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1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 17/07/2020 a 31/12/2020 tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Colaboração nº.
0018/2020, celebrado entre a Associação Beneficente Josué de Castro 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 matrícula 92.015.649 designada para desempenhar a função de Gestor da Parceria,
através da Portaria nº022, de 26 de junho de 2020.
A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº 023, de 26 de junho de 2020, composta pelos seguintes membros: Albene Diciula Piau Vasconcelos matrícula 11.164.501 e Andricele Milene
Santos dos Reis matrícula 92.007.757, Tamires Nascimento da Silva matrícula 21.617.802, sendo o primeiro o seu presidente, 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. 018/2020

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=46347975&infra_sist…

1/8

25/07/2022 15:09

SEI/GOVBA - 00042691660 - Relatório Técnico

Objeto da Parceria:

Execução de projetos, atividades e iniciativas voltadas para o desenvolvimento
da comercialização dos produtos da economia solidária através da realização
de 12 (doze) festivais territoriais de economia solidária que congregam
atividades comerciais, culturais, formação e gastronomia.

Vigência:

26/06/2020 a 26/06/2022

Repasse
Nº da
Parcela

Repasse Realizado

Previsto
Data

Valor

Data

Valor

1°

1° semestre 2020

167.000,00

13/07/2020

167.000,00

2°

2° semestre 2020

201.992,29

14/12/2020

201.992,29

3°

1° semestre 2021

1.009.961,45

4°

2° semestre 2021

1.009,961,45

TOTAL

2.388.915,20

368.992,29

A parceria celebrada por meio do Termo de Colaboração 018/2020 passou pelas alterações que seguem sintetizadas:
Alterações da Parceria
Instrumento

Objeto

Vigência

Valor Total

Apostila nº 017/2021

Modificar o item J
(Cronograma de
Desembolso), que passa a
figurar na forma do anexo
único.

26/06/2020 a
26/06/2022

R$ 2.388.915,20

J. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Exercício

Natureza Mês

Valor

2020 – 1ª parcela 335041 1º. Semestre R$ 167.000,00
2020 – 2ª parcela 335041 2º. Semestre R$ 201.992,29
2021 – 3ª. Parcela 335041 1º. Semestre R$ 400.000,00
2022 – 4ª parcela 335041

2º. Semestre R$ 1.619.922,91

Total

-

-

R$ 2.388.915,20

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
Nome da OSC: Associação Beneficente Josué de Castro
CNPJ: 12.661.611/0001-60
Representante: Diego Samuel Felisardo Silva
Telefone de Contato: (73) 3027-0445
E-mail: ass.josuedecastro@gmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO
Execução de projetos, atividades e iniciativas voltadas para o desenvolvimento da comercialização dos produtos da economia solidária através de realização de 12 (doze) festivais territoriais de economia solidária, que
congreguem atividades comerciais, culturais, formação e gastronomia.

5. resultados das técnicas utilizadas no monitoramento e avaliação
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Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas:

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Não foi realizada para o período indicado no relatório

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

Considerando o período de Pandemia e a impossibilidade de realizar visitas técnica in loco, a SETRE realizou acompanhamento das atividades on line através da Gestora de Parceria.
Entretanto, a OSC precisou entregar a SETRE os documentos previstos no Plano de Trabalho para verificação do cumprimento da parceria, tais como: “Cadastro dos Empreendimentos”, “Fotos” e “Vídeos” conforme
documentos do SEI: 00042585035, 00042585284 e 00042648640.
Todas as planilhas de cadastro dos empreendimentos foram conferidas.

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 1 - COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E AS METAS ALCANÇADAS

Quantidade Meta

PlanejamentodoProjeto/Atividade

Realizar
Festivais
territoriais de
Economia
Solidária nos
OBJETIVODAPARCERIA municípios
Baianos
previamente
aprovados pela
SETRE e que
constem no
mapa do
Turismo
Basileiro 2019
fornecido pelo
Ministério do
Turismo
AÇÃO

Indicador Unidade

Ano II

2020

2021

2020

MeiodeVerificação

Indicador
:
Festivais
realizados

Ano I Ano I

Qtd.

