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1. APRESENTAÇÃO 
 

 

O Relatório de Gestão apresenta informações sobre o desempenho da SECJEL, do Município de Sobral, tanto na perspectiva do que está posto em sua pro- 
gramação e execução orçamentária, quanto do seu planejamento estratégico, durante o ano de 2021. 

 

O propósito principal do Relatório de Gestão está na apresentação do resultado alcançado pela SECJEL, baseado na definição de diretrizes e normas relativas 
ao modelo institucional. 

 

É importante destacar que este documento tem como objetivo tornar transparente as ações realizadas em cada Secretaria pertencente à Prefeitura Munici- 
pal de Sobral e a estrutura do relatório expressa informações que apoiarão a gestão, bem como servirão como uma orientação para eventuais redireciona- 
mentos que futuramente se tornem necessários. 

 

Este relatório está estruturado da seguinte forma: 
 

 A sessão “2. A SECJEL, apresenta a estrutura e a contextualização da criação do órgão, suas competências institucionais, estrutura organizacional e or- 
ganograma; 

 Na sessão “3. Recursos humanos” são discriminados os quantitativos dos quadros de pessoal existentes no órgão; 

 A sessão “4. Estratégias de Ação” aborda os aspectos estratégicos adotados pela Secretaria, bem como seu planejamento e ações adotadas pela uni- 
dade com o intuito de sanar e solucionar eventuais dificuldades, demonstrando os resultados de sua atuação. 

 A sessão “5. Resultados da atuação”, apresenta a síntese da execução orçamentária e financeira, incluindo os demonstrativos do fluxo financeiro, os  
dados quantitativos e de transferências de convênios (federais, estaduais e municipais), possibilitando assim encontrar um parâmetro de valores para 
os exercícios futuros. Apresenta ainda um resumo sobre as licitações, sobre o controle do patrimônio e sobre a frota sob responsabilidade do órgão; e, 

 A última sessão “6. Considerações da ”, apresenta a conclusão e propostas a serem implementadas na Secretaria, contribuindo para o crescimento e 
desenvolvimento do interesse público. 
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2. A SECJEL 
 

 

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

 

A Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, regulamentada pela Lei nº 1.607 de 02 de fevereiro de 2017, alterada pela Lei nº 2.052 de 20 de fevereiro de 
2021, é o órgão que formula e coordena a execução das políticas públicas de juventude, esporte e lazer do Município de Sobral, incluindo o desenvolvimento 
de ações que visam promover a inclusão e integração social, qualidade de vida e incentivo à formação esportiva, por meio das políticas de esportes, juventu- 
de e lazer para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e portadores de deficiência. 

Neste ano de 2021 foram incontáveis as atividades da Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, executadas 
nos diversos espaços, praças, quadras e estações gerenciadas pela pasta. 

Podemos afirmar que dos esforços direcionados para as áreas da juventude, esporte e lazer no município, brotaram iniciativas importantes e que vêm se in- 
tegrando ao cotidiano dos sobralenses. 

No desenvolvimento das atividades, a SECJEL oferece serviços gratuitos em suas áreas de atuação, nos equipamentos esportivos e de juventude: manifesta- 
ções culturais populares, práticas esportivas, formação, oficinas, cursos, ações de cidadania, etc. 

A Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer – SECJEL tem a missão de executar políticas voltadas para a Juventude, o Esporte e Lazer, comprometidas com o 
desenvolvimento integral, a efetivação de direitos, o incentivo a uma vida saudável, a qualidade de vida e a inclusão social de crianças, jovens, adultos, idosos 
e portadores de deficiência do Município de Sobral. 

 
 
 
 

LEI Nº 2052 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021. ALTERA A LEI Nº 1.607, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017 
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2.2. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL 
 

 

De acordo com a Lei Nº 1607 de 02/02/2017 (IOM 847 de 03/12/2017) e alterada pela Lei nº 2.052 de 16 de fevereiro de 2021 (DOM 1002 de 16/02/2021), 
que dispõe sobre a organização e a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, compete à Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer: formular e  
coordenar a execução das políticas públicas de juventude, esporte e lazer do Município de Sobral, incluindo o desenvolvimento de ações que visem a inclusão 
e integração social, qualidade de vida e incentivo a formação esportiva, através das políticas de esportes, juventude e lazer para crianças, adolescentes, jo- 
vens, adultos, idosos e portadores de deficiência, visando melhorar a qualidade de vida e a inclusão social dos cidadãos e cidadãs do Município, competindo- 
lhe: 

I - formular e executar a política municipal de esportes, coordenando, supervisionando e incentivando a realização de atividades físicas, desportivas e recrea- 
tivas, como instrumento de inclusão social e promoção do bem-estar físico e psicológico à população; II - promover a democratização do acesso às práticas de 
esporte e lazer com equidade, participação popular e qualidade para as comunidades de Sobral; III - acompanhar e monitorar a execução da política de espor- 
te e lazer do Município; IV- disciplinar, regulamentar, coordenar e promover a realização de eventos e práticas esportivas inclusive em vias e logradouros pú- 
blicos, articulando-se com órgãos e entidades do poder público e da iniciativa privada; V - desenvolver estudos, programas e projetos, objetivando a definição 
de áreas para a implantação e promoção das diversas modalidades esportivas, com vistas à recreação, ao lazer e à saúde; VI - incentivar a comunidade para o 
melhor aproveitamento dos espaços públicos ou recursos naturais para a prática de esportes; VII - coordenar e gerenciar os programas e os projetos a serem 
efetivados pela Administração Municipal nas áreas de esporte e lazer; VIII - operar e manter em boas condições de uso os equipamentos relacionados ao es- 
porte sob a gestão da cidade; IX - realizar estudos e pesquisas sobre a situação dos Jovens no Município; X - planejar, gerenciar, integrar e executar, direta ou 
indiretamente, políticas e programas de interesse específico dos Jovens; XI - desenvolver projetos e serviços voltados para o atendimento ao jovem e ações 
voltadas para a garantia de direitos e da plena inserção do jovem na vida econômica, social e política; XII - desempenhar outras atividades necessárias ao 
cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas. 



Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer - SECJEL. 

6 | Relatório de Gestão 2021 - SECJEL 

 

 

 

2.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

Em conformidade com a Lei nº 1.607 de 02 de fevereiro de 2017, alterada pela Lei nº 2.052 de 20 de fevereiro de 2021, e o Decreto que a regulamenta núme- 

ro 2595, de 26 de fevereiro de 2021 a estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer é a seguinte: 
 

1. Direção Superior 
1. Secretário; 

 
2. Assessoria 

1. Assessoria Técnica; 
 

3. Assessoria de Comunicação; 
 

4. Coordenadoria de Esporte e Lazer 
4.1. Célula de Atividades Físicas e de Lazer; 
4.2. Célula de Esporte Inclusivo; 
4.3. Célula de Gestão de Equipamentos; 
4.3.1. Estádio do Junco; 
4.3.2. Mini Estádios; 
4.3.3. Ginásio Plínio Pompeu; 
4.3.4. Vila Olímpica; 
4.3.5. Praça da Juventude; 

 

5. Coordenadoria da Juventude 
5.1. Célula de Inovação e Monitoramento; 
5.2. Célula de Políticas Públicas de Juventude 
5.2.1. Estação da Juventude Mucambinho; 
5.2.2. Estação da Juventude Novo Recanto; 
5.2.3. Estação da Juventude Nova Caiçara; 
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5.2.4. Estação da Juventude Taperuaba; 
5.2.5. Estação da Juventude Aracatiaçu; 

 
6. Coordenadoria Jurídica; 

 

7. Coordenadoria Administrativo Financeira 
7.1. Célula de Gestão Financeira; 
7.2. Célula de Equipamentos e Patrimônio. 
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2.4. ORGANOGRAMA 
 

 

‘ 
 

 
 

Figura 1: Organograma da SECJEL, de acordo com o art. 3 do decreto 2595, de 26 de fevereiro de 2021. 
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2.5. PRINCIPAIS CLIENTES E USUÁRIOS 
 

 

Os principais clientes e usuários dos serviços e atividades oferecidos pela Secretaria da Juventude, Es- 

porte e Lazer são os habitantes do município de Sobral e seus distritos. 
 

