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

3º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO N.º 007/2020

OSC CENTRO DE ESTUDOS E MEMÓRIA DA JUVENTUDE

PERÍODO: 19/09/21  A 18/02/2022

 1. INTRODUÇÃO
 
O presente Relatório, referente ao período de 19/09/2021 a 18/02/2022, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na
execução das atividades pactuadas no Termo de Fomento nº. 007/2020 (documento 00045342006), celebrado entre a Organização da Sociedade Civil
Centro de Estudos e Memória da Juventude - CEMJ e esta Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE.
A responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora Jessevanda Galvino de Almeida, designada para
desempenhar a função de Gestora da Parceria, através da Portaria n.º 089, de 10/12/2021 (documento SEI 00050155299).
A Comissão de Monitoramento e Avaliação , designada através da Portaria n.º 047, de 17/09/2020, e alterações através das Portarias 055/2022,
063/2022, 070/2022 e 097/2022 (documento SEI 00050154601), composta pelos seguintes membros:  Andricele Milene Santos dos Reis - matrícula n.º
92.007.757; Mônica Oliveira de Carvalho Pinho - matrícula n.º 92.002293; Ivana Maria Valle Souza Almeida - matrícula n.º 21.220.863; Anelize Barbosa dos
Santos - matrícula n.º  21.615.284; Daiane Santos de Jesus - matrícula n.º 21.649.348;  Marcos Paulo dos Santos Santana - matrícula n.º 21.453.501; Cintia
Gois Moreira - matricula  92.080.615, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este
Relatório.
Será utilizado para cumprimento dos procedimentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação o apoio técnico da servidora Cintia Gois Moreira,
matrícula n.º  92.080.615, Técnica de Nível Superior, contratada pelo Regime Especial de Direito Administrativo - REDA.
 
 
2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA
 

Instrumento da Parceria: Termo de Fomento n.º 007/2020

Objeto da Parceria: Execução do Projeto "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente".

Vigência: 18/09/2020 a 17/03/2022

 

Conforme previsto no Cronograma de Desembolso estabelecido (página 34 do documento SEI 00045342006),  foram transferidos valores, pela
Administração Pública, em duas parcelas que seguem demonstradas na tabela infra, totalizando o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais).

VALOR TOTAL DA PARCERIA:  R$ 250.000,00

N.º DA PARCELA
REPASSE PREVISTO REPASSE REALIZADO

DATA VALOR DATA VALOR

1ª 1º  Mês R$ 142.500,00 20/10/2020 R$ 142.500,00

2ª 3º  Mês R$ 107.500,00 18/12/2020 R$ 107.500,00

 TOTAL R$ 250.000,00 TOTAL R$ 250.000,00

NOTA 1: A OSC Celebrante recebeu recurso referente à primeira parcela, do Termo de Fomento n.º 007/2020, conforme Cronograma de Desembolso, por
meio da Nota de Ordem Bancária - NOB n.º 21101.0005.20.0000794-3 (documento SEI  00036227894) emitida em 20/10/2020, no valor de R$142.500,00
(cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais). 
NOTA 2: A OSC Celebrante recebeu o recurso referente à segunda parcela, do Termo de Fomento n.º 007/2020, conforme Cronograma de Desembolso,
por meio da Notas de Ordem Bancária - NOB n.º 21101.0005.20.0001071-5 (documento SEI 00036228009) emitida em 18/12/2020, no  o valor de R$
107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais).  
 

ALTERAÇÕES DA PARCERIA

INSTRUMENTO OBJETO VIGÊNCIA VALOR TOTAL

1º Termo Aditivo  (documento
SEI 00045347728)

fica prorrogado o prazo de vigência por 180 (cento e
oitenta) dias, com efeitos iniciais a partir de 18/09/2021,
que passa a vigorar com as alterações fixadas no Anexo
Único. Da Ratificação. Ficam ratificadas as demais
cláusulas e condições que não foram modificadas. 

fica prorrogado o prazo de
vigência por 180 (cento e
oitenta) dias, com efeitos
iniciais a partir de 18/09/2021

Sem acréscimo de valor.

