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1. INTRODUÇÃO

 

O presente Relatório, referente ao período de 01/02/2021 a 21/02/2022, tem como objetivo apresentar a
avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Fomento
n° 009/2020, celebrado entre o Instituto AUÁ de Empreendedorismo Socioambiental e esta Secretaria do
Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a servidora
Mércia de Jesus Porto Barata designada para desempenhar a função de Gestor da Parceria, através da
Portaria nº 050, de 18/09/2020.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 047, de 18/09/2020, composta
pelos seguintes membros: Andricele Milene Santos dos Reis, Mônica Oliveira de Carvalho Pinho, Ivana
Maria Valle Souza Almeida, Anelize Barbosa dos Santos, Daiane Santos de Jesus, Cíntia Gois Moreira e
Marcos Paulo dos Santos Santana 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 Fomento 009/2020

Objeto da Parceria:

Constituição de Rede de Sistematização e Produção de
Conhecimento para o Desenvolvimento Sustentável dos
Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) da BA –
articulação e integração das equipes das Organizações
Sociais que gerem os Centros Públicos de Economia
Solidária (CESOLs) e de Redes Territoriais de EES.

Vigência: 21/09/2020 a 21/02/2022

 

Valor Total da Parceria: 325.000,00

Nº da
Parcela

Repasse Previsto Repasse Realizado
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Data Valor Data Valor

1ª 09/2020 113.750,00 09/10/2020 113.750,00

2ª 03/2021 136.250,0013/04/2021 136.250,00

3ª   09/12/2021 75.000,00

     

TOTAL  250.000,00  325.000,00

 

Alterações da Parceria

Instrumento Objeto Vigência Valor Total

1º Termo Aditivo
Prorrogação de
Vigência por mais 30
dias

21/07/2021 a
21/08/2021  

2º Termo Aditivo

Prorrogação de
Vigência por mais 6
meses e alteração de
valor com acréscimo de
30% no valor global

21/08/2021 a
21/02/2022 75.000,00

 

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Instituto AUÁ de Empreendedorismo Socioambiental

CNPJ: 02.371.608/0001-58

Representante: Gabriel Menezes

Telefone de Contato: (11) 3681-8433 e 95550-7281

E-mail: gabriel.menezes@aua.org.br

 

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

 O objeto da parceria pretende colaborar com a implantação do Eixo Empregos Verdes da Agenda Bahia do
Trabalho Decente, especificamente na sua linha de ação 9, que visa o fomento às cooperativas e associações
da economia solidária na produção e comercialização de produtos ambientalmente sustentáveis.
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A proposta e o plano de trabalho visam assessorar a implantação de uma rede, sistematização e produção de
conhecimento, integrando as equipes dos Centro Públicos de Economia Solidária (CESOLs) e das Redes
Territoriais de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), entre outros atores relevantes, tendo em
vista o fortalecimento dos empreendimentos atendidos por estes órgãos, a ampliação das capacidades e
oportunidades para o desenvolvimento territorial da economia solidária, o aprimoramento das políticas
públicas de fomento à economia solidária na Bahia, bem como a ampliação de sua articulação institucional.

A Rede a ser constituída tem como beneficiários diretos as equipes das 13 Unidades de CESOLs do Estado,
que por sua vez atendem a cerca de 1.200 empreendimentos econômicos solidários, que se articulam nas
Redes Territoriais em todo o estado a Bahia.

 

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 OSC não apresentou pesquisa de satisfação.

Considerando que, conforme plano de trabalho, a vigência inicial do projeto foi de 12 meses, não se aplica a
obrigatoriedade de apresentação de pesquisa de satisfação.

 

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

O monitoramento da execução das metas do objeto de parceria foi realizado através da participação em
reuniões e oficinas de forma online.

Foram realizadas duas reuniões on-line de alinhamento para elaboração das oficinas nos dias 22 e
29/09/2020 e uma oficina de planejamento participativo no dia 19/11/2020 com a participação da Gestora de
Parceria Mércia de Jesus Porto e do Superintendente de Economia Solidária Sr. Milton Barbosa.