2.6. PRINCIPAIS INSTALAÇÕES E LOCALIDADES 
 

 

2.6.1. Vila Olímpica de Sobral 
 

 

A Vila Olímpica de Sobral foi inaugurada dia 12 de outubro de 2021 com a realização de cerimonia oficial 
e algumas disputas esportivas. A partir do dia 16 de novembro as atividades na Vila Olímpica foram ini- 
ciadas oficialmente, com formações esportivas dentro do programa ESFO – Escola Sobralense de Forma- 
ção Olímpica – nas modalidades: Futsal, Handebol, Atletismo, Karatê e Jiu Jitsul. Dentro desse período 
também foram iniciadas atividades do programa Ativa Sobral, e muitas outras atividades de lazer para a 
comunidade e parcerias com outras organizações e instituições. A Vila promoveu atendimento a cerca 
de mais de 850 pessoas durante os dias de 15/11 a 24/12. 

 
 
 
 

2.6.2. Ginásio Poliesportivo 
 

 

O Ginásio Poliesportivo passou em 2020 por uma breve reforma, o que o condicionou novamente a re- 
ceber práticas esportivas. No ano de 2021, devido a pandemia do corona vírus, o Ginásio recebeu uma 
demanda bem menor do que a média normal, recebeu os treinamentos das seleções esportivas e de 
outros coletivos esportivos da Cidade. O principal evento que o Ginásio Poliesportivo sediou foi os Jogos 
Escolares. No total o equipamento esportivo recebeu quatro eventos esportivos de porte pequeno mé- 
dio, tendo uma média diária de ocupação de por volta de 120 pessoas, perfazendo uma média mensal 
de 850 pessoas. Já os eventos proporcionaram ocupação de cerca de 350 pessoas. Em síntese o Ginásio 
poliesportivo atendeu a cerca de 1300 pessoas. 
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2.6.3. Estádio Plácido Aderaldo Castelo 
 

 

O Estádio Plácido Aderaldo Castelo, conhecido como Estádio do Junco, é um equipamento municipal de 
grande porte, que em 2021 teve suas atividades muito resumidas devido a pandemia do corona vírus.  
Mesmo com as atividades reduzidas o Estádio recebeu alguns pequenos eventos, sem plateia, mas 
eventos de importância municipal, estadual e nacional. Dentre os eventos nacionais estão o jogo da Co- 
pa do Brasil e os do Campeonato Brasileiro Série D, nos eventos estaduais estão os jogos do Campeona- 
to Cearense profissional, Campeonato Cearense sub 20, Campeonato Cearense Feminino e Copa Fares 
Lopes, todos disputados pelo Guarany de Sobral, que totalizaram 28 jogos e mais 20 jogos que tiveram 
caráter lúdico/festivo. Todos os jogos sem plateia. 

 

 

2.6.4. Mini Estádio Eder Venâncio 
 

 

O Mini Estadio Eder Venâncio fica localizado no bairro Cidade Gerardo Cristino de Meneses, é um equi- 
pamento destinado às práticas de futebol. No ano de 2021 as atividades do Mini Estadio foram resumi- 
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das devido a pandemia do corona vírus e também por o equipamento ter passado por processo de revi- 
talização com obras. 

 

 
 

2.6.5. ESTAÇÕES DA JUVENTUDE 
 

 

As Estações Juventudes são equipamentos territoriais que reúnem um conjunto de ações estra- 
tégicas, políticas, programas e projetos, voltadas aos jovens de 12 a 29 anos. Com o intuito de garantir 
seus direitos e auxiliar na emancipação, participação social e autonomia, levando em consideração a 
história, a cultura e as potencialidades de cada território e dos grupos que habitam. Atualmente conta- 
mos com 6 (seis) equipamentos, dentre sede e distrito, sendo estes: Estação Juventude Novo Recanto; 
Estação Juventude Parque Mucambinho; Estação Juventude Pe. Albani; Estação Juventude Manuel 
Mendes Correia; Estação Juventude Maria Julia Teixeira; Praça da Juventude. 

 
 
 
 

 

Figura: Estação Juventude Novo Recanto Figura: Estação Juventude Pe. Albani Linhares 
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Figura: Estação Juventude Maria Júlia Teixeira Figura: Estação Juventude Manuel Mendes Correia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: Praça da Juventude 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: Estação Juventude Manuel Mendes Correia 

 
 

2.6.6. ESTAÇÕES DE GAMES 
 

 

As Estações Games são salas (entre 5 e 10 cabines) equipadas com um console Playstation 4, 
dois controles bluetooth e mais de 20 jogos disponíveis. As salas de games funcionam dentro das Esta- 
ções Juventudes Padre Albani, Manoel Mendes Correia (Aracatiaçu) e Praça da Juventude. 

 

 
Figura: Estação Games Pe. Albani Figura: Estação Games Aracatiaçu 
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3. RECURSOS HUMANOS 
 

 

A SECJEL finalizou o ano de 2021 com o seguinte quadro de pessoal: 
 

Tabela 1: Quantidade de pessoas, por tipo de natureza do cargo. 

 

Natureza 
Nº de vagas 

ocupadas 

Efetivo (exceto os cedidos) 01 

Cedido sem ônus para a origem 03 

Cedido com ônus para a origem  

Cedido com ônus e ressarcimento para a origem 

ACS cedidos para este município  

Efetivo/comissionado  

Comissionado 27 

Temporário  

Agente político  

Pensionista  

Inativo  

Bolsista  

Estagiário 05 

Terceirizados 57 

  

Servidores não ativos, mas ocupantes de cargos: 

Licença gestante  

Afastamento doença acima de 15 dias 

Afastamento sem remuneração  

30 faltas  

Licença gestante estendida  

Licença para estudos  

  

Total Geral 93 

Fonte: Planilha Secretaria / Empresa terceirizada – 01/01/2021 a 31/12/2021 
Dados gerados em: 14/01/2022 
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4. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 
 

 

4.1. CONTEXTO 
 

 

A Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer - SECJEL possui atuação central de planejamento, execução, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas, com o objetivo de democratizar as linguagens para a 

juventude e fortalecer o fomento ao esporte e lazer para toda a comunidade sobralense possibilitando o 

acesso comum. 

 

Em março de 2020, fomos acometidos pela Pandemia do novo corona vírus SARS-COV2 (COVID-19) 

que nos impediu de termos convívio social (isolamento social), esta medida impactou diretamente ques- 

tões econômicas e sociais para além das questões de saúde. Assim o município de Sobral decretou no dia 

19 de março de 2020 o decreto n°2.376 medidas para o enfrentamento da COVID -19, que foram sendo 

amenizadas a partir de Agosto/2021, quando gradativamente fomos retornando as atividades. 