 
 
3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
 
Nome da OSC: Centro de Estudos e Memória da Juventude 
CNPJ:56.096.092/0001-00
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Representante: Euzébio Jorge da Silveira de Sousa
Telefone de Contato: (11) 96651-5068
E-mail: cemj@cemj.org.br / euzebiocemj@gmail.com / marcospaulo.cemj@gmail.com 
 
 
4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO
 
A execução do Projeto "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente" constitui o objeto da parceria firmada, por meio do Termo de Fomento
n.º 007/2020, entre o Governo do Estado da Bahia (através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE) e a Organização da Sociedade
Civil Centro de Estudos e Memória da Juventude – CEMJ. A execução do Projeto conta com o montante de recursos no valor total de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), financiado pelo Fundo de Promoção do Trabalho Decente – FUNTRAD e repassado, em duas parcelas, pela SETRE para a
OSC Celebrante CEMJ. No que se refere ao prazo de realização da Parceria, a vigência inicial (contada a partir da data de assinatura do Termo de Fomento
n.º 007/2020) foi de 12 (doze) meses,  com início em 18/09/2020. Em virtude de dificuldades de operacionalização, apresentadas pela OSC Celebrante,
houve dilatação no prazo de vigência e ajustes nas estratégias de execução, através da pactuação do Primeiro  Termo Aditivo (documento
SEI 00045347728). Desse modo, a data final da parceria foi deslocada para 17/03/2022. Cumpre destacar que segue em  tratativas  (processo SEI
021.2141.2022.0000918-17) o estabelecimento de  Segundo Termo Aditivo.  
A elaboração do Plano de Trabalho, do Projeto em análise, foi baseada nos apontamentos  do Plano Plurianual 2016- 2019, por meio do Programa 308
(Inclusão Socioprodutiva e Mundo do Trabalho); Compromisso 004 (Disseminar o Trabalho Decente como prevenção à precarização do trabalho e das
relações e condições de trabalho); Metas 001 (Ampliar o número de participantes em ações de disseminação do Trabalho Decente) e  002 (Ampliar o
número de projetos, estudos e pesquisas associados ao menos a um dos eixos do Trabalho Decente);  Iniciativa 001 (Apoiar técnica e financeiramente
projetos que envolvam os eixos do Trabalho Decente).
De acordo com o Plano de Trabalho, apresentado pela OSC CEMJ, a parceria ajustada tem por objetivo capacitar 1000 (mil) jovens trabalhadoras(es)
residentes na Bahia e vinculados ao movimento sindical e outros movimentos sociais juvenis do estado da Bahia.  Para tanto, está sendo ofertado Curso de
160 horas, em ambiente de aprendizagem remota e com disciplinas referenciando  conteúdos  da Agenda Bahia do Trabalho Decente. Frisa-se ainda que,
conforme  consta no Plano de Trabalho, a  composição do público  do Curso teve atenção à  captação de mulheres, negros, pessoas LGBT e pessoas com
deficiência.
Mediante a execução do Projeto "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente," a parceria estabelecida se propõe a  tornar os(as)
beneficiários(as) aptos(as) a participarem criticamente das estratégias locais de formulação, monitoramento, acompanhamento, avaliação de políticas
públicas e programas compatíveis com a Agenda Bahia do Trabalho Decente. A formação também buscará incentivar o associativismo juvenil, apoiando a
modelagem e implementação de iniciativas de geração de renda e trabalho decente nos diferentes territórios.
Ao término da execução da ação, são esperados os seguintes resultados: a certificação de pelo menos 800 (oitocentos) participantes e que o(a) jovem
certificado(a) amplie e aprofunde seus conhecimentos em torno dos temas relacionados ao mundo do trabalho e sua interface com as juventudes, bem
como sobre as questões relativas à Agenda Bahia do Trabalho Decente, de forma a demonstrar-se preparado(a) para debater e formular iniciativas neste
campo, como também criar projetos individuais e colaborativos de trabalho, com perspectiva empreendedora e ocupar espaços de articulação e
representação política, social e comunitária demonstrando engajamento com a melhoria das condições de vida de seu território.
 
