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APRESENTAÇÃO        
 

A Economia Solidária compreende um conjunto de atividades econômicas, 
como produção de bens e de serviços, distribuição, consumo e finanças – organizados e 
realizados solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras sob a forma coletiva, associada, 
cooperada e autogestionária. Além disso, a Economia Solidária possui características 
fundamentais para a sua identidade, são - a cooperação, a autogestão e a solidariedade e a 
dimensão econômica dessas iniciativas Estas características devem ser compreendidos de 
forma ampla e inclusiva, englobando assim, tanto as relações humanas entre si, como as 
relações entre seres humanos e natureza. 
  
  Apesar dos avanços e do crescimento das práticas de economia solidária no 
último período, com a construção da política nacional de economia solidária, constata-se 
que ainda são poucos os ambientes favoráveis ao desenvolvimento das atividades 
econômicas das organizações coletivas de economia solidária. Dentre os fatores que 
dificultam a obtenção de maiores avanços destaca-se a escassez de ferramentas de políticas 
publicas que reconheçam as identidades coletivas da economia solidária numa perspectiva 
de poder assim permitir pleitear direitos. 
 

Esse contexto foi reconhecido nas duas Conferências Nacionais organizadas 
por iniciativa do Governo Federal em conjunto com as organizações da sociedade civil, que 
destacaram a urgência em reconhecer a identidade dos empreendimentos econômicos 
solidários. 

A I Conferência Nacional de Economia Solidária estabeleceu no tópico: 
Prioridades para a Política de Economia Solidária, especificamente, na resolução 54, do 
Documento Final da ICONAES: 
 

“Prioridades para a Política de Economia Solidária - 54. Para avançar na 
superação dos desafios e na realização de seus objetivos a política pública de 
Economia Solidária deverá priorizar as ações voltadas à superação das 
principais dificuldades e entraves existentes para a consolidação dos 
empreendimentos, redes e cadeias produtivas solidárias...” 

 
  No mesmo sentido, a II CONAES levantou mais uma vez a necessidade de 
seguir avançando no processo de institucionalização das políticas públicas de economia 
solidária como maneira de viabilizar o reconhecimento do EES como sujeitos de direitos. 
Conforme Resolução 56: 
 

“Res. 56. As diversas formas de organização econômica de cooperação e de 
trabalho associado possuem características comuns de empreendimentos 
econômicos solidários. Essas características precisam ser reconhecidas pelas 
políticas públicas, especialmente pela Política Nacional de Economia Solidária, 
independente da natureza jurídica ou da forma societária que esses 
empreendimentos assumam (cooperativa, associação, grupo informal que 
queira se formalizar, entre outras possibilidades).” 
  



  Assim, nos últimos anos o Governo Federal, por intermédio da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária (SENAES), ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), em conjunto, com o Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES) e as 
organizações da economia solidária, com destaque, ao Fórum Brasileiro de Economia 
Solidária (FBES) e o Fórum de Articulação do Comércio Ético Solidário (FACES do Brasil), vêm 
organizando mecanismos que contribuam com o reconhecimento da identidade das 
organizações coletivas da economia solidária em todo o Brasil. 
       
  O resultado desta ação é à organização do Cadastro Nacional de 
Empreendimentos Econômicos Solidários – CADSOL, que foi consagrado pela Portaria n0 374, 
de 24 de março de 2014, do Ministério do Trabalho de Emprego. 
      
   Nesse sentido, o presente Manual de Orientação ao Cadastro Nacional de 
Empreendimentos Econômicos Solidários – CADSOL que chega até você têm a função de 
destacar seus principais elementos de operacionalização, as informações relativas ao 
cadastramento dos EES e as orientações necessárias aos EESs para o seu processo de 
habilitação, via a Auto- Declaração. Além disso, destaca os seus objetivos, instrumentos, 
metodologias e recomendações gerais. 
 

Assim, o CADSOL chega como um instrumento da politica de economia 
solidária para facilitar o reconhecimento público das organizações coletivas de economia 
solidária por meio da identificação e cadastro dos Empreendimentos Econômicos Solidários 
(EES), garantindo desse modo, a possibilidade de que os EES possam acessar políticas 
públicas de economia solidária e outras adequadas à suas realidades.  