 

4.2. OBJETIVOS E METAS PARA 2021 
 

 

Dentre as atividades almejadas através do planejamento estratégico cabe destacar a consolidação 
do controle interno preventivo baseado na gestão por processos, a universalização do atendimento às 
pessoas com as atividades inerentes a política da SECJEL, o fortalecimento da ética e da transparência, e 
a estruturação e disponibilização de informações estratégicas para a tomada de decisão o que proporci- 
onará realizações de atividades assertivas. 

 

4.3. INICIATIVAS PLANEJADAS E REALIZADAS EM 2021 PELA SECRETARIA 
 

 

Em março de 2020, fomos acometidos pela Pandemia do novo corona vírus SARS-COV2 (COVID-19) 

que nos impediu de termos convívio social (isolamento social), esta medida impactou diretamente ques- 

tões econômicas e sociais para além das questões de saúde. Assim o município de Sobral decretou no dia 

19 de março de 2020 o decreto n°2.376 medidas para o enfrentamento da COVID -19, que foram sendo 

amenizadas a partir de Agosto/2021, quando gradativamente fomos retornando as atividades. 

 

O acompanhamento da realização dessas iniciativas pode ser visto abaixo: 
 
 
 

4.3.1. COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER 
 

 
 

 

4.3.1.1. JOGOS ESCOLARES 
 

 

Durante o mês de março deste ano a SECJEL realizou os Jogos Escolares Sobralense respeitando todas as 
orientações, restrições e definições apontadas pelos órgãos especialistas em saúde. Nesta Edição dos 
Jogos Escolares participaram 20 Escolas dentre elas Municipais, Estaduais e Particulares. Foram mais de 
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200 coletivos envolvidos entre 9 modalidades esportivas, disputadas entre meninas e meninos nas faixas 
etárias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, com cerca de 450 jovens estudantes beneficiados. 

 
 
 

 

 
 

4.3.1.2. Ativa Sobral 
 

 

O Ativa Sobral é um programa municipal de Atividades e Lazer, este programa proporciona às pessoas de 
todas as comunidades participarem de atividades físicas que vão desde aulas de ritmos, aulas de ginásti- 
cas, alongamento e outras atividades físicas. No ano de 2021 a SECJEL abriu e manteve 10 núcleos funcio- 
nando ativamente com uma média total de 1730 beneficiados. Os núcleos estão posicionados nos bairros: 
Sinhá Sabóia, Cohab III, Sumaré, Dom José, Padre Palhano, Novo Recanto, Centro, Vila União, Parque 
Silvana e Margem Esquerda. 
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4.3.1.3. Escola de Formação Olímpica – ESFO 
 

 

A Escola de Formação Olímpica de Sobral é um programa de esportes desenvolvido pela SECJEL com 
objetivo de desenvolver atletas em esportes olímpicos. No ano de 2021 as atividades foram retomadas a 
partir da finalização das obras da Vila Olímpica de Sobral. A partir do início, que se deu no dia 12 de no- 
vembro, foram atendidos mais de 200 jovens em 5 modalidades olímpicas: 

 

Futsal: 2 turmas de 11 a 14 anos, 2 turmas de 15 a 17 anos, 1 turma acima de 18 anos; 
Handebol: 1 turma de 12 a 14 anos feminina, 1 turma masculina de 12 a 14 anos, 1 turma de 15 acima; 
Atletismo: 2 turmas de 12 a 14 anos, 1 turma de 15 a 17 anos, 1 turma de 18 anos; 
Jiu Jitsul: 2 turmas de 12 a 14 anos, 2 turmas de 15 a 17 anos, 1 turma acima de 18 anos; 
Karatê: 2 turmas de 12 a 14 anos, 2 turmas de 15 a 17 anos e 1 turma de 18 acima. 
Ginástica e Ritmos: 1 turma. 

 

 

4.3.1.4. Bike Sobral 
 

 

O Projeto Bike Sobral é parte do Programa Ativa Sobral, ele consiste em realizar atividades esportivas no 
âmbito do Ciclismo, ações abertas para toda a comunidade interessada em praticar passeios ciclísticos na 
área urbana de Sobral. O projeto acontece todas às terças-feiras à noite e conduzido por balizadores, 
recebe apoio de batedores da Guarda Municipal, apoio do sistema de saúde do município. Desde o seu 
início o Bike Sobral já aconteceu em 17 edições com média total de 730 beneficiados. 
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4.3.1.5. Tardezinha de Lazer 
 

 

O Projeto Tardezinha de Lazer é parte integrante do Programa Ativa Sobral, ele consiste em realizar ativi- 
dades de lazer com crianças, jovens e adultos, sempre eventos realizados em praças e/ou logradouros 
públicos capazes de agregar determinadas comunidades num objetivo de alegria. Nesses eventos são 
realizadas atividades de lazer nas linhas esportivas, lúdicas, artísticas, culturais, desenvolvidas com proposi- 
to de integrar as pessoas da comunidade localizada ao redor do logradouro sede. A SECJEL realizou no 
presente ano 6 edições do projeto “Tardezinha de Lazer”, totalizando uma média de 115 pessoas por  
evento. Os locais onde aconteceram as edições foram: Novo Caiçar, Jaibaras, Pedra de Fogo, Alto Grande e  
duas edições em parceria com o corpo de bombeiros. 

 

 

4.3.1.6. Execução e Conclusão de Obras de Equipamentos Esportivos 
 

 

No ano de 2021 a SECJEL promoveu diversas conclusões de obras, inaugurou importantes equipamentos 
esportivos que passaram a proporcionar uma amplitude maior de práticas esportivas para as comunidades 
municipais, tanto na sede quanto em distritos. A SECJEL inaugurou: 

 

● Quadra Poliesportiva José Gerardo do Nascimento Filho no Distrito de Caioca, Sobral CE; 
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● Quadra Poliesportiva João Batista de Sousa Coelho no Bairro Junco, Sobral CE; 

 

● Areninha Sebastião Ferreira de Sousa, Bairro do Sumaré, Sobral CE; 
 

 
 

● Areninha Pedro Djascy Romão, Bairro Alto do Cristo, Sobral CE; 
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● Areninha Ivan Moreira, Bairro Cidade Gerardo Cristino de Menezes, Sobral CE; 

 
 

● Vila Olímpica de Sobral, Alameda Bahia, 305, Alto da Expectativa, Sobral-CE. 

 

 
4.3.1.7. Apoio financeiro a Organizações Sociais 

 

 

No ano de 2021 a SECJEL, por meio de parcerias, convênios e patrocínios via lei municipal, apoiou algu- 
mas organizações sociais possibilitando que estas tivessem capacidade para execução de algumas de 
suas atividades. Foram apoiadas financeiramente as seguintes organizações sociais: 

 

● Liga Sobralense de Futsal com valor de R$ 40.000,00 para a participação da equipe José Romão 
no Campeonato Cearense de Futsal; 
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● Guarany Sport Club com valor de R$ 450.000,00 para participação no Campeonato Cearense de 
Futebol série A, Campeonato Cearense Feminino de Futebol e Campeonato Cearense de Futebol 
Sub 20 masculino; 

 

 

 
● Guarany Sport Club com valor de R$ 480.000,00 para participação no Campeonato Brasileiro Sé- 

rie D 2021. 
 

