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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

RELATÓRIO 

 

                               RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS        

 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 013/2018                                                               PUBLICAÇÃO NO
D.O.E:   05/09/2018

 

UNIDADE GESTORA: SESOL - VIGÊNCIA: 04/09/2018 a 22/03/2021

CONVENENTE:           ALVA - ASSOCIAÇÃO LUTAR PELA VIDA EM ABUNDÂNCIA

ENDEREÇO:                 PRAÇA 7 DE SETEMBRO, BELA VISTA, Nº 120  - CEP: 45.996-152.

MUNICÍPIO:                  TEXEIRA DE FREITAS - BA

 

RESPONSÁVEL:         MARIA NILCE DE JESUS ROXO TERRA (PRESIDENTE)

 

OBJETO: Projeto de Expansão, Fortalecimento, Estímulo e Desenvolvimento das Finanças Solidárias
Através do Associativismo de Crédito Solidário, Bancos Comunitários e Fundos Rotativos.

 

PROCESSO SEI Nº: 021.2141.2021.0002280-13 – DATA: 23/07/2021.

 

VALOR DO TERMO:                                                                             R$ 199.984,00  

VALOR DOS RECURSOS LIBERADO:                                              R$ 199.984,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA:                                                         R$            0,00

VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA                                           R$        977,98

VALOR A COMPROVAR:                                                                     R$ 200.961,98

VALOR TOTAL APLICADO:                                                               R$ 193.544,65

VALOR DEVOLVIDO:                                                                           R$    7.417,33      

 

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=36167632&id_procedimento_atual=36167632&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002126&infra_hash=b22ddea3941df997338fdf70281502c7196fb5be0825ed8a4fd5aee5e9c34f03
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DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL: REGULAR - SITUAÇÃO DO OBJETO:                                     
                              

 

DOCUMENTO Nº                          DOCUMENTOS BÁSICOS CONTÁBEIS   

 

00033329615;                                        Cópia do Termo do Colaboração. 

00033329739;                                        Cópia do Plano de Trabalho. 

N/C.                                                       Cópia do Processo Licitatório.

00033318370;                                        Resumo das Movimentações Financeiras.

00033318370;                                        Demonstrativo Analítico das Receitas e Despesas.

00033318370;                                        Demonstrativo dos Rendimentos das Aplicações Financeiras dos
Recursos Repassados.

00033318370;                                        Relação da Execução Financeira.

N/C;                                                       Relação de Bens.

00033317106;                                        Extrato Bancário da Conta Específica do Termo de Colaboração.

00033318370;                                        Conciliação Bancária.

00044328731;                                        Comprovação das Despesas Realizadas.  

N/C;                                                       Documento Comprobatório do Ingresso dos Recursos na
Contabilidade da Entidade.                          

N/C;                                                       Comprovação de encerramento da Conta Específica do Termo de
Colaboração.  

00034920782;                                        Comprovante de devolução referente ao saldo não aplicado na
execução do objeto do Convênio.

00033329863;                                        Ordem Bancária. 

 

COMENTÁRIOS:

DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL REGULAR conforme Doc. Nº 00034920907 do Processo Sei nº
021.2141.2021.0002280-13.

 

OBJETO CUMPRIDO conforme consta no PARECER TÉCNICO do responsável pela fiscalização da
execução do Termo de Colaboração, conforme DOC. 00037866454 do Processo Sei nº
021.2141.2021.0002280-13.

 

Sugerimos o arquivamento do processo.
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Em 22/06/2022.                                                       
                                                                                                 

                                                                                                                                                        

Carla Sant`Anna

21.619.949-5

Documento assinado eletronicamente por Carla Cris�ane Gomes Santanna, Técnico Nível Médio,
em 22/06/2022, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I
e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Dairson Marcilio Oliveira Carneiro, Coordenador II, em
22/06/2022, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II,
do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
00049387624 e o código CRC F173C4AA.

Referência: Processo nº 021.2141.2021.0002280-13 SEI nº 00049387624

Criado por carla.santanna@setre.ba.gov.br, versão 3 por carla.santanna@setre.ba.gov.br em 22/06/2022
12:19:20.

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PERÍODO DE 04/09/2018 A 22/03/2021

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE

ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LUTAR PELA VIDA EM ABUNDÂNCIA -
ALVA

INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2018

VALOR: R$ 199.984,00 (Cento e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais)
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1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 04/09/2018 a 22/03/2021, tem como objetivo apresentar a avaliação do
cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Colaboração nº 013/2018,
celebrado entre a ASSOCIAÇÃO LUTAR PELA VIDA EM ABUNDÂNCIA - ALVA e esta SECRETARIA DO
TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE – SETRE.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é o servidor JOSÉ PAULO
CRISÓSTOMO FERREIRA, designado para desempenhar a função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 105,
de 31/07/2018, alterada em 11/10/2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 104, de 31/07/2018, alterada em
11/10/2019, composta pelos seguintes membros: ANTONIO CARLOS ROSA PIMENTA, ISAIL CRISTINA DE
ARAÚJO e ROSAURA MEIRA DE CASTRO VELLOSO, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que
lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

 

2. informações da parceria

Instrumento da Parceria: Termo de Colaboração nº 013/2018

Objeto da Parceria:

Execução do “PROJETO DE EXPANSÃO,
FORTALECIMENTO, ESTÍMULO E DESENVOLVIMENTO
DAS FINANÇAS SOLIDÁRIAS ATRAVÉS DO
ASSOCIATIVISMO DE CRÉDITO SOLIDÁRIO, BANCOS
COMUNITÁRIOS E FUNDOS ROTATIVOS”.