 

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:

 

 

 

Planejamento do Projeto /
Atividade

 

 

 

Indicador

 

 

 

Unidade

 

 

 

Meio de
Verificação

  

 

P

 

R

 

%
 

 Colaborar com a
implantação do
Eixo Empregos

Indicador 1:  
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OBJETIVO
DA
PARCERIA

Verdes da
Agenda Bahia do
Trabalho
Decente,
especificamente
na sua linha de

ação 9, que visa o
fomento às

Rede de
Produção de
Conhecimento
aplicado ao
fomento da
economia
solidária da
Bahia

 

1

 

 

 

Relatório

1 1 100%

cooperativas e
associações da     

economia
solidária na 
produção,

    

comercialização   
de   produtos     

ambientalmente
sustentáveis.     

AÇÃO

 

A1

Sensibilizar e
mobilizar os
atores para
integrarem a
Rede, por meio
da oficina e
fórum digital.

Indicador 2:

Integrante da
rede.

 

1

Cadastro de
membros
em formato
de planilha
eletrônica

1
 

1
100%  

 

Coordenar e
sistematizar o
diálogo
deliberativo entre
os atores que
integrarem a
Rede.

Indicador 3:

Fórum de
debates digital

 

1

Documento
de Criação
da Rede e
Plano de
Trabalho
para
Implantação
da Rede

 

 

1

 

 

1

 

 

100%

 

A2  

Indicador 4:

Oficina
deliberativa de
Rede

1  
 

1

 

2

 

200%
 

  Indicador 5:

Comitê Gestor
da Rede

1  

Ata de
eleição e
posse

 

1

  

100%
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A3

 

 

 

Elaborar
subsídios técnicos
para a
estruturação e
funcionamento da
Rede.

Indicador 6:

Subsídios
técnicos ou
metodológicos
definidos a
partir do
Plano de
Trabalho da
Rede

 

5

 

 

Relatórios

 

1

 

1

 

100%
 

Indicador 7:

Grupos de
Trabalho da
Rede

 

3

 

 

Relatórios

3 3 100%  

 

A4

 

Assessorar o
comitê gestor da
Rede nas suas
atribuições.

Indicador 8:

Reuniões do
Comitê Gestor
com subsídios
técnicos
elaborados

 

   10

Relatórios
trimestrais
agrupados
os subsídios
elaborados

 

10

 

20

 

200%
 

  
Indicador 9:

Projeto de
Publicação

1
 

Relatórios

 

1

 

0

 

100%
 

 

 

 

A5

Estimular a
sistematização do
conhecimento
produzido no
âmbito da ação
pública de
economia
solidária da
Bahia. Essas
atividades podem
ser realizadas por
meios digitais
enquanto se
mantiverem as
restrições
sanitárias.

Indicador 10:

Edital de
chamada de
artigos dos
membros da
Rede
publicado e
divulgado por
meio digital

 

 

1

 

 

Edital
publicado
por meios
digitais

1 1 100%  

Indicador 11:

Artigos de
membros da
Rede
revisados e

 

1
Relatório 5 5 100%

 

  prontos para
editoração   
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A6

Realizar
atividades
formativas e

oficinas técnicas
para um totoal de
150 pessoas
integradas da
Rede.

Indicador 12:

Oficinas
técnicas ou
formativas

 

4

 

Relatórios
com
registro de
presença

 

4

 

3

 

95%

 

   Soma dos percentuais de alcance das
metas por periodo.   

Desempenho por periodo   

 

 

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

 

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho:

Ação 1 –

Sensibilizar e mobilizar os atores para integrarem a Rede, por meio de oficina e fórum digital.

Indicador:

Indicador 2: Integrantes da Rede

Conforme verificado no relatório da OSC, documento SEI nº 00027532127, do processo SEI n°
021.2141.2021.0000525-60, foi realizada a Oficina de Sensibilização, por meio virtual, no dia 2 de outubro
de 2020 no link: https://meet.google.com/ekt-yzqi-ppt .

A Oficina foi preparada a partir de duas reuniões de alinhamento com o Superintendente da Superintendência
de Economia Solidária e Cooperativismo da Bahia (Sesol) e os Coordenadores de Assistência Técnica e
Inclusão Socioprodutiva (Catis) e de Inovação e Fomento (Cofes), realizadas nos dias 22 e 29 de setembro de
2020, comprovado no relatório n° 00027531508.