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ELEMENTOS GERAIS DO CADASTRO NACIONAL DE 
EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS – CADSOL 
 

 
1.1. AS PRINCIPAIS CARTERISTICAS DO CADSOL 
  
 
  Conforme Portaria nº 374. O Cadastro Nacional de Empreendimentos 
Econômicos Solidários – CADSOL é a ferramenta de reconhecimento público dos 
empreendimentos econômicos solidários e visa permitir-lhes o acesso às políticas públicas 
nacionais de economia solidária e demais políticas, programas públicos de financiamento, 
crédito, aquisição e comercialização de produtos e serviços e outras ações e políticas 
públicas a elas dirigidas;  
 
  O CADSOL possui natureza declaratória e voluntária, embora a habilitação dos 
EES no CADSOL, passe necessariamente por um processo de validação das informações 
prestadas  no âmbito das comissões estaduais  e/ou municipais; 
 
  O CADSOL se constitui em uma base nacional de informações cadastrais de 
EES, permitindo que governos nas diferentes esferas de poder possam obter informações 
para subsidiar a formulação de políticas públicas adequadas às diversos tipos e categorias de 
EES; 
  
  O CADSOL também se constitui em requisito obrigatório para a inclusão dos 
EES no Sistema Nacional de Informação em Economia Solidária (SIES) e no Sistema Nacional 
de Comércio Justo e Solidário (SCJS) 
 
 
1.2. OS OBJETIVOS DO CADSOL 
  

Conforme Portaria nº 374, o CADSOL deve contribuir para as seguintes ações:  
 
I - dar reconhecimento público aos Empreendimentos Econômicos Solidários 
para acesso às políticas públicas; 
 
II - favorecer a visibilidade da Economia Solidária, fortalecendo processos 
organizativos, de apoio e adesão da sociedade; 
 
III - fortalecer e integrar Empreendimentos Econômicos Solidários em redes e 
arranjos produtivos e organizativos nacionais, estaduais, territoriais e 
municipais, a fim de facilitar processos de comercialização; 
 
IV - constituir uma base nacional de informações dos Empreendimentos 
Econômicos Solidários; 
V - subsidiar a formulação de políticas públicas; 
 
VI - subsidiar a elaboração de marco jurídico adequado à Economia Solidária. 



1.3. AS DIRETRIZES OPERACIONAIS DO CADSOL 
 
  
  O CADSOL possui algumas condições necessárias para o cumprimento das 

normas constantes da Portaria nº 374. São estas as diretrizes do CADSOL: 

 

 Transparência dos procedimentos de cadastramento. 
 

A transparência na gestão pública configura-se como a ação do órgão 
público de tornar a informação decorrente de suas atividades 
corriqueiras acessíveis ao público em geral. O princípio da publicidade 
dos atos da administração pública está respaldado no Artigo 37 da 
Constituição Federal. Há previsão de que qualquer cidadão ou cidadã 
possuam acesso facilitado ao banco de dados do CADSOL conforme será 
descrito mais adiante.  

  
 Participação e controle social do processo de cadastramento. 
 

O cadastramento dos EES será validado por comissões cuja composição 
incorpora representantes da sociedade civil organizada, no âmbito dos 
conselhos (nacional e estadual). 

 
 Racionalização, simplificação e padronização dos procedimentos e requisitos do 
cadastramento. 
 

Os dados solicitados para a realização do cadastramento serão aqueles 
imprescindíveis para comprovar a existência do EES e sua forma de 
organização. Este Manual prescinde de qualquer orientação que torne o 
procedimento burocrático. Além disso, os dados requeridos serão os 
mesmos para todos os EES, independente da forma de organização, 
tipologia ou segmento econômico. 

 
 Integração e articulação dos processos, procedimentos e dados do Sistema Nacional 

de Informações de Economia Solidária com as demais políticas públicas de fomento 
aos Empreendimentos Econômicos Solidários. 