 
● Associação Sobralense de Árbitros com o valor de R$ 48.000,00 para realização dos Jogos Escola- 

res de Sobral. 
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4.3.2. COORDENADORIA DA JUVENTUDE 
 

 

4.3.2.1. AÇÕES 
 

 

I Copa de Futebol Digital das EJ’s 
 

A I Copa Digital das EJ’s compôs a programação da IX Semana Municipal do Adolescente e foi 
pensada como uma iniciativa para estimular a competitividade saudável entre os jovens, a interação 
entre a juventude que frequenta as Estações Juventude e o estímulo aos esportes digitais como alterna- 
tiva de lazer e desenvolvimento juvenil. Na ocasião participaram 16 adolescentes que foram seleciona- 
dos previamente nas Estações Games e foram concedidas como premiações aos três primeiros coloca- 
dos troféus, medalhas, fones de ouvido e viagens para conhecer a Arena Castelão em Fortaleza. 

 
 
 
 
 

 

 

Figura: I Torneio de Futebol digital das E’J Figura: I Torneio de Futebol digital das E’J 

 

Quantidade de pessoas beneficiadas: 70 
 
 

 

IV Semana da Juventude de Sobral 
 

O projeto é uma parceria da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer com SEDHAS, UGP/PV e AMA. O 
projeto tem como intuito unir e apresentar os trabalhos e atividades realizadas pelas diversas juventu- 
des existentes na cidade para comemorar e integrar o evento do dia mundial da juventude, comemora- 
do no dia 12 de agosto. Durante a semana, ocorreram ações como lives culturais, ações de protagonis- 
mo juvenil, rodas de conversa, contação de história, duelos de games, etc. 



Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer - SECJEL. 

22 | Relatório de Gestão 2021 - SECJEL 

 

 

 

  
 

Figura: Iv Semana da Juventude de Sobral Figura: Live de abertura da IV Semana da Juventude de 
Sobral 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura: Live de abertura da IV Semana da Juventude de 
Sobral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: Coordenação de Juventude em Live do dia mundial 
da Juventude, 12 de Agosto 

 

Quantidade de pessoas beneficiadas: 950 
 
 

 
4.3.2.2. PARCERIAS 

 

 

Esporte Superação 
 

O projeto Esporte Superação é uma parceria do Governo do Estado, a Secretaria da Juventude, 
Esporte e Lazer e a Secretaria de Segurança Cidadã de Sobral. Através desta parceria, o município foi 
contemplado com a formação e acompanhamento em mais de 20 categorias esportivas, com forneci- 
mento de material incluso. O projeto teve início no ano de 2020, com grande aceitação por parte da 
população. Hoje, o projeto Esporte e Superação contemplam as Estações Juventude: Estações Padre 
Albani, Estação Juventude Novo Recanto, Praça da Juventude e a Estação Juventude Maria Júlia Teixeira, 
no distrito de Taperuaba. 
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Figura: Esporte e Superação nas Estações Juventude Figura: Esporte e Superação nas Estações Juventude 

 

Quantidade de pessoas beneficiadas: 130 
 
 

 

Sesc: Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
 

Através de parceria com o SESC, a Estação Juventude Novo Recanto recebe periodicamente aulas com 
finalidade supletiva para alunos jovens e adultos, atendendo a moradores principalmente dos bairros 
Novo Recanto, Paraíso das Flores e Alto da Brasília. 

 
 
 
 

 
Figura: Aulas da EJA na EJ Novo Recanto Figura: Aulas da EJA na EJ Novo Recanto 

 

Quantidade de pessoas beneficiadas: 15 
 
 
 

Instituto Teias da Juventude (ITJ) 
 

Através da parceria com o ITJ, mais especificamente com o Projeto Vida nas Teias da Cultura, a  
Estação Juventude do Novo Recanto recebe ações voltadas para a inserção social dos jovens através das 
artes e produção cultural, têm uma programação extensa, que inclui música, dança, teatro e cinema. O 



Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer - SECJEL. 

24 | Relatório de Gestão 2021 - SECJEL 

 

 

objetivo das ações é estimular o vínculo dos jovens das comunidades com as atividades culturais. A es- 
tratégia visa à prevenção de riscos sociais a que esse grupo está exposto, como o desemprego, violência, 
drogas e tráfico de substâncias ilícitas. 

 

 
Figura: Aula de música Projeto Vida 

 
 

Quantidade de pessoas beneficiadas: 25 
 

SENAC 
 

Através de uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC que teve como 
objetivo assegurar aos alunos dos cursos de corte de cabelo e barbearia do SENAC o módulo referente 
às atividades práticas. Em 2021, por meio dessa parceria com as Estações Juventude foram realizadas 8 
edições, envolvendo em média (entre jovens em formação e jovens atendidos com a ação) 80 jovens. 

 

 
Figura: Corte de cabelo, em parceria com SENAC Figura: Corte de cabelo, em parceria com SENAC 

 
 

 

Quantidade de pessoas beneficiadas: 37 
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Instituto Innovare 
 

Outro parceiro importante é o Instituto Innovare. Por meio dessa parceria foi possível realizar as ativi- 
dades práticas para os alunos do curso de corte e escova do instituto. Essa ação foi desenvolvida na Pra- 
ça da Juventude e contemplou duas turmas com 10 alunos. 

 
 
 
 

 
Figura: Atividade de Corte e Escova com o Instituto Innova- 

re 
Figura: Atividade de Corte e Escova com o Instituto Inno- 

vare 

 

Quantidade de pessoas beneficiadas: 93 
 

UVA (Curso de Pedagogia) 
 

Através de Termo de Cooperação firmado entre SECJEL e UVA, foi estabelecida parceria no sentido de 
acompanhar os estágios dos estudantes do Curso de Pedagogia da instituição, que atuaram principal- 
mente nos projetos Se Liga Juventude Em Casa e Formação Continuada. No ano de 2021 foram acompa- 
nhados 10 grupos de duas turmas diferentes do curso. 

 

 
Figura: Momento de formação com alunos estagiários do 

Curso de Pedagogia 
Figura: Momento de avaliação com estagiárias do Curso 

de Pedagogia 

 
 

 

Quantidade de pessoas beneficiadas: 38 
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Faculdade Luciano Feijão (Curso de Psicologia) 
 

Em iniciativa pioneira, o Curso de Psicologia da FLF implantou um projeto de extensão já 
no primeiro semestre, visando iniciar os estudantes nos campos de atuação, em diversos 
espaços públicos e privados no segundo semestre de 2021. Nesta experiência, através de 
parceria firmada com a SECJEL, as Estações Juventude Padre Albani e Novo Recanto rece- 
beram atividades dos extensionistas, com grande êxito. Foram realizadas atividades de 
escuta e diálogo, além de metodologias promovendo temáticas como valorização da vida, 
perspectivas de futuro e rememoração de infância. 

 

 
Figura: Momento de diálogo entre jovens e alunos exten- 

sionistas da FLF 
Figura: Entrega de comenda no XI Encontro de Integra- 

ção Ensino-Serviço da FLF 

 
 

 

Quantidade de pessoas beneficiadas: 70 
 
 

 

4.3.2.3. PROJETOS 
 

 

Se Liga Juventude, em casa! 
 