Como subsídio foi elaborado um texto-base para discussão na Oficina e foi preparado uma apresentação do
texto-base. Participaram da Oficina membros das equipes da Sesol e dos Centros Públicos de Economia
Solidária da Bahia (Cesols), além de presidentes das Organizações Sociais (OSs) gestoras desses Centros e
da equipe técnica responsável pelo projeto. O objetivo da Oficina era sensibilizar e mobilizar os atores para
integrarem a Rede, discutindo o processo de sua construção, que deverá ser participativo e em autogestão.
Foi a atividade inaugural do projeto, que também atualizou a análise de contexto para a implantação da Rede
e alinhou as expectativas e passos seguintes do processo.

Outra atividade foi a realização do cadastro preliminar de participantes da Rede, que será ampliado e
alimentado com novos integrantes durante toda a execução do projeto.

Esta meta foi cumprida com a participação de 37 pessoas e foi reforçada na rodada de mapeamento com os
13 Centros Públicos.

 

https://meet.google.com/ekt-yzqi-ppt
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Meta cumprimda satisfatoriamente.

 

Ação 2 –

Coordenar e sistematizar o diálogo deliberativo entre os atores que integrarem a Rede.

 

Indicadores:

Indicador 3 - Fórum de debates digital

Indicador 4 – Oficina deliberativa da Rede

 Indicador 5 – Comitê Gestor da Rede

 

Conforme plano de trabalho da OSC, essa meta é o diálogo deliberativo para tomada de decisões sobre a
concepção, objetivos e todos os demais pontos relativos à criação da rede e elaborar o plano de ação para sua
implantação. Esse diálogo também integra ao fórum digital (atividade 2.2) para aprofundar as discussões
preparatórias ao processo deliberativo, tendo como referência o documento-base (atividade 2.1), e a oficina
de planejamento participativo em si (atividade 2.5). Esta ação foi desenvolvida no decorrer da execução até o
momento perpassando as diversas atividades realizadas e que está descrita nos relatórios da OSC que
acompanham os anexos do processo SEI n° 021.2141.2021.0000525-60.

 

A oficina de planejamento participativo foi realizada nos dias 19/11/2020 e 07/12/2020 conforme relatório
com registro fotográfico, documento SEI n°  00027531508.

Meta cumprinda satisfatóriamente.

 

Ação 3 –

Elaborar subsídios técnicos para a estruturação e funcionamento da Rede

 

Indicadores:

Indicador 6 - Subsídios técnicos ou metodológicos definidos a partir do Plano de Trabalho da Rede.

Indicador 7 – Grupos de trabalho da Rede

 

Conforme plano de trabalho, está prevista nessa meta a elaboração de 5 documentos a partir das demandas
geradas pelo planejamento participativo da rede. De acordo com o relatório de execusão do objeto
apresentado pela OSC, o relatório nº 00047887196 do processo SEI n°021.2141.2022.0002653-19 foram
realizados os seguintes subsídios:

Entrevistas com Centros Públicos de Economia Solidária
Rede CESOL – plataforma digital e comercialização
Municipalização das Políticas Públicas de Economia Solidária para o Desenvolvimento Local e
Territorial no Estado da Bahia
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Organização e Gestão da Rede Ecosol Ba
Conteúdos para Elaboração do Portal da Rede Ecosol Ba

 

Meta cumprinda satisfatóriamente.

                        

Ação 4 –

Assessorar o comitê gestor da Rede nas suas atribuições

 

Indicador:

Indicador 8 – Reuniões do Comitê com subsídios técnicos elaborados

 

Conforme relatório de execução do objeto, foram realizadas 20 reuniões, 10 a mais do que o previsto no
plano de trabalho.

 

Meta cumprinda satisfatóriamente.

 

Ação 5 –

Estimular a sistematização do conhecimento produzido no âmbito da ação pública de economia solidária da
Bahia.

 

Indicadores:

Indicador 9 – Projeto de Publicação

Indicador 10 – Edital de chamada de artigos dos membros da Rede publicado e divulgado por meio digital.

Indicador 11 - Artigos de membros da Rede revisados e prontos para editoração

 

Conforme relatório de execução do objeto, o projeto foi entregue à Sesol e à Rede, o edital foi lançado em
01/05/2021 e os artigos foram entregues à Setre.

 

Meta cumprinda satisfatóriamente.

 

Ação 6 –

Realizar atividades formativas e oficinas técnicas para um total de 150 pessoas integrantes da Rede.
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Indicador:

Indicador 12 – Oficinas técnicas ou formativas.