 

O CADSOL passará a ser o cadastro que alimentará a base de dados do 
SIES e do SCJS. 

 
 Razoabilidade quanto às exigências. 
 

Os critérios exigidos para o reconhecimento dos EES estão de acordo com 
as práticas já desenvolvidas pelos empreendimentos econômicos 
solidários. 



1.4. A RELAÇÃO DO CADSOL COM O SIES E COM SCJS 
 
          Conforme art. 3º, o cadastramento dos EES no CADSOL constitui requisito 
obrigatório para inclusão no Sistema Nacional de Informações de Economia Solidária e no 
Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário. 
         
 
1.4.1. A RELAÇÃO DO CADSOL COM O SIES 
 
          Através da Portaria Ministerial n0 30 do MTE, de 20 de março de 2006, foi 
constituído o Sistema Nacional de Informação em Economia Solidária (SIES). No processo de 
construção da identidade dos empreendimentos econômicos solidários, o SIES teve um 
papel central no que concerne ao desenvolvimento metodológico de identificação e 
reconhecimento de um Empreendimento Econômico Solidário (EES). 
         
  Além disso, o trabalho do SIES serviu de referência para estruturação do 
CADSOL, pois foi fundamental para a difusão das principais características do que 
denominamos de EES, assim como, a realização de um trabalho até então inédito no Brasil 
que é o mapeamento nacional da economia solidária.   
         
  

EES identificados pelo 2º mapeamento do SIES terão seus cadastros efetivados 
automaticamente no CADSOL, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 7º da Portaria nº 
374/2014.  

 
 
 
1.4.2. A RELAÇÃO DO CADSOL COM O SCJS 
 
  O Sistema Nacional do Comércio Justo e Solidário (SCJS) foi instituído pelo 
Decreto 7358/2010 para coordenar as ações do Governo Federal voltadas ao 
reconhecimento de práticas de Comércio Justo e Solidário, bem como, garantir a sua 
promoção. 
  
  No Brasil o Comércio Justo e Solidário é entendido como uma prática 
comercial diferenciada pautada nos valores de justiça social e solidariedade realizada pelos 
empreendimentos econômicos solidários. 
  
  Apesar de o SCJS dialogar com o conceito do Comércio Justo internacional, o 
conceito brasileiro diferencia-se por se desenvolver no ambiente da Economia Solidária. Esta 
relação orgânica entre Economia Solidária e Comércio Justo - reflete em toda a construção 
da política pública de reconhecimento da identidade dos EES. 
 

É pré-requisito obrigatório ao empreendimento que deseje participar do Sistema Nacional 
de Comércio Justo e Solidário ser em primeiro lugar reconhecido como Empreendimento 
Econômico Solidário no Cadastro Nacional. 
 



2. OS PARTICIPANTES NO CADSOL 
 

 
2.1. EMPREENDIMENTO ECONÔMICO SOLIDÁRIO 
 
  Com base no Decreto Presidencial de n0 7.358, que constituiu o Sistema 
Nacional de Comércio Justo e Solidário (SCJS), o CADSOL considera os Empreendimentos 
Econômicos Solidários (EES), como: “organizações de caráter associativo que realizam 
atividades econômicas, cujos participantes sejam trabalhadores do meio urbano ou rural e 
exerçam democraticamente a gestão das atividades e a alocação dos resultados.” 
  
 

 
Conforme § 2º da Portaria no374 - não serão considerados Empreendimentos Econômicos 
Solidários aqueles cujo objeto social seja a intermediação de mão-de-obra subordinada. 
 