Vigência: 04/09/2018 a 22/03/2021

 

Valor Total da Parceria:

Nº da Parcela
Repasse Previsto Repasse Realizado

Data Valor Data Valor

01 09/2018 R$98.084,40  24/12/2018 R$ 98.084,40
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02 08/2019 R$ 101.899,60 24/12/2019 R$ 101.899,60

TOTAL    R$ 199.984,00

 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Associação Lutar pela Vida em Abundância – ALVA

CNPJ: 13.937.123/0001-03

Representante: Maria Nilce de Jesus Roxo Terra

Telefone de Contato: (73) 99928-3584 – 3011-6065

E-mail: alvateixeira@gmail.com

 

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

Execução do “Projeto de expansão, fortalecimento, estímulo e desenvolvimento das finanças solidárias, através do
associativismo de crédito solidário, bancos comunitários e fundos rotativos”, com objetivo de atender a grupos
produtivos localizados em 08 (oito) municípios baianos, que somam uma população total de aproximadamente
370.386 habitantes e um PIB total de R$ 3,3 bilhões.

O projeto visou contribuir para a continuidade e consolidação da Rede de ECOSOL no Extremo Sul da Bahia, por
meio do fortalecimento do Fundo Rotativo Solidário da ALVA, com o investimento nos Empreendimentos
Econômicos Solidários – EES em vários municípios do Território – Teixeira de Freitas, Itanhém, Itamaraju, Alcobaça,
Prado, Medeiros Neto, Jucuruçu e Nova Viçosa, implantando ações de formação, apoio à comercialização e
articulação em rede.

A implantação do projeto buscou garantir alguns novos investimentos na economia solidária e incentivar a RESES
(Rede de Economia Solidária do Extremo Sul) a atingir as metas do Plano Territorial.

O Projeto teve uma contribuição importante para garantir a continuidade de um mínimo de ações de formação,
articulação da RESES e investimento em novos EES para fortalecer o fundo solidário da ALVA.

O projeto proposto pela ALVA estabeleceu como metas a serem alcançadas: Ampliar o acesso às finanças solidárias a
Empreendimentos Econômicos Solidários; Capacitar pessoas envolvidas nos Empreendimentos Econômicos
Solidários; Fortalecimento e Sustentabilidade das Finanças Solidárias no Território, mediante ações de articulação e
participação nos espaços de debate sobre as políticas públicas e Serviços de Assessoria Técnica e Recursos para
viagens, metas estas que serão avaliadas neste Relatório.

 

5. resultados das técnicas utilizadas no monitoramento e avaliação

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas:

 

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A edição da Instrução Normativa nº 018/2019, editada pela SAEB em 17.07.2019, refere-se ao período posterior ao
início do Projeto, razão pela qual a pesquisa de satisfação foi efetuada no final da parceria.

Segue, anexa a este relatório, a supracitada pesquisa.

 

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO
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Foi realizada visita in loco, pelo Técnico da COMFIS, o servidor Edson dos Santos Pinto, com o intuito de avaliar e
monitorar as ações e metas realizadas pela Organização Celebrante – ALVA.

O técnico dirigiu-se ao município de Teixeira de Freitas, visitando na Comunidade de Araras, 02 (dois) grupos que
atuam na produção de beijus e 01 (um) que atua com beneficiamento de ração animal e na Comunidade do Jardim
Novo um grupo de produção de biscoitos “avoador”. No município de Medeiros Neto, na Comunidade do Mutum,
procedeu a visita a 02 grupos produtivos de pecuária e biscoitos “avoador”.

Realizou reunião com todo o corpo diretivo da entidade, estudo e leitura de todo conteúdo do Termo de Colaboração
nº 013/2018, alertando para a necessidade de observância e cumprimento do cronograma de execução do projeto e
suas especificidades com a meta de atender integralmente tudo que foi pactuado neste instrumento.

Constatou-se, na visita técnica, que a Associação Lutar pela Vida em Abundância – ALVA implementou as primeiras
ações como cotações de preços, atividades de qualificações, compras de insumos e equipamentos.

Em 2020, por conta da pandemia do Coronavírus, não houve visitas técnicas, sendo o acompanhamento do projeto
feito a distância, através de relatórios, ligações telefônicas, whatsapp e trocas de e-mail.

 

5.3 ANÁLISE da execução da parceria

 

5.3.1 Análise da execução do objeto

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e
Decreto nº. 17.091/2016, apresentado pela OSC Celebrante, contendo as atividades realizadas, conforme detalhado no
seu Plano de Trabalho, visando demonstrar o cumprimento do objeto e o comparativo de suas metas propostas com os
resultados.