 

Foram realizadas 3 oficinas.  A quarta oficina prevista em plano de trabalho foi substituida pela discussão da
revisão do planejamento das atividades para 2011/2022.

 

Meta cumprinda satisfatóriamente.

 

As comprovações das metas podem ser observadas nos relatórios acostados ao processo SEI n°
021.2141.2022.0002653-19, nos quais constam os registros fotográficos e listas de casdastro e frequência das
oficinas realizadas.

 

 

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

 

Além do debate em volto a constituição da Rede, que tem tido muita receptividade por parte das equipes dos
CESOLs, também tem sido momentos de formação junto aos participantes e equipes dos Centros Públicos.

 

 

d. Outras informações:

 

O projeto não prevê aquisição de bens.

 

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

 

A OSC apresentou extratos bancários, comprovantes de transferências bancárias e notas fiscais para
comprovação de pagamentos, conforme documento nº 00047874844.

 

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

 

A OSC cumpriu as cláusulas do instrumento da parceria de forma satisfatória.
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7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

 

Não se Aplica

 

8. TRANSPARÊNCIA

 

A OSC divulgou as ações do projeto no site www.aua.org.br

 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

 

Houve notificação da diretoria de finanças (DIFIN) conforme documento n° 00048953065. A notificação foi
respondida conforme documento n° 00051599869.

 

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO

 

Não se aplica

 

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS

 

Não há glosa no período

 

12. CONCLUSÃO

 

Considerando que através da análise dos relatórios apresentados pela OSC e das técnicas utilizadas no
monitoramento das ações, verificou-se que o projeto está de acordo com as Políticas Públicas de Inclusão
Sócio Produtiva e Economia Solidária do Estado e cumpriu as metas previstas em plano de trabalho de forma
satisfatória. No que se refere a análise financeira,a DIFIN informa através do despacho n° 00051775403 que
foi constatado nexo de causalidade entre a receita e a despesa em sua execução.

Diante do exposto, arbitramos parecer favorável para ao encerramento da parceria.

 

16. ANEXO

 

I – Parecer Técnico de Análise da Prestação de Contas
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__________, __ de ___ de 20___.

 

________________________

Gestor da Parceria

Documento assinado eletronicamente por Mércia de Jesus Porto Barata, Coordenadora, em
15/08/2022, às 10:01, 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
00052228660 e o código CRC 74DB0675.

Referência: Processo nº 021.2141.2022.0002653-19 SEI nº 00052228660

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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ANEXO VIII

PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DO TRABALHO,
EMPREGO, RENDA E ESPORTE 
Coordenação de Inovação e Fomento à
Economia Solidária -
SETRE/GAB/SESOL/COFES

PARECER TÉCNICO

Instrumento da Parceria: Termo de Fomento 009/2020
Vigência da Parceria: 
21/09/2020 a 21/07/2021

Valor Total da Parceria:
250.000,00

Gestor da Parceria:
Mércia Porto Barata

Processo nº:
021.2141.2022.0002653-19

Prestação de Contas:
Final

OSC Celebrante:  Instituto AUÁ de Empreendedorismo Socioambiental

1. INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise da Prestação de Contas Final, referente ao período de 28/08/2020 a 20/02/2022,
apresentada, em 20/05/2022, pelo Instituto AUÁ de Empreendedorismo Socioambiental, cuja
identificação resumida consta do quadro a seguir:

Nome da OSC: Instituto AUÁ de Empreendedorismo Socioambiental

CNPJ: 02.371.608/0001-58
Representante: Gabriel Menezes

Telefone de
Contato: (11) 3681-8433 e 95550-7281

E-mail: gabriel.menezes@aua.org.br

 

A parceria celebrada por meio do Termo de Fomento 009/2020 passou pelas alterações que seguem
sintetizadas:

 

Alterações da Parceria 

Instrumento Objeto Vigência Valor Total

1º Termo Aditivo
Prorrogação de
Vigência por mais 30
dias

21/07/2021 a
21/08/2021 250.000,00

2º Termo Aditivo Prorrogação de
Vigência por mais 6

21/08/2021 a
21/02/2022

325.000,00
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meses e alteração de
valor com acréscimo de
30% no valor global
correspondente ao valor
de 75.000,00. 

