciação ao Esporte.
Da mesma forma, não se identificou que o Ministério do Esporte tenha considerado a existência de outros espaços esportivos, construídos com recursos do próprio Ministério do Esporte
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ou mesmo de outras fontes, nas mesmas áreas territoriais e que poderiam ser utilizados pela
população local, seja para atividades relacionadas ao desporto educacional ou de participação,
seja para atividades relacionadas ao desporto de rendimento.
A despeito de a Ação ter sido vinculada pelo Ministério do Esporte como principal legado esportivo dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, e de os objetivos da Ação indicarem
a ampliação da oferta de equipamentos esportivos públicos qualificados, voltados à iniciação
esportiva em territórios de vulnerabilidade social e o desenvolvimento da base do esporte de
alto rendimento, essas iniciativas não possuem vinculação de forma estruturada com o Plano
Decenal do Esporte, divulgado após a III Conferência Nacional do Esporte, cuja etapa nacional
foi realizada no período de 03 a 06 de junho de 2010, e que estabeleceria linhas estratégicas,
ações, metas e responsáveis, para o desenvolvimento do esporte e do lazer para o período de
2010 a 2020, ou com diretrizes definidas pelo Ministério do Esporte acerca da Política Nacional
de Esporte a ser desenvolvida pelo Ministério.
Ainda nesse sentido, não existem informações disponíveis que permitam identificar de que
forma os CIE que seriam construídos se diferenciariam, ou mesmo complementariam, os equipamentos esportivos já concluídos e disponibilizados à população, ou mesmo em implantação,
no mesmo espaço geográfico.

Volume de recursos envolvidos
A Ação 14TR possuía inicialmente a previsão total de investimentos de R$ 967 milhões de
reais para a construção de 285 Centros de Iniciação ao Esporte, selecionados em 263 municípios
distribuídos em todo o território nacional, no período compreendido entre 2014 e julho de 2016.
Foram destinados recursos nas Leis Orçamentárias Anuais (LOA), nos montantes apresentados
no Quadro 1 a seguir.
Quadro 1 – Dotações da Ação 14TR nas LOA 2014 a 2017
Exercício

LOA – Dotação Inicial (R$)

2014

100.000.000,00

2015

188.000.000,00

2016

35.984.919,00

2017
195.000.000,00
Fonte: LOA 2014, 2015, 2016 e 2017

Até o final do exercício de 2016 a Ação de implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte
registrava um total de R$ 38.678.390,86 em recursos liquidados e mesmo após 4 anos de início
da execução da Ação nenhum equipamento esportivo havia sido entregue à sociedade para
efetiva utilização. A conclusão, com pendências, do primeiro CIE, em Franco da Rocha/SP, veio
a concretizar-se em 2017.
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Verifica-se, a partir das informações apesentadas, que os recursos liberados para a Ação 14TR
no período analisado não seriam suficientes para cobrir a previsão de gastos para a construção
dos CIE em conformidade com o cronograma definido, o que, no entanto, não teria impactado
na execução dos equipamentos esportivos, considerando que percentual reduzido desses empreendimentos possuíam obras em efetiva execução.
A baixa liquidação de despesas e de liberação de recursos financeiros e a alta taxa de cancelamento de recursos orçamentários alocados na LOA 2015, juntamente com a baixa previsão de
recursos orçamentários e meta física para o exercício de 2016, expõem o forte contingenciamento de recursos em relação à Ação 14TR nesses exercícios e a inexistência de priorização da
implementação dos Centros de Iniciação ao Esporte enquanto política pública, inviabilizando o
cronograma de implantação dos CIE em todo o território nacional.
Como consequência, identifica-se o comprometimento da estruturação da Rede Nacional de
Treinamento (RNT), conforme modelo preconizado pelo ME, e mesmo de alcance do objetivo
de potencialização do legado dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, legado esse não
materializado, vez que mesmo as instalações que foram utilizadas durante os Jogos Rio 2016
e que seriam as estruturas do topo da pirâmide que representaria a Rede Nacional de Treinamento não possuem plano de gestão, de utilização ou de manutenção.

Resultados
O trabalho planejado contemplava a avaliação de todo o ciclo de execução da política
pública, desde a etapa de sua concepção até as etapas de implementação e de avaliação dos
resultados obtidos. No entanto, considerando as dificuldades identificadas em sua condução, as
quais acarretaram em baixa execução dos empreendimentos e no não atingimento dos objetivos
pretendidos no prazo previsto (até julho de 2016), de potencialização do legado esportivo dos
Jogos Rio 2016, houve redefinição do escopo de análise, o qual foi restringido às etapas iniciais
de desenvolvimento da Ação, as únicas que possuíam alguma execução até o exercício de 2016.
Os resultados obtidos indicam a baixa efetividade da Ação de governo, inclusive pela inexistência de contextualização dos investimentos em infraestrutura de treinamento com o foco em
rendimento com outros investimentos com o viés educacional e de participação em áreas de
vulnerabilidade social. Em que pese a necessidade de apresentação de um plano de utilização,
como condição para a assinatura dos termos de compromisso, não se identifica que tenham sido
analisados quanto à sua viabilidade ou que tenham sido fator determinante para a aprovação ou
não de Projeto proposto, o que seria fator relevante para a efetividade do investimento feito.
Por suas características, considerando a destinação dos equipamentos esportivos e o modelo propostos, a manutenção dos Centros de Iniciação ao Esporte, naquilo que diz respeito à
sua estruturação para funcionamento, demandaria a existência de um plano estruturado de
utilização, com a alocação de pessoal dedicado às atividades a serem desenvolvidas no espaço esportivo, atividades essas que deveriam estar voltadas ao esporte de rendimento, o que
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demandaria, além de formação específica dessa equipe multiprofissional alocada ao projeto, a
adequada estruturação de um programa de formação, com as vinculações necessárias com as
atividades desportivas educacionais e de participação. Adicionalmente, e tão importante quanto a estruturação do projeto de utilização do espaço esportivo, insere-se a questão referente
ao financiamento da manutenção desses espaços esportivos, o que demanda significativo aporte de recursos, e cuja responsabilidade seria do ente Compromissário.
Não existe previsão de aporte de recursos federais para manutenção ou custeio dos CIE, tampouco se vislumbra que os entes Compromissários tenham contemplado essa variável nos
planos de uso eventualmente elaborados. As despesas mensais contemplariam água, luz, profissional responsável pelo espaço e equipe multidisciplinar.
Verifica-se, assim, na base da pirâmide da Rede Nacional de Treinamento preconizada pelo
Ministério do Esporte, onde se localizam os CIE, a repetição das falhas enfrentadas no planejamento do legado dos Jogos Rio 2016, bem como no planejamento de uso do legado dos Jogos.
Não houve o adequado planejamento do legado, tampouco de sua utilização, em relação às
estruturas esportivas diretamente utilizadas durante os Jogos Rio 2016, situação que foi amplificada e que se repete a partir da definição de outras estruturas que comporiam esse legado
esportivo, em que pese não serem estruturas necessárias à realização dos Jogos Rio 2016.
A partir das análises realizadas, identifica-se, em síntese, que a definição de implantação dos
Centros de Iniciação Esporte teria ocorrido sem a consideração acerca de sua inserção no
Plano Decenal do Esporte ou das diretrizes advindas do Plano Nacional do Esporte, de outras
estruturas esportivas existentes no mesmo espaço geográfico, de sua necessidade, de sua efetiva vinculação com o legado dos Jogos Rio 2016, da coerência e viabilidade do plano de uso do
espaço esportivo e do custo, bem como da origem dos recursos, para a manutenção do espaço
esportivo e para o financiamento das atividades a serem implantadas.

Questões Estratégicas
Especificamente em relação às questões estratégicas inicialmente formuladas, as ações
de controle conduzidas permitiram responder às questões apresentadas em sequência, juntamente com os resultados obtidos a partir das avaliações realizadas.
1. A seleção dos Municípios, por parte do Ministério do Esporte, ocorreu de acordo
com os critérios definidos em normativo e de forma transparente e objetiva?
Em análise aos critérios de seleção e de priorização de propostas para escolha dos Munícipios e
projetos a serem executados, foi verificada a existência desses critérios e, ainda, de pontuação
e de pesos para os mesmos. Contudo, os parâmetros utilizados para a sua avaliação carecem
de objetividade e de suficiência de detalhamento para mitigar os riscos envolvidos na escolha
dos entes tomadores de recursos para a implantação do equipamento esportivo (CIE).
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Identificou-se que os requisitos e critérios de seleção foram aplicados apenas de forma classificatória, e não como requisitos eliminatórios; ou seja, foram selecionadas propostas em número
compatível com os recursos orçados para a Ação, independentemente de atenderem integralmente aos critérios previstos em norma pelo Ministério do Esporte. Assim, as propostas
rejeitadas para participarem da implementação de CIE foram as que excederam ao montante
de recursos disponíveis para a Ação orçamentária e não por não atendimento a algum requisito
definido. Foi identificado que 59% das propostas selecionadas possuíam algum grau de desconformidade em relação aos requisitos e critérios estabelecidos na Portaria ME nº 14/2013, que
disciplinou o processo de seleção.
Em relação à seleção das propostas, de acordo com informações do ME, teria ocorrido com
a participação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para a definição do
montante de recursos para a Ação, o que viria a determinar o total de empreendimentos selecionados pelo Ministério do Esporte.
Quanto à tempestividade na seleção das propostas, considerando o cronograma definido pelo
ME para essa etapa, foi verificado um atraso de aproximadamente seis meses, em decorrência
da falta de definição dos recursos que seriam dispendidos e, como consequência, do quantitativo de projetos selecionados.
O corpo técnico responsável pela seleção das propostas e por todo o processo de operacionalização dos CIE é formado por três profissionais, sendo um ocupante de cargo em comissão,
também responsável por toda a infraestrutura de treinamento para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, e outros dois profissionais cedidos pela CAIXA no âmbito de Termo de
Cooperação e com o intuito de viabilizar as iniciativas do ME voltadas à execução dos Jogos Rio
2016. Registra-se que não se identificou a existência de normativo que regesse as atividades
desses profissionais cedidos no âmbito do ME e, em especial, naquilo que diz respeito à implementação dos CIE.
2. As obras são executadas de acordo com o projeto aprovado e atendem às especificações legais de engenharia e ao princípio da economicidade?
Conforme anteriormente explicitado, os empreendimentos devem seguir projetos padrão disponibilizados pelo Ministério do Esporte aos entes tomadores dos recursos. No âmbito dos
trabalhos realizados não houve análise desses projetos.
No entanto, verificou-se falhas, por parte do ME, na gestão das atividades relacionadas à elaboração dos projetos padrão e à geração das planilhas de custos dos empreendimentos, acarretando o pagamento de valores incompatíveis para a precificação de alguns itens da planilha
de custo dos empreendimentos, custos esses significativamente superiores àqueles incorridos
para a realização de atividades de maior complexidade, como a elaboração de projetos básico
e executivo de arquitetura e engenharia, e planilha de custos do empreendimento.
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Considerando a possibilidade de modificação dos projetos padrão para adequação a necessidades locais específicas, não foram identificadas, para os empreendimentos fiscalizados, alterações de projeto que extrapolassem os limites de modificação estabelecidos pelo Ministério do
Esporte. No entanto, quanto à etapa de execução dos empreendimentos, considerando os baixos percentuais de execução física, não foi possível aferir que essa etapa esteja sendo realizada
em conformidade com os projetos aprovados e observando os limites de alteração definidos
com o objetivo de evitar descaracterização do projeto.
No que diz respeito ao cronograma físico-financeiro estabelecido para a implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte, verifica-se um atraso significativo no cronograma global inicialmente definido pelo Ministério do Esporte, que previa a conclusão e entrega de todos os 285
CIE antes dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, realizados em agosto e setembro de
2016. Essa situação decorre dos atrasos acumulados ao longo das diferentes etapas e atividades
necessárias para a implantação dos espaços esportivos, tanto aquelas sob responsabilidade do
ME, como aquelas sob responsabilidade dos entes tomadores de recursos.
De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério do Esporte e atualizadas até 31
de maio de 2017, dos 285 CIE inicialmente previstos para serem implementados, apenas 224
operações encontravam-se ativas (78,6% do quantitativo inicialmente previsto), ou seja, 61
Termos de Compromisso haviam sido distratados ou nem tinham sido assinados (21,4% do
quantitativo inicialmente previsto).
Ainda, das 224 operações ativas, apenas 94 tiveram Autorização para Início de Obra (AIO)
expedida pelo ME (42% das operações ativas e 33% da previsão inicial do quantitativo de CIE
a serem construídos).
É relevante fazer um comparativo com a situação existente em 25 de janeiro de 2017, vez
que decorridos quatro meses e os avanços identificados são insignificantes: 229 operações
encontravam-se ativas (80,4% do quantitativo inicialmente previsto), ou seja, 56 Termos de
Compromisso haviam sido distratados (19,6% do quantitativo inicialmente previsto).
Das 229 operações ativas, apenas 93 tiveram autorização para início de obra expedida pelo
ME (40,6% das operações ativas e 32,6% da previsão inicial do quantitativo de CIE a serem
construídos).
Em sequência serão apresentados detalhamentos referentes à situação dos Centros de Iniciação ao Esporte em 31 de maio de 2017.
Em relação aos 94 empreendimentos que possuíam AIO, quanto à execução financeira, 22
(23,4%) não possuíam qualquer desembolso vinculado, nem mesmo aquele referente à etapa
de adaptação de projeto e de sondagem; quanto aos 72 empreendimentos que possuíam algum
desembolso vinculado, 26 empreendimentos (27,7%) possuíam desembolso até R$ 100 mil, 31
empreendimentos (33%) possuíam desembolso entre R$ 100 mil e R$ 1 milhão, 6 empreen12

dimentos (6,4%) possuíam desembolso entre R$ 1 e 2 milhões, e 9 empreendimentos (9,6%)
possuíam desembolso entre R$ 2 e 3,3 milhões.
Quanto à execução física desses mesmos 94 empreendimentos que possuem AIO, 25 empreendimentos (26,6%) não possuem registro de execução física, 19 empreendimentos (20,2%)
possuem até 1% de execução de obra, possivelmente referente à Etapa 1, que consiste em
adaptações de projeto e sondagens (sem início da construção propriamente dita), e 21 empreendimentos (22,3%) possuem entre 1 e 10% de execução de obra.
Em relação aos demais empreendimentos com AIO, tem-se os seguintes percentuais de execução física: 7 (7,4%) possuem percentual de execução entre 10 e 20%, 8 (8,5%) possuem
percentual de execução entre 20 e 30%, 3 (3,2%) possuem percentual de execução entre 30
e 40%, 2 (2,1%) possuem percentual de execução entre 40 e 50%, 4 (4,2%) possuem percentual de execução entre 50 e 60%, 1 (1,1%) possui percentual de execução entre 60 e 70%, 2
(2,1%) possuem percentual de execução entre 80 e 90% e 2 (2,1%) possuem percentual de
execução entre 90 e 100%.
A Figura 2 em sequência apresenta de forma gráfica os percentuais anteriormente registrados,
relacionados aos empreendimentos em execução.
Figura 2 – CIE em execução, com indicação dos termos de compromisso vigentes em contraponto com os cancelamentos realizados, e informações acerca do andamento dos termos de
compromisso vigentes

Operações (Termos de Compromisso) ativas (224) versus
operações distratadas e canceladas (61).

Detalhamento da situação das operações ativas (224), diferenciando aquelas que possuem AIO (94) daquelas que não
possuem AIO (130), vez que a existência de AIO é condição
indispensável para o início da obra.
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Distribuição dos empreendimentos que possuem AIO (94) de
acordo com o percentual de execução financeira.

Distribuição dos empreendimentos que possuem AIO (94)
de acordo com o percentual de execução física.

Fonte: Elaborado a partir de informações disponibilizadas pelo Ministério do Esporte, por meio de mensagem
eletrônica, e atualizadas até 31 de maio de 2017.

Em decorrência de todos os atrasos identificados na execução da Ação, até 31 de maio de 2017
houve a conclusão de apenas um dos 285 empreendimentos inicialmente previstos, o qual, no
entanto, ainda possui pendência de realização da ligação elétrica definitiva. Registra-se que o Ministério do Esporte havia noticiado em junho de 2016 a conclusão do CIE de Franco da Rocha/SP,
que seria o primeiro, e único, empreendimento entregue; em janeiro de 2017 a obra tinha sua
situação registrada como paralisada no Sistema de Acompanhamento de Obras mantido pela
CAIXA em seu sítio internet, e com registro de 97,36% de execução, e em junho de 2017 o
empreendimento permanece com 97,36% de execução e situação “obra física concluída”, com
última medição em 18 de julho de 2016.
Ainda, em verificação física realizada pela CGU, em fevereiro de 2017, foi identificado que a
conclusão da obra se encontrava pendente em decorrência de falta de interligação do CIE à rede
elétrica. Posteriormente, no entanto, foi identificado que o equipamento esportivo estaria em
utilização, com ligação provisória de energia elétrica.
3. O acompanhamento e o monitoramento da execução físico-financeira da Ação de
implantação dos CIE são adequados?
Considerando a responsabilidade da CAIXA, enquanto mandatária da União, pelo acompanhamento e monitoramento da execução dos empreendimentos, e os baixos percentuais de exe14

cução física e financeira dos mesmos, verifica-se que a atuação da Entidade não tem viabilizado
o adequado andamento das obras.
Em fiscalizações realizadas, identificou-se que não existem procedimentos definidos, com prazos limite estabelecidos, para o cumprimento de exigências e pendências pelos entes compromissários, bem como que os prazos para cumprimento de diligências efetuadas pela CAIXA
têm sido reiteradamente prorrogados, sem qualquer parâmetro limite ou avaliação acerca da
pertinência da prorrogação, o que impacta no cronograma de execução do empreendimento.
O acompanhamento da execução dos CIE no âmbito do Ministério do Esporte está exclusivamente sob a responsabilidade direta de dois profissionais cedidos pela CAIXA, sob a supervisão
de servidor comissionado do Ministério e sob o amparo de Acordo de Cooperação que disponibilizou funcionários da CAIXA para auxiliarem o ME em suas atividades relacionadas com a
preparação e a organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016; esses profissionais
estarão em exercício no Ministério do Esporte até dezembro de 2017, considerando as duas
prorrogações efetuadas e que ampliaram o prazo de cessão inicialmente pactuado.
Assim, considerando a responsabilidade primária de acompanhamento e de monitoramento da
execução dos empreendimentos pela CAIXA, conforme definido em Contrato de Prestação de
Serviços específico, as atividades sob a responsabilidade dos mencionados funcionários têm sido
desempenhadas de forma a permitir o acompanhamento da situação dos ajustes em execução.
Registra-se, no entanto, que não se verificou a existência de definição, em normativos internos, acerca da forma e dos limites de atuação desses profissionais cedidos e responsáveis pelo
monitoramento e acompanhamento, no âmbito do Ministério do Esporte, da execução dos
empreendimentos dos CIE.
Ressalte-se, inclusive, que o acompanhamento da execução da Ação exclusivamente por esses
dois funcionários cedidos pela CAIXA pode representar risco de descontinuidade das iniciativas
sob responsabilidade do ME a partir do retorno desses funcionários às suas atividades junto à
sua instituição de origem e não permitir a transmissão dos conhecimentos relacionados à equipe de servidores do Ministério do Esporte, situação também identificada em contratações de
consultorias pelo Ministério do Esporte para o provimento de mão de obra e que teriam por
objetivo o desenvolvimento institucional.
A partir das análises realizadas, identifica-se que existem iniciativas implementadas para o
acompanhamento da execução da Ação no âmbito do ME; no entanto, não se verifica que esse
acompanhamento tenha resultado na adoção de providências suficientes e tempestivas com o
objetivo de proporcionar o andamento dos empreendimentos de forma alinhada ao cronograma de execução inicialmente pactuado, de forma que os empreendimentos não foram concluídos no prazo previsto, qual seja, até julho de 2016.
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Verificou-se, adicionalmente, que o Ministério do Esporte divulga informações em seu sítio
internet referentes ao andamento dos empreendimentos, o que permitiria o incremento das
ações de controle social relacionadas à implantação dos CIE. No entanto, a não atualização
rotineira dessas informações compromete o atingimento pleno dos resultados pretendidos.
4. Que proporção dos CIE construídos são mantidos operacionalmente ativos e são
utilizados por crianças e adolescentes de forma regular?
Conforme anteriormente registrado, apenas o CIE de Franco da Rocha/SP teria sido concluído até
31 de maio de 2017, em que pese ainda existir pendência de ligação com a rede de energia elétrica.
Em razão disso, em 15 de setembro de 2017, foi realizada nova vistoria ao empreendimento
de Franco da Rocha/SP, a fim de verificar se o CIE estava disponível à população e atendendo à
finalidade prevista e se sua utilização estava ocorrendo conforme os objetivos do Programa. Na
ocasião, verificou-se que o centro estava em funcionamento com a realização, no momento da
vistoria, de aulas de handebol e de dança para cerca de vinte crianças.
Em síntese, a nova vistoria permitiu concluir que o CIE de Franco da Rocha/SP está aberto ao
público, mas que a sua capacidade operacional está subutilizada e que não há indicativos da
utilização do espaço para a preparação de atletas com foco em alto rendimento, conforme
objetivos do Programa, considerando a natureza das atividades que vêm sendo desenvolvidas
no espaço esportivo.
Quanto aos demais empreendimentos, nenhum outro teria sido concluído, inviabilizando a sua
efetiva utilização pelo público-alvo da política pública, crianças e adolescentes de regiões de alta
vulnerabilidade social, e, como consequência, sem o atingimento da finalidade de fomentar o
desenvolvimento do desporto de rendimento, conforme a utilização prevista para esses equipamentos esportivos.
Adicionalmente, a base da estrutura que compõe a denominada Rede Nacional de Treinamento
estaria comprometida; registra-se, no entanto, que a definição inicial dessa Rede contemplava
outras estruturas de treinamento em sua base, que não os CIE, de forma que essas estruturas
poderiam cumprir o papel de inserção dos atletas no alto rendimento e que, eventualmente,
poderiam substituir esses empreendimentos em caso de descontinuidade da política pública,
considerando todos os atrasos identificados, a falta de efetividade dessa política, e os altos custos envolvidos, tanto na construção dos espaços esportivos (em torno de R$ 1 bilhão, conforme proposição inicial para a Ação, sem considerar os distratos e cancelamentos de Termos de
Compromisso posteriormente ocorridos), quanto em sua implantação e manutenção, etapas
para as quais não existe a previsão de aporte de recursos federais e para as quais não existe garantia de que os entes compromissários (prefeituras municipais e Governo do Distrito Federal)
disponham de recursos para fazer face às despesas decorrentes.
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Conclusões
Considerando o tempo de implementação da política pública, cujos procedimentos iniciais de divulgação do processo de seleção iniciaram-se em fevereiro de 2013, a baixíssima execução dos empreendimentos e a existência de apenas um CIE entregue (com pendências) e em
utilização pela população até maio de 2017, verifica-se a falta de efetividade das ações adotadas
pelo Ministério do Esporte no âmbito da implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte.
Assim, o público-alvo da política pública, crianças e adolescentes de regiões de alta vulnerabilidade social, não está sendo atendido e a oportunidade divulgada de ampliação do legado esportivo
dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 para todas as regiões do país não se concretizou.
Dos 285 termos de compromisso inicialmente selecionadas pelo Ministério do Esporte, em 31
de maio de 2017 existiam 61 operações não ativas (canceladas ou distratadas) e 224 operações
ativas. Das 224 operações ativas, apenas 94 (42%) possuíam autorização para início de obra;
dessas 94 operações, 65 (69,1%) possuíam execução física inferior a 10% e apenas 2 (2,1%)
possuíam execução física superior a 90%.
A Figura 3, apresentada em sequência, reflete os percentuais de execução física dos 94 empreendimentos que possuíam AIO em 31 de maio de 2017.
Figura 3: Distribuição dos empreendimentos
de acordo com o percentual de execução física (execução de obra)