 

a. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Ação 1 – Ampliar o acesso às finanças solidárias a Empreendimentos Econômicos Solidários, através das
seguintes ações:

Investimento em novos EES: Investimento em 13 novos EES que foram identificados e inseridos pela ALVA e
parceiros da RESES, sendo 10 com recursos da SETRE e 3 com recursos de contrapartida.
Investimento em equipamentos para EES: Investimento em equipamentos para melhorar a produtividade de
03 (três) EES.
Compra de matéria-prima. Investimento em matéria-prima para 04 EES de confecção e artesanato.

 

Ação 2 – Capacitar pessoas envolvidas nos Empreendimentos Econômicos Solidários (Previsão de capacitação de
159 pessoas), através da realização dos seguintes projetos:

Seminário de lançamento do Projeto: O Seminário de lançamento teve duração de dois dias, sendo dois os
seus principais objetivos: (1) divulgar o Projeto e mobilizar apoio de gestores públicos e da sociedade no
território e (2) conduzir um planejamento detalhado das ações com ampla participação de parceiros e
representantes de beneficiários.
Oficinas tecnológicas: A proposta contemplou 05 (cinco) oficinas com duração de 01 (um) dia, tendo 10(dez)
participantes por oficina, com intuito de melhorar técnicas, práticas de produção ou manejo nos EES atendidos,
conforme demandas identificadas nas visitas técnicas.
Oficinas sobre gestão do FRS: A proposta contemplou 04 (quatro) oficinas com duração de 01 (um) dia, tendo
15(quinze) participantes por oficina(estes são os mesmos nas 4 oficinas). Essas oficinas se destinaram aos
gestores dos fundos rotativos solidários no território: dirigentes da ALVA e outros integrantes da RESES que
tiveram ou pretenderam introduzir um FRS.
Participação da Mega Feira de Artesanato em São Paulo: Trata-se de uma das principais feiras de artesanato
do país, organizada pelo Sebrae, que vem oferecendo, desde 2016, duas vagas para artesãs vinculadas à ALVA
na caravana que sai de Teixeira de Freitas. É um importante evento de formação para a artesã, que aprende
sobre as mais importantes tendências do artesanato.
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Seminário de Encerramento: Realização, ao final do Projeto, de um grande seminário, com duração de 02
dias, para 60 pessoas, com intuito de socializar os principais resultados do Projeto com público. Participação,
em uma mesa, das autoridades para dialogar com o poder público sobre as reivindicações e avanços no campo
da economia solidária.
Recursos solicitados para capacitações: Os recursos solicitados são destinados para o deslocamento dos
participantes entre seus bairros/suas comunidades e o local da capacitação, o almoço e lanche durante a
capacitação e a compra de material. Considerando que o Projeto atende um público de baixa renda, foi
importante oferecer a ajuda de custo com o deslocamento. Muito(a)s participantes vieram de comunidades
isoladas e não possuíam meios de transporte. Essas pessoas deixariam de participar das formações se o Projeto
não oferecesse a ajuda de custo.

Outra parte do recurso solicitado é para os serviços do instrutor. A ALVA contrata os instrutores como prestadores de
serviço, pagando uma taxa por cada tipo de capacitação. Os valores já estão incluídos nos valores de cada curso
apresentados acima.

 

Ação 3 – Fortalecimento e Sustentabilidade das Finanças Solidárias no Território mediante ações de
articulação e participação nos espaços de debate sobre as políticas públicas, através das seguintes ações:

Reuniões da RESES e Participação da RESES e da ALVA em eventos do Fórum Baiano em Salvador, 2 reuniões x 2
pessoas

Para garantir a sustentabilidade das finanças solidárias e da economia solidária no Território depois do encerramento
do Projeto entende-se ser fundamental viabilizar, pelo menos, duas reuniões da RESES e a participação da mesma em
eventos em Salvador. As reuniões da Rede são importantes para realizar o planejamento coletivo e socializar avanços.
Também servem para o monitoramento e controle social sobre o Projeto.

 

Ação 4 – Serviços de Assessoria Técnica e Recursos para viagens

Prestação de serviços técnicos:

Visitas técnicas ajudam a identificar, financiar e apoiar novos grupos produtivos na elaboração do EVE bem como
ajudar os novos EES a implantar seu negócio e conduzir os primeiros meses da atividade.

Visitas de acompanhamento técnico também são feitas aos EES existentes que ainda estão contribuindo para o FRS da
ALVA. A visita aos EES antigos serve para detectar eventuais demandas de formação, crédito ou assessoria
especializada, encaminhar o EES para parceiros que possam atender a demanda e ajudar o EES superar problemas.
Membros da diretoria também podem conduzir visitas, trabalhando como voluntários. As visitas aos EES se
mostraram de fundamental importância para manter vivo o vínculo entre o EES e a ALVA e para animar o EES a
continuar com suas contribuições ao FRS. Sem as visitas periódicas, alguns EES se sentiam abandonados e deixavam
de fazer essas contribuições.

Coordenação e Monitoramento - Contratação dos serviços de acompanhamento técnico, pagando uma taxa por cada
visita realizada, além de cobrir as despesas de viagem.

Para viabilizar as visitas aos EES por parte das dirigentes da ALVA e das agentes contratadas como prestadoras de
serviços, estima-se a necessidade para despesas com combustível e com corridas contratadas, já que para a maioria
das comunidades onde se encontram os EES não existe transporte público com horários frequentes.