 
5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A rotina do processo de monitoramento e avaliação consta no Plano de Monitoramento e Avaliação  (documento SEI 00028495832), elaborado pela Gestora
de Parceria. E em atendimento ao referido Plano, está em curso a aplicação de Pesquisa de Satisfação, junto as/aos beneficiárias(os) do
Projeto Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente.
 
5.2 REUNIÕES DE MONITORAMENTO
 
As Reuniões de Monitoramento, conforme descrito no Plano de Monitoramento, têm ocorrido em ambiente virtual e os acontecimentos são registrados em
documentos resumidos (documento SEI 00053496747). Frisa-se que que as reuniões de monitoramento têm acontecido em ambiente virtual, pois,
considerando o distanciamento necessário no contexto de pandemia, procurou-se utilizar de ferramentas de comunicação adequadas e acessíveis para
todas as partes envolvidas na parceria.
 
Abaixo segue quadro demonstrativo contendo as duas reuniões virtuais  realizadas, no período:
 

QUADRO 1 – REUNIÕES DE MONITORAMENTO

N.º EVENTO DATA E
HORA SALA VIRTUAL PARTICIPANTES P A U T A S

5 Reunião de
Monitoramento

26/11/2021 às
14 h

https://meet.jit.si/5Reuniao_CEMJTF007_2020_26nov2021
 

Coordenadora
Técnica da
CORTRAD / SETRE,
Supervisora Técnica
do Projeto / SETRE,  
Representante legal
da OSC Celebrante e
equipe.

1) Apresentação das
ações de finalização do
Projeto “Capacitação de
Jovens Ativistas pelo
Trabalho Decente”.
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6 Reunião de
Monitoramento

08/02/2022 às
14 h

https://meet.jit.si/6ReuniaoMonitoramento_07fev22_CEMJ_TF0072020
 

Gestora de Parceria /
SETRE,   Supervisora
Técnica do Projeto /
SETRE,
Representante legal
da OSC Celebrante e
equipe.

1) Apresentação das
ações finalização do
Projeto “Capacitação de
Jovens Ativistas pelo
Trabalho Decente”; 
2)  Tratativas acerca de
solicitação de segundo
Termo Aditivo ao TF n.º
007/2020; 
3)  Certificação das(os)
beneficiárias(os) do
Projeto.
 

 

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.
 
a. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas
 

QUADRO 2 -  INDICADORES, METAS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

PLANEJAMENTO
DO PROJETO
"CAPACITAÇÃO DE JOVENS
ATIVISTAS PELO TRABALHO
DECENTE"

INDICADOR UNIDADE MEIO DE
VERIFICAÇÃO

QUANTIDADE META 2020/2022

MÊS
1

MÊS
2

MÊS
3

MÊS
4

MÊS
5

MÊS
6

MÊS
7

MÊS
8

MÊS
9

MÊS
10

OBJETIVO
DA
PARCERIA

Capacitar jovens
trabalhadores do
movimento
sindical e/ou
outros
movimentos
sociais juvenis do
Estado da Bahia
em um curso
de 160 horas,
com foco na
Agenda Bahia do
Trabalho
Decente. 

Indicador 1:
Quantidade de
Jovens inscritos

Pessoas

Lista de
Inscritos
enviada à
SETRE

- - - - - - - - - -

Indicador 2:
Quantidade de
jovens formados

Pessoas

Lista de 
certificações
enviada à
SETRE

- - - - - - - - - -

Ação 1: 
Planejamento e
preparação das
atividades do
curso:
Elaboração  da
grade de
disciplinas, a
partir do diálogo
com
organizações do
movimento
sindical e/ou
outros
movimentos
juvenis com
atuação no
estado da Bahia,
elaboração das
ementas das
disciplinas,
finalização da
grade do curso,
elaboração do

Indicador 3:
Desenvolvimento
da plataforma

Plataforma

Cópia das
páginas da
Plataforma
enviada à
SETRE

- - - - - - - - - 1

Indicador 4:
Desenvolvimento
das Ementas

Ementas

Cópia das
Ementas
enviada à
SETRE

- - 1 - - - - - - -

Indicador 5:
Elaboração do
material didático

Material
Didático

Cópia do
Material
didático
enviado à
SETRE

- - - - - - - - - 1
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AÇÕES 
 
 
 
 
 
 

material didático
 
 
 

Indicador 6:
Elaboração da
grade de
disciplinas

Grade de
Disciplinas

Cópia da
Grade do curso
enviada à
SETRE

- - 1 - - - - - - -

Ação 2:
Mobilização, em
parcerias com
organizações
sindicais e/ou
outros
movimentos
sociais com
atuação na
juventude, a fim
de captar e
inscrever os
jovens
interessados.
 