Ano
II
2021

%
P

R

Registro fotográfico
e vídeográfico do
evento de cada
2
município com
relatório descritivo

01

%
P

50% 10

R

0%

Indicador 1:
Mínimo 15 stands;
Ação 1: Apresentar layout de
estrutura física completa para
aprovação

01 espaço para
aula Show
gastronomia;

Equipamentos

01 palco

Contrato dos
equipamentos
utlizados, registro
fotográfico da
montagem e
desmontagem da
estrutura

2

0

10
0%

0%

Indicador 2:
Mínimo de 12
Ação 2: Realizar aulas show de
aulas a serem
gastronomia regional como forma de realizadas durante
divulgação e utilização
os festivais e uma
atividade
atração
de produtos dos empreendimentos
solidários

Lista de presença do
público
2
participantes e
registro fotográfico

06

300%

10
0%

artístico-cultural
por dia de festival
Ação 3: Realizar rodada de negócios
com foco na comercialização

atividade
Indicador 3:
Mínimo de 01
rodada de
negócios a ser

Registro fotográfico
e ata da reunião da
rodada de negócios 2

03
100% 10
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realizada em cada
festival

Ação 4: Realzar rodas de conversas
de curta duração com temática da
economia solidária com foco na
comercialização

Ação 5:
Empreendimentos solidários
diretamente beneficiados

100%

Indicador 4:
Mínimo de 01
roda de conversa a atividade
ser realizada em
cada festival

Indicador 5:
Mínimo de 150
empreendedores
por festival

Registro fotográfico
e relatório descritivo
das rodas de
conversa indicando 2
nome dos
participantes

Cadastro dos
empreendimentos empreendimentos
atendidos

Desempenho por período (Julho a Dezembro 2020)

300

08
400% 10

488

100%

162% 1.50

100%

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

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

Ação – Realizar Festivais territoriais de Economia Solidária nos municípios Baianos previamente aprovados pela SETRE e que constem no mapa do Turismo Brasileiro 2019 fornecido pelo Ministério do Turismo
Indicador nº : Festivais realizados

Ressalto que conforme o plano de trabalho, no objeto da parceria foram previstos 12 festivais, sendo 02 para o Ano I (2020) e 10 para o Ano II (2021).
Em virtude da Pandemia do Covid-19, foi realizado apenas 01 festival no Ano I, conforme relatório apresentado pela Josué de Castro Documento SEI 00042585562.

Ressalto que o acompanhamento das execução das ações foi realizada pela gestora da parceria.

Ação 1 – Apresentar layout de estrutura física completa para aprovação
Indicador nº 1: mínimo 15 stands; 01 espaço para aula Show gastronomia; 01 palco.

Conforme relatório da Josué de Castro documento SEI 00042585562, esta ação não foi realizada em virtude da Pandemia da Covid-19 sendo reformulado o formato presencial para o formato virtual com 3 dias de
transmissão.
Em virtude da alteração do formato de realização – de presencial para on line - foram apresentados links do youtube comprovando a transmissão no período correspondente ao plano de trabalho.
Meta não realizada, considerando que esta ação incluía equipamentos para estrutura física do evento.

Ação 2 – Realizar aulas show de gastronomia regional como forma de divulgação e utilização de produtos dos empreendimentos solidários
Indicador nº 2: Mínimo de 12 aulas a serem realizadas durante os festivais e uma atração artístico-cultural por dia de festival.
Durante os três dias do Festival aconteceram 06 aulas show de gastronomia com produtos dos empreendimentos que foram apresentados pelos chefes:
Chef Bela Gil – Mouse de abacate e carne de jaca com beiju
Chef Guga Rosa – salada tropical com Tainha defumado e lingüiça de tilápia ao molho barbecue; Torta aveludada.
Chef Rosa Gonçalves – carne do sol com molho de jabuticaba; Cordeiro com farofa de Licuri, Pupunha e mandioca.
https://www.youtube.com/channel/UCZpW_0TUIt3PlV3KBimE-aA/videos