 

Ação 5 – Gestão do Projeto e Apoio Administrativo

Contratação de serviços essenciais de gestão, coordenação e apoio administrativos a ALVA, conforme detalhado
abaixo:

Gestão do Projeto: processos de licitação e compra, liberação de recursos, controle da conta bancária, organizar listas
de presença, arquivos, etc;

Elaboração do Relatório Interino;
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Elaboração do Relatório Final;

Processo de ajuste;

Serviço de contabilidade, por mês.

 

b. Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir, apresentam-se as ações executadas com seus resultados, conforme estabelecido no plano de trabalho:

Meta 01 - Ações executadas e seus resultados:

Os novos grupos produtivos solidários beneficiados foram identificados através da divulgação do Projeto no Encontro
de Lançamento e com ajuda dos associados da ALVA e demais parceiros da Rede de Economia Solidaria do Extremo
Sul – RESES.

Foram realizadas visitas conduzidas por educadores populares. Durante as visitas o grupo identificado era motivado a
analisar sua vocação para o negócio, descobrir viabilidade econômica, social e ambiental da atividade proposta,
aprender noções básicas sobre gestão e escrever seu plano de negócios.

Os grupos formalizados e habilitados a receber os recursos se comprometeram a devolver o financiamento para o
Fundo Rotativo Solidário da ALVA.

Nesta meta, foi feito investimento em novos Empreendimentos Econômicos Solidários (EES). Segue, abaixo,
relação identificando cada um deles:

Item Nome Empreendimentos beneficiadas

1 Projeto Agricultura Plantando para o Futuro

2 Projeto Superação de Bovinocultura

3 Projeto Beiju de Arara Sabor Quero Mais

4 Projeto de Polvilho de Jardim Novo

5 Projeto Beiju Delícias de Arara

6 Projeto Gotas de Chocolate

7 Projeto de Revenda de Roupa Araújo

8 Projeto Bovinocultura do Córrego do Mutum

9 Projeto Produtos do Mutum

10 Projeto AVN – Produtos Personalizados

11 Projeto Criando Arte
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12 Projeto Arte e Vida

13 Projeto Artes Carmo

 

 

Houve, também, investimento em equipamentos para melhorar a produtividade de 03 (três) EES.

Item Descrição do Bem
Nome do

Empreendimento
Nota
Fiscal¹ Qtde Valor

Unitário
Valor
Total

Nº de
famílias
beneficiadas

1 Máquina de Costurar Criando Arte 213.006 1 829,93 829,93 3

2 Máquina de Costurar lenox Belas laços 213.006 1 320,07 320,07 2

3 Máquina de ensacar  Superação de
bovinocultura 510 1 5.000,00 5.000,00 3

4 Forno bivot industrial Beiju Delicias de Arara 0331 1 5.000,00 5.000,00 3

5 Forno bivot industrial Bolos de Jardim Novo 0228 1 5.000,00 5.000,00 3

6 Bomba leão submersa  Plantando Para o Futuro 011.668 1 1.626,58 1.626,58 3

7 Micro Aspersor top Plantando Para o Futuro 011.668 1 198,42 198,42  

8 Impressora Epson ecotank
Associação Lutar pela
Vida em Abundância -
ALVA

2256 1 1.000,00 1.000,00 50

9 Caixa de som 
Associação Lutar pela
Vida em Abundância -
ALVA

2256 1 25,00 25,00  

10 Freezer fricon 411litros Associação da
Comunidade Arara 234.241 1 1.993,00 1.993,00 15

11 Freezer horizontal 311litros Associação da
Comunidade Arara 234.241 1 3.598,00 3.598,00  

12 Forno elétrico Beiju de Arara Sabor
quero Mais 224.241 1 399,00 399,00 3

13 Pingadeira de Polvilho plus Comunidade do Córrego
do Mutum 349 1 9.200,00 9.200,00 3
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14 Impressora Multi. Colorida Associação Lutar pela
Vida em Abundância -
ALVA

2335 1 2.499,00 2.499,00  

15 Estabilizador
Associação Lutar pela
Vida em Abundância -
ALVA

2335 1 299,90 299,90  

16 Assadeira p/ confeite repux Produtos de Mutum 7035 10 55,00 457,01 3

17 Liquidificador Produtos de Mutum 7035 1 656,45 656,45  

18 Bacia plástico extra Produtos de Mutum 4974 1 55,55 55,55  

19 Bacia plástico extra Produtos de Mutum 4974 1 21,00 21,00  

20 Bacia plástico extra Produtos de Mutum 4974 1 73,00 73,00  

21 Canecão de alumínio Produtos de Mutum 4974 1 22,15 22,15  

22 Canecão de alumínio Produtos de Mutum 4974 1 54,00 55,00  

23 Assadeira retangular Produtos de Mutum 4974 1 29,00 29,00  

24 Colher alumínio Produtos de Mutum 4974 1 34,00 34,00  

25 Espátula Produtos de Mutum 4974 1 12,00 12,00  

26 Assadeira Produtos de Mutum 4974 1 29,00 29,00  

27 Freezer fricon horizontal
Associação Lutar pela
Vida em Abundância -
ALVA

286.429 1 2.249,00 2.249,00  

28 Banqueta plástica
Associação Lutar pela
Vida em Abundância -
ALVA

000.471 1 255,26 255,26  

29 Mesa plástica
Associação Lutar pela
Vida em Abundância -
ALVA

000.471 1 166,48 166,48  

30 Máquina de costura singer Arte Carmo 001.261 1 4.000,00 4.000,00 2

31 Máquina de bordar Criando Arte 028.524 1 3.971,67 3.971,67  
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 TOTAL 12 - 40  