Fonte: elaborado a partir de informações disponibilizadas pelo Ministério do Esporte, em 09 de junho de 2017, por meio de mensagem eletrônica, e atualizadas até 31 de maio de 2017.

17

O Quadro 2 apresentado em sequência contempla informações acerca dos recursos financeiros envolvidos na execução dos 224 empreendimentos cujas operações estão ativas, com
informações de montante de recursos já transferidos à CAIXA (bloqueados e desbloqueados)
e de montante de recursos ainda a ser transferido à CAIXA.
Quadro 2: Recursos financeiros envolvidos com a execução dos empreendimentos
cujas operações estão ativas, por situação do empreendimento e percentual de execução.
AIO/% Execução obra
Sem AIO

Com
AIO

Quantidade
CIE

Recursos transferidos à CAIXA
Bloqueados

Desbloqueados

Recursos a serem transferidos
à CAIXA

130

1.394.297,63

369.608,04

464.739.116,50

0% execução

25

9.818.689,25

182.227,01

76.521.466,11

até 1% execução

19

16.360.974,77

1.874.328,05

49.708.905,33

1 a 10% execução

21

26.254.610,37

4.537.954,96

44.129.226,60

10 a 30% execução

15

25.152.364,29

9.441.319,48

19.863.258,77

30 a 50% execução

5

10.328.512,24

8.226.447,53

265.799,26

50 a 80% execução

5

5.429.463,16

11.155.974,10

2.649.213,92

80 a 100% execução

4

2.177.842,93

11.573.728,73

0,00

Total
224
96.916.754,64 47.361.587,90
657.876.986,49
Fonte: elaborado a partir de informações disponibilizadas pelo Ministério do Esporte, em 09 de junho de 2017, por meio de mensagem eletrônica, e atualizadas até 31 de maio de 2017

A partir das informações do Quadro 2, é possível verificar a necessidade de transferência de recursos do OGU à CAIXA, para a conclusão de todos os empreendimentos, em montante de R$
657.876.986,49, sendo que R$ 464.739.116,50 se referem a operações para as quais ainda não existe Autorização para Início de Obra, em número de 130 empreendimentos. Ainda, verifica-se que
para a conclusão daqueles empreendimentos que possuem mais de 30% de execução, em número
de 14, seria necessária a transferência de recursos à CAIXA no montante de R$ 2.915.013,18.
Destaca-se que não se identificou que nas etapas de estudo e de planejamento da política pública tenha sido realizada avaliação pelo Ministério do Esporte quanto aos resultados até então
obtidos com as iniciativas já em execução em seu âmbito de atuação e relacionadas à construção de espaços esportivos ou em relação a iniciativas em realização por outras Pastas Ministeriais e com esse mesmo objetivo, buscando aferir a efetividade da disponibilização desses espaços à população, tampouco se identificou que tenha ocorrido avaliação acerca da necessidade
de incrementar essas ações com a construção dos equipamentos esportivos que compõem os
Centros de Iniciação ao Esporte e quais seriam os benefícios decorrentes da inserção desses
equipamentos em comunidades em situação de vulnerabilidade social.
Não se identificou que tenha ocorrido uma avaliação acerca da pertinência de disponibilização
desses espaços à população em detrimento da disponibilização de espaços voltados ao desporto educacional ou ao desporto de participação, tampouco que exista um planejamento de
utilização integrada desses espaços esportivos com o viés lazer ou educacional.
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Quanto à manutenção dos CIE, não existe clareza de que forma o Distrito Federal e os municípios manterão essas estruturas, tampouco acerca do modelo de gestão a ser utilizado para a
manutenção dos empreendimentos, em que pese o fato de um dos requisitos a serem cumpridos
previamente à assinatura dos Termos de Compromisso ser a formalização, pelos entes compromissários, de um Plano de Gestão e Manutenção para o espaço esportivo.
O custeio das despesas relacionadas, com segurança, limpeza, energia elétrica, água, primeiros socorros e contratação de profissionais, deve ocorrer com recursos do Compromissário, o que acarretaria em manutenção do empreendimento integralmente com recursos do orçamento local e considerando um modelo de gestão com detalhamento completo das atividades a serem desenvolvidas.
Destaca-se, no entanto, que não se vislumbra que os municípios e o Distrito Federal disponham de recursos orçamentários e financeiros para arcar com essas despesas, de forma que o
financiamento da manutenção desses espaços viria a recair sob a responsabilidade do Governo
Federal, mediante o aporte de recursos do Ministério do Esporte, tal como ocorreu com os
equipamentos esportivos construídos para os Jogos Rio 2016 e que foram financiados com
recursos federais.
A despeito de a Ação ter sido vinculada pelo Ministério do Esporte como principal legado esportivo dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, e de os objetivos da Ação indicarem
a ampliação da oferta de equipamentos esportivos públicos qualificados, voltados à iniciação
esportiva em territórios de vulnerabilidade social e o desenvolvimento da base do esporte de
alto rendimento, essas iniciativas não possuem qualquer vinculação de forma estruturada com
o Plano Decenal do Esporte ou com diretrizes definidas pelo Ministério do Esporte acerca da
Política Nacional de Esporte, tampouco a utilização desses espaços está contemplada no Plano
de Uso do Legado, elaborado pela Autoridade Pública Olímpica e que seria o documento que
consolidaria as informações relacionadas à utilização das infraestruturas esportivas que compõem o legado dos Jogos Rio 2016, ou detalhada no Plano de Legado divulgado pelo Ministério
do Esporte em agosto de 2016.
Não existem informações disponíveis que permitam identificar de que forma os CIE que seriam
construídos se diferenciariam, ou mesmo complementariam, os equipamentos esportivos já
concluídos e disponibilizados à população, ou mesmo em implantação.

Recomendações
Considerando os resultados dos trabalhos realizados, consolidados neste Relatório,
recomenda-se ao Ministério do Esporte que avalie a viabilidade e a pertinência de continuidade
da política pública, mediante análise e contraposição entre os custos envolvidos e os benefícios esperados com a implantação de Centros de Iniciação ao Esporte voltados à iniciação ao
desporto de rendimento em áreas de vulnerabilidade social e sem qualquer associação clara
com as outras manifestações do desporto, educacional e de participação, e considerando o
montante de recursos ainda a serem descentralizados pelo Ministério do Esporte aos entes
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Compromissários para a conclusão dos empreendimentos, em montante de R$ 657,8 milhões,
observando, necessariamente, a disponibilidade orçamentária e financeira do ME para fazer
face a essas despesas, bem como a sustentabilidade desses espaços esportivos.
De acordo com as informações disponibilizadas pelo Ministério do Esporte, os benefícios tangíveis, associados àqueles intangíveis, justificariam o investimento na implantação dos Centros
de Iniciação ao Esporte, de forma que seria pertinente o prosseguimento do Programa CIE.
Foi mencionado, adicionalmente, que o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão teria sinalizado, por meio da Portaria nº 348/2016, de 14 de novembro de 2016, a garantia
de recursos para o prosseguimento da implantação dos CIE, os quais comporiam o Projeto
Avançar (conclusão de obras prioritárias até dezembro de 2018).
Registra-se que a mencionada Portaria contempla 52 empreendimentos (Centros de Iniciação
ao Esporte) vinculados ao Ministério do Esporte e previa o prazo máximo de 30 de junho de
2017 para que houvesse a retomada das obras. No entanto, o Ministério do Esporte não apresentou informações acerca de quais obras, todas com menos de 50% de execução à época da
publicação da Portaria, efetivamente teriam sido retomadas no prazo estipulado.
A partir de pesquisas efetuadas, em 01 de setembro de 2017, no sítio internet da CAIXA,
Acompanhamento de Obras, identificou-se, a partir das informações registradas no mencionado endereço eletrônico, indicações de que as obras teriam sido retomadas em relação a
22 empreendimentos. Destaca-se que desses 22 empreendimentos cujos indicativos sinalizam
que as obras teriam sido retomadas, apenas 3 possuem execução superior a 20% (23,77%,
27,51% e 27,91%).
Assim, para os municípios mencionados na Portaria MP nº 348/2016 e cujas obras porventura
não tenham sido retomadas, o ME deveria formalizar o distrato desses ajustes, em observância
ao disciplinado na Portaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão anteriormente referida.
Reitera-se, no entanto, que a partir do baixo ritmo de implantação dos espaços esportivos e das
mudanças ocorridas desde a sua concepção, considerando a não conclusão dos mesmos tempestivamente e as mudanças no contexto econômico em que se insere o País, seria relevante
reavaliar a implantação da política pública, de forma global, não se restringindo ao tempo de sua
implantação ou aos custos relacionados.
Destaca-se, ainda, a necessidade de consideração das seguintes situações por ocasião da realização da mencionada avaliação:
• a inexistência de estudos que embasem a decisão pela especialização a ser obtida com
a implementação dos espaços esportivos dos Centros de Iniciação ao Esporte, voltados ao
desenvolvimento da base do desporto de rendimento;
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• a inexistência de avaliação quanto aos resultados até então obtidos pelo Ministério do
Esporte com as iniciativas já em execução em seu âmbito de atuação e relacionadas à construção de quadras esportivas ou de ginásios esportivos, ou quanto à necessidade de incrementar essas ações com a construção dos equipamentos esportivos que compõem os CIE;
• as estruturas de treinamento anteriormente inseridas na base da Rede Nacional de Treinamento poderiam cumprir o papel de inserção dos atletas no alto rendimento, de forma
que não existiria prejuízo à estruturação dessa Rede;
• a falta de vinculação da iniciativa, de forma estruturada, com as diretrizes da Política
Nacional do Esporte e do Plano Decenal do Esporte;
• o custo de manutenção desses equipamentos, inclusive em decorrência da necessidade de contratação de profissionais para a implementação do plano de gestão do espaço
esportivo, custos esses ainda não estimados, e que deveriam ser suportados pelos entes
compromissários, estando pendente de validação a capacidade financeira dos entes compromissários para fazerem frente a essas despesas;
• o tempo decorrido desde o início da implantação da política pública (quatro anos), e
que até maio de 2017 existia apenas um Centro de Iniciação ao Esporte concluído, com
pendências, e entregue, portanto sem qualquer efetividade das ações adotadas pelo Ministério do Esporte no âmbito da implantação dos espaços esportivos;
• o baixo percentual de empreendimentos em relação aos quais existem registros de
início de execução de obra e de realização de pagamentos além daqueles referentes à adequação dos projetos; e
• o montante de recursos financeiros envolvidos, ainda a serem liberados, em montante
de R$ 657,8 milhões, considerando-se o quantitativo de termos de compromisso formalizados e as transferências já efetuadas até maio de 2017.
Em atendimento à consideração mencionada no item ‘e’, o Ministério do Esporte apresentou
uma estimativa de custo de manutenção para os CIE de R$ 50 mil a R$ 60 mil por mês (base
março de 2017), tendo sido mencionado que a validação da capacidade financeira dos municípios para arcar com essa despesa seria melhoria a ser implementada pelo ME não somente
para os CIE, mas também para as demais ações desenvolvidas pelo Ministério, e cuja aplicação
estaria em fase de estudo no âmbito do Órgão.
Caso a sinalização seja no sentido de o Ministério do Esporte dar prosseguimento às iniciativas
relacionadas aos CIE, recomenda-se que sejam adotadas as seguintes providências previamente à decisão acerca dessa medida e a quaisquer descentralizações de recursos ou repactuações
porventura pretendidas:
• revisão de todos os planos de gestão elaborados pelos compromissários cujos termos de
compromisso estejam vigentes, identificando se existem definições claras de público-alvo a
ser alcançado, de atividades a serem desenvolvidas e de responsabilidade pelo financiamento
da manutenção do espaço esportivo e das atividades a serem desenvolvidas pelo ente compromissário, com a validação e ratificação formal desses planos junto aos compromissários;
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• elaboração e formalização, em conjunto com a CAIXA e os compromissários, de cronograma de conclusão para cada um dos empreendimentos, a partir da análise individualizada
desses empreendimentos e da viabilidade de manutenção dos mesmos, cancelando aqueles
ajustes em relação aos quais não se identifique que sejam viáveis e sustentáveis e que não
observem cronograma a ser elaborado pelo Ministério do Esporte para a execução da Ação;
• identificação do montante de recursos orçamentários e financeiros necessários para a
conclusão dos empreendimentos cuja viabilidade seja atestada, quantificando o montante
de recursos ainda a ser descentralizado pelo Ministério do Esporte e certificando-se acerca da disponibilidade (tanto orçamentária, quanto financeira) desses recursos, de forma a
viabilizar o cumprimento dos cronogramas de execução e de implementação que venham
a ser definidos; e
• revisão e definição do cronograma global de implementação da política pública, a ser
observado para o prosseguimento das iniciativas relacionadas aos CIE, definindo marcos
temporais para a realização de cada uma das etapas a serem cumpridas até a conclusão dos
espaços esportivos, bem como para aquelas etapas a serem realizadas com o intuito de
proporcionar o desenvolvimento das atividades previstas e definidas nos planos de gestão,
de forma que haja efetividade da política pública.
Naquilo que diz respeito especificamente às recomendações, o Ministério do Esporte indica que:
• buscou e que tem buscado fomentar a sustentabilidade dos CIE, sem apresentar, no
entanto, situações concretas que indiquem de que forma a situação vem sendo equacionada
junto aos entes compromissários;
• a decisão pela implantação dos CIE teria sido fortemente influenciada por diagnóstico
realizado pelo Tribunal de Contas da União e cujos resultados foram consolidados em 2011;
• identifica a oportunidade de melhoria ao se associar a implantação dos espaços esportivos a resultados, iniciando com os CIE e com possibilidade de extensão aos demais equipamentos esportivos financiados com recursos do Ministério do Esporte;
• os CIE ocupariam posição fundamental na Rede Nacional de Treinamento, de forma a
proporcionar o início da captação de talentos esportivos;
• o custo de manutenção dos CIE seria considerado pequeno, em comparação a outros
equipamentos esportivos e com indicação de que caberia aos gestores a adoção de providências para assegurar a captação de recursos para a manutenção dos espaços esportivos;
• o Ministério do Esporte informou que houve orientação à CAIXA para atualização dos
cronogramas dos empreendimentos; e
• o tempo para a implantação da política pública necessitaria ser readequado.
Considerando os resultados dos trabalhos que foram realizados anteriormente, os quais estão
consolidados neste Relatório, destacam-se, em sequência, as recomendações direcionadas ao
Ministério do Esporte por ocasião das ações de controle efetuadas e com vistas a contribuir
para a melhoria dos seus controles internos administrativos e para a melhoria da execução
das ações sob sua responsabilidade e relacionadas à implantação dos Centros de Iniciação ao
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Esporte, recomendações essas cuja implementação está condicionada ao prosseguimento da
execução da política pública, bem como que proporcionam insumos relevantes para a reflexão
e a decisão acerca da continuidade, ou não, dos investimentos a serem aportados pelo Ministério do Esporte para a construção dos CIE.
Considerando o tempo decorrido desde a expedição dessas recomendações, o que pressupõe
a adoção de medidas pelo ME para o atendimento às mesmas, as iniciativas adotadas pelos gestores responsáveis, quando houver, estão registradas na sequência da recomendação expedida:
a) Avaliar a pertinência de incluir a Ação 14TR no Plano de Antecipação de Políticas
Públicas da União e/ou no Plano de Legado, considerando a afirmação do Ministério do
Esporte no sentido que os Centros de Iniciação ao Esporte constituem o maior legado
de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.
Não foram adotadas medidas para a inclusão da Ação seja no Plano de Antecipação de Políticas Públicas da União, seja no Plano de Legado dos Jogos Rio 2016, destacando-se que esses
documentos tiveram sua atualização final divulgada somente em junho de 2017, em que pese
consistir em uma das obrigações da Autoridade Pública Olímpica, entidade vinculada ao Ministério do Esporte, e cujas atividades foram encerradas em 30 de março de 2017 por meio da
Medida Provisória nº 771,de 29 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União em 30
de março de 2017.
No entanto, os CIE foram incluídos na Rede Nacional de Treinamento por meio da Portaria ME
nº 1/2016, Rede essa que constituiria um dos principais legados dos Jogos Rio 2016.
b) Considerando a afirmação do Ministério do Esporte no sentido que os Centros de
Iniciação ao Esporte constituem o maior legado de infraestrutura esportiva dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, encaminhar as informações de gastos referentes
à Ação 14TR para publicação no Portal da Transparência do Governo Federal - Seção
Jogos Rio 2016.
Não foram adotadas providências, até junho de 2017, com o objetivo de encaminhar essas informações à CGU para a publicação no mencionado Portal, caracterizando inobservância ao Decreto nº 7.033, de 15 de dezembro de 2009, e à Portaria CGU nº 572, de 22 de março de 2010.
Quanto aos encaminhamentos de informações de CIE para publicação no Portal da Transparência – Seção Jogos Rio 2016, os mesmos começaram a ser efetivados no final do primeiro
semestre de 2017, no entanto ainda sem observância aos parâmetros requeridos para essa
publicação.
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c) Rever as metas dos indicadores relacionados à avaliação da implementação da
Ação, vez que os indicadores existentes não proporcionavam o adequado acompanhamento de sua execução e o atingimento das metas definidas não refletia uma
execução significativa da política pública.
Foi indicado pelo gestor que houve a elaboração de metodologia de avaliação da implantação
dos CIE, contemplando novos indicadores e metas ligados à execução da Ação.
Quanto à revisão das metas dos indicadores, registra-se que a partir da recomendação da CGU
houve a elaboração, pelo ME, de metodologia de avaliação do impacto da política pública e
análise da eficiência e efetividade dos CIE, a qual estaria sendo compatibilizada com o Plano de
Monitoramento.
d) Elaborar um plano de avaliação do impacto da política pública e um plano de monitoramento e de desenvolvimento de atividades para fomentar e auxiliar no atingimento de seus objetivos.
Foi indicado pelo gestor que houve a elaboração de metodologia de avaliação da implantação
dos CIE, conforme registrado no item anterior.
e) Realizar um levantamento dos Termos de Compromisso que ainda não cumpriram
a atividade VII - Realização de sondagem, ajuste no projeto de fundação, elaboração
do projeto de implantação e definir prazo final para o aceite da CAIXA em relação
a essa etapa, bem como que adote as providências necessárias para o distrato/cancelamento das operações que não cumpriram, após reiteradas prorrogações, essa
atividade, ou que não obtenham o aceite da CAIXA no prazo que vier a ser definido.
Naquilo que diz respeito à realização de levantamento dos Termos de Compromisso que não
teriam cumprido as atividades da etapa inicial (sondagem, ajustes em projeto de fundação e elaboração de projeto de implantação), com a consequente definição de prazo final para o aceite
dessa etapa pela CAIXA, foi informado pelo Ministério do Esporte que teriam sido realizadas
comunicações à Entidade Mandatária com recomendação de distrato, sem que tenha sido informado se existia alguma situação pendente em relação ao tema.
Não foram identificadas providências estruturadas do Ministério do Esporte com o intuito de
propor o cancelamento dos termos de compromisso em relação aos quais não se identificava
avanços que pudessem justificar a manutenção dos instrumentos relacionados.
f) Implementar mecanismos de acompanhamento e monitoramento para garantir o
cumprimento dos prazos definidos no cronograma de implantação da Ação.
Não foi identificada a implementação desses mecanismos pelo Ministério do Esporte.
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g) Avaliar a possibilidade de atualização de informações no sítio internet mantido
para a divulgação de informações dos Centros de Iniciação ao Esporte, em especial
naquilo que diz respeito à inserção de informações quanto à data da última medição
e o valor liberado para determinado empreendimento, de forma a disponibilizar à população dados que reflitam com maior detalhamento a aplicação dos recursos públicos e indicando que as informações do link “Transparência Pública” serão atualizadas
semanalmente.
Especificamente em relação ao aprimoramento das informações divulgadas pelo Ministério do
Esporte em sua página na internet, houve a atualização de informações no sítio internet mantido pelo Ministério do Esporte em local relacionado especificamente aos Centros de Iniciação
ao Esporte, ampliando as informações disponibilizadas em transparência ativa, com atualizações semanais, de acordo com o Ministério do Esporte.
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1. Introdução
A Ação 14TR – Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte (CIE) está inserida
no Programa Temático 2035 – Esporte, Cidadania e Desenvolvimento e tem como objetivos,
expressos no Plano Plurianual 2016-2019, ampliar e qualificar o acesso da população ao esporte e lazer, com fortalecimento das ações intersetoriais e redução das desigualdades regionais;
tornar o Brasil uma potência esportiva sustentável mundialmente reconhecida, com a preparação de atletas da base ao alto rendimento, qualificação da gestão, melhoria e articulação das
infraestruturas esportivas; fomentar e incentivar a prática do futebol, com ênfase ao futebol
feminino, e garantir a defesa dos direitos do torcedor; e preparar e realizar os Jogos Olímpicos
e Paraolímpicos Rio 2016 e gerir o legado esportivo.
Os CIE foram inseridos na Rede Nacional de Treinamento, criada por meio da Lei n° 12.395,
de 16 de março de 2011, sendo composta por centros de treinamento de alto rendimento (nacionais, regionais ou locais) voltados ao treinamento de modalidades dos programas olímpico e
paraolímpico, desde a base até a elite esportiva.
De acordo com o Ministério do Esporte, em publicações efetuadas pelo órgão, os CIE ocupariam o segundo patamar na pirâmide que integra os diversos níveis da infraestrutura do esporte, níveis esses definidos de acordo com o grau de especialização e o rigor técnico exigidos dos
atletas que utilizariam a estrutura de treinamento.
A forma de organização da Rede Nacional de Treinamento, instituída em 2011, por meio de
Lei, somente foi disciplinada em julho de 2016, por meio da Portaria ME nº 248, de 20 de julho
de 2016, que “estabelece os objetivos da Rede Nacional de Treinamento, sua infraestrutura,
órgãos e entidades componentes”.
A partir da publicação da mencionada Portaria, os CIE passaram a compor a base da RNT, não
mais existindo referência aos Programas Atleta na Escola, Segundo Tempo, Mais Educação,
Forças no Esporte, e Esporte e Lazer na Cidade como componentes da base dessa rede de
treinamento; com essa alteração, os CIE passaram a ocupar a base da pirâmide que integra os
diversos níveis da infraestrutura do esporte e não mais o segundo patamar dessa pirâmide.
A Figura 4, apresentada em sequência, contempla a representação desses diferentes desenhos
da Rede Nacional de Treinamento.
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Figura 4 – Rede Nacional de Treinamento, conforme definido pelo Ministério do Esporte em
diferentes momentos, a partir da criação da Rede Nacional de Treinamento e após a publicação da Portaria ME nº 248, de 20 de julho de 2016.