 
 
       
2.2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE UM EMPREENDIMENTO ECONÔMICO SOLIDÁRIO  
 
  São consideradas as características principais de um empreendimento 
econômico, as quais tem que ser atendidos de maneira concomitante: 
 

 Ser uma organização coletiva e democrática, singular ou complexa, cujos 

participantes ou sócios são trabalhadores do meio urbano ou rural; 

 Exercer atividades de natureza econômica como razão primordial de sua 

existência; 

 Ser uma organização Autogestionária, cujos participantes ou associados 

exerçam coletivamente a gestão das atividades econômicas e a decisão 

sobre a partilha dos seus resultados, através da administração 

transparente e democrática, soberania assembléia e singularidade de 

voto dos sócios, conforme dispuser o seu estatuto ou regimento interno; 

 Ter seus associados direta ou preponderantemente envolvidos na 

consecução de seu objetivo social; 

 Distribuir os resultados financeiros da atividade econômica de acordo 

com a deliberação de seus associados, considerando as operações 

econômicas realizadas pelo coletivo; 



 Realizar pelo menos uma reunião ou assembléia trimestral para 

deliberação de questões relativas à organização das atividades realizadas 

pelo empreendimento; e 

 Destinar parte do seu resultado operacional líquido para auxiliar outros 

empreendimentos equivalentes que estejam em situação precária de 

constituição ou consolidação, no desenvolvimento comunitário e para a 

formação política, econômica e social dos seus integrantes.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PROCESSO DE CADASTRAMENTO DE EES NO CADSOL 
 

 
 O processo de cadastramento do EES Solicitante no CADSOL será feito por 
meio das seguintes etapas: 
 

i) Auto - declaração do EES Solicitante; 
ii) Emissão de parecer pela comissão competente; 
iii) Consulta Publica (Período de manifestações a respeito do parecer) 
iv) Emissão da DCSOL;  
v) Atualização de dados cadastrais.  
 

 
O CICLO ENTRE A SOLICITAÇÃO E A APROVAÇÃO DO CADASTRO DEVERÁ DURAR ENTRE 90 

A 180 DIAS. 
 

 
 

Durante todo o período do processo de cadastramento que o empreendimento 
solicitar e durante seu prazo de validade, qualquer entidade juridicamente formalizada ou 
pessoa física devidamente identificada poderá enviar informações às Comissões de 
Cadastro, informação e Comércio Justo e Solidário. 
 

 

Para garantir a possibilidade de manifestação cada comissão constituída deverá informar 
endereço físico e eletrônico para receber as informações e manifestações e realizar 
deliberação sobre a pertinência das mesmas, estando facultada a deliberação pela 
exclusão do Empreendimento Econômico Solidário do Cadastro. 

 
  
3.1. Etapa 01 – AUTODECLARAÇÃO DE EES SOLICITANTE  
  
  O Empreendimento Econômico Solidário solicitará o cadastramento por meio 
do preenchimento de informações, num formulário eletrônico disponibilizado na página da 
MTE/SENAES. 
 

SINTESE DO MODO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PRIMIRA ETAPA:  

CANAL DE ENTRADA DENOMINAÇÃO DA ETAPA   PRINCIPAIS CARACTERISTICAS  

PLATAFORMA VIRTUAL - 
CADSOL 
SITIO – www.mte.gov.br 
SISTEMA ABERTO E 
PÚBLICO  

 AUTO DECLARAÇÃO DE 
EMPREEDIMENTO 
SOLICITANTE  

 Pesquisar na base de 
dados do CADSOL. 

 Preenchimento do 
formulário eletrônico, 
com 24 questões.  

- ABRANGÊNCIA EM TODO 
TERRITÓRIO BRASILEIRO  
- PERMANENTE  
- AUTODECLARATÓRIO  
- DIGITAL 

http://www.mte.gov.br/


Primeiro Passo - Pesquisar na base de dados do CADSOL  -  Ao abrir observar o exemplo a 
seguir na imagem abaixo: 
 

 O Empreendimento Solicitante digita o endereço eletrônico do CADSOL na 
pagina - www.mte.gov.br 

 

 
 
 

 Na pagina principal do portal do MTE, clicar em “CADSOL” 
 

 

http://www.mte.gov.br/


 Clicar em na logo do CADSOL 
 

 
 
 
 

 No menu de “EMPREENDIMENTO ”, clicar em CONSULTA DE 
EMPREENDIMENTO PARA CADASTRO 

 
 

 



 Caso o Empreendimento Solicitante não esteja cadastrado na base de dados, o 
referido Empreendimento Solicitante deve se CADASTRAR ao clica  “Então  clique a 
aqui”, conforme o exemplo da imagem a abaixo: 
 

 
 
 
 

 
 

 
Não encontrou seu empreendimento econômico solidário? 