27.679,46

 

28.082,47

93

 

Segue abaixo, a identificação dos 05 EES que utilizaram o investimento adquirido para matéria-prima em confecção e
artesanato:

Descrição Empreendimentos Nota Fiscal Quantidade Valor Unit. Valor Total Famílias
Beneficiadas

Material de
Armarinho

Mãos que Criam

587.899 137  2.414,00

1

Camiseteria 2

Ponto do Artesanato 2

Criando Arte 3

Belas Laços 2

 

 

Material fraldas

Inconfralda

 

 

Mãos que Criam

000.097

21 18,99

1.065,50  

Camiseteria

29 22,99
Ponto do Artesanato

Criando Arte

Belas Laços

Material Pano de
saco

Mãos que Criam

3610372019 114 4,4 499  

Camiseteria

Ponto do Artesanato

Criando Arte

Belas Laços

TOTAL 5     10
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Meta 02 - Ações executadas e seus resultados:

O projeto iniciou-se com o Seminário de lançamento, ocorrido nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2019, com dois
objetivos principais: divulgar o projeto e mobilizar apoio de gestores públicos e da sociedade no Território e conduzir
um planejamento detalhado das ações com ampla participação de parceiros e representantes de beneficiários, com
cumprimento do objetivo. O planejamento foi feito coletivamente entre os empreendimentos, com indicação de onde
surgiram novos empreendimentos e datas para visitação. Aconteceu, ainda no período avaliado, o processo de
articulação e mobilização dos novos empreendimentos.

Conforme demandas identificadas nas visitas técnicas e com intuito de melhorar as técnicas, práticas de produção ou
manejo nos EES atendidos, foram desenvolvidas 05 (cinco) Oficinas Tecnológicas com duração de 01 (um) dia, tendo
10(dez) participantes por Oficina.

De acordo com o relatório apresentado pela entidade, apesar de ter sido acordado, no Plano de Trabalho, a execução
de 04 (quatro) Oficinas sobre Gestão do FRS foram realizadas 05 (cinco), sendo estas destinadas aos gestores dos
Fundos Rotativos Solidários no território(FRS): dirigentes da ALVA e outros integrantes da RESES que tiverem ou
pretenderem introduzir um FRS.Cada Oficina sobre Gestão do FRS teve 15(quinze) participantes e duração de 01
(um) dia.

Em Agosto e Setembro/2020, o Decreto Municipal autorizava encontros e, por isso, foram realizadas 02 Oficinas
Tecnológicas. Em Junho de 2021 foi realizado o restante das Oficinas Tecnologicas bem como as Oficinas sobre
Gestão do FRS.

No período de 02 à 07 de agosto de 2019, por não ter completado o número de participantes, o SEBRAE permitiu que
03 pessoas da ALVA participassem da Mega Feira de Artesanato em São Paulo, sendo elas: Arlete Vicente Nunes,
CPF 019.263.775-40, Maria Gorete S. Pires de Jesus, CPF 488.388.455-49 e Maria Nilce de Jesus Roxo, CPF
760.572.167-68. Esta Feira é um dos principais eventos de Artesanato do país, pois oferece formação sobre as mais
importantes tendências do artesanato.

Destaque-se que o SEBRAE não paga passagem, ele oferece vagas, organiza as inscrições, ônibus e local para
hospedagem. Sendo assim, 02 participantes viajaram com a verba do Projeto e o terceiro participante complementou
com recurso próprio o valor de R$ 100,00 no valor da passagem. Nos anos de 2020 e 2021, por conta da pandemia,
não houve a Mega Artesanal em São Paulo. 

Ao final do Projeto estava prevista a realização de um grande Seminário de Encerramento, com duração de 02 dias,
para 60 pessoas, com intuito de dialogar com o Poder Público sobre as reivindicações, avanços no campo da
Economia Solidária e socialização dos principais resultados do Projeto com público. Porém, d

Segue, abaixo, tabela com indicação de Descrição, Quantidade, Data e Número de pessoas capacitadas do Evento.

Descrição do Evento Nº de Eventos Data dos Eventos Nº de pessoas
capacitadas (*)

Seminário de lançamento do
Projeto(2 dias) 1 26 e 27 de fevereiro de

2019 29

Oficinas tecnológicas, 1 dia, 10
participantes por oficina 5

05/08/2020 15

22/09/2020 10

06/06/2021 10

16/06/2021 10

18/06/2021 17
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Oficinas sobre gestão do FRS: 4
oficinas de um dia, 15
participantes por oficina (são as
mesmas participantes nas 4
oficinas)

5 18/06/2021

19/06/2021

20/06/2021

21/06/2021

22/06/2021

15

Participação da Mega Feira de
Artesanato em São Paulo 2 02 a 07/08/2019 03

Seminário de Encerramento, 2
dias, 60 pessoas 1 NÃO HOUVE

Total 13 - 109

**No Plano de Trabalho o Total de eventos foi somado erroneamente,ao invés de 13(treze) foi colocado 11(onze).

Ressalto que como não houve Seminário de Encerramento, 60 pessoas não puderam participar, sendo o total de
capacitados 109 e não mais 159 pessoas.