Com relação às atrações culturais, durante os 03 dias houveram 12 apresentações sendo:
1. Altermar Rios e Banda se Avexe Não
2. Alex Feliz & Lilian Casas
3. Adelmario Coelho
4. Biliao do Fono
5. Targino Gondin
6. Amadeu Alves
7. Renan Mendes
8. Orquestra Santo Antônio
9. Sapiranga
10. Zé Costa
11. Gil Martins
12. Zelito Miranda

Live 22 de junho de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=J_m6KBb27Qw&t=9049s
Live 23 de junho de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=GHDQ91jm1nM&t=7140s&ab_channel=M%C3%ADdia- NINJA
Live 24 de junho de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=cwr8fzcGVEQ&t=5553s

Vídeos e fotos comprovação a execução da ação.
Meta cumprida satisfatoriamente.
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Ação 3 – Realizar rodada de negócios com foco na comercialização
Indicador nº 3: Mínimo de 01 rodada de negócios a ser realizada em cada festival

Conforme relatório apresentado, foram realizadas 03 rodadas de comercialização em formato on line assim como foi realizado o Festival, sendo:
Redes de fundos Rotativos Solidários - atingimos 2 mil pessoas no Facebook; https://www.youtube.com/watch?v=TAO3j2E-VRk

Finanças Solidarias e Bancos Comunitários - atingimos 1,3 mil pessoas no Facebook; https://www.youtube.com/watch?v=8zipBIW-vmQ

Empreendedorismo negro na Bahia - atingimos 1,1 mil pessoas no Facebook. https://www.youtube.com/watch?v=ud8poEUVtWE

O link indicado na Ação 3 do relatório, corresponde ao link Three (encurtador de link) no qual para ter acesso aos vídeos das lives foi preciso localizá-los no canal do youtube da Economia Solidária Ba.

Não foram apresentadas as atas das reuniões, que são os meios de verificação descritos no plano de trabalho. No entanto o cumprimento da meta pode ser verificado através dos links das transmissões.
Meta cumprida com ressalva

Ação 4 – Realizar rodas de conversas de curta duração com temática da economia solidária com foco na comercialização
Indicador nº 4: Mínimo de 01 roda de conversa a ser realizada em cada festival
Em virtude do formato digital, as rodas de conversas também foram realizadas on line através do Facebook. O plano de trabalho previa no mínimo 01 e foram realizadas o total de 08.

O movimento da ES: passado, presente e futuro - 2,3 mil pessoas no Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=S9Vuavq__uA

Mulheres, Economia Solidaria e Politica - 1,4 mil pessoas no Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=O4Ye0f-dKx8

Educação Popular uma Estratégia da ES - 4,6 mil pessoas no Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=O4yEGFhhH60

Ecosol e revolução Bricante - 2,3 míl pessoas no Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=9rP6EFkmfL4

Economia Solidaria e Conhecimento - 2,6 mil pessoas no Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=WBZ4ojgtAMc

Artistas e Economia Solidaria - 1,1 mil pessoas no Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=wJo1Wv8v6U4

Audiovisual desenvolvimento e divulgação daES - 3,9 mil pessoas no Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=2gjA6r-4SiE

Os meios de verificação para o cumprimento desta ação incluíam o nome dos participantes. Considerando que foi realizada de forma on line com transmissão ao vivo pelo Facebook, o meio de verificação utilizado pela
instituição foram as métricas do Facebook.

Meta cumprida satisfatoriamente

Ação 5 – Empreendimentos solidários diretamente beneficiados
Indicador nº 5: Mínimo de 150 empreendedores por festival

Conforme relatório, o Festival conseguiu atender a 488 empreendimentos dos 150 previstos, superando a quantidade inicial prevista.
Os 488 empreendimentos cadastrados através dos 13 Centros Públicos realizam a exposição de 1.079 produtos ultrapassando o valor comercializado de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).
O cadastro dos empreendimentos e a lista de beneficiários foram apresentadas conforme documento SEI 00042648640.