   

 

No período avaliado, a Administração Pública repassou recursos na forma discriminada abaixo:

 

Valor Total da Parceria: 325.000,00

Nº da
Parcela

Repasse Previsto Repasse Realizado

Data Valor Data Valor

1ª 09/2020 113.750,00 09/10/2020 113.750,00

2ª 03/2021 136.250,0013/04/2021 136.250,00

3ª   09/12/2021 75.000,00

     

TOTAL  250.000,00  325.000,00

2.  ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

 

2.1. Análise da execução do objeto

 

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei Federal nº
13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016.

 

a. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:
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Planejamento do Projeto /
Atividade

 

Indicador

 

Unidade

 

Meio de
Verificação

 

P

 

R

 

%

 

OBJETIVO
DA
PARCERIA

Colaborar com a
implantação do Eixo
Empregos Verdes da
Agenda Bahia do
Trabalho Decente,
especificamente na sua
linha de

ação 9, que visa o
fomento às

Indicador 1:

Rede de
Produção de
Conhecimento
aplicado ao
fomento da
economia
solidária da
Bahia

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Relatório

   

1 1 100%

cooperativas e
associações da    

economia solidária na 
produção,    

comercialização    de  
produtos    

ambientalmente
sustentáveis.    

AÇÃO
 

A1

Sensibilizar e mobilizar
os atores para
integrarem a Rede, por
meio da oficina e
fórum digital.

Indicador 2:

Integrante da
rede.

 

1

Cadastro de
membros em
formato de
planilha
eletrônica

1
 

1
100%

 

Coordenar e
sistematizar o diálogo
deliberativo entre os
atores que integrarem a
Rede.

Indicador 3:

Fórum de
debates digital

 

1

Documento
de Criação
da Rede e
Plano de
Trabalho
para
Implantação
da Rede

 

 

1

 

 

1

 

 

100%

A2  

Indicador 4:

Oficina
deliberativa de
Rede

1  
 

1

 

2

 

200%
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  Indicador 5:

Comitê Gestor
da Rede

1  

Ata de
eleição e
posse

 

1

  

100%

 

 

A3

 

 

 

Elaborar subsídios
técnicos para a
estruturação e
funcionamento da
Rede.

Indicador 6:

Subsídios
técnicos ou
metodológicos
definidos a
partir do Plano
de Trabalho da
Rede

 

5

 

 

Relatórios

 

1

 

1

 

100%

Indicador 7:

Grupos de
Trabalho da
Rede

 

3

 

 

Relatórios

3 3 100%

 

A4

 

Assessorar o comitê
gestor da Rede nas suas
atribuições.

Indicador 8:

Reuniões do
Comitê Gestor
com subsídios
técnicos
elaborados

 

   10

Relatórios
trimestrais
agrupados os
subsídios
elaborados

 

10

 

20

 

200%

  
Indicador 9:

Projeto de
Publicação

1
 

Relatórios

 

1

 

0

 

100%

 

 

 

A5

Estimular a
sistematização do
conhecimento
produzido no âmbito da
ação pública de
economia solidária da
Bahia. Essas atividades
podem ser realizadas
por meios digitais
enquanto se
mantiverem as
restrições sanitárias.

Indicador 10:

Edital de
chamada de
artigos dos
membros da
Rede publicado
e divulgado por
meio digital

 

 

1

 

 

Edital
publicado
por meios
digitais

1 1 100%

Indicador 11:

Artigos de
membros da
Rede revisados
e

 

1

Relatório 5 5 100%
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  prontos para
editoração

 

 
 

A6

Realizar atividades
formativas e

oficinas técnicas para
um totoal de 150
pessoas integradas da
Rede.

Indicador 12:

Oficinas
técnicas ou
formativas

 

4

 

Relatórios
com registro
de presença

 

4

 

3

 

95%

   Soma dos percentuais de alcance das
metas por periodo.  

Desempenho por periodo  

 

 

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

 

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no plano de trabalho:

Ação 1 –

Sensibilizar e mobilizar os atores para integrarem a Rede, por meio de oficina e fórum digital.

Indicador:

Indicador 2: Integrantes da Rede

Conforme verificado no relatório da OSC, documento SEI nº 00027532127, do processo SEI n°
021.2141.2021.0000525-60, foi realizada a Oficina de Sensibilização, por meio virtual, no dia 2 de outubro
de 2020 no link: https://meet.google.com/ekt-yzqi-ppt .