 

Meta 03 - Ações executadas e seus resultados:

A busca pelo fortalecimento e sustentabilidade das Finanças Solidárias no Território se deu mediante ações de
articulação e participação nos espaços de debate sobre as políticas públicas.

O recurso do projeto viabilizou duas reuniões da RESES com as entidades que a compõe e, também, a participação da
mesma em eventos em Salvador. Houve a participação no intercâmbio de Finanças Solidárias, que possibilitou a
orientação para discutir melhor as finanças solidárias no Extremo Sul. Contudo, em junho de 2019, a ALVA foi
convidada para participar do Encontro de Finanças no Vale do Iguape em que foi discutida a importância dos Fundo
Rotativo Solidário e Moeda Local bem como dos Bancos Comunitários, como as passagens estavam acima do valor
orçado no Projeto, só foi possível a participação, apenas, em 01 evento.

Descrição

 
Nº de eventos Data Eventos Nº de Pessoas

Reuniões da RESES

 
2

21/01/2020

28/05/2021

10 participantes

10 participantes

Participação da RESES e da
ALVA em eventos do Fórum
Baiano em Salvador, 2
reuniões x 2 pessoas

 

1 06 a 07/06/2019 2

Total 3  22

 

 



01/07/2022 10:40 SEI/GOVBA - 00038711679 - Relatório

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=42057081&infr… 12/18

Meta 04 - Ações executadas e seus resultados:

No período do projeto foram realizadas 237 visitas aos Empreendimentos Solidários, sendo que 120 delas atenderam
os Empreendimentos de Economia Solidária já formados e 117 foram voltadas para a articulação de novos
Empreendimentos.

Foram executadas, ao todo, 300 horas de consultoria para coordenação e monitoramento do projeto, que envolve
ações de planejamento e orientação, a elaboração do relatório e uma atividade extra ao trabalho de coordenação.

Para viabilizar as visitas aos EES por parte das dirigentes da ALVA e das agentes contratadas como prestadoras de
serviços, foi realizada a compra de combustível e contratação de serviços de táxi para a realização das atividades
propostas e executadas, já que a maioria das Comunidades onde se encontram os EES não existe transporte público
com horários freqüentes.

Descrição do
Serviço

QUANTIDADE
VISITAS NOME EES

Visita técnica aos
novos EES a serem
financiados – Meta 1

13 novos EES x 4
visitas de preparação
e elaboração do EVE;

13 novos EES x 5
visitas de
acompanhamento
para implantação e
início do negócio.
Total de 13x9=117
visitas

 

Projeto Agricultura Plantando para o
Futuro

Projeto Superação de Bovinocultura

Projeto Beiju de Arara Sabor Quero Mais

Projeto de Polvilho de Jardim Novo

Projeto Beiju Delícias de Arara

Projeto Gotas de Chocolate

Projeto de Revenda de Roupa Araújo

Projeto Bovinocultura do Córrego do
Mutum

Projeto Produtos do Mutum

Projeto AVN – Produtos Personalizados

Projeto Criando Arte

Projeto Arte e Vida

Projeto Artes Carmo

Visita técnica de
acompanhamento e
assessoria aos EES
antigos que estão
contribuindo para o
FRS da ALVA

 

24 EES antigos x 5
visitas técnicas = 120
visitas

Projeto Mãos que Criam

Projeto Camiseteria

Projeto Arte e Vida

Projeto Assentamento 4045

Projeto Criando Arte

Projeto Nutribem

Projeto Costura Artesanato Fashion

Projeto Delicatessé Mãe e Filha

Projeto Mundo da Imaginação
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Projeto Ponto do Artesanato

Projeto Produção de Cachorro quente

Projeto Belas Laços

Projeto Lanchonete Baía dos Anjos

Projeto Cantinho de Maria

Projeto Horta Comunitária Sabor Saudável

Projeto Caldaria

Projeto Pão Caseiro de Jucuruçu

Projeto Caldaria Baía dos Anjos

Projeto Facção de roupa

Projeto de Joias Nova América

Projeto de Pão Caseiro Jardim das Flores

Projeto Pães e bolos França

Projeto Sublime – Produtos Personalizados

Projeto Horta Comunitária de Nova Alegria

Coordenação e
Monitoramento

3 horas técnicas por
semana x 100
semanas = 300 horas

Projeto Ponto do Artesanato

Projeto Artes Carmo

Projeto Mundo da Imaginação

Projeto Mãos que Criam

Projeto Camiseteria

Projeto Arte e Vida

 

Dez (10) dos novos grupos apoiados foram financiados com recursos da SETRE, outros três (03) com recursos
captados pela ALVA no seu Fundo Rotativo Solidário, sendo recurso de contrapartida. Dos três (03)
Empreendimentos captados com recursos da ALVA, um (01) é novo e os outros dois (02) são antigos. Como estes
dois (02)  empreendimentos necessitavam de apoio, a ALVA utilizou da contrapartida para ajudá-los e, por isso, eles
aparecem tanto na relação de Empreendimentos antigos quanto novos.