O projeto “Se Liga Juventude, em casa!” consiste numa ação de difusão e propa- 
gação dos Direitos da Juventude. Por meio de atividades desenvolvidas de forma virtual,  
através de plataforma digital (meet), o projeto visa abordar temáticas relacionadas às rea- 
lidades juvenis, tais como “Trajetórias Juvenis”, “Participação Juvenil e seu Protagonismo 
Juvenil na Comunidade”, “Dialogando Cultura de Paz” . Em 2021 foram realizadas 06 edi- 
ções do projeto em parceria com o Curso de Pedagogia da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú - UVA. 
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Figura: Card de divulgação do Se Liga Juventude em Casa - 
Temática Mídias digitais e jovens influenciadores 

Figura: Card de divulgação do Dia do Orgulho Nerd - Se 
Liga Juventude Especial 

 
 

 
Quantidade de pessoas beneficiadas: 490 

 
 

 

Gera da EJ 
 

O Gera da EJ consiste em uma ação de agitação territorial por meio de várias atividades 
lúdicas, de lazer, protagonismo juvenil, tais como circuito de lazer, show de talentos, ci- 
nema, aula de ritmos. Em 2021 foram realizadas 2 edições contemplando aproximada- 
mente 250 jovens. 

 

 

Figura: Gera na Estação Pe. Albani Figura: Gera na Estação Pe. Albani 

 
Quantidade de pessoas beneficiadas: 250 
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CINEJUV 
 

O CineJuv é um projeto de exibição de filmes (curtas e longas) nos territórios do 
município. Em 2021 o projeto realizou 10 edições, percorrendo bairros e distritos de So- 
bral. A ação acontece dentro da programação de projetos da SECJEL como Gera da EJ, 
Tardezinha de Lazer e por solicitações externas (comunidade, parceiros). Ao todo, as 10 
edições reuniram 300 jovens, em média 30 jovens por edição. 

 

 

 
Figura: 1° edição do Cinejuv na Praça da Juventude, Vila União 

 
 
 

Quantidade de pessoas beneficiadas: 300 
 
 
 
 
 

4.4. AÇÕES REALIZADAS EM 2021 PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 
 

 

Devido à pandemia causada pelo Corona Vírus (COVID-19), no ano de 2021, foram realizadas as seguin- 
tes ações: 

 

● Foram limitados e monitorados os acessos a equipamentos públicos esportivos como ginásios, 
areninhas, estádio, mini estádios, quadras e outros; 

● Foram limitadas e monitoradas as realizações de eventos esportivos nos diversos logradouros de 
esporte e lazer, tanto da rede pública como da rede privada; 

● Foram realizadas algumas atividades em meio digital, devido ao momento pandêmico, para o 
fortalecimento das práticas de esporte e lazer e adoção de estilo de vida saudável. 
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● Mutirão de incentivo e cadastramento direto de jovens da faixa etária das Estações Juventude 
(15-29) no vacinasol; 

● Apoio e disponibilização dos espaços da Praça da Juventude e da Estação Juventude Novo Recan- 
to para a realização das vacinações; 

● Divulgação de vídeo temático do Dia do Orgulho Nerd incentivando o uso da máscara; 
● Restrição de utilização dos espaços das estações da Juventude exclusivamente a jovens com pas- 

saporte de vacinação e com o uso devido de máscara. 
 
 
 
 

4.5. PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PARA O ANO DE !INDICADOR NÃO DEFINIDO, 
ANO 

 

 

Para o ano de 2021, foram planejadas as seguintes iniciativas: 
 

4.5.1. COORDENADORIA DO ESPORTE E LAZER 
 

 

● ESFO (Escola de Formação Olímpica) - Promover e realizar a formação Esportiva Olímpica técnica e 
especializada para crianças e Jovens; 

● PDES (Programa de Desenvolvimento Esportivo de Sobral) - Promover e realizar a formação Esportiva 
Social e Inclusiva para crianças e Jovens; 

● ATIVA Sobral - Executar o programa de Atividades Físicas e Lazer destinados para todos as pessoas, 
com objetivo de promoção de qualidade vida e saúde; 

● Edital Bolsa Atletas de Sobral - Apoiar financeiro a jovens atletas para manutenção de parte dos 
custeios de suas atividades esportivas; 

● Programa de Doação de Material Esportivo - Apoio via doação de material desportivo a organizações 
sociais e/ou coletivos esportivos; 

● Eventos Esportivos Apoiados - Apoio financeiro a organizações sociais com objetivo de realização de 
eventos esportivos pontuais; 

● Meia Maratona de Sobral - Realização do evento Meia Maratona de Sobral abrangendo atletas ama- 
dores e profissionais de Sobral e outras cidades; 

● Jogos Estudantis - Realização dos Jogos Escolares e Jogos Universitários de Sobral, objetivando exclusi- 
vamente o público estudantil; 

● Olimpíadas Sobralense - Realização das Olimpíadas Sobralense de Esportes, aberta para todos os 
atletas e coletivos esportivos da cidade. 

 

No Contrato de Gestão junto a Organização Social: 
 

● Cursos de Formações Esportivas e Gestão Desportiva - Formações direcionadas a mobilizadores e 
profissionais do esporte que trabalha com coletivos, e gestores de Organizações Sociais desportivas; 

● Formação Cidadã - Processo de formação continuada promovendo a capacitação de jovens lideranças 
com conceitos de cidadania e políticas públicas. Quantidade de formações; 

● Estação Digital - Processo de formação continuada promovendo a capacitação de jovens em novas 
tecnologias digitais. Quantidades de jovens beneficiados; 
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● Ação Jovem - Edital de fomento a projetos que promovam o protagonismo juvenil nas comunidades. 
Quantidade de projetos aprovados; 

● Jovens Comunicadores - Formação de Jovens em técnicas de Audiovisuais. 
 

4.5.2. COORDENADORIA DA JUVENTUDE 
 

 

Bolsa Universidade 
 

O Projeto Bolsa Universidade consiste em bolsa de auxílio financeiro no valor de R$: 400,00 para 
jovens de baixa renda que entram no Ensino Superior. O Projeto está inserido no Programa Ocupa Ju- 
ventude. Em função da pandemia do coronavírus em 2021 o projeto está suspenso. Com a possibilidade 
de retorno das aulas presenciais nas universidades, a expectativa de retorno do projeto em 2022. No 
ano de 2021 foram empreendidas articulações com as IES sobralenses para entender as perspectivas de 
calendário acadêmico e realidade atual dos alunos frente à pandemia, de modo a preparar o próximo 
edital em formato ainda mais efetivo frente aos objetivos do projeto. A previsão do lançamento do Edi- 
tal para o ano de 2022 será a partir do segundo semestre de janeiro. 

 
 

Campeonato de Futebol Digital 

O Projeto visa realizar em todo município de Sobral um torneio dividido em categorias na moda- 
lidade do futebol digital, realizado tanto em Estações Games das EJ’s, como em pontos de competição 
espalhados em bairros dos municípios. O campeonato terá premiação e transmissão das partidas em 
meio digital. Previsão de início das partidas em abril de 2022. 

 

 
I Grande Batalha de Rima de Sobral 

Almejando estimular a interação entre os grupos de rima de Sobral, a SECJEL promoverá um 
evento reunindo todos os grupos de batalhas de rima do município, com estrutura compatível, para rea- 
lizar um grande torneio, prevendo premiação. Todo o itinerário do acontecimento será registrado em 
vídeo, para posterior produção de um minidocumentário. A previsão da realização do evento é de mar- 
ço de 2022. 