A Oficina foi preparada a partir de duas reuniões de alinhamento com o Superintendente da Superintendência
de Economia Solidária e Cooperativismo da Bahia (Sesol) e os Coordenadores de Assistência Técnica e
Inclusão Socioprodutiva (Catis) e de Inovação e Fomento (Cofes), realizadas nos dias 22 e 29 de setembro de
2020, comprovado no relatório n° 00027531508.

Como subsídio foi elaborado um texto-base para discussão na Oficina e foi preparado uma apresentação do
texto-base. Participaram da Oficina membros das equipes da Sesol e dos Centros Públicos de Economia
Solidária da Bahia (Cesols), além de presidentes das Organizações Sociais (OSs) gestoras desses Centros e
da equipe técnica responsável pelo projeto. O objetivo da Oficina era sensibilizar e mobilizar os atores para
integrarem a Rede, discutindo o processo de sua construção, que deverá ser participativo e em autogestão.
Foi a atividade inaugural do projeto, que também atualizou a análise de contexto para a implantação da Rede
e alinhou as expectativas e passos seguintes do processo.

Outra atividade foi a realização do cadastro preliminar de participantes da Rede, que será ampliado e
alimentado com novos integrantes durante toda a execução do projeto.

Esta meta foi cumprida com a participação de 37 pessoas e foi reforçada na rodada de mapeamento com os
13 Centros Públicos.

https://meet.google.com/ekt-yzqi-ppt
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Meta cumprimda satisfatoriamente.

 

Ação 2 –

Coordenar e sistematizar o diálogo deliberativo entre os atores que integrarem a Rede.

Indicadores:

Indicador 3 - Fórum de debates digital

Indicador 4 – Oficina deliberativa da Rede

 Indicador 5 – Comitê Gestor da Rede

Conforme plano de trabalho da OSC, essa meta é o diálogo deliberativo para tomada de decisões sobre a
concepção, objetivos e todos os demais pontos relativos à criação da rede e elaborar o plano de ação para sua
implantação. Esse diálogo também integra ao fórum digital (atividade 2.2) para aprofundar as discussões
preparatórias ao processo deliberativo, tendo como referência o documento-base (atividade 2.1), e a oficina
de planejamento participativo em si (atividade 2.5). Esta ação foi desenvolvida no decorrer da execução até o
momento perpassando as diversas atividades realizadas e que está descrita nos relatórios da OSC que
acompanham os anexos do processo SEI n° 021.2141.2021.0000525-60.

A oficina de planejamento participativo foi realizada nos dias 19/11/2020 e 07/12/2020 conforme relatório
com registro fotográfico, documento SEI n°  00027531508.

 

Meta cumprinda satisfatóriamente.

 

Ação 3 –

Elaborar subsídios técnicos para a estruturação e funcionamento da Rede

Indicadores:

Indicador 6 - Subsídios técnicos ou metodológicos definidos a partir do Plano de Trabalho da Rede.

Indicador 7 – Grupos de trabalho da Rede

Conforme plano de trabalho, está prevista nessa meta a elaboração de 5 documentos a partir das demandas
geradas pelo planejamento participativo da rede. De acordo com o relatório de execusão do objeto
apresentado pela OSC, o relatório nº 00047887196 do processo SEI n°021.2141.2022.0002653-19 foram
realizados os seguintes subsídios:

Entrevistas com Centros Públicos de Economia Solidária
Rede CESOL – plataforma digital e comercialização
Municipalização das Políticas Públicas de Economia Solidária para o Desenvolvimento Local e
Territorial no Estado da Bahia
Organização e Gestão da Rede Ecosol Ba
Conteúdos para Elaboração do Portal da Rede Ecosol Ba

 

Meta cumprinda satisfatóriamente.
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Ação 4 –

Assessorar o comitê gestor da Rede nas suas atribuições

Indicador:

Indicador 8 – Reuniões do Comitê com subsídios técnicos elaborados

Conforme relatório de execução do objeto, foram realizadas 20 reuniões, 10 a mais do que o previsto no
plano de trabalho.

 

Meta cumprinda satisfatóriamente.

 

Ação 5 –

Estimular a sistematização do conhecimento produzido no âmbito da ação pública de economia solidária da
Bahia.

Indicadores:

Indicador 9 – Projeto de Publicação

Indicador 10 – Edital de chamada de artigos dos membros da Rede publicado e divulgado por meio digital.