Na época de elaboração do projeto para concorrer ao edita 003/2018, a Associação contava com 24 (vinte e quatro)
Empreendimentos. Após a chegada do recurso, 12 (doze) desses Empreendimentos já não aceitavam mais as visitas da
ALVA e nem participavam mais dos eventos realizados por esta Instituição. Diante dessa situação, a Diretória da
Alva, juntamente, com os grupos dialogaram sobre a permanência deles com respaldo, de fato, na economia Solidária.
Os empreendimentos desistentes foram:

Projeto Lanchonete Baía dos Anjos

Projeto Cantinho de Maria

Projeto Horta Comunitária Sabor Saudável

Projeto Caldaria
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Projeto Pão Caseiro de Jucuruçu

Projeto Caldaria Baía dos Anjos

Projeto Facção de roupa

Projeto de Joias Nova América

Projeto de Pão Caseiro Jardim das Flores

Projeto Pães e bolos França

Projeto Sublime – Produtos Personalizados

Projeto Horta Comunitária de Nova Alegria

Segue, abaixo, Quadro Descritivo:

 

Meta 05 - Ações executadas e seus resultados:

Para garantir a boa gestão do Projeto, a ALVA contou com a parceria da Rede Vencer Juntos para apoia-la na captação
de outros recursos e prestação de assessoria na gestão do Projeto. Também continuará disponibilizando o Sistema de
Monitoramento assim como todos os manuais metodológicos do Programa Vencer Juntos.

As integrantes da equipe técnica contratada no passado continuaram prestando alguns serviços como voluntárias,
ajudando a diretoria da ALVA na coordenação e gestão do Projeto. Alguns serviços essenciais de gestão, coordenação
e apoio administrativos foram contratados pela ALVA em regime de prestação de serviço.

 

c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

Depreende-se da análise das ações realizadas pela ALVA que a execução do projeto impactou de forma positiva na
vida das pessoas beneficiadas, promovendo qualidade de vida, proporcionando mais renda, facilidade em aumentar a
produção, promovendo o verdadeiro sentido da Economia Solidária. Devido a crise econômica intensa gerada pela
pandemia, os grupos ficaram mais acolhedores, realizando o trabalho entre as famílias com troca de mão-de-obra.

Outro impacto que merece destaque é o relato dos membros de um grupo que adquiriu uma máquina para ensacar
alimento para o gado. Antes eles sofriam com a escassez de pasto que alimenta o gado na estação fria, com a
aquisição da máquina de  ensacar o capim, eles puderam armazenar, com antecedência, para alimentar o gado na
estação fria, evitando gasto de 30% da economia familiar e, ainda, puderam ajudar outros associados que não
possuem esse tipo de máquina. Além de outros benefícios, também, puderam aumentar a produção e diminuir a
jornada e o tempo de trabalho.

 

d. Outras informações:

O Termo de Colaboração N.º 013/2018 teve seu prazo final prorrogado de ofício até 22 de março de 2021, conforme
publicado no DOE 18/08/2020.

Cabe, ainda, ressaltar que a OSC apresentou, no bojo do relatório de atividades do projeto, fotos e listas de presença
das ações realizadas durante a execução do Plano de Trabalho do projeto.

 

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

Após análise financeira da prestação de contas final, correspondente ao valor total liberado de R$ 199.984,00 (Cento e
noventa e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais), constatou-se nexo de causalidade em sua execução conforme
Relatório Financeiro, documento SEI nº 00034920907.

Anexo a este relatório está o Relatório Técnico de Análise de Prestação de Contas Final.
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6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Em que pese a não realização do , ainda assim, de acordo com o Relatório de Gestão apresentado, a ALVA realizou as
metas estabelecidas no Plano de Trabalho. Ressalto que a Instituição solicitou que o valor destinado as despesas com
o referido Seminário fosse remanejado para a compra de material/equipamento para os empreendimentos que, devido
a pandemia, passavam por dificuldades. Sendo, assim, considero que a referida OSC cumpriu as cláusulas constantes
do Termo de Colaboração nº 013/2018, firmado com a SETRE.

 

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

Os itens relacionados na contrapartida beneficiaram 03(três) empreendimentos e 6 famílias. Desses 03(três), 02(dois)
são grupos já existentes que, devido ao período de pandemia, precisaram de ajuda, sendo eles: Arte e Vida e
Nutribem. E a criação de um novo empreendimento o Gota de Chocolate.

Especificação Descrição detalhada de cada Item
Unidade de

Medida
Quantidade

Valor

Unitário
Valor Total

BENS

TUBO GOTEJ P1 MT 2800 0,26 728,00

TELA SOMBRITE MT 50 10,50 472,44

PULVERIZADOR JACTO UN 1 349,90 314,87

ANCINHO CURVO UN 1 33,90 30,51

CARRO PNEU CAMARA UN 1 124,90 112,40

CABO DUPLEX MT 350 3,91 1.231,50

ENXO. TIPO MACHADINA UN 1 22,90 20,61

MAQUINA DE COSTURA RETA UN 1 3.300 3.300

TELA SOMBREA M 200 8,68 1.700,00

AR CONDICIONADO UN 1 1.699,00 1.699,00

BATEDEIRA PLANETARIA UN 1 459,90 459,90

     

  Sub total de bens 10.069,23

SERVIÇOS      
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  Sub total de serviços  

 Total Geral     10.069,23

       

 

8. TRANSPARÊNCIA

A ALVA tem grupos nas redes sociais como whatsapp e facebook, as informações também foram divulgadas via
convite impresso.