Indicador 7:
Número de
Entidades
parceiras 

Parceiras 

Declaração
das entidades
e registro de
imagem das
reuniões. 

2 4 4 - - - - - - -

Indicador 8:
Quantidade de
postagens em
sites ou redes
sociais de
mídias,
movimentos
sociais ou
organizações
públicas no
Estado da Bahia.

Postagens
/anúncios

Cópia das
postagens
enviada à
SETRE

- - - - - - - 2 2 4

Ação 3:
Realização do
Curso Online
“Capacitação de
Jovens Ativistas
pelo Trabalho
Decente”, com
carga horária de
160h:
Disponibilizar
conteúdos
multimídias e
acompanhamento
da evolução dos
participantes. 

Indicador 9:
Participação dos
inscritos

Curso

Listas de
participação e
registro de
imagens das
interações dos
participantes, e
relatório final
do curso
enviados à
SETRE

- - - - - - - - - -

Nota 3:  Levando em conta que a maior parte das metas já foram alcançadas, a OSC entregou breve descritivo (pág. 07 e 08, documento SEI 00053248494)
 das realizações em curso para certificação das(os) beneficiárias(os). O relatório de execução do objeto será apresentado posteriormente e abrangendo todo
o período de execução até o acréscimo de prazo pleiteado  através do Aditivo que está em tramitação (processo SEI 021.2141.2022.0000918-17).
Nota 4: A análise  do cumprimento de meta considerou os ajustes do Primeiro Termo Aditivo (documento SEI 00045347728), bem como o período (19/09/21
a 18/02/2022) de referência  abordado por este Relatório Técnico de Monitoramento. 
Nota 5: Considerando as dificuldades operacionais para conclusão do Curso Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente, segue em curso
tratativas para ajuste do Plano de Trabalho (processo  SEI 021.2141.2022.0000918-17).
 
b. Análise das ações realizadas e do cumprimento da meta 
A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:
 
Objetivo da Parceria - Capacitar jovens trabalhadores do movimento sindical e/ou outros movimentos sociais juvenis do estado da Bahia em um curso
de 160 horas, com foco na Agenda Bahia do Trabalho Decente.

Indicador 1 - Quantidade de Jovens inscritos:  Conforme explanado no relatório de execução do objeto (pág.: 07, documento SEI 00036934405) e
demonstrado em lista de inscritos (documento SEI 00036935157), foi realizada a inscrição de 1.431 (mil quatrocentos e trinta e um) jovens. Salienta-se
que, da análise documental realizada, observou-se que o resultado de 1.431 (mil quatrocentos e trinta e um) inscritos aponta excedente de 
cumprimento da meta em 43,1%, pois   1000 (mil) jovens inscritos(as) é o quantitativo estabelecido (no Plano de Trabalho (pág.: 09, documento
SEI 00036227164)) para o "Curso Online Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente”. 
Indicador 2 - Quantidade de jovens formados:  Considerando as dificuldades apontadas pela  OSC para conclusão da ação, está em tramitação
tratativas (processo SEI 021.2141.2022.0000918-17) para ajustes no Plano de Trabalho. Dessa maneira, a documentação comprobatória de
cumprimento da meta  será apresentada no próximo relatório.

 
Ação 1 – Planejamento e preparação das atividades do curso: Elaboração da grade de disciplinas, a partir do diálogo com organizações do movimento
sindical e/ou outros movimentos juvenis com atuação no estado da Bahia, elaboração das ementas das disciplinas, finalização da grade do curso,
elaboração do material didático.
 