Fonte: http://www.esporte.gov.br/arquivos/cie/encontroNordeste.pdf, consultado em 14 de dezembro de 2015, e http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/alto-rendimento/rede-nacional-de-treinamento, consultado em 06 de março de 2017

Fonte: elaborado a partir das informações da Portaria ME nº 248, de 20 de julho de 2016

A estruturação de Rede Nacional de Treinamento tem como objetivos gerais a integração de
pessoas, infraestrutura, práticas e programas relacionados ao esporte, fomentar o desenvolvimento de talentos e atletas, articular o treinamento de modalidades esportivas dos programas
olímpico e paraolímpico, e coordenar ações, agentes e unidades de projetos esportivos orientados pela política do esporte de alto rendimento.
Ocupam o topo dessa pirâmide, os Centros Olímpicos de Treinamento (Instalações utilizadas
durante os Jogos Rio 2016 – Barra da Tijuca e Deodoro), que é seguido, respectivamente, pelos
Centros Nacionais de Treinamento, pelos Centros Regionais e pelos Centros Locais, incluídos
aqui os CIE, situação essa anterior à publicação da mencionada Portaria ME nº 248, de 20 de
julho de 2016.
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A partir dessa publicação, os CIE comporiam um nível anterior àquele dos centros locais e
regionais de treinamento.
A Ação 14TR é implementada por meio de descentralização de recursos ao ente proponente/
compromissário, que é responsável pela construção do CIE e, posteriormente, por sua gestão,
tanto naquilo que diz respeito ao financiamento, quanto naquilo que diz respeito ao desenvolvimento das atividades. Essa Ação está incluída no Segundo Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC2, evidenciando a importância a ela atribuída como política pública e ainda
a possível integração com políticas desenvolvidas por outros Ministérios, como o Minha Casa
Minha Vida (MCMV).
Os CIE foram incluídos no PAC2 por meio do Decreto n° 8.206 de 13 de março de 2014, o que
torna a transferência de recursos obrigatória, como institui a Lei nº 11.578/2007. A transferência do recurso só será realizada a partir da assinatura do Termo de Compromisso de acordo
com definição da mencionada Lei. O Termo de Compromisso é assinado entre a União, representada pelo Ministério do Esporte (ME), e um ente governamental, no caso, um município, ou
o Governo do Distrito Federal, que fica responsável pela aplicação do recurso disponibilizado.
A Caixa Econômica Federal atua como Mandatária da União e operacionaliza a transferência
dos recursos federais para o município para fins de execução das obras de construção dos CIE
e é responsável pelo acompanhamento primário da execução do empreendimento.
Vários requisitos elencados na Lei nº 11.578/2007 devem ser observados para a assinatura do
Termo de Compromisso. Registra-se, no entanto, que não será exigida contrapartida financeira
do ente proponente, exceto que se responsabilize por eventuais custos adicionais decorrentes
de ampliações ou adaptações do projeto padrão de CIE às características regionais da população a ser beneficiada com o equipamento esportivo; destaca-se que as adaptações aceitas pelo
ME devem estar restritas a limites definidos. Para a implantação do CIE é necessária a disponibilização, pelo Compromissário, de terreno em relação ao qual possua título de propriedade,
previamente nivelado, com características adequadas à implantação do equipamento esportivo
e em condições de acesso (contemplando o fornecimento de água, de energia, de esgotamento
sanitário, entre outros).
A Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento (SNEAR) é responsável pela formulação
da política pública dos CIE, atuando na definição dos critérios e dos requisitos de admissibilidade das propostas enviadas, na seleção das propostas apresentadas pelos entes proponentes
para a construção do CIE, na disponibilização de projetos padrão, no acompanhamento da execução da Ação 14TR e na definição de metodologia de controle e de avaliação dos resultados
obtidos.
Os espaços esportivos são construídos a partir de projetos padrão disponibilizados pelo Ministério do Esporte. Esses projetos contemplam três modelos de CIE, que possuem tempo
estimado de construção entre 180 e 210 dias, sendo que a escolha do modelo estaria sob a
responsabilidade do proponente e dependeria, também, das dimensões do terreno disponível
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para a construção do espaço esportivo. Os modelos de CIE abrangem até um total de dezenove modalidades esportivas, entre modalidades olímpicas e paraolímpicas, bem como futsal
como modalidade não olímpica/paraolímpica.

1.1. Finalidade da Ação
Os Centros de Iniciação ao Esporte visam ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva em territórios de
vulnerabilidade social das cidades brasileiras, de forma a permitir a identificação de talentos
e a formação de atletas em todo território nacional, estimulando o desenvolvimento da base
do esporte de alto rendimento nacional, de forma a atender crianças e jovens que iniciarem a
prática de modalidades olímpicas e paraolímpicas.
No PPA 2012-2015, a Ação de governo 14TR relaciona-se com o objetivo 0669 “ampliar e qualificar o acesso da população ao esporte e ao lazer, por meio de articulações intersetoriais, promovendo a cidadania, a inclusão social e a qualidade de vida” e com a iniciativa 02I2 “Implantação
de espaços e equipamentos de esporte e de lazer, garantindo políticas de acessibilidade, gestão
e manutenção da infraestrutura (praças da Juventude, academias ao ar livre, quadras, ginásios)”.
Já no PPA 2016-2019, a mesma Ação de governo relaciona-se com o objetivo 1127 “Ampliar e
qualificar o acesso da população ao esporte e lazer, com fortalecimento das ações intersetoriais
e redução das desigualdades regionais” e com a iniciativa 05RI “Aproximação das ações de desenvolvimento dos programas sociais esportivos e de lazer às ações de infraestrutura esportiva
(CIEs, Vila do Esporte, CEUs, CRAS, CREAS, dentre outras)”.

1.2. Metas Segundo a LOA
A Ação 14TR, a partir de 2014, possuía previsão total de investimentos no montante
de R$ 967 milhões de reais para a construção de 285 Centros de Iniciação ao Esporte em 263
entes da Federação (municípios e Governo do Distrito Federal).
Foram destinadas dotações de R$ 100 milhões de reais na LOA 2014, com uma meta física de
34 unidades implantadas, de R$ 188 milhões de reais na LOA 2015, com uma meta física de
53 unidades implantadas, de R$ 35.984.919,00 na LOA 2016, com meta física de 10 unidades
implantadas, e de R$ 195 milhões na LOA 2017, com meta física de 67 unidades implantadas.
Registra-se que anteriormente a 2013 a Ação 14TR tinha outra denominação e não se referia
aos Centros de Iniciação ao Esporte, e sim às Praças do Esporte.

30

1.3. Resumo das Razões de Implantação da Ação
As LOA a partir do exercício de 2014 descrevem a Ação 14TR da seguinte forma:
“A adoção dos CIEs é parte da diretriz do governo federal de aproveitar a realização dos
Jogos Olímpicos e dos Jogos Paraolímpicos de 2016 no Rio de Janeiro para estender os
benefícios a todas as unidades da Federação.
Desde que o Brasil conquistou o direito de sediar os Jogos Rio 2016 que os organizadores
definiram o objetivo de assegurar o máximo legado ao esporte e à sociedade brasileira.
Parte desse legado é a disseminação da prática do esporte e a ampliação da infraestrutura esportiva em todo o País.
O projeto dos Centros de Iniciação ao Esporte visa a propiciar espaços e programas
de iniciação em todas as regiões do Brasil. São instalações construídas em parâmetros
oficiais que permitirão a identificação de talentos e a formação de atletas nos municípios, estimulando o desenvolvimento da base do esporte de alto rendimento nacional.
Dimensionados em três módulos que se adaptam ao tamanho do terreno disponível,
os CIEs são instalações multiesportivas para crianças e jovens iniciarem a prática de
modalidades olímpicas e paraolímpicas.”
Na LOA de 2013, a Ação 14TR possuía outra denominação, qual seja, “Implantação de Espaços
Públicos de Esporte e de Lazer – Praça do Esporte”. Conforme anteriormente registrado, somente a partir de 2014 a Ação passou a ser descrita especificamente como “Implantação dos Centros
de Iniciação ao Esporte – CIE’s”. Assim, além da mudança de nome da Ação, houve modificação
de objetivo e de enfoque, passando, a partir de 2014, a compor a Rede Nacional de Treinamento,
com um maior nível de especialização e voltando-se à iniciação do esporte de alto rendimento,
sendo que anteriormente estava voltada para o desporto de participação e educacional.
De acordo com informações do Ministério do Esporte, a partir da experiência com a implantação das Praças do Esporte, teria sido identificada uma carência de equipamentos públicos
qualificados para a iniciação ao esporte de alto rendimento; essa informação, no entanto, não
foi acompanhada dos registros e análises que teriam embasado essa conclusão.
Ademais, o ME informou que o CIE foi idealizado para estender os benefícios das Olimpíadas
às demais cidades brasileiras e que essa Ação estaria em consonância com a meta do Governo
Federal de melhoria dos resultados do Brasil em competições olímpicas e paraolímpicas.
O Ministério do Esporte categorizou os Centros de Iniciação ao Esporte como o maior projeto
de legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.
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1.4. Resumo da Forma de Execuçaõ da Ação
Os participantes do processo de implementação dos Centros de Iniciação ao Esporte são:
• Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento;
• CAIXA, na qualidade de mandatária da União; e
• Proponente/Compromissário.

1.4.1. Ministério do Esporte
No âmbito do Ministério do Esporte é a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento a responsável pela concepção da Ação 14TR, tendo delineado a sua formulação; definido a necessidade de recursos do Orçamento Geral da União para a sua execução; estabelecido
critérios e requisitos de participação; contratado o agente financeiro para atuar como entidade
Mandatária da União; providenciado a publicidade da Ação nos meios de comunicação e efetuado a seleção das propostas (Cartas-Consulta) de acordo com os requisitos e prioridades
estipulados em Portaria elaborada pelo Ministério.
Como parte da concepção da Ação, o ME contratou a elaboração de Projeto Padrão referente
a três diferentes modelos de CIE, com a premissa de serem adaptáveis a diferentes condições
regionais e a terrenos de tamanhos diversos.
Adicionalmente, estabeleceu um conjunto de normas operacionais com o objetivo de disciplinar
o processo de aprovação e de execução dos projetos de implementação dos empreendimentos.
De forma complementar, disponibilizou aos Entes os projetos básicos, os memoriais descritivos, as planilhas de quantitativos e o orçamento, além de outros documentos necessários à
construção de cada modelo de CIE.
Também é responsabilidade do Ministério do Esporte o monitoramento, o acompanhamento e a
avaliação da execução e dos resultados da Ação, no sentido de acompanhar a construção dos CIE.
De acordo com o Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações
do Ministério do Esporte inseridos no PAC, são atribuições do ME:
• Coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar a execução e os resultados dos Programas e Ações de sua responsabilidade, promovendo os ajustes que se façam necessários;
• Estabelecer um conjunto de normas operacionais com o objetivo de disciplinar o processo de aprovação, contratação e de execução das operações custeadas por seus Programas e Ações, em conformidade com a legislação vigente, dando conhecimento, tempestivamente, aos demais agentes partícipes;
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• Disponibilizar modelos de projetos de infraestrutura esportiva aos entes federados,
quando necessário, a critério do ME;
• Receber, analisar e aprovar as propostas com base na Avaliação de Custo Expedita;
• Realizar o processo de seleção e avaliação das propostas e comunicar aos Proponentes
selecionados;
• Consignar recursos no Orçamento Geral da União para execução dos Programas e
Ações, bem como providenciar eventuais suplementações orçamentárias que se fizerem
necessárias de forma a assegurar a regularidade no aporte dos recursos contratados;
• Transferir os créditos orçamentários e financeiros à Mandatária, necessários à realização dos Programas e Ações;
• Monitorar, bem como avaliar a execução e os resultados dos Programas e Ações;
• Acompanhar a execução do Plano de Trabalho e dos projetos das obras.

1.4.2. CAIXA
A CAIXA atua como Mandatária da União na operacionalização da Ação 14TR. Suas
atribuições são definidas no Contrato de Prestação de Serviços n° 35/2013, firmado com o
Ministério do Esporte e que define os direitos e as obrigações entre as partes para fins de operacionalização da política pública. O contrato possui o seguinte objeto:
“O presente contrato visa à prestação de serviços pela CONTRATADA, na qualidade de
mandatária do CONTRATANTE, objetivando a operacionalização e o acompanhamento
das operações de repasses relativas às ações geridas pelo Ministério do Esporte para o
desenvolvimento de projetos a serem implantados no território nacional, lastreados com
recursos consignados no Orçamento Geral da União, a título de transferência obrigatória, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.”
De acordo com o mencionado Contrato, são as seguintes as principais atribuições da CAIXA:
a) “Receber, analisar e aprovar os Termos de Compromisso, os Planos de Trabalho relativos às propostas selecionadas, bem como a documentação técnica, institucional e
jurídica das propostas.
b) Celebrar os Termos de Compromisso e eventuais Termos Aditivos e publicar os respectivos extratos(...).
c) Verificar os documentos relativos aos processos licitatórios realizados pelos entes
beneficiários (...).
d) Atestar a execução das obras e serviços objeto dos Termos de Compromisso(...).
e) Acompanhar e atestar a execução orçamentário-financeira relativa aos Termos de
Compromisso (...).
f) Comprovar a regular aplicação das parcelas liberadas, com a respectiva prestação de
contas de cada etapa executada (...).
g) No caso de irregularidades e descumprimento pelos entes beneficiários das condi33

ções estabelecidas nos termos de Compromisso, suspender, após prévia manifestação
do Ministério, a liberação das parcelas previstas até a regularização da pendência (...).
h) Encaminhar denúncia ao Tribunal de Contas da União nos casos de não cumprimento
do objeto, parcial ou total, após prévia manifestação do Ministério(...).
i) Instaurar Tomada de Contas Especial – TCE e dar ciência ao Ministério.”
No âmbito da Ação 14TR, a CAIXA deve seguir os parâmetros do Contrato n° 35/2013, bem
como as diretrizes, os critérios, os procedimentos e as rotinas estabelecidos no “Manual de
Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério do Esporte
inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento– PAC”, aprovado por meio da Portaria
ME n° 54/2014, de 21 de março de 2014.
Para a celebração do instrumento que rege o repasse de recursos federais aos Entes Proponentes, um conjunto de documentações deve ser apresentado à CAIXA para sua aprovação.
Somente após a aprovação da Mandatária, atestando a adequação da documentação entregue
pelo ente proponente, é que ocorrerá a Assinatura do Termo de Compromisso e a posterior
liberação de recursos do ME para a conta vinculada ao Termo de Compromisso, mantida bloqueada junto à CAIXA.
Adicionalmente, destaca-se, entre as atividades sob responsabilidade da CAIXA, a sistemática
de liberação de recursos financeiros destinados à construção dos CIE. A CAIXA tem a atribuição de gerir as solicitações de recursos e autorizar o saque desses recursos (desbloqueio) pelo
Compromissário para fins de execução do objeto.