 
 

 
Jovens Comunicadores 

O projeto visa contemplar jovens de 15 a 29 anos do Município de Sobral, proporcionando co- 
nhecimentos sobre os principais conceitos e técnicas de produção de vídeo, estimulando a compreensão 
do o audiovisual como ferramenta de comunicação cidadã de jovem para jovem, tendo ao mesmo tem- 
po como elemento norteador a reflexão acerca da relação dos participantes com suas comunidades, as 
práticas socioculturais e as questões de identidade com o território. 

Serão desenvolvidas oficinas de curto prazo em laboratório (fotografia, vídeo, rádio, jornalismo, 
gestão de mídias sociais entre outras), formação sobre o território (cartografia social e vivência nos bair- 
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ros) e atividades práticas. A atividade contará com a participação de um público estimado de 30 pessoas 
por turma e tem previsão de início no mês de julho de 2022. 

 

Juventude Criativa 

O Projeto Juventude Criativa visa estimular o protagonismo juvenil e promover a autonomia dos 
jovens através da experimentação de novas possibilidades e novos olhares sobre sua vida e sobre 
sua cidade. Partindo da premissa de que o jovem é um agente participativo da transformação dos 
territórios, o Programa objetiva difundir entre os jovens a prática de catalisar ideias criativas, de 
pensar sobre a sua vida e de sua comunidade, entendendo que a ideia é o primeiro passo para ação. 
Portanto, além de incentivar ações empreendedoras, pretendemos também com o Programa formar 
novas lideranças capazes de fortalecer/pensar os seus territórios sob a ótica de quem vive ali. A 
expectativa é que cada jovem contemplado receba incentivo financeiro de R$ 1.400,00 para 
desenvolver projetos em áreas como cultura geek, economia criativa, atividades esportivas, criações 
audiovisuais, etc. A previsão de lançamento do projeto é de maio de 2022. 

 

Curso de Formação Política Cidadã da Juventude 

 
Pensando na juventude como importante mola motriz das transformações sociais, é imperativo 

que se proporcione aos jovens elementos formativos que estimulem o despertar da liberdade de pen- 
samento, a autonomização das ações políticas, a ampliação das possibilidades de transformação do ter- 
ritório através da mobilização social e a emancipação criativa. Nessa perspectiva, o Programa de Forma- 
ção Política e Cidadã da Juventude visa alcançar jovens de 15 a 29 anos, proporcionando formações nas 
áreas do direito da juventude, empreendedorismo criativo, ética cidadã e democracia participativa. Este 
curso terá público estimado de 60 jovens. A previsão de início do curso é a partir da segunda quinzena 
de fevereiro de 2022. 

 

 
Gera Criativo 

O projeto prevê a realização de 05 Feiras Jovens Criativas, que serão realizadas nas Estações Ju- 
ventude e seus entornos, proporcionando e estimulando a formação dos jovens dos territórios, priori- 
zando a qualificação dos mesmos através da capacitação técnica, do desenvolvimento de valores de 
responsabilidade social e da cultura empreendedora. Esta atividade contará com a participação de um 
público estimado de 500 pessoas. O projeto tem previsão de início a partir do mês de abril de 2022. 

 

 
Festival Sobralense de Juventudes 

O projeto visa à realização de um grande festival de temáticas jovens, a ser realizado em espaço 
aberto público do município de Sobral, com o intuito de reunir várias manifestações de protagonismo 
juvenil, como slam, hip hop, apresentações musicais, batalhas de rima, atividades esportivas, games, 
recreações, feiras empreendedoras, espaços formativos, etc. O festival está previsto para ser realizado 
no primeiro semestre de agosto de 2022. 
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5. RESULTADOS DA ATUAÇÃO 
 

 

5.1. SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

 

5.1.1. Orçamento autorizado, por fonte 
 

Para o ano de 2021, a SECJEL teve o seu orçamento estabelecido pela LOA (Lei Orçamentaria Anual - Lei 
Nº 2035, de 04 de novembro de 2020). A tabela abaixo mostra os valores iniciais e as alterações ocorri- 
das durante o exercício, classificada por fonte de recurso. 

 

Legenda da tabela: 
 

 (A) -> Orçamento inicial, em R$; 

 (B) -> Créditos adicionais/suplementares autorizados, em R$; 

 (C) -> Anulações, em R$; 

 (D) = (A + B – C) -> Orçamento final, em R$; 

 (E) = (D / A) -> Comparação (Orçamento final/ Orçamento inicial), em %. 
 

Tabela 2: Orçamento autorizado, por fonte de recurso. 

 

Fonte 
(A) 

(R$) 
(B) 

(R$) 
(C) 

(R$) 
(D) 
(R$) 

(E) 
(%) 

Tesouro 14.800.121,00 1.536.500,00 10.908.041,50 5.428.579,50 36,68% 

Fonte Federal 841.216,00 820.000,00 350.400,00 1.310.816,00 155,82% 

Fonte Estadual 1.970.105,00 0,00 1.665.470,00 304.635,00 15,46% 

Fonte Op. 
Crédito 

0,00 350.000,00 55.000,00 295.000,00 0,00% 

Outros Recur- 
sos vinculados 

15.900,00 0,00 15.000,00 900,00 5,66% 

Total Geral 17.627.342,00 2.706.500,00 12.993.911,50 7.339.930,50 41,64% 

Fonte: Sistema Gestor – 01/01/2021 a 31/12/2021 
Dados gerados em: 14/01/2022 

 

5.1.2. Despesas empenhadas, por natureza de despesa 
 

A seguir são informados os valores totais de empenhos realizados no exercício de 2021, por Natureza de 
Despesa, comparados com o orçamento. 

 

Legenda da tabela: 
 

 (A) -> Orçamento inicial, em R$; 

 (B) -> Créditos adicionais/suplementares autorizados, em R$; 

 (C) -> Anulações, em R$; 

 (D) = (A + B – C) -> Orçamento final, em R$; 

 (E) -> Empenhos, em R$; 

 (F) = (E / D) -> Comparação (Empenhos / Orçamento final), em %. 
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Tabela 3: Despesas empenhadas, por natureza de despesa. 

 

Natureza 
(A) 

(R$) 
(B) 

(R$) 
(C) 

(R$) 
(D) 
(R$) 

(E) 
(R$) 

(F) 
(%) 

       

31900400 - Contrata- 
ção por Tempo De- 
terminado 

1.000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00% 

31901100 - Venci- 
mentos e Vantagens 
Fixas - Pessoal Civil 

1.565.000,00 500.000,00 859.220,00 1.205.780,00 1.197.571,33 99,32% 

31901300 - Obriga- 
ções Patronais - INSS 

387.000,00 0,00 176.000,00 211.000,00 209.991,00 99,52% 

31909400 - Indeniza- 
ções e Restituições 
Trabalhistas 

164.000,00 0,00 104.000,00 60.000,00 60.569,29 100,95% 

31909600 - Ressarci- 
mento de Despesas 
de Pessoal Requisita- 
do 

1.000,00  500,00 500,00 0,00 0,00 

33503900 - Outros 
Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

6.028.031,00 0,00 5.593.900,00 434.131,00 428.750,44 98,76% 

33504100 - Contribui- 
ções 

0,00 990.000,00 0,00 990.000,00 970.000,00 97,98% 

33901400 - Diárias - 
Civil 

12.142,00 0,00 6.000,00 6.142,00 0,00 0,00% 

33903000 - Material 
de Consumo 

180.480,00 25.000,00 141.740,00 63.1740,00 27.358,22 42,92% 

33903100 - Premia- 
ções Culturais, Artísti- 
cas, Científicas, Des- 
portivas e Outras 