Indicador 3 - Desenvolvimento da plataforma:  A Entidade entregou cópia de páginas da plataforma (documentos
SEI 00038853131 e 00037039200) e link para acesso à plataforma  do Curso (pág.: 07, documento SEI 00036934405).  Destaca-se ainda que nas
atividades de monitoramento foi verificada a  plataforma (documento SEI 00053496749)  criada para o Curso.  Desse modo, restou demonstrado que o
indicador 3 foi realizado. 
Indicador 4 - Desenvolvimento das Ementas: Após verificação na  documentação comprobatória entregue  (documentos
SEI 00037039200 e 00029058231 (página 10 a 31)), constatou-se que as ementas foram apresentadas.
Indicador 5 - Elaboração do material didático:  Destaca-se que no Ofício n.º 014/2021 (página 02, documento SEI  00031489860) consta solicitação
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da OSC Executora para ajuste na forma de apresentação do material didático do Curso e tal ajuste consta no Plano de Trabalho do 1º Aditivo (página
23 a 27, documento SEI 00036227164). No que se refere a  realização do indicador 5, informa-se que a Executora  entregou documentação
demonstrando o material didático (roteiro, vídeos, conteúdo, outros)  disponibilizado na Plataforma do Curso as(aos) beneficiárias(os). Assim,
observou-se que a cópia do material didático foi apresentada e  o indicador 5 foi realizado.
Indicador 6 - Elaboração da grade de disciplinas:  O CEMJ encaminhou cópia da Grade do curso  (pág.: 05 a 07 e 10 a 31 do documento
SEI  00029058231 e documento 00037039200). Dessa maneira, entende-se que o indicador 6 foi cumprido. 

 
Ação 2 – Mobilização, em parcerias com organizações sindicais e/ou outros movimentos sociais com atuação na juventude, a fim de captar e inscrever os
jovens interessados.
 

Indicador 7 - Número de Entidades parceiras: Verificou-se (página 36 a 45, documento SEI 00029058231) apresentação de dez declarações
demonstrando a efetivação das parcerias citadas indicador 7, junto aos  registros fotográficos (pág.: 46 a 49, documento SEI 00029058231) das
reuniões que foram realizadas para diálogo com  Entidades na formação das parcerias.
Indicador 8 -  Quantidade de postagens em sites ou redes sociais de mídias, movimentos sociais ou organizações públicas, no estado da
Bahia: Documentação comprobatória, Incluindo link para acesso as postagens e anúncios, constam nos documentos
SEI 00053496748, 00038684803 e 00038692316 (pág.: 03 a 25). 

 
Ação 3 - Realização do Curso Online “Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente ”, com carga horária de 160 h: Disponibilizar conteúdos
multimídias e acompanhamento da evolução dos participantes.
 

Indicador 9 - Participação dos inscritos:  Salienta-se que em virtude das tratativas para  ajustes no Plano de Trabalho (processo SEI 
021.2141.2022.0000918-17), a entrega da documentação comprobatória de cumprimento da meta acontecerá no próximo relatório.  Não é demais
informar que o acompanhamento das(os) participantes do Curso teve início em agosto de 2021, conforme constante no documento
SEI SEI  00036934602.

 
c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período: 
Reitera-se que para  demonstrar o impacto já proporcionado pelo do Projeto, é necessário informar que em razão de fatos não previstos, existiram
constantes  diálogos entre a SETRE e a OSC para reajustar (documentos SEI 00053496747) o planejamento da Parceria.  Nesses termos, dos resultados já
alcançados com o Projeto "Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente", pode-se mencionar que, na realização das atividades da parceria, o
apoio a OSC Executora de Outras Entidades (organizações sindicais,  movimentos sociais e instituições educacionais de caráter público e privado) tem
contribuído para o fortalecimento dos vínculos entre Universidade, Movimentos Sociais e Poder Público. Quanto a implicação nas(os)
beneficiárias(os), percebeu-se que o Curso Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente (documento SEI 00053496749) incentivou tanto a 
relação desse público com o território quanto o olhar renovado de temáticas já conhecidas.
 
d. Outras informações:
É oportuno informar das comunicações (documento SEI 00053248494) realizadas entre a OSC Celebrante à SETRE, relacionadas as seguintes questões:

Solicitação da OSC para  alteração de prestador de serviço de monitoria no projeto;
Solicitação da OSC para publicação do Projeto através de vídeos curtos nos Stories e Reels do Instagram;
Solicitação da OSC para aprovação de peças publicitárias do Projeto;
Orientação para realização de prestação de contas anual;
Respostas (orientações de documentação, Aditivo, aprovação de peças, outros) da SETRE para as solicitações da Entidade Executora.