1.4.3. Proponente/Compromissário
As principais atribuições do Proponente/Compromissário, de acordo com o Manual
de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério do Esporte
inseridos no PAC são as seguintes:
“Administrar e fiscalizar a execução dos trabalhos necessários à consecução do objeto
compromissado, observando critérios de qualidade técnica, segurança, prazos e custos
previstos no Plano de Trabalho, observadas as disposições deste Manual, bem como os
princípios que norteiam a administração pública;
Incumbir-se pela aprovação dos projetos e das obras perante os órgãos competentes,
como o órgão de obras municipais, o corpo de bombeiros, concessionárias e órgãos ambientais, quando necessário;
Atender, tempestivamente, eventuais diligências e solicitações do ME e/ou da Mandatária, visando ao esclarecimento e/ou regularização de atos ou fatos relacionados à
execução dos objetos dos Termos de Compromisso firmados com a União;
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Responsabilizar-se pela realização de obras e serviços em conformidade com os parâmetros técnicos, estabelecidos na documentação e especificações aprovados pelo ME e
pela Mandatária, seguindo as normas brasileiras da ABNT, quando houver;
Designar equipe técnica local para acompanhar e apoiar todo o processo de implantação
do CIE, constituindo uma ou mais Unidades Gestoras Locais compostas por membros
das secretarias e órgãos municipais envolvidos no projeto, a qual servirá como interlocutor local com o Ministério do Esporte e a CAIXA na qualidade de Mandatária da União;
Observar a legislação aplicável à aquisição de bens e serviços comuns, quando for o
caso;
É competência do Proponente e da empresa contratada disponibilizar acesso às obras
para o ME e a Mandatária, a qualquer tempo sem prévio agendamento;
Comprovar a aplicação dos recursos liberados, com a respectiva prestação de contas de
cada etapa executada.”
Conforme explicitado nas atribuições do ente Compromissário anteriormente reproduzidas,
a execução da obra está sob a sua responsabilidade. Este processo é dividido em diversas atividades, as quais tiveram o seu cronograma definido por meio da Portaria ME n° 14/2013, de
01 de fevereiro de 2013. A Figura 5 demonstra as fases de implementação dos CIE dividida em
suas etapas e atividades.
Figura 5 - Etapas de Implementação do CIE

Fonte: http://esporte.gov.br/arquivos/cie/manualOrcamentoEtapa1.pdf, consultado em 17 de dezembro de 2014

Os serviços a serem executados na denominada Etapa 1 são:
• Sondagem;
• Projeto de Fundação; e
• Ajustes de Projetos.
Para essa etapa, o ME definiu a alocação do montante de R$15.000,00, estabelecido como o valor máximo a ser aplicado pelo Ministério do Esporte em cada projeto para execução dos servi35

ços de sondagem e de ajustes de projetos, bem como para a emissão das devidas Anotações de
Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), necessárias à
adequação do projeto padrão às características do terreno e à legislação local, além de permitir
a realização de despesas com a aprovação do projeto nos diversos órgãos competentes, tais
como Corpo de Bombeiros, Órgãos de meio ambiente, Concessionárias, entre outros.
Apesar da possibilidade de realização de algumas alterações que possam ser necessárias, o
Projeto padrão do CIE não pode ser descaracterizado, como rege o “Caderno de Orientações
Técnico-Operacionais do Programa de Centro de Iniciação ao Esporte”, não sendo admitidas alterações de fachada (dimensões, materiais de acabamento, cores, esquadrias, entre outros), dos
espaços internos (dimensões, distribuições, acabamento, etc.) e dos equipamentos externos
previstos para o Modelo selecionado.
O orçamento do Projeto padrão de cada Modelo é dividido em itens fixos e variáveis e os ajustes para a adequação às necessidades locais devem se restringir à parte variável do orçamento;
os itens fixos não podem sofrer alterações de quantidade ou de descrição.
O projeto adaptado às necessidades locais e a planilha do orçamento, atualizada de acordo com
o projeto proposto, devem ser entregues para a aprovação da Mandatária (CAIXA), como definido no “Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério
do Esporte inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento– PAC”.
Os serviços a serem executados em atividades posteriores são:
• Licitação da Obra; e
• Obra de construção do CIE.
A realização do processo licitatório para a contratação da execução da obra está sob a responsabilidade do ente Compromissário e o procedimento deve ser conduzido em conformidade
com a legislação relacionada, bem como com os manuais e as instruções elaboradas pelo Ministério do Esporte.
Ressalta-se que, em função de a Ação estar inserida no Programa de Aceleração do Crescimento, há a possibilidade de aplicação do Regime Diferenciado de Contratação (RDC), instituído
por meio da Lei n° 12.462/2011, para a contratação dos serviços de construção do CIE.
Após a adjudicação e a homologação do objeto da licitação à empresa vencedora do certame, o
Compromissário encaminhará o resultado do processo licitatório para verificação pela Mandatária (CAIXA). Somente após essa verificação é que a Entidade Mandatária autorizará o início da
execução da obra propriamente dita, com a emissão da Autorização para Início de Obra (AIO).
No que diz respeito à prestação de contas dos recursos transferidos pelo Ministério do Esporte
e aplicados pelos entes compromissários, a mesma ocorre de forma parcial ou final.
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A prestação de contas parcial ocorre concomitantemente à implementação do projeto (construção do CIE) e a prestação de contas final ocorre após a construção do CIE.
As prestações de contas parciais caracterizam-se por serem obrigatórias ao longo da execução
da obra para fins de liberação dos recursos financeiros, de forma que a liberação da parcela
de recursos seguinte observará os percentuais de aferição definidos pelo ME para liberação de
parcelas e para prestação de contas de parcelas.
A prestação de contas parcial também pode ser utilizada pela Mandatária como base de avaliação da evolução da execução da obra, em especial naquilo que diz respeito ao prazo de
execução e ao percentual de execução financeira e sua correspondência com o percentual de
execução física.
Na apresentação da prestação de contas parcial, o Compromissário deverá disponibilizar à
CAIXA relação de pagamentos efetuados, acompanhada dos comprovantes de despesas. Por
ocasião da análise das prestações de contas parciais, a entidade Mandatária verificará aspectos
financeiros, físicos e fiscais.
A prestação de contas final ocorrerá ao fim da construção do CIE e deverá ser apresentada
em até 60 dias após o término da vigência do Termo de Compromisso. A última prestação de
contas parcial aprovada pela Mandatária fará parte desse processo, bem como demonstrativos
da execução da receita e das despesas, entre outros.
Ainda como responsabilidades do Compromissário têm-se a implantação do plano de gestão
apresentado ao Ministério do Esporte por ocasião da apresentação da proposta que deu origem ao Termo de Compromisso, o que virá a dar efetividade à política pública, e a manutenção
do espaço esportivo, sendo que os recursos financeiros que subsidiarão essas atividades deverão ser disponibilizados pelo ente Compromissário.

1.5. Cronograma
O Quadro 3 apresentado em sequência descreve o cronograma vigente em março de
2017 referente à implantação dos CIE, conforme definido pelo ME.
Registra-se que esse cronograma, em especial naquilo que diz respeito às etapas VIII, IX e X
explicitadas no mencionado Quadro, tem sido reiteradamente alterado, com a postergação das
etapas referentes à conclusão da 1ª etapa, ao aceite pela CAIXA em relação à entrega prevista
para a Etapa 1 e à emissão da verificação do resultado do processo licitatório, com a consequente Autorização para Início de Obra (AIO).
O início da etapa X, referente à execução da obra propriamente dita, depende da emissão da
AIO pela CAIXA.
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Quadro 3 - Cronograma de atividades relacionadas aos CIE
Etapa

Atividade

Prazo

I

Divulgação das regras do processo de seleção

04/02/2013

II

Inscrição de Cartas-Consulta por meio do formulário eletrônico

04/02/2013 a
05/04/2013

III

Análise das Cartas-Consulta

08/04/2013 a
10/05/2013

IV

Divulgação das propostas selecionadas

10/12/2013

V

Workshop Técnico

19/12/2013

VI

Contratação da operação

Até
25/07/20141

VII

Realização de sondagem, ajuste no projeto de fundação, elaboração do
projeto de implantação.

Até
31/12/20152

VIII

Cumprimento de todas as pendências relativas à 1ª Etapa (sondagem,
projeto de fundação e adaptação do projeto de implantação), apontadas Até 31/03/2017
pela CAIXA, possibilitando à Mandatária a emissão do aceite dessa etapa.

IX

Cumprimento de todas as pendências relativas à licitação da obra, possibilitando à Mandatária a emissão favorável da verificação do resultado Até 30/06/2017
do processo licitatório (VRPL).

X

Início da Obra

Até 30/12/2017

Execução
das obras

Modelo I e II – 180 dias; Modelo III – 210 dias.

(1) o prazo inicialmente definido era 28/02/2014;
(2) o prazo inicialmente definido era 28/04/2014;
Fonte: elaborado a partir de informações disponíveis em http://esporte.gov.br/index.php/cronograma, consultadas em 09/03/2017 e Portarias ME n° 14/2013 de 01 de fevereiro de 2013, n° 298/2013 de 10 de novembro de 2013, n° 55/2014 de 21 de março de 2014, n° 98/2014 de 08 de maio de 2014, n° 150/2014
de 11 de julho de 2014, n° 232/2014 de 29 de setembro de 2014, e n° 253/2015 de setembro de 2015.

1.6. Modelos de CIE
A implantação dos CIE refere-se à execução de obras que observam parâmetros definidos em projeto padrão desenvolvido pelo Ministério do Esporte na concepção da Ação 14TR,
os quais são disponibilizados aos Compromissários para a construção dos espaços esportivos,
com a possibilidade de realização de adaptações pontuais, observando limites estabelecidos
pelo ME, conforme anteriormente mencionado.
A partir do projeto padrão disponibilizado, cada ente executor é responsável pelo desenvolvimento dos projetos de implantação, que envolvem as adaptações necessárias às condições
locais, principalmente nos seguintes aspectos: realização de terraplanagem e de sondagens
do terreno; elaboração dos projetos de fundações; atendimento à legislação local (código de
obras, código de posturas, entre outros) e às condições de fornecimento de serviços públicos,
normas de segurança e combate a incêndio.
São três os modelos de projeto de CIE desenvolvidos, conforme apresentado nos Quadros 4,
5 e 6 em sequência.
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Quadro 4 - Características do CIE Modelo I
CIE MODELO I

Imagem ilustrativa do modelo 1

Layout do modelo 1

Ginásio poliesportivo e área de apoio (adminisEquipamentos tração, sala de professores/técnicos, vestiários,
enfermaria, entre outros)
Tamanho do Terreno 2.500m²
Área a ser construída 1.600 m²
Custo estimado R$ 3.000.000,00
Fonte: http://esporte.gov.br/index.php/modelos-de-pracas, consultado em 26 de novembro de 2015.

Quadro 5 - Características do CIE Modelo II
CIE MODELO II

Imagem ilustrativa do modelo 2

Layout do modelo 2

Ginásio poliesportivo, área de apoio (administração, sala de professores/técnicos, vestiários, enEquipamentos
fermaria, entre outros) e Quadra Poliesportiva
Externa Descoberta.
Tamanho do Terreno 3.500 m²
Área a ser construída 2.750 m²
Custo estimado R$ 3.100.000,00
Fonte: http://esporte.gov.br/index.php/modelos-de-pracas, consultado em 26 de novembro de 2015.
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Quadro 6 - Características do CIE Modelo III.
CIE MODELO III

Imagem ilustrativa do modelo 3

Layout do modelo 3

Ginásio poliesportivo, área de apoio (administração,
sala de professores/técnicos, vestiários, enfermaria,
entre outros) e estruturas descobertas para a prátiEquipamentos
ca de atletismo (raias de atletismo com 110m, pistas de salto em altura, salto em distância, salto triplo).
Tamanho do Terreno 7.000 m²
Área a ser construída 3.750 m²
Custo estimado R$ 3.600.000,00
Fonte: http://esporte.gov.br/index.php/modelos-de-pracas, consultado em 26 de novembro de 2015.

Os tipos de ginásio também são caracterizados pela consideração de diferentes intensidades
de vento no dimensionamento de cada estrutura metálica, com opções de estrutura metálica
para ventos de 40 m/s e de 45 m/s, característica relacionada à região de localização do CIE.
Ressalta-se que em relação à intensidade do vento a responsabilidade pela definição desse dimensionamento é do Compromissário, que deve avaliar a velocidade de vento predominante
em sua região, selecionando a opção de estrutura mais adequada.
Há ainda duas opções de layout para o ginásio, conforme explicitado em sequência e esquematizado na Figura 6:
• Simples: contempla uma quadra poliesportiva oficial 20m x 40 m para uso longitudinal
e área construída de 1.615,00 m², capacidade de arquibancada para 177 pessoas, permitindo atender as modalidades esportivas de handebol, basquetebol, voleibol e futsal;
• Reversível: permite o uso longitudinal e, adicionalmente, o uso no sentido transversal,
com duas quadras oficiais para uso das modalidades de handebol, basquetebol, e voleibol, com
capacidade de arquibancada removível para 122 pessoas; possui área construída de 1.795,00 m²
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Figura 6 - Tipos de Ginásio (Simples ou Reversível).

Fonte: http://esporte.gov.br/index.php/modelos-de-pracas, consultado em 26 de novembro de 2015.

Considerando as diferentes possibilidades de composição, contabiliza-se 12 opções de modelo
a critério de escolha do ente proponente, conforme demonstrado na Figura 7.
Figura 7 - Tipos de modelo de estrutura de CIE

Fonte: Caderno de Orientações Técnico-Operacionais do Programa de Centro de Iniciação ao Esporte

Os CIE têm como foco a utilização para a prática das seguintes modalidades esportivas:
• Olímpicas (13 ao total): Atletismo, Basquetebol, Boxe, Handebol, Judô, Lutas, Tênis
de Mesa, Taekwondo, Vôlei, Esgrima, Ginástica Rítmica, Badminton e Levantamento de Peso;
• Paraolímpicas (6 ao total): Esgrima de cadeira de rodas, Judô, Halterofilismo, Tênis
de Mesa, Voleibol Sentado e Goalball; e
• Não olímpica: Futsal.
O Acórdão TCU n° 2635/2014 – Plenário, decorrente de auditoria que objetiva avaliar a implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte, indica que a utilização de projetos padrão, com
a possibilidade de ajustes ao contexto específico de determinada área e localidade (possibilidade de flexibilização dos projetos) minimizaria riscos na execução dos projetos de engenharia.
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É destacado que esse seria um aspecto positivo relacionado à execução dos CIE em relação a
outros empreendimentos voltados à implementação de infraestrutura esportiva com recursos
descentralizados pelo ME, caso da Ação 5450, voltada à implantação e modernização de infraestrutura para o Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer.

2. Objetivos e abordagem
2.1. Razões Para Acompanhamento Pelo Controle Interno
As razões para acompanhamento da Ação pelo controle interno incluem:
• Materialidade da Ação: previsão de aplicação de recursos no montante de R$ 967
milhões para a construção de 285 Centros de Iniciação ao Esporte em 263 municípios distribuídos em todo o território nacional;
• Relevância da Ação: o Ministério do Esporte considera que os Centros de Iniciação
ao Esporte são o maior projeto de legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos
e Paraolímpicos RIO 2016 e compõe a denominada Rede Nacional de Treinamento, na base
da pirâmide que contempla a infraestrutura de treinamento de esporte de alto rendimento
em âmbito nacional. Adicionalmente, a Ação está incluída na 2º etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2); e
• Criticidade da Ação: a fragilidade da estrutura e dos controles internos administrativos mantidos pela SNEAR, Secretaria finalística do Ministério do Esporte responsável pela
implementação dos CIE, e os reiterados atrasos de cronograma apresentados nas diversas
atividades planejadas para o processo de construção dessas estruturas esportivas, desde a
seleção das propostas até o estágio de execução das obras.

2.2. Questões Estratégicas da Ação de Controle
A ação de controle tem como objetivo responder as seguintes questões estratégicas,
considerando a necessidade de readequação do escopo de análise inicialmente definido em
decorrência da baixa execução da Ação e dos empreendimentos em si:
• A seleção dos Municípios, por parte do Ministério do Esporte, ocorreu de acordo com
os critérios definidos em normativo e de forma transparente e objetiva?
• As obras são executadas de acordo com o projeto aprovado e atendem às especificações legais de engenharia e ao princípio da economicidade?
• O acompanhamento e o monitoramento da execução físico-financeira da Ação de implantação dos CIE são adequados?
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• Que proporção dos CIE construídos são mantidos operacionalmente ativos e são utilizados por crianças e adolescentes de forma regular?

3. Escopo da avaliação
As análises relacionadas à avaliação da implantação da Ação de Governo 14TR – Centros de Iniciação ao Esporte contemplaram a verificação das iniciativas de planejamento e de
concepção da Ação, incluindo os fatores que influenciaram em sua formatação, bem como as
iniciativas, no âmbito de atuação do ME, relacionadas ao acompanhamento e ao monitoramento da execução dos empreendimentos, com destaque para aquelas atividades necessárias para
a entrega dos equipamentos esportivos à sociedade.
Adicionalmente, foram realizadas ações de controle voltadas à verificação da execução dos
empreendimentos. As fiscalizações foram realizadas em âmbito municipal e distrital, durante as
etapas 1, 2 e 3 do Programa de Fiscalização em Entes Federativos.
O Quadro 7 apresentado em sequência relaciona as ações de controle realizadas e que forneceram subsídios para as análises consolidadas neste Relatório. Registra-se que os resultados individuais desses trabalhos foram oportunamente remetidos ao Ministério do Esporte para conhecimento e adoção de providências para a implementação de melhorias na condução da Ação 14TR.
Quadro 7 – Escopo de avaliação da política pública, contemplando a relação dos relatórios
elaborados com o objetivo de verificar a execução dos CIE
Unidade
Fiscalizada

Secretaria
Nacional de
Esporte de Alto
Rendimento/ME

Termo de
Compromisso fiscalizado

Escopo da análise

-

Avaliação da execução
da Ação 14TR, naquilo
que diz respeito à atuação do Ministério do
Esporte, contemplando
a avaliação dos controles internos instituídos
para fins de controle e
acompanhamento da
execução dos CIE

R$

-

Relatórios

Envio ao ME

201505634

a) Ofício
14640, de
02/08/2016
(SNEAR)
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Unidade
Fiscalizada

Termo de
Compromisso fiscalizado

Escopo da análise

R$

Relatórios

Prefeitura
Municipal de
Abreu e Lima/PE

SIAFI 681899 (CR
425994-15)

Avaliação da execução
do empreendimento

3.148.313,39

201602273

Prefeitura
Municipal de São
José dos Pinhais/
PR

SIAFI 681137 (CR
425758-55)

Avaliação da execução
do empreendimento

4.163.872,83

201602253

Prefeitura
Municipal de São
Gonçalo/RJ

SIAFI 681192 (CR
425782-55)

Avaliação da execução
do empreendimento

3.596.688,03

201602252

Prefeitura
Municipal de
Valparaíso de
Goiás/GO

SIAFI 681224 (CR
425815-44)

Avaliação da execução
do empreendimento

3.522.724,38

201602251

Prefeitura
Municipal de
Marituba/PA

SIAFI 682741 (CR
426010-35)

Avaliação da execução
do empreendimento

3.912.193,04

201602249

Governo do
Distrito Federal

SIAFI 681686 (CR
425922-40)

Avaliação da execução
do empreendimento

4.038.966,39

201600565

Governo do
Distrito Federal

SIAFI 681695 (CR
425938-20)

Avaliação da execução
do empreendimento

3.718.200,72

201600564
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Envio ao ME

a) Aviso 774,
de 07/12/2016
(GM)
b) Ofício
20904, de
07/12/2016
(SE)

a) Aviso 371,
de 25/08/2016
(GM)
b) Ofício
15396, de
24/08/2016
(SE)
c) Ofício
15097, de
25/08/2016
(SNEAR)

Unidade
Fiscalizada

Termo de
Compromisso fiscalizado

Escopo da análise

R$

Relatórios

Prefeitura
Municipal de
Goiânia/GO

SIAFI 681800
(CR 425971-43)

Avaliação da execução
do empreendimento

3.523.724,38

201504695

Prefeitura
Municipal de
Goiânia/GO

SIAFI 681801
(CR 425972-58)

Avaliação da execução
do empreendimento

3.128.708,02

201504694

Prefeitura
Municipal de São
Cristóvão/SE

SIAFI 681282 (CR
425897-34)

Avaliação da execução
do empreendimento

3.751.900,67

201504693

Prefeitura
Municipal de
Ananindeua/PA

SIAFI 681811 (CR
425986-19)

Avaliação da execução
do empreendimento

3.387.611,10

201504692

Prefeitura
Municipal de
João Pessoa/PB

SIAFI 682824 (CR
425944-08)

Avaliação da execução
do empreendimento

3.278.696,34

201504691

Prefeitura
Municipal de
Santana/AP

SIAFI 681820 (CR
426001-24)

Avaliação da execução
do empreendimento

4.049.498,25

201504690

Prefeitura
Municipal de
Embu das Artes/
SP

SIAFI 681270 (CR
425878-08)

Avaliação da execução
do empreendimento

3.840.163,27

201504689

Prefeitura
Municipal de
Olinda/PE

SIAFI 681245 (CR
425842-77)

Avaliação da execução
do empreendimento

3.332.864,47

201504688

Prefeitura
Municipal de
Duque de Caxias/
RJ

SIAFI 682797 (CR
426016-91)

Avaliação da execução
do empreendimento

3.971.983,17

201504687

Prefeitura
Municipal de
Gravataí/RS

SIAFI 681804 (CR
425978-12)

Avaliação da execução
do empreendimento

3.877.730,10

201504684

Prefeitura
Municipal de
Franco da Rocha/
SP

SIAFI 682784
(CR 425959-87)

Avaliação da execução
do empreendimento

3.419.037,61

201603556

Envio ao ME

a) Aviso 947,
de 09/12/2015
(GM)
b) Ofício
28132, de
04/12/2015
(SE)
c) Ofício
28121, de
04/12/2015
(SNEAR)