Indicador 11 - Artigos de membros da Rede revisados e prontos para editoração

Conforme relatório de execução do objeto, o projeto foi entregue à Sesol e à Rede, o edital foi lançado em
01/05/2021 e os artigos foram entregues à Setre.

 

Meta cumprinda satisfatóriamente.

 

Ação 6 –

Realizar atividades formativas e oficinas técnicas para um total de 150 pessoas integrantes da Rede.

Indicador:

Indicador 12 – Oficinas técnicas ou formativas.

Foram realizadas 3 oficinas.  A quarta oficina prevista em plano de trabalho foi substituida pela discussão da
revisão do planejamento das atividades para 2011/2022.

 

Meta cumprinda satisfatóriamente.

 

OBS.: As comprovações das metas podem ser observadas nos relatórios acostados ao processo SEI n°
021.2141.2022.0002653-19, nos quais constam os registros fotográficos e listas de cadastro e frequência
das oficinas realizadas.
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c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

 

Além do debate em volto a constituição da Rede, que tem tido muita receptividade por parte das equipes dos
CESOLs, também tem sido momentos de formação junto aos participantes e equipes dos Centros Públicos.

 

d. Outras informações:

 

O projeto não prevê aquisição de bens.

 

2.2. Análise da execução financeira

 

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução Financeira da parceria com base na Lei nº. 13.019/2014
e Decreto nº. 17.091/2016.

 

a. Análise dos documentos comprobatórios das despesas:

A OSC apresentou extratos bancários, comprovantes de transferências bancárias e notas fiscais para
comprovação de pagamentos, conforme documento nº 00047874844.

 

b. Devolução do saldo remanescente da conta bancária especifica, quando houver:

 

Saldo devolvido (R$367,84+R$1611,48) 1.979,32

 

 

c. Outras Informações:

Em relação aos procedimentos para compras e contratações que envolvam recursos financeiros provenientes
da parceria, informamos que tais procedimentos estão em conformidade com a proposta de trabalho
apresentada pela OSC no documento nº 00021605989 do processo SEI de chamamento público nº
021.12970.2020.0002538-38, a qual foi aprovada pela comissão de seleção conforme parecer n°
00021606024.

 

3. APLICAÇÃO DE GLOSAS:
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Não há glosas para o período.

 

4. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E EFETIVIDADE

 

4.1 Resultados já alcançados e seus benefícios:

A constituição da rede de Economia Solidária irá permitir o fortalecimento dos empreendimentos de
Economia Solidária.

 

4.2 Impactos econômicos ou sociais:

Devido ao contexto da Pandemia foi necessário ajustes na estratégia e metodologia para desenvolvimentos
das atividades previstas. Com ajustes e alternativa as atividades foram ocorrendo de forma on-line, sem
prejuízo ao proposto. Além do debate em volto a constituição da Rede, que teve muita receptividade por
parte das equipes dos CESOLs, também foi momentos de formação junto aos participantes e equipes dos
Centros Públicos.

 

4.3 Grau de satisfação do público-alvo:

Não houve aplicação de pesquisa de satisfação do público-alvo.

 

4.4 Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado

Existe a possibilidade de sustentabilidade das ações do projeto após a conclusção do objeto pactuado uma
vez que as metas estabelecidas no projeto visaram a ampliação das capacidades e oportunidade para o
desenvolvimento territorial da Economia Solidária.

 

5. CONCLUSÃO:

Considerando que através da análise dos relatórios de execução do objeto de parceria apresentados pela OSC
e das técnicas utilizadas no monitoramento das ações, verificou-se que o projeto está de acordo com as
Políticas Públicas de Inclusão Sócio Produtiva e Economia Solidária do Estado, cumpriu as metas previstas
em plano de trabalho de forma satisfatória, que foi considerado para esta análise de prestação de contas final,
os relatórios de execução do objeto de parceria com as respectivas comprovações de cumprimento das metas,
verificando por meio desses que não houve descumprimento de metas nem irregularidades na aplicação dos
recursos financeiros, que as diligências apresentadas no documento n° 00048953065 foram respondidas
conforme documento n° 00051599869, avaliamos a prestação de contas como regular; e arbitramos
parecer favorável ao encerramento do objeto de parceria.  

 

Salvador, 13 de Setembro de 2022.

 

Mércia de Jesus Porto Barata

Gestora de Parceria
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