 

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas 
É de referir que para o período  de referência (19/09/2021 a 18/02/2022) abordado neste Relatório Técnico de Monitoramento,  há previsão de 
apresentação de prestação de contas anual até 28/02/2022, referente ao exercício financeiro de 2021. Isso porque com a  prorrogação de prazo de vigência
do 1º Termo Aditivo (documento SEI 00045347728), bem como as tratativas para 2º Termo Aditivo (documentos SEI 00053496747 e 00053248494), o
planejamento de comprovação de despesas foi reajustado. Dessa forma, a Executora deverá apresentar documentação de prestação de contas anual (fim
do exercício financeiro de 2021) e, ao encerrar a vigência encaminhará documentação de prestação de contas final.
 
No que se refere a prestação de contas já realizada pela OSC Celebrante, observou-se que o relatório da Diretoria Financeira da
SETRE (documento 00025685882) aponta que  a execução financeira denota regularidade, restando para a próxima parcela comprovação de saldo. Nessa
circunstância,  considerando a comprovação de saldo a realizar  pela OSC até a prestação de contas final, de modo geral, entende-se que
houve demonstração das despesas realizadas e sua relação com a origem do recurso e com a execução do objeto da parceria, bem como sua previsão no
Plano de Trabalho, em conformidade com o § 2º do art. 64, da Lei Federal nº. 13.019/2014. Não é demais destacar que para  prestação de contas realizada
pela OSC, foi emitido Parecer Técnico de Prestação de Contas (documento 00025775571), pela Gestora da Parceria. 
 
 
6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA
Acerca do cumprimento das cláusulas do Termo de Fomento n.º 007/2020 e das  metas do Plano de Trabalho pactuado, notou-se que, conforme explanado
nos Relatórios Técnicos de Monitoramento (documentos SEI  00038788689 e 00029058618)  e nos Relatórios de Execução do Objeto (documento SEI
00036934405 e 00029058231),  o CEMJ  está cumprindo  satisfatoriamente o objeto da Parceria. 
Tratando da análise das realizações   no período de referência (19/09/2021 a 18/02/2022) abordado por este relatório,  destaca-se que as ações do Projeto
Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho Decente  estão em fase de conclusão e,  assim, a partir das atividades monitoramento já realizadas,
constatou-se que as cláusulas do instrumento da parceria estão sendo cumpridas.

 

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA
Não se aplica ao Termo de Fomento n.º 007/2020.
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8. TRANSPARÊNCIA
Em cumprimento as normas de transparência, a SETRE publicou informações e dados relativos à parceria, na Imprensa Oficial do Estado da Bahia
(http://do.ba.gov.br/). Ainda, conforme estabelece o art. 11 da  Lei nº 13.019/2014, a OSC Celebrante tem realizado divulgação da parceria firmada (Termo
de Fomento n.º 007/2020) em seu sítio na internet (https://www.cemj.org.br/) e em mídias e  redes sociais (documento SEI 00053496748). 
 
 
9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 
Não se aplica, pois não há registro de Notificações  no período em análise.
 
 
10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
Não se aplica, pois não há registro de manifestações no período em análise.
 
 
11. APLICAÇÃO DE GLOSAS
Não há glosa no período.
 
 
12. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA
Não há recomendações de ações de melhorias no período em análise.
 
 
13.  RECOMENDAÇÕES
Visando assegurar a correspondência entre o planejamento e a execução do Projeto, a partir das reuniões realizadas com a OSC (documento SEI
00053496747) a SETRE (Gestora de Parceria e Supervisora Técnica) realizou orientações para cumprimento do procedimento de prestação de contas e
para solicitação de 2º Termo Aditivo, ao Termo de Fomento n.º 007/2020.  
 