Ofício nº
16419, de
22/09/2017

Legenda: SNEAR – expediente enviado à Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento
GM – expediente enviado ao Ministro de Estado do Esporte
SE – expediente enviado ao Secretário-Executivo do Ministério do Esporte
Fonte: Elaborado a partir das informações relacionadas às ações de controle realizadas com o objetivo de avaliar a execução da Ação de Governo 14TR – Centros de Iniciação ao Esporte

Em virtude da situação atual de execução da Ação, em que apenas um CIE foi concluído, com
pendências, bem como considerando os baixíssimos percentuais de execução de obra e de
execução financeira dos empreendimentos, apenas parte das questões estratégicas inicialmente definidas está sendo respondida no âmbito deste Relatório.
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4. Resultados
A partir dos exames realizados, as situações identificadas e registradas em relatório
foram previamente submetidas aos gestores no âmbito do Ministério do Esporte.
Aquelas situações diretamente relacionadas com a atuação do gestor federal e que foram identificadas por ocasião da realização de ação de controle junto à Secretaria Nacional de Esporte
de Alto Rendimento foram discutidas com os dirigentes da SNEAR e possuem recomendações
específicas acordadas com os gestores, as quais estão reproduzidas neste Relatório, no item 5.
As situações relacionadas especificamente com a execução dos empreendimentos, e sob a responsabilidade de acompanhamento dos gestores federais, identificadas por ocasião das ações
de controle realizadas em âmbito municipal e distrital, conforme detalhado no Quadro 7, foram
remetidas ao Ministério do Esporte (ao Ministro de Estado, ao Secretário-Executivo e ao Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento), para conhecimento e adoção das providências
necessárias à consecução da política pública, bem como para a eventual solicitação de providências, quando pertinente, aos entes Compromissários responsáveis pela execução física dos CIE.
Cada uma das recomendações é monitorada pela CGU, observando o cronograma definido para
a adoção das iniciativas, com o intuito de verificar e de acompanhar a sua implementação. A seguir, apresentam-se registros dos resultados para cada uma das questões estratégicas avaliadas.
1. A seleção dos Municípios, por parte do Ministério do Esporte, ocorreu de acordo
com os critérios definidos em normativo e de forma transparente e objetiva?
1.1. Critérios de seleção e de priorização de propostas
Em análise aos critérios de seleção e de priorização de propostas para escolha dos Munícipios
candidatos à participação na política pública, foi verificada a existência de critérios de seleção e
de priorização de propostas para a escolha dos entes tomadores dos recursos federais e, ainda,
de pontuação e de pesos para esses critérios.
Contudo, esses parâmetros carecem de objetividade e de suficiência de detalhamento para
mitigar os riscos envolvidos na escolha dos entes tomadores de recursos para a implantação do
equipamento esportivo (CIE).
A Portaria ME n° 14/2013, de 1º de fevereiro de 2013, define os requisitos e os critérios de
priorização das Cartas-Consulta para a seleção das propostas de construção de CIE apresentadas pelos Municípios ao Ministério do Esporte. Na etapa de inscrição, as Cartas-Consulta
encontraram-se disponíveis para preenchimento, no endereço eletrônico do ME, pelos municípios candidatos.
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A responsabilidade pela apresentação da proposta era de exclusividade do Chefe do Poder Executivo Municipal e do Governador do Distrito Federal, ou representante legal.
Como fatores de pontuação para os requisitos e critérios de seleção o Ministério do Esporte
elaborou a “Memória de Cálculo da Pontuação de Seleção”. Nesse documento têm-se as seguintes pontuações para os critérios e suas metodologias de verificação e utilização.
• Titularidade da área;
• Infraestrutura do terreno;
• Porte do Município; e
• Indicador de Extrema Pobreza (MDS).
Adicionalmente, foi utilizado um fator de pesos para cada critério, onde foram atribuídos pesos
de 1,5 para os critérios de Titularidade da área e Infraestrutura do Terreno, peso de 3 para o
porte do município, peso de 1,7 para Pobreza segundo o Índice de Vulnerabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e peso de 0,3 para as operações próximas
ao Minha Casa Minha Vida. A pontuação máxima possível de ser alcançada é de 80 pontos.
A partir das análises realizadas, identificou-se a seguinte situação quanto aos requisitos e aos
critérios para participação na política pública:
a) Não houve divulgação da pontuação e dos pesos dos requisitos e critérios utilizados para
classificar as propostas enviadas pelos municípios elegíveis ao tempo da publicação da Portaria
nº 14, de 1º de fevereiro de 2013, que instituiu o processo de seleção de propostas para a Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte. A divulgação prévia da pontuação e dos pesos
dos requisitos e critérios utilizados na seleção tornaria o processo de seleção transparente e
possibilitaria ao proponente o conhecimento dos critérios de seleção que poderiam subsidiá-lo,
por exemplo, na escolha do terreno para a participação no projeto;
b) Os critérios de porte do Município, tamanho populacional do ente, e o índice de vulnerabilidade do MDS foram os que tiveram os maiores pesos e juntos representam mais de 58%
da pontuação possível de ser alcançada. A valoração dos critérios mencionados indica a preferência desses em detrimento daqueles relacionados a: (i) titularidade da área do terreno, que
permitiria a rápida intervenção no terreno, e (ii) infraestrutura do terreno, que faz referência
às suas condições e que, se presentes, também permitiriam maior celeridade ao processo de
intervenção;
c) Os requisitos relacionados a condições de acesso (água, esgoto, águas pluviais, serviços de
transporte público, entre outros) e características geotécnicas e topográficas, conforme art. 6°
do inciso I da Portaria ME n° 14/2013, possuem descrição genérica e carecem de suficiência de
detalhamento. Ressalta-se que, como requisito para o terreno, só foi exigido que a área do terreno fosse compatível com a área exigida para o modelo do CIE pretendido, não informando
dimensões de largura e comprimento mínimas;
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d) As condições de acesso (disponibilidade de abastecimento de água; rede de esgoto; drenagem de águas pluviais; terraplanagem, proteção, contenção e estabilização do solo) que estão
aglomeradas no critério de “Infraestrutura do Terreno” possuem pontuação baixa, 2 pontos
para cada item, e peso de 1,5. A baixa pontuação de critérios ligados às condições do terreno
possibilita a escolha de propostas que tenham condições de terreno não ideais, ou condições de
acesso inadequadas. Terrenos com características geotécnicas e topográficas ruins podem acarretar em aumento de custos no projeto ajustado, principalmente nos serviços de terraplanagem
e no valor do projeto da fundação, e que deverão ser absorvidos pelos entes compromissários,
podendo tornar inviável a implantação do equipamento. Adicionalmente, condições de acesso
inadequadas podem dificultar a disponibilização do equipamento à sociedade, impactando seu
uso. Registra-se que as informações prestadas pelos proponentes são declaratórias e não foi verificado que tenha ocorrido algum tipo de validação por parte da equipe do ME das informações
apresentadas, possibilitando a inscrição de terrenos fora das condições estabelecidas.
e) O requisito de “Compromisso do proponente com a gestão, o funcionamento e a manutenção
do equipamento e com a continuidade das atividades relacionadas ao desenvolvimento das modalidades esportivas do esporte de alto rendimento”, definido no art. 6° inciso II da Portaria ME n°
14/2013, não apresenta detalhamento suficiente para atendimento. No “Manual de Instruções
do Processo Seletivo do CIE” é requisitado, apenas, que o proponente se comprometa com a
gestão, o funcionamento, e a manutenção do equipamento, e que haja um Plano de Gestão e
Manutenção para a realização de atividades esportivas regulares durante um período de quatro
anos. No entanto, não há definição sobre esse Plano, tampouco de requisitos mínimos para
a sua implementação, sem os quais o equipamento esportivo tende a tornar-se subutilizado,
em decorrência da ausência de eventos esportivos para aproveitar o potencial desses espaços.
Registra-se que tal requisito não foi objeto de pontuação ou de validação por parte do ME no
momento da seleção das propostas.
Essa situação reflete ocorrência semelhante, observada a proporção devida, àquela ocorrida no âmbito do legado referente à utilização dos equipamentos esportivos construídos para
utilização durante os Jogos Rio 2016, haja vista que, decorridos aproximadamente nove meses do encerramento dos Jogos Paraolímpicos, realizados em setembro de 2016, não existe a
definição de um plano de gestão e de manutenção desses equipamentos esportivos (os quais
compõem o topo da pirâmide da Rede Nacional de Treinamento), os quais estão subutilizados e
em deterioração, e, atualmente, o aporte de recursos para a gestão e manutenção dos mesmos
está sob a responsabilidade do Ministério do Esporte, em que pesem as definições efetuadas
previamente à realização dos Jogos Rio 2016 de que essa responsabilidade não seria suportada
com recursos federais.
Como observado da análise acerca dos requisitos e critérios de seleção listados, contidos na
Portaria ME n° 14/2013, no “Manual de Instruções do Processo Seletivo do CIE”, que define as
orientações necessárias para formalização do referido processo, e na “Memória de Cálculo da
Pontuação de Seleção” elaborada pelo Ministério do Esporte, verifica-se a existência de critérios de seleção e de priorização de propostas para a escolha dos entes tomadores dos recursos
federais. Contudo, esses parâmetros carecem de objetividade e de suficiência de detalhamento
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para mitigar os riscos envolvidos na escolha dos entes tomadores de recursos para a implantação do equipamento esportivo.
1.2. Adequação dos procedimentos de seleção das propostas
A seleção das propostas observou a disponibilidade dos recursos disponíveis para aplicação na
implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte e os requisitos e critérios de seleção foram aplicados apenas de forma classificatória, e não como eliminatórios, de forma que houve seleção de
propostas em que o município não possuía a titularidade do terreno e houve seleção de propostas em que as condições do terreno obtiveram nota acumulada de “0” pontos, não preenchendo
nenhum dos critérios estabelecidos. Assim, 58,95% das propostas selecionadas possuíam algum
tipo de desacordo como os requisitos e critérios estabelecidos na Portaria ME nº 14/2013.
A partir da análise do procedimento de seleção efetuado pelo Ministério do Esporte em relação
às propostas enviadas pelos entes proponentes, foi verificada inobservância ao cronograma
estabelecido inicialmente, acarretando atraso em mais de seis meses em relação à data inicialmente prevista para o cumprimento da etapa.
A divulgação do resultado da seleção foi realizada por meio da Portaria ME nº 298/2013, de
11 de dezembro de 2013, tendo sido selecionadas 285 propostas, apresentadas por 263 entes
federativos, sendo municípios, localizados em todos os Estados da Federação, e o Distrito Federal, ou seja, 54% dos municípios elegíveis.
A Figura 8 apresentada em sequência mostra a distribuição no território nacional das propostas
dos CIE enviadas pelos proponentes, contemplando a situação desses empreendimentos em
16 de dezembro de 2015, dois anos após a divulgação do resultado da seleção efetuada, e em
10 de março de 2017, um ano e três meses após a consulta anterior.
Os localizadores em verde indicam as propostas que foram selecionadas pelo Ministério do Esporte e ainda não iniciaram as obras de implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte (total
de 246 localizadores em 2015 e de 136 localizadores em 2017), os localizadores em vermelho
indicam as propostas que foram enviadas, mas não foram selecionadas (total de 281 localizadores), e os localizadores em azul indicam as operações que obtiveram a autorização do ME para
iniciarem as obras dos Centros de Iniciação ao Esporte (total de 39 localizadores em 2015 e de
93 localizadores em 2017).
Registra-se que as imagens foram retiradas do endereço eletrônico do Ministério do Esporte,
da página específica referente aos Centros de Iniciação ao Esporte, conforme referenciado na
Figura 8, em dois momentos distintos: 16 de dezembro de 2015 e 10 de março de 2017.
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A diferença entre uma e outra imagem consiste no aumento do quantitativo de empreendimentos que tiveram Autorização de Ordem de Início expedida pela CAIXA (localizadores em
azul), com a correspondente diminuição dos localizadores em verde: em 2015, 39 empreendimentos, enquanto em 2017 são 93 empreendimentos com AIO.
Figura 8 - Distribuição dos CIE no Território Nacional.

Fonte: http://esporte.gov.br/index.php/centrosiniciacaocie, consultado em 16 de dezembro de 2015.

Fonte: http://esporte.gov.br/index.php/centrosiniciacaocie, consultado em 10 de março de 2017.

Quanto aos modelos de CIE passíveis de implementação, cerca de 60% das Cartas-Consulta
selecionadas correspondem ao modelo III, 25% ao modelo II e 15% ao modelo I. Das 285
unidades selecionadas, 168 eram do modelo III totalizando uma previsão de gastos de R$ 608
milhões, 74 eram do Modelo II com gastos totais de R$ 230 milhões e 43 eram do Modelo I
com previsão de gasto de R$ 128 milhões, totalizando um montante de R$ 967 milhões para
a implantação dos três tipos de modelos dos CIE. Destaca-se que não existia uma distribuição
previamente definida em relação ao quantitativo total de CIE a serem selecionados, tampouco
em relação a cada modelo de CIE; o limite em relação ao quantitativo de empreendimentos
selecionados foi o orçamento destinado à implementação dos espaços esportivos.
Em relação aos responsáveis pela realização da seleção das propostas, foi informado que essa
seleção “foi realizada pela Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, juntamente
com o gabinete do Ministro, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) com
representantes da Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento (SEPAC) e com o
gabinete do Ministro daquele órgão.” Destaca-se que não foram identificados os servidores
que participaram da seleção das propostas.
Em relação à realização da classificação das Propostas, foi informado que foi utilizada uma
planilha, intitulada “Pontuação Proposta Seleção CIE”, para ordenar as Cartas-Consulta dos
Entes Proponentes em ordem decrescente, da maior para a menor pontuação total, a partir
da aplicação dos pontos de cada critério de seleção, conforme lógica anteriormente detalhada.
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Aplicada a pontuação dos critérios, a maior pontuação foi de 76,90 pontos dos 80 possíveis
para uma das Propostas de Recife/PE e a última selecionada teve 32,40 pontos, Proposta de
Cáceres/MT. A pontuação média das Propostas selecionadas foi de 45,81 pontos.
Da análise à planilha disponibilizada pelo ME, verificou-se que das 285 propostas selecionadas,
24 não possuíam a titularidade do terreno, representando quase 10% do total. Dessa forma,
verifica-se que propostas que não apresentaram a titularidade do terreno foram selecionadas,
em detrimento de outras, em que pese este ser um requisito a ser apresentado e atendido
previamente à seleção da proposta.
Destaca-se que apenas 117 propostas selecionadas, 41,05% do total selecionado, obtiverem
a nota máxima, 10 pontos, para os critérios de infraestrutura do terreno, critérios esses relacionados às condições de acesso (disponibilidade de abastecimento de água; rede de esgoto;
drenagem de águas pluviais; terraplanagem, proteção, contenção e estabilização do solo). Isso
significa que mais da metade das propostas selecionadas, 58,95%, possuía algum tipo de desconformidade em relação a esse critério. Registra-se que duas propostas selecionadas obtiveram nota “0” neste requisito.
A classificação das propostas teria ocorrido seguindo os critérios e as priorizações estipulados
na Portaria ME n° 14/2013, com o emprego da pontuação estabelecida na “Memória de Cálculo
da Pontuação de Seleção” para cada Carta-Consulta inscrita no processo de seleção, gerando
uma classificação ordenada de acordo com a pontuação alcançada pela proposta.
1.3. Formalização do processo de seleção
Para a inscrição no processo realizado pela Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento para a seleção de propostas para participação da implantação dos Centros de Iniciação
ao Esporte, o titular do Poder Executivo do ente proponente é o responsável pelo envio da
Carta-Consulta. A Carta-Consulta consiste em um conjunto de informações que concretizam
a proposta do ente (município ou Distrito Federal) para participação no processo seletivo.
Todas essas informações foram preenchidas no sistema disponibilizado pelo Ministério do Esporte para a inscrição do ente proponente; após a inscrição do ente o sistema armazenava os
dados inseridos e criava um número automático de inscrição da Carta-Proposta.
Assim, a partir dos dados informados pelos entes proponentes na inscrição da proposta, teria
sido utilizada a planilha “Memória de Cálculo da Pontuação de Seleção” para a classificação
e seleção das Carta-Consulta. Mesmo com o arquivamento das propostas apresentadas em
sistema próprio para a inscrição e a utilização de planilha para a classificação e seleção, não se
identificou que tenha ocorrido uma formalização desse procedimento em um processo próprio
no âmbito do Ministério do Esporte.
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1.4. Publicidade do processo de seleção das propostas apresentadas
Quanto à publicidade dada ao processo de seleção dos empreendimentos, desde a fase de apresentação das propostas até a exposição dos motivos de priorização e de rejeição, foi verificado
que a Ação de implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte teve a publicidade do seu processo de seleção, com mais de 90% dos municípios elegíveis enviando ao menos uma proposta
de Carta-Consulta ao Ministério; da mesma forma, foi identificado que houve publicidade quanto à divulgação das propostas selecionadas. Destaca-se, no entanto, que não houve publicidade
quanto à planilha de classificação das propostas enviadas e quanto à “Memoria de Cálculo da
Pontuação de Seleção”, o que permitiria aferir os parâmetros utilizados na seleção das propostas e afastando qualquer fator de discricionariedade por parte do Ministério do Esporte.
Como elemento de divulgação da Ação de implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte,
o Ministério do Esporte disponibilizou em sua página da internet um link de acesso às informações da Ação. Nesse endereço eletrônico (http://esporte.gov.br/index.php/cie) estão disponíveis diversas informações e materiais elaborados pelo ME.
Quanto à publicidade das propostas selecionadas, feita oficialmente por meio da Portaria ME nº
298/2013, de 10 de novembro de 2013, também consta do endereço eletrônico do ME relação
com os municípios selecionados, o bairro e o tipo de modelo escolhido. Adicionalmente, está
disponível ferramenta de georreferenciamento, que indica com um localizador em verde os
municípios selecionados e com um localizador em vermelho os não selecionados.
1.5. Cumprimento do cronograma para seleção das propostas
Foi verificado que a realização de seleção das propostas enviadas, sob responsabilidade do Ministério do Esporte, não observou o cronograma estabelecido inicialmente, de divulgação das
propostas selecionadas em 17 de junho de 2013.
A divulgação das propostas selecionadas ocorreu apenas em 10 de dezembro de 2013, por
meio da Portaria ME n° 298/2013, portanto, fora do prazo estabelecido no Manual de Instruções do Processo Seletivo dos Centros de Iniciação ao Esporte. Isso representa um atraso de
seis meses em à data inicialmente planejada, qual seja, 17 de junho de 2013.
A despeito dos motivos que contribuíram para o atraso, a SNEAR indicou que a divulgação dos
selecionados foi realizada após a definição, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão, dos recursos disponíveis para o Programa CIE e consequentemente da quantidade
de municípios selecionados.
Assim, a execução do cronograma inicialmente planejado iniciou com um atraso de seis meses
em uma das suas primeiras atividades, seleção das propostas, por indefinição quanto aos recursos que seriam alocados na Ação, o que impactou, também, na definição do quantitativo de
empreendimentos selecionados para serem executados.
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1.6. Corpo técnico envolvido no processo de seleção das propostas
O corpo técnico responsável pelo processo de operacionalização dos CIE era formado por três
profissionais, sendo um ocupante de cargo em comissão, também responsável por toda a infraestrutura de treinamento para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, e outros dois profissionais cedidos pela CAIXA no âmbito de Termo de Cooperação e com o intuito de viabilizar
as iniciativas do ME voltadas à execução dos Jogos Rio 2016. A partir das análises realizadas, não
se identificou a existência de normativo que regesse as atividades desses profissionais cedidos.
Não foi informado pela Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento o nome dos servidores responsáveis pela seleção das propostas, tampouco foi identificada a existência de um
processo formalizado contemplando as informações relacionadas à análise efetuada e que resultou no preenchimento da planilha “Memória de Cálculo da Pontuação de Seleção” e na
consequente seleção das propostas.
2. As obras são executadas de acordo com o projeto aprovado e atendem às especificações legais de engenharia e ao princípio da economicidade?
Os empreendimentos devem seguir projetos padrão disponibilizados pelo Ministério do Esporte aos
entes tomadores dos recursos. No âmbito dos trabalhos realizados não houve análise desses projetos, haja vista que os mesmos tinham sido analisados pelo Tribunal de Contas da União, com os registros pertinentes efetuados no relatório que deu origem ao Acórdão TCU nº 2635/2014 – Plenário.
No entanto, verificaram-se falhas, por parte do ME, na gestão das atividades relacionadas à elaboração dos projetos padrão e à geração das planilhas de custos dos empreendimentos, acarretando o pagamento de valores incompatíveis para a precificação de alguns itens da planilha de
custo dos empreendimentos, custos esses significativamente superiores àqueles incorridos para
a realização de atividades de maior complexidade, como a elaboração de projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e planilha de custos do empreendimento.
Considerando a possibilidade de modificação dos projetos padrão para adequação a necessidades
locais específicas, não foram identificadas, para os empreendimentos fiscalizados, alterações de
projeto que extrapolassem os limites de modificação estabelecidos pelo Ministério do Esporte.
No que diz respeito ao cronograma físico-financeiro estabelecido para a implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte, verifica-se um atraso significativo no cronograma global inicialmente definido pelo Ministério do Esporte, que previa a conclusão e entrega de todos os 285
CIE antes dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, realizados em agosto e setembro de
2016. Essa situação decorre dos atrasos acumulados ao longo das diferentes etapas e atividades
necessárias para a implantação dos espaços esportivos, tanto aquelas sob responsabilidade do
ME como aquelas sob responsabilidade dos entes tomadores de recursos.
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De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério do Esporte e atualizadas até 31 de
maio de 2017, dos 285 CIE inicialmente previstos para serem implementados, apenas 224 operações encontravam-se ativas (78,6% do quantitativo inicialmente previsto), ou seja, 61 Termos
de Compromisso haviam sido distratados (21,4% do quantitativo inicialmente previsto).
Ainda, das 224 operações ativas, apenas 94 tiveram autorização para início de obra expedidas pelo
ME (42% das operações ativas e 33% da previsão inicial do quantitativo de CIE a serem construídos).
Em relação aos 94 empreendimentos que possuíam AIO, quanto à execução financeira, 22
(23,4%) não possuíam qualquer desembolso vinculado, nem mesmo aquele referente à etapa
de adaptação de projeto e de sondagem; quanto aos 72 empreendimentos que possuíam algum
desembolso vinculado, 26 empreendimentos (27,6%) possuíam desembolso inferior a R$ 100
mil, 31 empreendimentos (33%) possuíam desembolso entre R$ 100 mil e R$ 1 milhão, 6 empreendimentos (6,4%) possuíam desembolso entre R$ 1 e 2 milhões, e 9 empreendimentos
(9,6%) possuíam desembolso entre R$ 2 e 3,3 milhões.
Quanto à execução física desses mesmos 94 empreendimentos que possuem AIO, 25 empreendimentos (26,6%) não possuem registro de execução física, 19 empreendimentos (20,2%)
possuem até 1% de execução de obra, possivelmente referente à Etapa 1, que consiste em
adaptações de projeto e sondagens (sem início da construção propriamente dita), e 21 empreendimentos (22,3%) possuem entre 1 e 10% de execução de obra.
Em relação aos demais empreendimentos com AIO, tem-se os seguintes percentuais de execução física: 7 (7,4%) possuem percentual de execução entre 10 e 20%, 8 (8,5%) possuem
percentual de execução entre 20 e 30%, 3 (3,2%) possuem percentual de execução entre 30
e 40%, 2 (2,1%) possuem percentual de execução entre 40 e 50%, 4 (4,2%) possuem percentual de execução entre 50 e 60%, 1 (1,1%) possui percentual de execução entre 60 e 70%, 2
(2,1%) possuem percentual de execução entre 80 e 90% e 2 (2,1%) possuem percentual de
execução entre 90 e 100%.
Destaca-se que até 31 de maio de 2017 houve a conclusão, com pendências, de apenas um dos
285 empreendimentos inicialmente previstos.
2.1. Projetos padrão disponibilizados pelo Ministério do Esporte
Não foram efetuadas análises relacionadas aos projetos padrão disponibilizados pelo Ministério, tampouco dos custos relacionados, as questões referentes a projeto e às planilhas de custos
foram abordadas em trabalho realizado pelo Tribunal de Contas da União e cujos resultados
foram registrados no Relatório que deu origem ao Acórdão TCU nº 2635/2014 - Plenário.
As situações identificadas no trabalho mencionado e relacionadas ao dimensionamento dos projetos dizem respeito a deficiência na apresentação das informações constantes da planilha orçamentária, tendo sido relatado que “As análises de preços dos orçamentos apresentados pelo Minis54