 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Não houve notificação de órgãos de controle.

 

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

Não houve manifestação da Ouvidoria Geral do Estado

 

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

Não há glosa no período.

 

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA

O encerramento da parceria se deu em 22 de março de 2021.

 

13. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA

 

RESPONSÁVEL: Izabel Cristina Ângelo dos Santos

1. RECOMENDAÇÕES 2. AÇÕES 3. PRAZOS DE
CONCLUSÃO 4. STATUS 5. JUSTIFICATIVAS

1. Infelizmente não
ocorreu devido a
pandemia. O intuito
era fazer uma
avaliação geral do
projeto. Com o fim do
projeto a ALVA buscou
recursos para num
momento oportuno
realizar esse evento
com todos

Seminário de
enceramento

Até 22/03/2021 (  ) Concluído

(  ) Em
andamento, no
prazo

(  ) Em
andamento,
atrasado

( x )Paralisado

Infelizmente não ocorreu
devido a pandemia
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empreendimentos
beneficiados com
recurso do projeto

2. Avaliamos que as
visitas aos
empreendimentos
poderiam ser feitas
com mais dinamismo,
com mais tempo. Com
a pandemia as visitas
eram mais curtas, as
famílias estavam
receosos e muitas
visitas eram virtuais.
Todas as visitas foram
realizadas da melhor
forma.

A ALVA busca novas
parcerias para a continuação
dos acompanhamentos desses
empreendimentos

 Até 22/03/2021

(x  ) Concluído

(  ) Em
andamento, no
prazo

(  ) Em
andamento,
atrasado

( )Paralisado

 

Nota explicativa: 

1. Sugestão de melhoria que originou a Ação, que visa ao aprimoramento da parceria.
2. Ações que serão realizadas para alcançar a melhoria recomendada.
3. Prazo de cumprimento de cada ação.
4. Em que situação encontra-se a ação.
5. Justifica o status da ação quando esta se encontra atrasada ou paralisada.

 

14. RECOMENDAÇÕES

Reitera, por cautela, que a recomendação apontada no Oficio Diligência nº 049/2021/DIFIN de análise da Prestação
de Contas Final, seguindo as orientações da Instrução Normativa nº 018/2019 e de acordo com as recomendações da
Diretoria Financeira desta Secretaria foram todas atendidas.

É válido ressaltar que foi acordado no Plano de Trabalho a participação da ALVA em 02(dois) eventos do Fórum
Baiano, porém, como as passagens estavam acima do valor orçado no Projeto, só foi possível a participação, apenas,
em 01 evento.

Ademais, cumpre salientar que devido a Pandemia da Covid-19, por medidas de segurança, a ALVA não realizou o
Seminário de Encerramento. Ressalto que a Instituição solicitou que o valor destinado as despesas com o referido
Seminário fosse remanejado para a compra de material/equipamento para os empreendimentos que, devido a
pandemia, passavam por dificuldades.

15. CONCLUSÃO

Das informações prestadas no relatório apresentado pela ALVA, bem como da visita técnica in loco, restou
demonstrado que a mesma implementou ações, promovendo o fortalecimento e desenvolvimento das finanças
solidárias dos EES do Território do Extremo Sul da Bahia.

Ademais, a OSC está proporcionou a capacitação de parceiros e beneficiários, além de promover a articulação de
novos EES para fortalecimento da Rede de Economia Solidária no Extremo Sul.

Os documentos apresentados demonstram que as metas e atividades foram executadas, cumprindo, dessa forma, o
objeto do Termo de Colaboração nº 013/2018.
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Registro, ainda, que a ALVA atendeu a todas as recomendações propostas no Oficio Diligência nº 049/2021/DIFIN de
análise da Prestação de Contas emitido pela Diretoria Financeira.

Diante do exposto, em que pese a não realização do Seminário de Encerramento, por causa da pandemia, e levando-se
em consideração todas as técnicas utilizadas no monitoramento e avaliação, inclusive visita técnica e análise do
relatório e documentação apresentados, constata-se que a Associação Lutar pela Vida em Abundância – ALVA está
regular na implementação, execução e gestão do projeto do Edital nº 003/2018.

 

16. ANEXOS

I – Fotos

II –

III – Listas de Presença

IV – Pesquisa de Satisfação

 

Salvador, 26 de agosto de 2021.

 

 

_____________________________________

José Paulo Crisóstomo Ferreira

Gestor da Parceria

Documento assinado eletronicamente por José Paulo Crisóstomo Ferreira, Coordenador I, em 16/11/2021, às
16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de
30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00038711679 e o
código CRC 071FBFB5.

Referência: Processo nº 021.2141.2021.0002280-13 SEI nº 00038711679

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