Então clique aqui  

Todos os direitos reservados MTE © 1997-2013  



 Ao iniciar o processo de cadastramento será aberta uma nova imagem 
(exemplo abaixo) denominada de “Auto Declaração de Empreendimentos 
Econômicos Solidários”, na forma de um formulário a ser preenchido pelo 
Empreendimento Solicitante:  

 O formulário deverá ser integralmente preenchido. 

 Este passo só poderá ser realizado “online”, ou seja, através do 
preenchimento do formulário eletrônico disponível no Portal do CADSOL, 
na pagina do MTE/SENAES.  

Segundo Passo - Preenchimento do formulário eletrônico 

 Preencher um questionário com 24 questões; 

 Observar que as informações contidadas no formulário estão distribuídas 
em quatro “abas”; 

 No formulário eletrônico, as informações nas “abas” estão divididas em 
três tipos de informações, são: a) Identificação; b) Caraterização; c) 
Informação Complementar para o reconhecimento de um 
Empreendimento Econômico Solidário (EES) no CADSOL;  

 Além disso, a informação contida na pergunta 24 do formulário eletrônico, 
contida na quarta “aba”, refere-se a opção do EES em  aderir o não ao SCJS;  

  Abaixo se apresenta o modelo de formulário e algumas importantes 
observações e orientações: 

 

 

 
 



ADESÃO A SCJS  
 
O EES Solicitante poderá ser reconhecido no Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário, 
como EES com prática em Comércio Justo ou EES-CJS. No tópico, o empreendimento 
encontrará duais situações: 
 

1. Situação – Para empreendimentos econômicos solidários já cadastrados na base do 
CADSOL (transferência da base do SIES para a base CADSOL) 

 

 O Empreendimento Econômico Solidário já cadastrado na base do CADSOL 
que quiser aderir ao SCJS, o mesmo, deve clicar em SIM. Posteriormente 
deverá passar por um processo de avaliação de conformidade.  

 No caso do empreendimento não deseje participar do Comércio Justo e 
Solidário clicar em NÃO. 

 Observação importante: para Empreendimento Econômico Solidário já 
cadastrado na base do CADSOL somente “aba - Adesão ao SCJS”, do formulário 
eletrônico ficará aberta, ou seja, será permitido ao EES preencher apenas a 
questão 24, indicando SIM ou NÃO. 

 

2. Situação – Para novos Empreendimentos Econômicos Solidários  

 Ao preencher a questão 24 o Empreendimento poderá solicitar adesão ao 
SCJS, onde posteriormente deverá passar por um processo de avaliação de 
conformidade. Caso o empreendimento não deseje participar do Comércio 
Justo e Solidário clicar em NÃO. 

 

 
 



 
 Concluído o procedimento inicial, o Empreendimento Solicitante receberá uma 

resposta automática informando que a sua solicitação foi incluída na base de 
dados do CADSOL e a mesma se encaminhará as áreas competentes.  

 
 
 

ELEMENTO IMPORTANTE DO FORMULÁRIO  

 No formulário eletrônico, as informações estão divididas em “abas”, com  
três tipos de informações:  a) Identificação; b) Caraterização; c) Informação 
Complementar para o reconhecimento de um Empreendimento Econômico 
Solidário (EES) no CADSOL;  

 

 Primeira “aba” - IDENTIFICAÇÃO DE UM EES 
 
 

 
 
 

 Identificação e endereço 

 Neste quadro o Empreendimento Solicitante deverá indicar o nome completo do EES. 
Não será permitido uso de abreviações.   

 Será necessário informar o endereço completo onde o EES desenvolve suas 
atividades. Caso o EES desenvolva sua atividade produtiva em um lugar e comercialize 
em outros deverá fornecer o endereço do lugar onde desenvolva a atividade principal 
que configura o caráter econômico do seu trabalho. 