tério do Esporte para os Centros de Iniciação ao Esporte não evidenciaram sobrepreço. Contudo, as
planilhas não possuíam o detalhamento de todos os custos unitários e foram identificadas algumas
irregularidades que podem ser sanadas e não apresentam risco relevante para o empreendimento.”
2.2. Cronograma físico-financeiro de construção dos CIE
O cronograma de implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte definido pelo Ministério do
Esporte estabeleceu prazos para cada atividade necessária à execução do empreendimento.
O lançamento da Ação ocorreu em 04 de fevereiro de 2013, tendo decorrido, assim, quatro
anos desde o seu lançamento. No entanto, até 31 de maio de 2017 houve a conclusão, com
pendências, de apenas um dos 285 empreendimentos inicialmente previstos.
O Ministério do Esporte noticiou, em junho de 2016, a conclusão do CIE de Franco da Rocha/
SP. No entanto, em pesquisa efetuada em 20 de julho de 2016 no Sistema de Acompanhamento
de Obras mantido pela CAIXA (https://webp.caixa.gov.br/urbanizacao/siurbn/acompanhamento/ac_publico/sistema/asp/ptei_filtro_inicial.asp), verificou-se que a obra de Franco da Rocha/
SP, Operação n° 0425959-87, estava com o registro de 72,86% de execução.
Adicionalmente, em pesquisa efetuada ao mesmo sítio internet em janeiro de 2017 foi identificada a seguinte situação para o empreendimento em questão: situação “paralisada” e 97,36%
de execução; em junho de 2017 o empreendimento permanece com 97,36% de execução e
situação “obra física concluída”, com última medição em 18 de julho de 2016.
Assim, em que pese a informação divulgada pelo Ministério do Esporte em 27 de junho de
2016 indicando que “O primeiro Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) no país foi entregue neste
domingo (26.06) em Franco da Rocha, interior paulista.”, esse registro não está de acordo com
as informações obtidas junto ao Sistema de Acompanhamento de Obras mantido pela CAIXA.
Adicionalmente, a partir das fotos divulgadas na reportagem, observa-se que o empreendimento não estava completamente concluído, com atividades ainda a serem realizadas.
Em verificação física realizada pela CGU, em fevereiro de 2017, foi identificado que a conclusão
da obra se encontrava pendente em decorrência de falta de interligação do CIE à rede elétrica.
No entanto, posteriormente, foi identificado que o equipamento esportivo estaria em funcionamento, com a utilização de ligação provisória de energia elétrica.
Como registrado anteriormente neste Relatório, no início da implementação da Ação verificou-se atraso de seis meses na publicação da relação dos municípios selecionados para a execução
dos Centros de Iniciação ao Esporte, impactando na execução das demais atividades previstas.
As etapas subsequentes do fluxo de atividades constantes do cronograma elaborado pelo ME
para a implantação da Ação, atividades “Contratação da operação” e “Realização de sondagem,
ajuste no projeto de fundação, elaboração do projeto de implantação” tiveram reiteradas prorrogações por parte do Ministério do Esporte, por meio de edição de portarias. Os prazos inicialmente
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previstos para as atividades mencionadas, 28 de fevereiro e 28 de abril de 2014, respectivamente, foram postergados diversas vezes, para até 25 de julho de 2014 para a Contratação da Operação e até 31 de dezembro de 2015 para a realização de sondagem e adaptações de projeto.
Em relação à atividade “Contratação da operação”, que teve uma dilação de cinco meses do
prazo final em relação ao inicial, verificou-se que os principais motivos para essa prorrogação
decorrem da falta de publicação do decreto de inclusão das operações dos Centros de Iniciação ao Esporte no PAC e da dificuldade de alguns municípios em providenciar, em tempo hábil,
a documentação necessária para a efetivação da contratação. O Decreto de inclusão dos CIE
no PAC, Decreto n° 8.206/2014, foi publicado em 13 de março de 2014, após mais de um ano
de lançamento do projeto.
Em decorrência do atraso na publicação do Decreto, o planejamento do ME para a contratação
das operações acabou sendo frustrado, ocorrendo três prorrogações de prazo para o cumprimento da atividade. O prazo inicial passou de 28 de fevereiro de 2014 para 25 de julho de
2014, por meio da publicação de portarias sucessivas.
Verificou-se que das 285 propostas selecionadas, até o último prazo estipulado, 25 de julho de
2014, foram assinados 269 Termos de Compromissos (94% do total de propostas). Outras 16
propostas selecionadas (6% do total) não tiveram a contratação da operação realizada. Entre
os motivos para a não assinatura do Termo de Compromisso identificou-se: o não recebimento
na CAIXA da documentação necessária para a contratação no prazo estipulado pelo Ministério
do Esporte, a solicitação de troca de terreno pelo Proponente indeferida pelo Ministério do Esporte, a ausência de titularidade da área do terreno e a existência de uma linha de transmissão
no terreno selecionado pelo Proponente, o que inviabilizaria a construção do CIE.
Registra-se que nenhuma das cinco propostas selecionadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ, sede
dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, teve o Termo de Compromisso formalizado.
Quanto à atividade “Realização de sondagem, ajuste no projeto de fundação, elaboração do projeto de implantação”, prevista inicialmente para encerrar em 28 de abril de 2014, verificou-se
que a mesma contou com cinco prorrogações. A última prorrogação foi efetuada por meio da
Portaria ME n° 253/2015, para até 31 de dezembro de 2015 e definiu, também, que a atividade
“Início das obras” fosse iniciada até o final do exercício de 2016, sendo que este último prazo
viria a ser novamente prorrogado, até 30 de dezembro de 2017.
Como a atividade “Realização de sondagem, ajuste no projeto de fundação, elaboração do projeto de implantação” dependia da formalização do Termo de Compromisso, o início da mesma
restou prejudicado com o atraso na finalização da etapa de contratação. Adicionalmente, verificou-se que as alterações no prazo da 1ª etapa de execução das obras decorreram também de
grande parte dos municípios necessitarem contratar a realização dos serviços de sondagem e
de adaptação do projeto, por não possuírem corpo técnico especializado para essa atividade.
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Todas essas prorrogações nos prazos das atividades contribuíram para um baixíssimo índice de
execução da Ação 14TR, conforme já relatado e registrado no Quadro 8 a seguir.
Quadro 8 – Situação das propostas selecionadas em dezembro de 2015, em janeiro de 2017 e
em maio de 2017
Situação
Operações Ativas

Operações Distratadas/Canceladas
Termos de Compromisso não
Assinado

Data

Quantidade de
operações

Percentual

04/12/2015

254

89,1%

25/01/2017

229

80,4%

31/05/2017

224

78,6%

04/12/2015

15

5,3%

25/01/2017

40

14,0%

31/05/2017

61

21,4%

04/12/2015

16

5,6%

TOTAL
285
100%
Fonte: Anexo IV, Ofício n° 839/2015/GABAR/SNEAR/ME, de 04 de dezembro de 2015, informações disponibilizadas pelo Departamento de Infraestrutura de Esporte, por meio de
mensagens eletrônicas, em 02 de fevereiro de 2017 e em 09 de junho de 2017

Como observado no Quadro 8, das 285 propostas selecionadas, 224 estão ativas (78,6%
do total) em 31 de maio de 2017. Houve 61 desistências de execução do empreendimento
(21,4% do total), sendo que 16 propostas selecionadas não tiveram nem mesmo o Termo de
Compromisso assinado e 45 operações foram distratadas ou canceladas; os principais motivos registrados para distrato/cancelamento das operações são a solicitação de cancelamento
do ajuste pelo Tomador ou o término da vigência do Termo de Compromisso sem nenhuma
manifestação de interesse em prorrogação por parte do Compromissário, ou seja, aquelas
operações que foram distratadas não decorreram de iniciativa do Ministério do Esporte, e sim
dos entes Compromissários.
O Quadro 9, a seguir, detalha a situação das operações ativas em relação à atividade referente
à realização de sondagem, ajustes no projeto de fundação e elaboração do projeto de implantação. Observa-se que em janeiro de 2017, das 229 operações ativas, 185 tiveram o aceite da
CAIXA, o que representa 80,8% do total de operações ativas; em maio de 217 existiam 224
operações ativas e 190 com aceite da CAIXA.
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Quadro 9 – Situação das Operações em relação à Etapa referente à sondagem, ajustes no projeto de fundação e elaboração do projeto de implantação
Situação Etapa
Com aceite CAIXA

Sem Aceite CAIXA

Data

Quantidade

Percentual em relação
às operações ativas

04/12/2015

170

66,9%

25/01/2017

185

80,8%

31/05/2017

190

84,8%

04/12/2015

84

33,1%

25/01/2017

44

19,2%

31/05/2017
34
15,2%
Fonte: Anexo IV, Ofício n° 839/2015/GABAR/SNEAR/ME, de 04 de dezembro de 2015, e informações disponibilizadas pelo Departamento de Infraestrutura de Esporte, por meio de
mensagens eletrônicas, em 02 de fevereiro de 2017 e em 09 de junho de 2017

Das operações que estão ativas e não possuem o aceite da CAIXA em relação à 1ª Etapa, referente a sondagem, ajustes no projeto de fundação e elaboração do projeto de implantação, a situação dos mesmos é a seguinte: “Documentação com pendências a serem sanadas pelo tomador”.
Conforme explicitado no Quadro 9, em janeiro de 2017 havia ainda 44 operações sem o aceite
da CAIXA referente à atividade “Realização de sondagem, ajuste no projeto de fundação, elaboração do projeto de implantação” e o prazo da última prorrogação para o cumprimento da
atividade seria até 31 de março de 2017; em maio de 2017 havia, por sua vez, 34 operações
sem o aceite da CAIXA.
Registra-se que não se identificou qual seria o posicionamento do Ministério do Esporte em
relação a essas pendências de aceite referentes à Etapa 1 de execução da obra, em função das
várias prorrogações de prazo já realizadas e de todo o atraso já enfrentado em relação à execução da Ação; a opção que vem sendo adotada reiteradamente pelo ME é a prorrogação do prazo para o cumprimento da etapa, sem que se identifique a realização de uma avaliação quanto
à pertinência dessas prorrogações ou de cancelamento/distrato das operações, que totalizavam
19,2% do total das operações ainda ativas em janeiro de 2017 e 15,2% em maio de 2017.
Já em relação à atividade subsequente, relacionada à realização do processo licitatório, próximo
passo após o aceite dos projetos ajustados referente à Etapa 1, 88 operações ainda possuem
pendências nessa etapa (39,2% das operações ativas), quais sejam: pendências resultantes da
análise efetuada pela CAIXA (13 operações), licitação considerada inapta (1 operação), licitação deserta/fracassada (2 operações), licitação em análise na CAIXA (3 operações), licitação
em andamento (9 operações) e licitação não iniciada/não apresentada (60 operações). As outras 102 operações ativas já tiveram o processo licitatório concluído e possuem o aceite da
CAIXA relacionado à Etapa 1 e, dessas operações, 94 possuem Autorização de Início de Obra
expedida pela CAIXA.
A Autorização de Início de Obra é necessária para que seja dado início à execução da obra pelo
Compromissário. Conforme dispõe a Portaria ME n° 253/2015, para a emissão da AIO são
considerados os seguintes critérios: data de finalização da licitação e obtenção da aprovação da
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CAIXA a partir da verificação do resultado do processo licitatório (VRPL) e disponibilidade de
recursos financeiros.
Até julho de 2016 foram expedidas 39 autorizações para o início da execução das obras, o que
representava 15,4% do total das operações ativas naquela data. De acordo com informações de
25 de janeiro de 2017, 93 operações tinham obtido AIO, representando 40,6% das operações
ativas em janeiro de 2017; e, em 31 de maio de 2017, o registro era de 94 operações com AIO.
Em relação às 94 operações que possuíam, em 31 de maio de 2017, Autorização para o Início
de Obra, o panorama dessas operações em 20 de junho de 2017, de acordo com o Sistema
de Acompanhamento de Obras mantido pela CAIXA em seu sítio internet, era o seguinte: 21
operações (22,3%) possuem situação registrada como “paralisada”, 24 operações (25,5%)
estão com a situação registrada como “atrasada”, 26 operações (27,7%) possuem situação registrada como “normal”, 8 operações (8,5%) possuem situação registrada “obra iniciada e sem
medição”, 14 operações (14,9%) possuem situação registrada como “não iniciada” e 1 (1,1%)
com situação registrada “obra física concluída”. A Figura 9, em sequência, apresenta de forma
gráfica esse panorama.
Figura 9: Situação dos empreendimentos com AIO, conforme consulta em 20 de junho de
2017 ao Sistema de Acompanhamento de Obras mantido pela CAIXA

Fonte: elaborado a partir das informações disponíveis no Sistema de Acompanhamento de Obras (SIURB), consultado em 20 de junho de 2017.

É relevante registrar que parte considerável das operações em situação “normal” apresenta
baixo percentual de execução; dezoito das 26 operações em situação normal, ou seja, 69,2%
das operações, possuem percentual de execução de obra inferior a 10%.
Em relação à execução financeira, de acordo com as informações de 31 de maio de 2017, dos
94 empreendimentos que possuíam AIO, 22 (23,4%) não possuíam qualquer desembolso vinculado, nem mesmo aquele referente à etapa de adaptação de projeto e de sondagem; quanto
aos 72 empreendimentos que possuíam algum desembolso vinculado, 267 empreendimentos
(27,7%) possuíam desembolso até R$ 100 mil, 31 empreendimentos (33%) possuíam desem59

bolso entre R$ 100 mil e R$ 1 milhão, 6 empreendimentos (6,4%) possuíam desembolso entre
R$ 1 e 2 milhões, e 9 empreendimentos (9,6%) possuíam desembolso entre R$ 2 e 3,3 milhões.
Quanto à execução física desses mesmos 94 empreendimentos que possuíam AIO em 31 de
maio de 2017, 25 empreendimentos (26,6%) não possuem registro de execução física, 19
empreendimentos (20,2%) possuem até 1% de execução de obra, possivelmente referente à
Etapa 1, que consiste em adaptações de projeto e sondagens (sem início da construção propriamente dita), e 21 empreendimentos (22,3%) possuem entre 1 e 10% de execução de obra.
Em relação aos demais empreendimentos com AIO, tem-se os seguintes percentuais de execução física: 7 (7,4%) possuem percentual de execução entre 10 e 20%, 8 (8,5%) possuem
percentual de execução entre 20 e 30%, 3 (3,2%) possuem percentual de execução entre 30
e 40%, 2 (2,1%) possuem percentual de execução entre 40 e 50%, 4 (4,2%) possuem percentual de execução entre 50 e 60%, 1 (1,1%) possui percentual de execução entre 60 e 70%, 2
(2,1%) possuem percentual de execução entre 80 e 90% e 2 (2,1%) possuem percentual de
execução entre 90 e 100%.
Considerando o exposto, verifica-se um atraso expressivo no cronograma estabelecido inicialmente pelo Ministério do Esporte, devido a atrasos acumulados na realização das atividades
necessárias para a implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte, tanto referente a atividades sob responsabilidade do Ministério do Esporte como a aquelas sob responsabilidade dos
entes tomadores de recursos.
Portanto, esse progresso está em desacordo com as projeções iniciais do cronograma da Ação.
3. O acompanhamento e o monitoramento da execução físico-financeira da Ação de
implantação dos CIE são adequados?
A partir das análises realizadas, identifica-se que existem iniciativas implementadas para o acompanhamento da execução da Ação no âmbito da CAIXA e do Ministério do Esporte; no entanto, esse acompanhamento não resultou na adoção de providências suficientes e tempestivas
que proporcionassem o andamento dos empreendimentos de forma alinhada ao cronograma
de execução inicialmente pactuado.
Ainda, no âmbito das ações de controle executadas junto aos Compromissários, e cujos resultados estão consolidados neste Relatório, não foi possível avaliar, em toda a sua extensão, a
pertinência e a adequação das ações de acompanhamento e de monitoramento desenvolvidas
e sob a responsabilidade da CAIXA e do Ministério do Esporte, vez que nenhuma obra tinha
sido iniciada, tampouco os entes Compromissários haviam lançado edital para a contratação do
empreendimento.
No entanto, algumas verificações e validações pontuais puderam ser conduzidas, com os resultados registrados em sequência. Foi observado que os Compromissários enfrentaram dificulda60