É possível verificar as foto dos produtos dos empreendimentos através do link: https://drive.google.com/drive/folders/1yQri4q_7DbxUjpPT95bQh5I3Nq19nqey

Meta cumprida satisfatoriamente.
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c. Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:
Com a temática São João da Minha Terra realizado em junho de 2020, o formato virtual e inovador em meio a Pandemia do Corona Vírus foi uma experiência exitosa e contou com três lives no Youtube cuja programação
contou com a realização de: l0 vídeos retratando os l1 territórios de identidade que são atendidos pelos Centros públicos de Economia Solidária; 6 aulas show com 3 mestres de culinárias diferentes; 3 horas de vídeos
retratando a Assistência Técnica fornecida pelos Centros Públicos aos mais de 1200 empreendimentos da Economia Solidária; 488 Empreendimentos que puderam expor seus produtos e comercializar por meio de
plataforma virtual; R$ 224.858,54 comercializados durante o festival e 12 bandas e artistas regionais e nacionais se apresentaram no festival.
Ações desta natureza beneficiam toda cadeia produtiva gerando emprego e renda em um momento de limitação de fluxos e fechamento de comércios em virtude da Pandemia Covid-19, além da própria erradicação da
extrema pobreza e desigualdades sociais enfrentada pela população mais vulnerável.

d. Outras informações:

O projeto não possui bens móveis/imóveis adquiridos e seu formato foi adaptado para o on line em decorrência da Pandemia da Covid-19.

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas
O valor total do projeto corresponde a R$ 2.388.915,20 (dois milhões, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e quinze reais e vinte centavos).
Conforme relatório financeiro (SEI 00031681148) apresentado pela Josué de Castro, a SETRE realizou o repasse de R$ 368.992,29 (trezentos e sessenta e oito mil novecentos e noventa e dois mil e vinte e nove
centavos) no qual houve o rendimento de R$73,96 correspondente à aplicação financeira.

Foram apresentadas notas fiscais comprovando as despesas executadas nas quais constam as informações de data, valor, nome da OSC e do fornecedor, indicação do produto e serviço adquirido. As datas das notas
fiscais correspondem ao período de execução da parceria, assim como os pagamentos aos fornecedores foram realizados através de TED conforme documento SEI 00031681148.
As notas fiscais apresentadas correspondem aos itens descritos no orçamento do plano de trabalho, tais como contratação de artistas, serviço de publicidade e marketing, identidade visual entre outros.
A instituição deverá devolver os valores de R$597,66 correspondente às tarifas bancárias e R$ 73,66 referente ao saldo da aplicação financeira, conforme documento da DIFIN 00029653657.

O projeto não possui bens móveis/imóveis adquiridos.

Existe o saldo de R$ 39.376,36 (trinta e nove mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) deve ser comprovado na próxima prestação de conta.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA
As cláusulas da parceria foram cumpridas na sua totalidade e de maneira regular.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA
No plano de trabalho não há descrito nenhuma atividade como contrapartida.

8. TRANSPARÊNCIA
A divulgação das ações do projeto foram realizadas através das redes sociais e do site www.festivalecosolba.com.br

As lives foram transmitidas através do Facebook e é possível conferir os vídeos no canal do youtube. Em todo material de divulgação foram devidamente aplicada às logomarcas do Governo do Estado.

Live 22 de junho de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=J_m6KBb27Qw&t=9049s

Live 23 de junho de 2020: https://www.youtube.com/watch?v=GHDQ91jm1nM&t=7140s&ab_channel=M%C3%ADdia- NINJA

Live 24 de junho de 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=cwr8fzcGVEQ&t=5553s

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
A Josué de Castro foi notificada pela Diretoria Financeira da Setre conforme documento SEI 00028399458 notificação 022/2021 a respeito da ausência de documentos para análise da prestação de contas.

10. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
Não houve nenhuma manifestação na Ouvidoria Geral do Estado referente à execução do projeto.