 Será solicitado endereço eletrônico do EES, ou seja, um e-mail e ou paginas na 



internet  do EES Solicitante que esteja ativo. 
 

 Inscrição no CNPJ (para grupos formalizados)  e CPF dos dirigentes do grupo (para 
grupos não formalizados) 

 Os EES Solicitante que possuir CNPJ deverão informar o número no momento de 
realização do cadastro. No caso de EES não formalizados nesta aba será exigido o CPF 
de dois dirigentes do EES Solicitante  

 Ano que o EES Solicitante iniciou suas atividades 
 O EES Solicitante deverá informar o ano de constituição do grupo. Esta informação é 

importante para efeitos de averiguação estatística da viabilidade econômica e 
sustentabilidade em longo prazo dos EES. 
 

 

 Segunda “aba” - CARATERIZAÇÃO DE UM EES 
 
 

 
 
 

 Qual a forma de organização do seu grupo? 
 O EES Solicitante preencherá um quadro onde deverá especificar sua modalidade de 

organização (ex. Grupo de consumo, feira, cooperativa, clube de troca, associação, 
grupo de mulheres artesãs, rede de feiras, etc). 

 Identificação da atividade econômica (CNAE-Ecosol) 
 

 A Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE é o instrumento de 
padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos critérios de 
enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do país. 



A informação prestada nesta aba será enviada para uma base de dados do SIES, a qual 
servirá para realizar balanços sobre o quadro da economia solidária no Brasil. 

 A tabela de códigos e denominações da CNAE está disponível no site: 
http://www.cnae.ibge.gov.br/. Busque seu código no site e preencha esta 
aba. 

 
 Quantas pessoas participam do EES?  

 Nesta aba o EES Solicitante deverá preencher o número de pessoas ou EES que 
integram.  

 No caso onde o EES Solicitante tenha na sua organização EES associado é necessário 
indicar esse EES; 

 Caso EES associado esteja na base do CADSOL é necessário preencher incluindo o seu 
ID  ( número de identidade o EES na base do CADSOL). 

 
 

Terceira  “aba” - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE UM EES 

 

 
 
 

 

Caso o EES Solicitante possua alguma dificuldade de acesso à internet, poderá dirigir-se à 
Superintendência regional de Trabalho e Emprego (SRTE) e realizar sua solicitação de 
Cadastro - Ver endereço da SRTE do seu estado no Portal do CADSOL. 

  

 
 

http://www.cnae.ibge.gov.br/


3.2. Etapa 02 – Emissão de parecer pela comissão competente  
 
 

A responsabilidade das Comissões Estaduais e Municipais de Cadastro, Informação e 
Comércio Justo e Solidário é a realizar a análise e definição da condição do Empreendimento 
Econômico Solidário no Cadastro. 

Para realizar esta análise, as comissões deverão realizar os seguintes procedimentos: 

 
 
3.2.1 – OS PROCEDIMENTOS DE VALIDAÇÃO 
 
 

SINTESE DO MODO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA:  

INSTÂNCIA DE DECISÃO  OPERACIONALIZAÇÃO MECANISMO sugerido homologação  

Comissão Gestora 
Estadual ou Municipal 
de Cadastro Informação 
e Comércio Justo 

SITEMA DE 
VALIDAÇÃO POR USO 
DE SENHAS  

 

Verificação das informações cadastrais 
preenchida pelo EES solicitante; 
Contato dos membros da Comissão 
Gestora estadual ou Municipal com o 
EES solicitante; 
Consulta ás entidades e instituições 
governamentais e não governamentais 
parceiras da economia solidária; 
Analise das manifestações que possam 
ter ocorrido no período; 
Visita de membros da Comissão 
competente ou a indicação pela 
própria Comissão de pessoas 
referenciadas ao EES  

 
 
 
3.2.2. Recebimento, análise e validação da Comissão estadual. 

 
 As Comissões Estaduais e Municipais terão acesso imediato, via senha de acesso no 

portal do CADSOL, às solicitações de Cadastro em sua área de abrangência e terão um 
prazo máximo de 60 dias para emitir parecer provisório fundamentado a respeito 
dessa solicitação. 