34.000,00 0,00 33.500,00 500,00 0,00 0,00% 

33903200 - Material 
de Distribuição Gra- 
tuita 

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00% 

33903300 - Passagens 
e Despesas com Lo- 
comoção 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 

33903400 - Outras 
Despesas de Pessoal 
decorrentes de Con- 
tratos de Terceiriza- 
ção 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 
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Natureza 
(A) 

(R$) 
(B) 

(R$) 
(C) 

(R$) 
(D) 
(R$) 

(E) 
(R$) 

(F) 
(%) 

33903500 - Serviços 
de Consultoria 

16.143,00 0,00 8.071,50 8.071,50 0,00 0,00% 

33903601 - Outros 
Servicos de Terceiros - 
Pessoa Fisica /aluguel 
de imoveis 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 

33903602 - Outros 
Servicos de Terceiros - 
Pessoa Fisica/frete 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 

33903603 - Outros 
Servicos de terceiros – 
Pessoa Fisica/ Autô- 
nomo 

23.831,00 0,00 21.331,00 2.500,00 0,00 0,00% 

33903606 - Outros 
Serviços de Terceiros - 
Pessoa Físi- 
ca/Estagiários 

262.505,00 0,00 206.250,00 56.255,00 23.315,17 41,44% 

33903900 - Outros 
Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica 

2.861.982,00 205.000,00 1.376.663,00 1.690.319,00 1.624.714,76 96,12% 

33904000 - 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 

33904700 - Obriga- 
ções Tributárias e 
Contributivas 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 

33904800 - Outros 
Auxílios Financeiros a 
Pessoas Físicas 

1.477.500,00 0,00 1.467.500,00 10.000,00 0,00 0,00% 

33909200 - Despesa 
de Exercicios Anterio- 
res 

133.390,00 0,00 109.195,00 24.195,00 22.937,06 94,80% 

33909300 - Indeniza- 
ções e Restituições 

10.142,00 0,00 5.071,00 5.071,00 0,00 0,00% 

44304200 - 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 

44905100 - Obras e 
Instalações 

3.166.756,60 800.000,00 1.716.970,00 2.249.786,6 1.851.511,35 82,30% 

44905200 - Equipa- 
mentos e Material 
Permanente 

919.025,00 0,00 805.000,00 114.025,00 103.540,00 90,80% 

44909200 - Despesas 
de Exercícios Anterio- 
res 

129.236,00 0,00 93.000,00 36.236,00 35.061,89 96,76% 
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Natureza 
(A) 

(R$) 
(B) 

(R$) 
(C) 

(R$) 
(D) 
(R$) 

(E) 
(R$) 

(F) 
(%) 

44909300 - Indeniza- 
ções e Restituições 

249.679,00 0,00 80.500,00 169.179,00 158.134,25 93,47% 

       

Total Geral 17.626.842,60 2.520.000,00 12.808.411,50 7.338.431,10 6.713.454,76 91,48% 

 
 

Fonte: Sistema Gestor – 01/01/2021 a 31/12/2021 
Dados gerados em: 14/01/2022 

 

5.2. DEMONSTRATIVOS DO FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS E PROGRAMAS FI- 

NANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS 
 

 

No exercício de 2021, a SECJEL não recebeu recursos externos originados de financiamentos, de acordo 
com a tabela abaixo: 

 
Tabela 4: Valores de recursos externos recebidos, por Programa e Projeto. 

Programa / Projeto Valor (R$) 

<Nome do programa/projeto> <valor> 

<Nome do programa/projeto> <valor> 

<Nome do programa/projeto> <valor> 

  

Total Geral <valor> 

Fonte: <incluir a fonte da informação> - <incluir o período de referência> 
Dados gerados em: <incluir a data da geração dos dados> 

 

5.3. CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, TERMOS DE PARCERIA OU OUTROS INS- 

TRUMENTOS CONGÊNERES 
 

 

Durante o exercício financeiro de 2021, os convênios (federais, estaduais e municipais) em vigência com 
a SECJEL, foram: 

 

5.3.1. Quantitativos 
 

 

Tabela 5: Quantidades e valores dos convênios, ajustes, acordos, termos de parceria ou outros instrumentos congêneres. 

 
Tipo / Objeto do convênio 

 

Nº do 
convênio 

Data de 
inicial da 
vigência 

 

Data final da 
vigência 

 

Valor do recurso 
(R$) 

Valor da 
contrapar- 
tida (R$) 

 
Valor total (R$) 

Convênios federais    5.052.811,97 12.222,10 5.065.034,07 

CONTRUÇÃO DE 3 CAPOS 
DE FUTEBOL (JAIBARAS, 

819223 31/12/2015 30/09/2022 1.209.983,39 12.222,10 1.222.205,49 
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BONFIM E NOQUEIRÃO) E 
REFORMA NO MINI ESTÁ- 
DIO DE CARACARA 

      

CONSTRUÇÃO DE UM CEN- 
TRO DE INICIAÇÃO AO ES- 
PORTE-CIE 

 
681256 

 
09/06/2014 

 
30/12/2022 

 
3.842.828,58 

 

Não apli- 
cável 

 
3.842.828,58 

       

Convênios estaduais    6.060.442,04 915.204,88 6.975.646,92 

ESCOLA DE BELAS ARTES 1041271 10/04/2018 25/01/2022 6.060.442,04 915.204,88 6.975.646,92 

       

Total Geral    11.113.254,01 927.426,98 12.040.680,99 

Fonte: SINCONV e E-PARCERIAS (01/01/2021 A 31/12/2021) 

 
Dados gerados em: 14/01/2022 

 

5.3.2. Demonstrativos das transferências de recursos 
 

 

No exercício de 2021, a SECJEL transferiu os seguintes recursos: 
 

Tabela 6: Valores de recursos transferidos em convênios municipais, ajustes, acordo, termo de parceria ou outros instrumentos congêneres. 

 
Recursos transferidos para 

 

Nº do convê- 
nio 

Valor total 
repassado 

(R$) 

Valor do 
Convênio 

(R$) 

 

% do recurso 
liberado 

Liga Sobralense de Futsal ICP003/2021 40.000,00 40.000,00 100% 

Guarany Sport Club ICP002/2021 450.000,00 450.000,00 100% 

Guarany Sport Club ICP001/2021 480.000,00 480.000,00 100% 

Assoc. Sobralense de Árbi- 
tros 

ICHP001/2021 48.542,00 48.542,00 100% 

Total Geral  1.018.542,00 1.018.542,00  

Fonte: portal da transparência, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021 
Dados gerados em: 14/01/2022. 

 

No exercício de 2021, a SECJEL recebeu os seguintes recursos: 
 

Tabela 7: Valores de recursos recebidos, por convênio. 

 
Recursos recebidos de 

 

Nº do convê- 
nio 

Valor repas- 
sado até 
2021 (R$) 

Valor repas- 
sado 2021 

(R$) 

Valor total 
repassado 

(R$) 

 

Valor do Con- 
vênio (R$) 

% do re- 
curso 

liberado 

Ministério do Esporte 819223/2015 1.209.983,39 604.991,68 1.209.983,39 1.222.205,49 98,99% 

Ministério do Esporte 681256 3.842.828,58 1.242.828,58 3.842.828,58 3.842.828,58 100% 

Secretaria das Cidades 1041271 4.636.284,95 0,00 4.636.284,95 6.975.646,92 66,46% 

Total Geral  9.689.096,92 1.847.820,26 9.689.096,92 12.040.680,99 80,47% 

Fonte: SINCONV e E-PARCERIAS – 01/01/2021 a 31/12/2021 
Dados gerados em: 14/01/2022 
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5.4. LICITAÇÕES 
 

 

Durante o exercício financeiro de 2021, a SECJEL realizou as seguintes modalidades de licitação: 
 

Tabela 8: Quantidades e valores de licitações, por modalidade. 