14. CONCLUSÃO 
Após a análise da documentação comprobatória (encaminhada pelo CEMJ), associada as técnicas de monitoramento e avaliação realizadas pela SETRE,
constatou-se que no período em tela (19/09/2021 a 18/02/2022) a OSC Celebrante atendeu a execução do Projeto “Capacitação de Jovens Ativistas pelo
Trabalho Decente” regularmente e o cumprimento das metas propostas no Plano de Trabalho (documento SEI 00045347728).

 

Salvador(BA), 22 de setembro de 2022.
 
 
Jessevanda Galvino de Almeida
Gestora da Parceria
Matrícula n.º 21.448.622
 
 
Cintia Gois Moreira
Supervisora Técnica 
Matrícula n.º  92.080.615
 

Documento assinado eletronicamente por Jessevanda Galvino de Almeida , Coordenador I, em 26/09/2022, às 15:08, 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 Cintia Gois Moreira, Técnico Nível Superior, em 26/09/2022, às 16:28, 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 autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 00053236242 e o código CRC 22CEA63F.

Referência: Processo nº 021.2123.2022.0001356-20 SEI nº 00053236242
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

ANEXO IX

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

 

1. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:  Termo de Fomento n.º 007/2020

Objeto da Parceria:  Execução do Projeto Capacitação de Jovens Ativistas pelo Trabalho
Decente

Gestora da Parceria: Jessevanda Galvino de Almeida 

Período do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação: 19/09/2021 a 18/02/2022

Vigência da Parceria: 18/09/2020 a 17/03/2022

Órgão ou Entidade da Administração Pública:  Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e
Esporte - SETRE

Organização da Sociedade Civil: Centro de Estudos e Memória da Juventude - CEMJ 

 

2. CONCLUSÃO

Da verificação realizada pela Comissão no Relatório Técnico da Gestora, observou-se no
período avaliado (19/09/2021 a 18/02/2022) o resultado do cumprimento das metas, para
execução do objeto de parceria. Neste sentido, a documentação ora acostada nos autos deste
processo, em especial o 3º Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação (documento
SEI 00053236242) atestam: a descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; a
análise das atividades realizadas e do cumprimento das metas, em razão da execução do
objeto até o período e com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de
Trabalho da OSC; os valores efetivamente transferidos pela Administração Pública e a análise
dos documentos comprobatórios apresentados pela OSC.
Em suma, considerando a análise dos achados, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação,
designada mediante Portaria n.º 047 de 17/09/2020 e alterações posteriores através das
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Portarias 055/2022, 063/2022, 070/2022 e 097/2022 (documento
SEI 00050154601) HOMOLOGA o 3º Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação do
Termo de Fomento n.º 007/2020, elaborado pela Gestora da Parceria.
 
 
Salvador (BA), 12 de dezembro de 2022.
 
 
 

Anelize Barbosa dos Santos

 
Matricula 21.615284
 
 
 
Andricele Milene Santos dos Reis
 
Matrícula n.º 92.007.757
 
 
 
Cintia Gois Moreira
 
Matricula 92.080.615
 
 
 
Daiane Santos de Jesus
 
Matrícula n.º 21.649.348
 
 
 
Ivana Maria Valle Souza Almeida
 
Matricula 21.220. 863
 
 
 

Termo de Homologação - MROSC 00058677649         SEI 021.2123.2022.0001356-20 / pg. 8



Marcos Paulo dos Santos Santana
 
Matrícula n.º 21.453.501
 
 
 
Mônica Oliveira de Carvalho Pinho
 
Matricula 92.002293

 

Documento assinado eletronicamente por Andricele Milene Santos Dos Reis , Técnico Nível Superior,
em 22/12/2022, às 13:49, 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 Cintia Gois Moreira, Técnico Nível Superior, em
22/12/2022, às 14:04, 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 Anelize Barbosa dos Santos , Técnico, em 30/12/2022, às
14:21, 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 Daiane Santos De Jesus , Coordenador, em 13/01/2023, às
08:53, 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 autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00058677649
e o código CRC 17469FAF.

Referência: Processo nº 021.2123.2022.0001356-20 SEI nº 00058677649
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