des para a regularização de pendências apontadas pela CAIXA no projeto ajustado com vistas
à aprovação de execução do empreendimento.
Da mesma forma, identificou-se que o aceite referente à Etapa 1 (sondagem e projetos) não foi
emitido pela CAIXA para grande parte dos empreendimentos, em função de pendências existentes, entre as quais, dificuldades das Prefeituras em obter as licenças nos órgãos competentes e em ajustar o orçamento da obra e o respectivo cronograma físico-financeiro às condições
locais, e, em alguns casos, condições de terreno que inviabilizam a execução da obra.
3.1. Atuação da CAIXA no acompanhamento da execução dos empreendimentos
Especificamente quanto à atuação da CAIXA no acompanhamento da execução dos empreendimentos, considerando que os percentuais de execução daqueles fiscalizados pela CGU eram
baixos, não foi possível aferir a atuação da Entidade naquilo que diz respeito à utilização de
sistemas de monitoramento, à frequência de realização de acompanhamentos da execução in
loco, à emissão de relatórios e à análise de boletins de medição.
Considerando a responsabilidade da CAIXA, enquanto mandatária da União, pelo acompanhamento e monitoramento da execução dos empreendimentos, e os baixos percentuais de execução física e financeira identificados, verifica-se que a atuação da Entidade não tem viabilizado
o andamento das obras em consonância com o cronograma definido para a implementação da
Ação, situação essa que decorre da inexistência de procedimentos formalizados, com prazos
limite estabelecidos, para o cumprimento de exigências e pendências pelos entes compromissários, bem como que os prazos para cumprimento de diligências efetuadas pela CAIXA têm
sido reiteradamente prorrogados, o que impacta no cronograma de execução dos empreendimentos, bem como no cronograma de execução da Ação.
Nos empreendimentos fiscalizados não foram identificadas situações de Autorização de Início
de Obra com a existência de pendências, de forma que os mecanismos de controle adotados
pela Mandatária para o acompanhamento e monitoramento dessa etapa de execução dos empreendimentos seriam suficientes.
Por ocasião das fiscalizações realizadas, os empreendimentos possuíam baixíssimos percentuais
de execução, inexistindo, naqueles empreendimentos, desbloqueios de recursos. Assim, não
foi possível validar a adequação dos procedimentos adotados pela CAIXA em relação ao desbloqueio de recursos.
3.2. Atuação do Ministério do Esporte no acompanhamento da execução dos empreendimentos
A partir das análises realizadas, identifica-se que existem iniciativas implementadas para o
acompanhamento da execução da Ação no âmbito do ME, inclusive naquilo que diz respeito à
atuação da CAIXA, enquanto mandatária da União; no entanto, não se verifica que esse acompanhamento tenha resultado na adoção de providências suficientes e tempestivas com o obje61

tivo de proporcionar o andamento dos empreendimentos de forma alinhada ao cronograma de
execução inicialmente pactuado.
A parte operacional da implementação da Ação, no Ministério do Esporte, responsável pelo
acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução e de resultados da Ação 14TR é da
Coordenação-Geral de Implementação e Gestão de Infraestrutura de Esporte ligada ao Departamento de Infraestrutura de Esporte (DIE) da SNEAR.
No âmbito da mencionada Coordenação-Geral as atividades relacionadas à implementação
dos Centros de Iniciação ao Esporte estão sob a responsabilidade direta de dois profissionais
cedidos pela CAIXA, sob a supervisão de servidor comissionado do Ministério e sob o amparo
do Acordo de Cooperação que disponibilizou funcionários da CAIXA, até dezembro de 2017
(já contemplando as prorrogações ocorridas), para auxiliarem o ME em suas atividades relacionadas com a preparação e a organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.
Assim, considerando a responsabilidade primária de acompanhamento e de monitoramento
da execução dos empreendimentos pela CAIXA, conforme definido em Contrato de Prestação de Serviços específico, as atividades sob a responsabilidade dos mencionados funcionários
têm sido desempenhadas de forma a permitir o acompanhamento da situação dos ajustes em
execução.
Registra-se, no entanto, que não se verificou a existência de definição, em normativos internos
ao Ministério do Esporte, acerca da forma e dos limites de atuação desses profissionais cedidos
e responsáveis pelo monitoramento e acompanhamento, no âmbito do Órgão, da execução dos
empreendimentos dos CIE. Registre-se que o acompanhamento da execução da Ação exclusivamente por esses dois funcionários cedidos pela CAIXA pode representar risco de descontinuidade das iniciativas sob responsabilidade do ME a partir do retorno dos mesmos às suas atividades junto à sua instituição de origem, previsto para ocorrer a partir de dezembro de 2017.
Registra-se, no entanto, que a criação de fluxos de trabalho e a elaboração de manuais de instruções e de fluxograma de operações no âmbito da Coordenação-Geral de Implementação e
Gestão de Infraestrutura de Esporte são fatores que favorecem as atividades de acompanhamento e de monitoramento da Ação.
3.3. Sistemas de monitoramento utilizados para o acompanhamento da execução dos CIE
Quanto às ferramentas utilizadas no âmbito do ME para o acompanhamento da execução dos
CIE e para a obtenção de informações atualizadas acerca desses empreendimentos, foi verificada
a utilização de sistema de monitoramento e de relatórios disponibilizados pela CAIXA. No que
tange à atualização dessas informações, aquelas do sistema de monitoramento são preenchidas
pelos Municípios (informações declaratórias), com orientação para atualização quinzenal, e aquelas disponibilizadas pela CAIXA são enviadas semanalmente, observando previsão contratual.
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A atualização de informações no mencionado sistema de monitoramento é realizada por componentes das Unidades Gestoras Locais (UGL) indicados pelos entes Compromissários. O
Ministério do Esporte informou que sugeriu a atualização de informações com periodicidade
quinzenal e que busca sensibilizar os Compromissários, por meio de informativos, telefonemas
e eventos presenciais, quanto à importância da atualização do sistema; porém, não há obrigatoriedade de cumprimento do prazo sugerido, o que fragiliza a qualidade das informações
disponíveis nesse sistema.
O sistema auxilia o ME principalmente no monitoramento e no acompanhamento das atividades necessárias à execução da obra. Como componentes do sistema de monitoramento,
existem abas relacionadas às atividades da “1ª Etapa” (sondagem e adaptações de projeto),
“Licitação”, “Contratação”, “Vistorias”. Nessas abas há campos para preenchimento de informações sobre a atividade e suas datas de execução, inclusão de documentos e a possibilidade
de inclusão de fotos da situação da obra.
Quanto ao monitoramento das atividades sob responsabilidade da CAIXA, verificou-se que não
há um sistema específico para auxiliar essa atividade, mas sim, um conjunto de meios que são
utilizados para a troca de informações e comunicação. O Ministério informou que: “A comunicação entre o Gestor e a CAIXA acontece semanalmente, por meio da caixa postal institucional da
empresa, no qual são repassadas informações sobre a situação das operações (base COPAC-CIE);
e enviada a planilha de Necessidade Financeira do Programa. A Caixa Econômica Federal também
disponibiliza banco de dados com informações sobre as operações do Ministério do Esporte.”
Deste modo, verifica-se que a equipe CIE do Ministério do Esporte utiliza duas fontes de informações (sistema de monitoramento e relatórios de acompanhamento disponibilizados pela
CAIXA) para realizar o monitoramento das atividades e analisar o andamento da implantação
dos Centros de Iniciação ao Esporte, delineando um panorama das atividades e comparando-as com o que foi planejado ou se esperava como resultado. No entanto, naquilo que tange
à atualização das informações, aquelas do sistema de monitoramento são preenchidas pelos
Compromissários, com orientação de atualização quinzenal, e aquelas prestadas pela CAIXA
são atualizadas semanalmente, como previsto em contrato.
3.4. Divulgação de informações, em transparência ativa, relacionadas ao andamento dos empreendimentos
O Ministério do Esporte divulga informações no sítio internet do Órgão em relação ao andamento dos empreendimentos, o que permitiria o incremento das ações de controle social
relacionadas à implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte. As informações divulgadas
consistem em documentos referentes à implantação dos equipamentos esportivos, com o fornecimento de registros sobre suas etapas e seu conceito, com a disponibilização da legislação
especifica, de descrição dos projetos e das modalidades previstas, bem como das imagens que
possibilitam a visualização do projeto arquitetônico dos modelos; adicionalmente está disponível
ferramenta de localização dos CIE, com o georreferenciamento das localidades das propostas.
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Essa disponibilização de informações em transparência ativa consiste em boa prática de gestão,
propiciando a divulgação das ações adotadas no âmbito do Ministério do Esporte para a consecução da política pública dos CIE. No entanto, a não atualização rotineira dessas informações
compromete o atingimento dos resultados pretendidos, sem a potencialização dos resultados
que poderiam ser alcançados no âmbito do controle social.
4. Que proporção dos CIE construídos são mantidos operacionalmente ativos e são
utilizados por crianças e adolescentes de forma regular?
Até janeiro, de 2017 nenhum equipamento esportivo foi concluído e entregue à sociedade,
inviabilizando, assim, a avaliação quanto à sua efetiva utilização pelo público-alvo da política
pública, crianças e adolescentes de regiões de alta vulnerabilidade social, tampouco em relação
à finalidade de fomentar o desenvolvimento do desporto de rendimento, conforme a utilização
prevista para esses equipamentos esportivos.
Posteriormente, houve a conclusão, com pendências, do CIE de Franco da Rocha/SP, sem que
tenha sido possível, no entanto, avaliar a sua efetiva utilização pelo público alvo da política pública.
Em razão disso, em 15 de setembro de 2017, foi realizada nova vistoria ao empreendimento
de Franco da Rocha/SP, a fim de verificar se o CIE estava disponível à população e atendendo
à finalidade prevista e se sua utilização estava ocorrendo conforme os objetivos do Programa.
Na ocasião, verificou-se que o centro estava em funcionamento com a realização de aulas de
handebol e dança para cerca de vinte crianças. Em síntese, a nova vistoria permitiu concluir que
o CIE de Franco da Rocha/SP está aberto ao público, mas que a sua capacidade operacional está
subutilizada e que não há indicativos da utilização do espaço para a preparação de atletas com
o viés de alto rendimento, conforme objetivos do Programa.
Ademais, verificou-se, da análise da execução da Ação, ausência de uma metodologia de avaliação, pelo Ministério do Esporte, dos resultados e do desempenho na Implantação dos Centros
de Iniciação ao Esporte, contemplando a definição de metas e indicadores a serem alcançados
com a política pública, com vistas a avaliar a efetividade da Ação.
A avaliação dos resultados consiste em importante mecanismo de gestão, pois possibilita conhecer os resultados da implementação da política pública e realizar ajustes eventualmente necessários. Adicionalmente, a avaliação de políticas públicas permite prestar contas à sociedade
acerca do resultado da implementação das ações governamentais.
Adicionalmente, as metas e indicadores de processo definidos, e que foram avaliados pela
CGU, resultariam em baixo índice de implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte.
Desse modo, a avaliação do impacto da política pública é essencial para verificar se o que foi
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definido como objetivo com a implementação da Ação mostra-se eficaz e efetivo para o seu
atingimento, e que a expectativa traçada na formulação da Ação Governamental, ao início do
planejamento, foi confirmada.
No entanto, com a ausência de metas e de indicadores para a avaliação de impacto da implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte, e de um plano de acompanhamento de resultados
da política pública para auxiliar no alcance dos objetivos propostos, verifica-se que o Ministério
do Esporte terá condições de aferir apenas a efetiva construção e entrega do equipamento
esportivo em localidades de vulnerabilidade social, sem a possibilidade de aferir, por meio de
indicadores, se os objetivos pretendidos com a política pública foram alcançados.
Especificamente quanto à responsabilidade pela manutenção dos CIE, tanto em relação aos
aspectos relacionados à gestão desses espaços, quanto em relação ao financiamento dessa
manutenção, em que pese o fato de a apresentação dos Planos de Gestão e Manutenção ter
sido definida como condição necessária para a seleção da proposta apresentada pelo Compromissário e para a assinatura do Termo de Compromisso, os resultados das análises realizadas
indicam que esses Planos teriam sido formalizados, quando o foram, sem o conhecimento das
implicações decorrentes em âmbito municipal ou distrital, haja vista que o custeio das despesas
relacionadas, com segurança, limpeza, energia elétrica, água, primeiros socorros e contratação
de profissionais, deve ocorrer com recursos do Compromissário, ou seja, de Prefeituras Municipais ou do Governo do Distrito Federal.
Ainda, os Plano de Gestão e Manutenção deveriam contemplar, de acordo com orientações do
ME, entre outras informações, o público-alvo a ser atendido, as modalidades esportivas a serem oferecidas no espaço esportivo, o modelo de gestão (indicando se a gestão será direta ou
indireta) e o projeto de gestão, naquilo que diz respeito aos aspectos funcionais (organização
de recursos humanos e materiais), de atividades (programação de atividades e de eventos a
serem desenvolvidos no espaço esportivo), financeiros (elaboração de orçamentos detalhados,
contemplando custos e receitas relacionados à utilização do espaço esportivo), de manutenção
(elaboração de plano de manutenção, de forma que o espaço esportivo preserve suas características de utilização) e de participação (indicando de que forma a sociedade será inserida no
projeto de utilização do espaço esportivo).

5. Conclusão
Considerando o tempo decorrido desde o início da implementação da política pública
e a existência de apenas um empreendimento concluído, com pendências, verifica-se a falta
de efetividade das ações adotadas pelo Ministério do Esporte no âmbito da implantação dos
Centros de Iniciação ao Esporte.
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As LOA de 2014 e de 2015 descrevem a Ação 14TR como parte da diretriz do governo federal
de aproveitar a realização dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paraolímpicos de 2016 no Rio de
Janeiro para expandir os benefícios do evento a todas as unidades da Federação, proporcionando a disponibilização de instalações construídas em parâmetros oficiais que permitiriam a
identificação de talentos e a formação de atletas nos municípios. Na LOA de 2013, no entanto,
a Ação 14TR possuía outra denominação, qual seja, “Implantação de Espaços Públicos de Esporte de Lazer – Praça do Esporte”.
Assim, além da mudança de nome da Ação, houve mudança de objetivo e de enfoque, passando, a partir de 2014, para um maior nível de especialização e hierarquia na Rede Nacional de
Treinamento, de forma a se voltar para a iniciação do esporte de alto rendimento, diferente do
observado em exercícios anteriores à mudança de nome da Ação, quando esta estava voltada
para o desporto de participação e educacional.
Não se identificou que o Ministério do Esporte tenha efetuado estudo detalhado com o objetivo de avaliar as implicações dessa mudança no enfoque a ser dado à destinação desses espaços
esportivos, anteriormente voltados ao desporto de participação e atualmente destinados prioritariamente ao desporto de rendimento.
Adicionalmente, não se identificou que nas etapas de estudo e de planejamento da política
pública referente aos CIE tenha sido realizada avaliação quanto aos resultados até então obtidos pelo Ministério do Esporte com as iniciativas já em execução em seu âmbito de atuação e
relacionadas à construção de quadras esportivas ou de ginásios esportivos, buscando aferir a
efetividade da disponibilização desses espaços à população, contemplando, por exemplo, estatísticas de utilização, situação de manutenção dos espaços esportivos (responsabilidade pela
manutenção em si e pelo financiamento da manutenção), atividades desenvolvidas e esportes
praticados, tampouco se identificou que tenha ocorrido avaliação acerca da necessidade de
incrementar essas ações com a construção dos equipamentos esportivos que compõem os
Centros de Iniciação ao Esporte, o que poderia justificar a decisão pela especialização promovida por meio da construção desses espaços esportivos voltados ao desporto de rendimento.
Não existem informações disponíveis que permitam identificar de que forma os CIE que seriam
construídos se diferenciariam, ou mesmo complementariam, os equipamentos esportivos já
concluídos e disponibilizados à população, ou mesmo em implantação, no mesmo espaço geográfico e também financiados com recursos do Ministério do Esporte.
Da mesma forma, não se identificou que o ME tenha considerado a existência de outros espaços
esportivos, construídos com recursos de outras pastas ministeriais, nas mesmas áreas territoriais
e que poderiam ser utilizados pela população local, seja para atividades relacionadas ao desporto
educacional ou de participação, seja para atividades relacionadas ao desporto de rendimento.
A despeito de a Ação ter sido vinculada pelo Ministério do Esporte como principal legado esportivo dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, e de os objetivos da Ação indicarem
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a ampliação da oferta de equipamentos esportivos públicos qualificados, voltados à iniciação
esportiva em territórios de vulnerabilidade social e o desenvolvimento da base do esporte
de alto rendimento, essas iniciativas não possuem qualquer vinculação de forma estruturada
com o Plano Decenal do Esporte, divulgado após a III Conferência Nacional do Esporte, cuja
etapa nacional foi realizada no período de 03 a 06 de junho de 2010, e que estabeleceria linhas
estratégicas, ações, metas e responsáveis, para o desenvolvimento do esporte e do lazer para
o período de 2010 a 2020, ou com diretrizes definidas pelo Ministério do Esporte acerca da
Política Nacional de Esporte a ser desenvolvida pelo Ministério.
Destaca-se, adicionalmente, que a utilização desses equipamentos esportivos não está contemplada no Plano de Uso do Legado elaborado pela Autoridade Pública Olímpica e que seria o
documento que consolidaria as informações relacionadas à utilização das infraestruturas esportivas que compõem o legado dos Jogos Rio 2016, tampouco está detalhada no Plano de Legado
divulgado pelo Ministério do Esporte em agosto de 2016.
A Ação de Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte (CIE) teria o objetivo de estender
os benefícios dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 a todas as unidades da Federação,
assegurando o máximo de legado ao esporte e à sociedade brasileira, de ampliar a infraestrutura esportiva em todo o país com instalações construídas em parâmetros oficiais e de propiciar
espaços e programas de iniciação ao Esporte que permitirão a identificação de talentos e a
formação de atletas da base do esporte de alto rendimento nacional.
De acordo com o Ministério do Esporte, os Centros de Iniciação ao Esporte são o maior
projeto de legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.
Contudo, por ocasião dos trabalhos realizados, se verificou a ausência de uma documentação
formal que definisse os CIE como sendo legado dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.
Ainda, da mesma forma que se verifica em relação às estruturas que compõem o legado formalmente definido, não existe clareza de que forma o Distrito Federal e os municípios que se
habilitaram à construção de Centros de Iniciação ao Esporte manterão essas estruturas, tampouco acerca do modelo de gestão a ser utilizado para a manutenção dos empreendimentos,
em que pese o fato de um dos requisitos a serem cumpridos previamente à assinatura dos Termos de Compromisso ser a formalização, pelos entes compromissários de um Plano de Gestão
e Manutenção para o espaço esportivo.
Destaca-se, ainda, que não se vislumbra que os municípios e o Distrito Federal disponham de
recursos orçamentários e financeiros para arcar com essas despesas, de forma que o financiamento da manutenção desses espaços viria a recair sob a responsabilidade do Governo Federal, mediante o aporte de recursos do Ministério do Esporte, tal como ocorreu com os equipamentos esportivos construídos para os Jogos Rio 2016 e que foram financiados com recursos
federais, sob o argumento de que o não financiamento dessa manutenção acarretaria na perda
dos recursos federais anteriormente aplicados, em consequência da deterioração dos mesmos
e de sua não disponibilização à população beneficiária da política pública.
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Especificamente em relação à construção dos equipamentos esportivos, verificou-se que o
Ministério do Esporte selecionou, inicialmente, 285 propostas em 269 municípios em todas
as 27 unidades da Federação. Para a seleção dos entes participantes da implantação dos equipamentos esportivos houve a definição, por parte do ME, de requisitos e critérios de seleção
das propostas. No entanto, foi verificado que esses parâmetros carecem de objetividade e de
suficiência de detalhamento para mitigar os riscos envolvidos na implantação do equipamento.
Observou-se que a seleção das propostas não ocorreu no prazo estipulado inicialmente, com
atraso de mais de 6 meses em relação ao planejado. Desse modo, a seleção dos municípios não
aconteceu de forma tempestiva.
Verificou-se, também, que houve publicidade do processo de seleção e divulgação das propostas selecionadas por parte do Ministério. No entanto, não foi verificada a formalização, em um
processo administrativo, da seleção das propostas e da divulgação da lista com a classificação
de todas os municípios participantes, o que permitiria identificar os critérios técnicos utilizados
na seleção e afastando qualquer fator de discricionariedade por parte do Ministério do Esporte.
Ainda, a seleção das propostas teria observado a disponibilidade de recursos financeiros para
aplicação na implantação dos CIE e os requisitos e critérios de seleção foram aplicados apenas
de forma classificatória. Com isso, quase 60% das propostas selecionadas possuíam alguma desconformidade em relação aos requisitos e critérios estabelecidos para o processo de seleção.
Foi identificada, inclusive, a ocorrência de propostas selecionadas que não contemplavam nenhum dos critérios estabelecidos para as condições do terreno, com possibilidade de inviabilizar
a implantação do CIE na localidade ou mesmo dificultando sua utilização por parte da sociedade.
Quanto ao andamento das atividades de implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte,
verifica-se um atraso expressivo no cronograma estabelecido inicialmente pelo Ministério do
Esporte, devido ao acúmulo de atrasos na realização das atividades necessárias para a sua
implantação, tanto naquilo que diz respeito a atividades sob responsabilidade do Ministério
quanto naquelas sob responsabilidade dos entes tomadores de recursos.
Em maio de 2017 eram contabilizadas 61 desistências de execução do empreendimento
(21,4% do total), sendo que 16 propostas selecionadas não tiveram nem mesmo o Termo de
Compromisso assinado e 45 operações foram distratadas ou canceladas; por outro lado, apenas um espaço esportivo havia sido concluído, com pendências, não tendo sido possível avaliar
a sua efetiva utilização.
O único empreendimento que pode ser considerado concluído é o CIE de Franco da Rocha/
SP, mas que disporia de alimentação de energia elétrica provisória, por falta de interligação
com a rede da concessionária de energia elétrica. Quanto ao seu funcionamento, verificou-se
a subutilização do espaço e a fragilidade da correlação com os objetivos do Programa, vez que
o mesmo está sendo utilizado no desenvolvimento de atividades esportivas vinculadas ao desporto educacional e de participação, em detrimento do desporto de rendimento.
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Conforme registrado no âmbito do Relatório, não houve análise, pela CGU, dos projetos aprovados e se estes atenderiam às especificações de engenharia e ao princípio da economicidade.
No entanto, as questões relacionadas a projeto e às planilhas de custos foram abordadas em
trabalho realizado pelo Tribunal de Contas da União e cujos resultados foram registrados no
Relatório que deu origem ao Acórdão TCU nº 2635/2014-Plenáro; as situações identificadas no
trabalho mencionado e relacionadas ao dimensionamento dos projetos dizem respeito a deficiência na apresentação das informações constantes da planilha orçamentária, tendo sido relatado
que as planilhas não possuíam o detalhamento de todos os custos unitários e que as análises de
preços dos orçamentos apresentados pelo Ministério do Esporte não evidenciaram sobrepreço.
Naquilo que diz respeito à atuação do ME no tocante à gestão das atividades desenvolvidas
com o objetivo de elaborar os projetos padrão e a geração das planilhas de custos do empreendimento, foram identificadas falhas que teriam acarretado em remuneração em duplicidade
pelo serviço de composição da planilha de custos dos projetos-padrão.
Em relação ao acompanhamento e monitoramento das atividades para a implantação da Ação,
verificou-se que dois profissionais cedidos pela CAIXA estão responsáveis por essas atividades
no âmbito do Ministério do Esporte. No entanto, esses profissionais, cedidos no âmbito de
Termo de Cooperação para o desenvolvimento de atividades relacionadas aos Jogos Rio 2016,
terão exercício no ME até dezembro de 2017, existindo risco de descontinuidade das ações
desenvolvidas com o retorno dos mesmos ao seu órgão de origem, vez que não se identificou
que exista o envolvimento direto de servidores do Ministério do Esporte no desempenho das
atividades de acompanhamento e monitoramento da execução dos CIE.
Quanto às atividades de monitoramento e acompanhamento da Ação sob responsabilidade
do Ministério do Esporte, verificou-se que são utilizadas duas fontes de informações, quais
sejam, sistema de monitoramento mantido pelo ME e atualizado pelos entes Compromissários
e relatórios de acompanhamento elaborados pela CAIXA. Verifica-se, assim, que são utilizadas
informações de duas fontes distintas, com possibilidade de confirmação e de validação das informações com os dados de ambas as fontes.
No entanto, não se identifica que essas informações e que as análises efetuadas pelo Ministério do Esporte estejam sendo utilizadas de forma a dar maior celeridade ao andamento dos
empreendimentos e efetividade à política pública, vez que, decorridos quatro anos do início
de implementação da Ação, apenas um espaço esportivo foi concluído, com pendências, no
exercício de 2017; no entanto não foi possível avaliar a sua efetiva utilização pela população
alvo da política pública.
Quanto às ações de monitoramento sob responsabilidade da CAIXA, Entidade Mandatária da
União, as análises realizadas pela CGU estiveram restritas às atividades de assinatura do Termo
de Compromisso e à 1ª Etapa da Execução da Obra, etapas que estavam em andamento por
ocasião das ações de controle realizadas.
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Verificou-se, para os empreendimentos analisados, que a etapa de assinatura dos Termos de
Compromisso foi precedida da verificação da adequação e da suficiência da documentação entregue pelos Compromissários, bem como que o aceite em relação aos serviços previstos na 1ª
Etapa da Execução da Obra e a Autorização para Ordem de Início teriam sido condicionados à
ausência de pendências de adequações de projeto e de documentação técnica e legal, de forma que os mecanismos adotados pela Mandatária para o acompanhamento e monitoramento
dessas etapas estariam adequados e suficientes.
Em relação à disponibilização de documentos e de informações sobre a Ação, verificou-se a
existência de endereço eletrônico específico com a divulgação dos documentos relacionados
aos Centros de Iniciação ao Esporte e que fornecem informações sobre suas etapas e seu conceito, caracterizando boa prática de gestão e auxiliando na transparência das ações relacionadas. No entanto, a não atualização rotineira dessas informações compromete a potencialização
das atividades de controle social, em decorrência da falta de informações tempestivas e atualizadas acerca do progresso da execução dos empreendimentos.
Por fim, registra-se que não foram identificados metas e indicadores de resultado e de desempenho da implementação da Ação. A ausência de metas e de indicadores, bem como de
um plano de acompanhamento de resultados, impacta na tomada de decisões pelo gestor e
na verificação do atingimento dos objetivos da política pública. Adicionalmente, a avaliação da
política pública permite prestar contas à sociedade acerca do resultado da implementação das
ações governamentais.
Com os indicadores e metas existentes, o Ministério do Esporte terá condições, exclusivamente, de aferir a efetiva construção e entrega do equipamento esportivo em localidades de vulnerabilidade social, sem a possibilidade de avaliar se os objetivos pretendidos com a política pública
foram alcançados, inclusive em decorrência de as metas e indicadores definidos resultarem em
baixo índice de implantação dos CIE, conforme verificado a partir da análise desses indicadores.