Modalidade Qtde Valor total (R$) 

Cotação eletrônica   

Chamada pública 03 970.000,00 

Concorrência pública   

Pregão Eletrônico 01 345.640,00 

Pregão Eletrônico (Registro de Preços)   

Pregão Presencial   

Convite   

Tomada de preço 01 335.412,84 

Dispensa 01 432.541,00 

Inexigibilidade 01 48.542,00 

   

Total Geral  2.132.135,84 

Fonte: Sistema de Compras – 01/01/2021 a 31/12/2021. 
Dados gerados em: 14/01/2022. 

 

5.5. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS 
 

 

As despesas realizadas pela SECJEL no exercício de 2021 (empenhadas), divididas nas categorias de cus- 
teio, investimentos e despesas finalísticas, foram: 

 
Tabela 9: Demonstrativo de despesas, por categoria. 

Categoria Valor empenhado (R$) Representatividade (%) 

Custeio 2.115.760,94 31,52% 

Investimentos 1.990.113,24 29,64% 

Finalístico 2.607.580,58 38,84% 

   

Total Geral 6.713.454,76 100% 

Fonte: Sistema Gestor – 01/01/2021 a 31/12/2021 
Dados gerados em: 14/01/2022 



Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer - SECJEL. 

38 | Relatório de Gestão 2021 - SECJEL 

 

 

5.5.1. Despesas de custeio 
 

 

O detalhamento das despesas de custeio pode ser acompanhado abaixo. 
 

Tabela 10: Despesas de custeio, por categoria. 

Categoria Valor (R$) Representatividade (%) 

Água e esgoto 178.394,53 8,43% 

Comunicação (voz e dados) 20.938,00 0,99% 

Eletricidade 553.223,53 26,15% 

Folha de pagamento 1.296.734,66 61,29% 

Estagiários 23.315,17 1,10% 

Locação de imóvel 0,00 0,00% 

Locação de veículos 9.281,48 0,44% 

Material de consumo 28.209,34 1,33% 

Veículos (combustível) 5.664,23 0,27% 

Veículos (manutenção) 0,00 0,00% 

   

Total Geral 2.115.760,94 100% 

Fonte: Sistema de Despesas – 01/01/2021 a 31/12/2021 
Dados gerados em: 14/01/2022 

 

5.6. DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO 
 

 

Nos períodos de 01/01/2021 a 31/12/2021, a SECJEL REALIZOU controles preventivos para verificação, 
validação e atualização do Sistema de Patrimônio da PMS, de forma a incluir os bens que ainda não es- 
tavam cadastrados e também para fazer o devido tombamento dos bens adquiridos durante o exercício 
de 2021, pautados pelos documentos Auditoria de Inventário e Guia de entrega de Materiais. 

 

A situação do patrimônio, adquirido pela SECJEL, durante o exercício de 2021, distribuídos entre bens 
imóveis e bens móveis (equipamentos e material permanente) estão quantificados nos próximos itens. 

 

5.6.1. Bens imóveis 
 

 

Em dezembro de 2021, a SECJEL tinha a seguinte situação de bens imóveis, classificados por situação 
possível do bem: 

 
Tabela 11: Quantidade de bens imóveis, por situação. 

Situação Quantidade Valor (R$) 

Próprios  <Valor> 

Cedidos pela Secretaria para uso de terceiros  <Valor> 

Cedidos de terceiros para uso da Secretaria  Não aplicável 
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Bens da Secretaria alugados para terceiros <Valor> 

Bens de terceiros alugados para a Secretaria <Valor> 

  

Total Geral <Valor> 

Fonte: <incluir a fonte da informação> - <incluir o período de referência> 
Dados gerados em: <incluir a data da geração dos dados> 

 

5.6.2. Bens móveis (equipamentos e material permanente) 
 

 

Durante o ano de 2021, a SECJEL não adquiriu bens móveis, no entanto teve bens cadastrados e tomba- 
dos de apontamentos feitos na Auditoria do Patrimônio. 

 
Tabela 12: Bens móveis (equipamentos e material permanente) adquiridos e/ou cadastrados e tombados pela Secretaria em 2021 

 

 
 

Categoria 
Bens adquiridos 

(Qtde) 
Valor total dos 

bens (R$) 

 

Tombados (Qtde) 
Em fase de tom- 
bamento (Qtde) 

     

Computadores <Qtde> <Valor> <Qtde> <Qtde> 

Notebooks <Qtde> <Valor> <Qtde> <Qtde> 

Cadeiras <Qtde> <Valor> <Qtde> <Qtde> 

Condicionador de ar <Qtde> <Valor> <Qtde> <Qtde> 

Veículos <Qtde> <Valor> <Qtde> <Qtde> 

Tomógrafo <Qtde> <Valor> <Qtde> <Qtde> 

Armários <Qtde> <Valor> <Qtde> <Qtde> 

     

Total Geral <Qtde> <Valor> <Qtde> <Qtde> 

Fonte: <incluir a fonte da informação> - <incluir o período de referência> 
Dados gerados em: <incluir a data da geração dos dados> 

 

5.6.3. Frota 
 

 

A SECJEL não possui frota sob sua responsabilidade, tendo como referência o mês de dezembro de 
2021. 

 
Tabela 13: Quantitativo de frota veicular em dezembro de 2021. 

Próprios 
 

Cedidos pela Secretaria para 
uso de terceiros 

Cedidos de terceiros para 
uso da Secretaria 

 

Situação 
Uso adminis- 

trativo 
Utilitários Motos Caminhões 

Equipamen- 
tos (*) 

Total 
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Veículos da Secretaria aluga- 
dos para terceiros 

Veículos de terceiros aluga- 
dos para a Secretaria 

 

Total Geral 

(*) Obs.: referente a material que seja categorizado na classe veículos. 
Fonte: <incluir a fonte da informação> - <incluir o período de referência> 
Dados gerados em: <incluir a data da geração dos dados> 

 
 

6. CONSIDERAÇÕES DA SECJEL 
 

 

A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer vêm buscando implantar uma gestão integrada das políticas 
públicas, tendo como diretrizes a inclusão, a descentralização, a universalização do acesso, e a valoriza- 
ção do cidadão no centro das políticas públicas nas áreas de responsabilidade desta pasta. 

 

Muitas obras também estão sendo realizadas para a requalificação e ampliação dos equipamentos de 
Juventude, Esporte e Lazer, de forma que os braços da SECJEL alcançam quase a totalidade do território 
sobralense, incluindo os distritos. 

 
No entanto, em março de 2020, fomos acometidos pela Pandemia do novo coronavírus SARS-COV2 
(COVID-19) que nos impediu de termos convívio social (isolamento social), esta medida impactou dire- 
tamente questões econômicas e sociais para além das questões de saúde. Assim o município de Sobral 
decretou no dia 19 de março de 2020 o decreto n°2.376 medidas para o enfrentamento da COVID -19, e 
só teve suas atividade liberadas gradativamente a partir de agosto de 2021. 
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