11. APLICAÇÃO DE GLOSAS
Não há glosa no período.

12. ENCERRAMENTO DA PARCERIA
Conforme cláusula Segunda do Termo de Colaboração assinado pela OSC, o prazo para encerramento da vigência era de 02 (dois) anos a partir da data da sua assinatura, cujo Termo de Colaboração foi publicado no
Diário Oficial do Estado em 26/06/2020 com encerramento em 26/06/2022.
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13. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE MELHORIA
Não há melhorias a serem indicadas no período.

14. RECOMENDAÇÕES
Tendo em vista que a Associação Josué de Castro foi notificada pela Coordenação de Inovação e Fomento – Cofes (SEI 00034449185) por ter apresentado relatório de execução do objeto com poucas informações a
respeito da execução detalhada de cada ação, fotos e material de divulgação da edição de 2021 ao invés da edição de 2020 (objeto de análise desse relatório), recomendo que:

Considerando que instituição possui outros Termos de Colaboração assinados com a SETRE e que ainda falta executar as ações do Ano II, a Josué de Castro deverá atentar-se para melhoria na elaboração dos futuros
relatórios que porventura venham ser apresentados. Assim como apresentar fotos legendadas e material de divulgação da edição correspondente ao relatório, detalhamento das ações e comprovação dos meios de
verificação.

15. CONCLUSÃO
Diante de análise do relatório apresentado e das técnicas utilizadas no monitoramento das ações, informo que projeto está de acordo com as Políticas Públicas de Inclusão
Sócio Produtiva e Economia Solidária do Estado, e que as metas propostas no plano de trabalho foram executadas na sua totalidade.

Ressalto que conforme o plano de trabalho, no objeto da parceria foram previstos 12 festivais, sendo 02 para o Ano I (2020) e 10 para o Ano II (2021). Porém em virtude da Pandemia do Covid-19, foi realizado apenas 01
festival no Ano I (2020) que necessitou alterar o seu formato de execução passando de presencial para virtual. Desta forma foi possível garantir a execução das ações previstas do plano de trabalho exceto a “Ação 1” que
previa atividades para estrutura física do evento na qual foi necessário adaptar-se para o formato virtual.

No que diz respeito ao relatório apresentado, a instituição foi diligenciada a apresentar as devidas comprovações e correções conforme ofício da SETRE 34449158 datado em 17/08/2021,na qual as pendências foram
sanadas pela instituição somente em 08/02/2022 conforme documentos SEI 00042585035, 00042585284 e 00042585562. Todas as correções e comprovações solicitadas no ofício foram apresentadas.

Foram apresentadas as devidas comprovações financeiras, assim como fotos, relatório, vídeos e cadastro dos empreendimentos.

Diante o exposto, considero excelente execução do objeto proposto e total cumprimento das metas. Prestação de contas avaliada como regular com ressalvas para melhoria na elaboração dos próximos relatórios com
apresentação correta e completa dos meios de verificação das ações, assim como celeridade na resolução das pendências.

16. ANEXO
I – Parecer Técnico de Análise da Prestação de Contas

De acordo com o relatório de análise de prestação de contas documento SEI 00029653657emitido pela Diretoria Financeira segue conclusão:

“As solicitações contidas no Ofício Difin Diligência nº. 022/2021 (doc. 00028399458) foram atendidas. Sendo assim, o Relatório de Movimentação Financeira denota nexo de causalidade entre a Receita e a Despesa.
O saldo de R$ 39.376,36 (trinta e nove mil trezentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos) deve ser comprovado na próxima prestação de contas. As tarifas devem ser devolvidas R$ 597,60 (quinhentos e
noventa e sete reais e sessenta centavos)”.

II- Fotos:
Link das fotos e vídeos dos empreendimentos (produtos comercializados e participantes das gravações do Festival): https://drive.google.com/drive/folders/1yQri4q_7DbxUjpPT95bQh5I3Nq19nqey?usp=sharing
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Documento assinado eletronicamente por Mércia de Jesus Porto Barata, Coordenadora, em 15/02/2022, às 16:52, 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 00042691660 e o código CRC 74F11B5F.
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