6. Recomendações e providências
Considerando os resultados dos trabalhos realizados, consolidados neste Relatório,
recomenda-se ao Ministério do Esporte que avalie a viabilidade e a pertinência de continuidade
da política pública, mediante análise e contraposição entre os custos envolvidos e os benefícios esperados com a implantação de Centros de Iniciação ao Esporte voltados à iniciação ao
desporto de rendimento em áreas de vulnerabilidade social e sem qualquer associação clara
com as outras manifestações do desporto, educacional e de participação, e considerando o
montante de recursos ainda a serem descentralizados pelo Ministério do Esporte aos entes
Compromissários para a conclusão dos empreendimentos, em montante aproximado de R$
657,8 milhões, observando, necessariamente, a disponibilidade orçamentária e financeira do
ME para fazer face a essas despesas, bem como a sustentabilidade desses espaços esportivos.
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De acordo com as informações disponibilizadas pelo Ministério do Esporte, os benefícios tangíveis, associados àqueles intangíveis, justificariam o investimento na implantação dos Centros
de Iniciação ao Esporte, de forma que seria pertinente o prosseguimento do Programa CIE.
Foi mencionado, adicionalmente, que o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão teria sinalizado, por meio da Portaria nº 348/2016, de 14 de novembro de 2016, a garantia
de recursos para o prosseguimento da implantação dos CIE, os quais comporiam o Projeto
Avançar (conclusão de obras prioritárias até dezembro de 2018).
Registra-se que a mencionada Portaria contempla 52 empreendimentos (Centros de Iniciação
ao Esporte) vinculados ao Ministério do Esporte e previa o prazo máximo de 30 de junho de
2017 para que houvesse a retomada das obras. No entanto, o Ministério do Esporte não apresentou informações acerca de quais obras, todas com menos de 50% de execução à época da
publicação da Portaria, efetivamente teriam sido retomadas no prazo estipulado.
A partir de pesquisas efetuadas no sítio internet da CAIXA, Acompanhamento de Obras, realizada em 01 de setembro de 2017, identificou-se, a partir das informações registradas no mencionado endereço eletrônico, em relação a 22 empreendimentos, indicações de que as obras
teriam sido retomadas. Destaca-se que desses 22 empreendimentos cujos indicativos sinalizam
que as obras teriam sido retomadas, apenas 3 possuem execução superior a 20% (23,77%,
27,51% e 27,91%).
Assim, para os municípios mencionados na Portaria MP nº 348/2016 e cujas obras porventura
não tenham sido retomadas, o ME deveria formalizar o distrato desses ajustes, em observância
ao disciplinado na Portaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão anteriormente referida.
Reitera-se, no entanto, que a partir do baixo ritmo de implantação dos espaços esportivos e das
mudanças ocorridas desde a sua concepção, considerando a não conclusão dos mesmos tempestivamente e as mudanças no contexto econômico em que se insere o País, seria relevante
reavaliar a implantação da política pública, de forma global, não se restringindo ao tempo de sua
implantação ou aos custos relacionados.
Destaca-se, ainda, a necessidade de consideração das seguintes situações por ocasião da realização da mencionada avaliação:
• a inexistência de estudos que embasem a decisão pela especialização a ser obtida com
a implementação dos espaços esportivos dos Centros de Iniciação ao Esporte, voltados ao
desenvolvimento da base do desporto de rendimento;
• a inexistência de avaliação quanto aos resultados até então obtidos pelo Ministério do
Esporte com as iniciativas já em execução em seu âmbito de atuação e relacionadas à construção de quadras esportivas ou de ginásios esportivos, ou quanto à necessidade de incrementar essas ações com a construção dos equipamentos esportivos que compõem os CIE;
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• as estruturas de treinamento anteriormente inseridas na base da Rede Nacional de Treinamento poderiam cumprir o papel de inserção dos atletas no alto rendimento, de forma
que não existiria prejuízo à estruturação dessa Rede;
• a falta de vinculação da iniciativa, de forma estruturada, com as diretrizes da Política
Nacional do Esporte e do Plano Decenal do Esporte;
• o custo de manutenção desses equipamentos, inclusive em decorrência da necessidade de contratação de profissionais para a implementação do plano de gestão do espaço
esportivo, custos esses ainda não estimados, e que deveriam ser suportados pelos entes
compromissários, estando pendente de validação a capacidade financeira dos entes compromissários para fazerem frente a essas despesas;
• o tempo decorrido desde o início da implantação da política pública (4 anos), e que até
janeiro de 2017 não existiam unidades dos Centros de Iniciação ao Esporte concluídas, entregues e em utilização pelo público-alvo da política pública, portanto sem qualquer efetividade das ações adotadas pelo Ministério do Esporte no âmbito da implantação dos espaços
esportivos, sendo que o primeiro CIE foi concluído posteriormente, com pendências;
• o baixo percentual de empreendimentos em relação aos quais existem registros de
início de execução de obra e de realização de pagamentos além daqueles referentes à adequação dos projetos; e
• o montante de recursos financeiros envolvidos, ainda a serem liberados, em montante
de R$ 657,8 milhões, considerando-se o quantitativo de termos de compromisso formalizados e as transferências já efetuadas até o final de maio de 2017.
Em atendimento à consideração mencionada no item ‘e’, o Ministério do Esporte apresentou
uma estimativa de custo de manutenção para os CIE de R$ 50 mil a R$ 60 mil por mês (base
março de 2017), tendo sido mencionado que a validação da capacidade financeira dos municípios para arcar com essa despesa seria melhoria a ser implementada pelo ME não somente
para os CIE, mas também para as demais ações desenvolvidas pelo Ministério, e cuja aplicação
estaria em fase de estudo no âmbito do Órgão.
Caso a sinalização seja no sentido de o Ministério do Esporte dar prosseguimento às iniciativas
relacionadas aos CIE, recomenda-se que sejam adotadas as seguintes providências previamente à decisão acerca dessa medida e a quaisquer descentralizações de recursos ou repactuações
porventura pretendidas:
• revisão de todos os planos de gestão elaborados pelos compromissários cujos termos
de compromisso estejam vigentes, identificando se existem definições claras de público-alvo a ser alcançado, de atividades a serem desenvolvidas e de responsabilidade pelo financiamento da manutenção do espaço esportivo e das atividades a serem desenvolvidas
pelo ente compromissário, com a validação e ratificação formal desses planos junto aos
compromissários;
• elaboração e formalização, em conjunto com a CAIXA e os compromissários, de cronograma de conclusão para cada um dos empreendimentos, a partir da análise individualizada
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desses empreendimentos e da viabilidade de manutenção dos mesmos, cancelando aqueles
ajustes em relação aos quais não se identifique que sejam viáveis e sustentáveis e que não
observem cronograma a ser elaborado pelo Ministério do Esporte para a execução da Ação;
• identificação do montante de recursos orçamentários e financeiros necessários para a
conclusão dos empreendimentos cuja viabilidade seja atestada, quantificando o montante
de recursos ainda a ser descentralizado pelo Ministério do Esporte e certificando-se acerca da disponibilidade (tanto orçamentária, quanto financeira) desses recursos, de forma a
viabilizar o cumprimento dos cronogramas de execução e de implementação que venham
a ser definidos;
• revisão e definição do cronograma global de implementação da política pública, a ser
observado para o prosseguimento das iniciativas relacionadas aos CIE, definindo marcos
temporais para a realização de cada uma das etapas a serem cumpridas até a conclusão dos
espaços esportivos, bem como para aquelas etapas a serem realizadas com o intuito de
proporcionar o desenvolvimento das atividades previstas e definidas nos planos de gestão,
de forma que haja efetividade da política pública.
Naquilo que diz respeito especificamente às recomendações, o Ministério do Esporte indica que:
• buscou e que tem buscado fomentar a sustentabilidade dos CIE, sem apresentar, no
entanto, situações concretas que indiquem de que forma a situação vem sendo equacionada
junto aos entes compromissários;
• a decisão pela implantação dos CIE teria sido fortemente influenciada por diagnóstico
realizado pelo Tribunal de Contas da União e cujos resultados foram consolidados em 2011;
• identifica a oportunidade de melhoria ao se associar a implantação dos espaços esportivos a resultados, iniciando com os CIE e com possibilidade de extensão aos demais equipamentos esportivos financiados com recursos do Ministério do Esporte;
• os CIE ocupariam posição fundamental na Rede Nacional de Treinamento, de forma a
proporcionar o início da captação de talentos esportivos;
• o custo de manutenção dos CIE seria considerado pequeno, em comparação a outros
equipamentos esportivos e com indicação de que caberia aos gestores a adoção de providências para assegurar a captação de recursos para a manutenção dos espaços esportivos;
• o Ministério do Esporte informou que houve orientação à CAIXA para atualização dos
cronogramas dos empreendimentos; e
• o tempo para a implantação da política pública necessitaria ser readequado.
Considerando os resultados dos trabalhos que foram realizados anteriormente, os quais estão
consolidados neste Relatório, destacam-se, em sequência, as recomendações direcionadas ao
Ministério do Esporte por ocasião das ações de controle efetuadas e com vistas a contribuir
para a melhoria dos seus controles internos administrativos e para a melhoria da execução
das ações sob sua responsabilidade e relacionadas à implantação dos Centros de Iniciação ao
Esporte, recomendações essas cuja implementação está condicionada ao prosseguimento da
execução da política pública, bem como que proporcionam insumos relevantes para a reflexão
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e a decisão acerca da continuidade, ou não, dos investimentos a serem aportados pelo Ministério do Esporte para a construção dos CIE.
Considerando o tempo decorrido desde a expedição dessas recomendações, o que pressupõe
a adoção de medidas pelo ME para o atendimento às mesmas, as iniciativas adotadas pelos gestores responsáveis, quando houver, estão registradas na sequência da recomendação expedida:
a) Avaliar a pertinência de incluir a Ação 14TR no Plano de Antecipação de Políticas
Públicas da União e/ou no Plano de Legado, considerando a afirmação do Ministério
do Esporte no sentido que os Centros de Iniciação ao Esporte constituem o maior
legado de infraestrutura esportiva dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.
Não foram adotadas medidas para a inclusão da Ação seja no Plano de Antecipação de Políticas
Públicas da União, seja no Plano de Legado dos Jogos Rio 2016, destacando-se que esses documentos não tiveram sua atualização final divulgada até junho de 2017, em que pese consistir em
uma das obrigações da Autoridade Pública Olímpica, entidade vinculada ao Ministério do Esporte, e cujas atividades foram encerradas em 30 de março de 2017 por meio da Medida Provisória
nº 771,de 29 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União em 30 de março de 2017.
No entanto, os CIE foram incluídos na Rede Nacional de Treinamento por meio da Portaria ME
nº 1/2016, Rede essa que constituiria um dos principais legados dos Jogos Rio 2016.
b) Considerando a afirmação do Ministério do Esporte no sentido que os Centros de
Iniciação ao Esporte constituem o maior legado de infraestrutura esportiva dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, encaminhar as informações de gastos referentes
à Ação 14TR para publicação no Portal da Transparência do Governo Federal - Seção
Jogos Rio 2016.
Não foram adotadas providências, até junho de 2017, com o objetivo de encaminhar essas informações à CGU para a publicação no mencionado Portal, caracterizando inobservância ao Decreto nº 7.033, de 15 de dezembro de 2009, e à Portaria CGU nº 572, de 22 de março de 2010.
Quanto aos encaminhamentos de informações de CIE para publicação no Portal da Transparência – Seção Jogos Rio 2016, os mesmos começaram a ser efetivados no final do primeiro semestre de 2017, no entanto ainda sem observância aos parâmetros requeridos para essa publicação.
c) Rever as metas dos indicadores relacionados à avaliação da implementação da
Ação, vez que os indicadores existentes não proporcionavam o adequado acompanhamento de sua execução e o atingimento das metas definidas não refletia uma
execução significativa da política pública.
Foi indicado pelo gestor que houve a elaboração de metodologia de avaliação da implantação
dos CIE, contemplando novos indicadores e metas ligados à execução da Ação.
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Quanto à revisão das metas dos indicadores, registra-se que a partir da recomendação da CGU houve a elaboração, pelo ME, de metodologia de avaliação do impacto da política pública e análise da eficiência e efetividade dos CIE, a qual estaria sendo compatibilizada com o Plano de Monitoramento.
d) Elaborar um plano de avaliação do impacto da política pública e um plano de monitoramento e de desenvolvimento de atividades para fomentar e auxiliar no atingimento de seus objetivos.
Foi indicado pelo gestor que houve a elaboração de metodologia de avaliação da implantação
dos CIE, conforme registrado no item anterior.
e) Realizar um levantamento dos Termos de Compromisso que ainda não cumpriram
a atividade VII - Realização de sondagem, ajuste no projeto de fundação, elaboração
do projeto de implantação e definir prazo final para o aceite da CAIXA em relação
a essa etapa, bem como que adote as providências necessárias para o distrato/cancelamento das operações que não cumpriram, após reiteradas prorrogações, essa
atividade, ou que não obtenham o aceite da CAIXA no prazo que vier a ser definido.
Naquilo que diz respeito à realização de levantamento dos Termos de Compromisso que não
teriam cumprido as atividades da etapa inicial (sondagem, ajustes em projeto de fundação e elaboração de projeto de implantação), com a consequente definição de prazo final para o aceite
dessa etapa pela CAIXA, foi informado pelo Ministério do Esporte que teriam sido realizadas
comunicações à Entidade Mandatária com recomendação de distrato, sem que tenha sido informado se existia alguma situação pendente em relação ao tema.
Não foram identificadas providências estruturadas do Ministério do Esporte com o intuito de
propor o cancelamento dos termos de compromisso em relação aos quais não se identificava
avanços que pudessem justificar a manutenção dos instrumentos relacionados.
f) Implementar mecanismos de acompanhamento e monitoramento para garantir o
cumprimento dos prazos definidos no cronograma de implantação da Ação.
Não foi identificada a implementação desses mecanismos pelo Ministério do Esporte.
g) Avaliar a possibilidade de atualização de informações no sítio internet mantido para
a divulgação de informações dos Centros de Iniciação ao Esporte, em especial naquilo
que diz respeito à inserção de informações quanto à data da última medição e o valor
liberado para determinado empreendimento, de forma a disponibilizar à população dados que reflitam com maior detalhamento a aplicação dos recursos públicos e indicando
que as informações do link “Transparência Pública” serão atualizadas semanalmente.
Especificamente em relação ao aprimoramento das informações divulgadas pelo Ministério do
Esporte em sua página na internet, houve a atualização de informações no sítio internet manti75

do pelo Ministério do Esporte em local relacionado especificamente aos Centros de Iniciação
ao Esporte, ampliando as informações disponibilizadas em transparência ativa, com atualizações semanais, de acordo com o Ministério do Esporte.

Anexo I – Centros de Iniciação ao
Esporte Fiscalizados
Foram selecionados e fiscalizados empreendimentos a serem construídos nos municípios elencados a seguir:
MUNICÍPIOS FISCALIZADOS
AP

Santana

PB

João Pessoa

RJ

São Gonçalo

GO

Goiânia

PE

Abreu e Lima

RS

Gravataí

GO

Valparaíso de Goiás

PE

Olinda

SE

São Cristóvão

PA

Ananindeua

PR

São José dos Pinhais

SP

Embu das Artes

PA

Marituba

RJ

Duque de Caxias

SP

Franco da Rocha

MINISTÉRIO DA
TRANSPARÊNCIA E
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