 
 A análise da solicitação de cadastramento deve compreender, de forma obrigatória, 

os seguintes procedimentos: 
 

I – Análise da compatibilidade das informações prestadas no formulário de 
declaração com as características definidas no Item 2.2 deste manual; 
II – Contato com o representante do empreendimento para informações e 
esclarecimentos; 



III – Consulta a instituições governamentais e não governamentais parceiras da 
economia solidária; 
IV – Consideração das manifestações que possam ter ocorrido neste período. 
V – Caso, necessário a realização de visitas aos EESs 

 
 

As Comissões Estaduais e Municipais deverão divulgar uma lista de parceiros e entidades 
de referência que poderão ser consultadas para solicitação de informações a respeito dos 
empreendimentos econômicos solidários que solicitarem o Cadastro. 

 
 

 Cumpridos os itens obrigatórios de análise, a Comissão deverá emitir parecer 
provisório fundamentado, deliberando pela aprovação, reprovação ou solicitação de 
informações complementares ao Empreendimento. 

 
 Esta decisão deverá ser tomada por maioria simples dos membros da Comissão, 

garantida a representação de pelo menos um representante de cada um dos três 
segmentos que a compõe. 

 
 

Nos casos em que as Comissões decidirem solicitar informações complementares aos 
empreendimentos, estas podem optar por realizar os seguintes procedimentos, além dos 
acima descritos: 

I – Solicitação de apresentação de documentação; 
II – Visita in loco ao empreendimento. 
 
Após a efetivação deste processo, a Comissão deverá então emitir parecer deliberando pela 
aprovação ou reprovação do Empreendimento.  

 
 

3.3. CONSULTA PUBLICA - PERÍODO DE MANIFESTAÇÕES A RESPEITO DO PARECER 

 

A partir da emissão do parecer pela Comissão Estadual ou Municipal o Sistema online 
do CADSOL disponibilizará um período de 30 dias para manifestações públicas e 
interposições de recursos a respeito do parecer emitido pela Comissão Estadual ou Municipal 
do CADSOL. 
 

3.3.1. Da Consulta Pública 

 
Os pareceres emitidos pelas comissões municipais e estaduais serão submetidos a 

um período de trinta dias de abertura para manifestações públicas por meio do sítio 
eletrônico do CADSOL. 



 
Durante este período, qualquer pessoa física ou jurídica devidamente identificada 

com CPF ou CNPJ poderá emitir manifestação favorável ou contrária à inserção do 
empreendimento solidário no CADSOL mediante formulário disponibilizado 
eletronicamente. 
 

Cabe às comissões municipais e estaduais analisar as manifestações no período 
máximo de 30 dias, emitir parecer conclusivo sobre sua pertinência. Em caso de omissão 
destas comissões o empreendimento permanecerá com o status inicialmente designado no 
parecer provisório. 
 

Em caso de irresignação da parte manifestante cabe a esta apelar à Comissão 
Nacional de Cadastro, Informação e Comércio Justo e Solidário, que terá 60 dias para se 
posicionar em relação ao pleito. 
 
 
3.3.2. Da interposição de recursos 
 

O representante do empreendimento econômico solidário responsável pelo cadastro, 
como parte interessada, terá um prazo de 30 dias após a emissão do parecer provisório de 
cadastro recursado para impetrar recurso fundamentado junto à comissão, por meio do 
sistema eletrônico. 

 
Cabe às comissões municipais e estaduais analisar os recursos no período máximo de 

30 dias e emitir parecer conclusivo sobre sua pertinência. Em caso de omissão destas 
comissões ou deliberação pela rejeição do recurso impetrado, o empreendimento 
permanecerá com o status de cadastro recusado no sistema eletrônico. 
 

Em caso de irresignação do empreendimento solicitante é facultado ao seu 
representante recorrer, em última instância, à Comissão Nacional de Cadastro, Informação e 
Comércio Justo e Solidário, que terá 60 dias para se posicionar em relação ao pleito. 
 
 
3.4.  EMISSÃO DA DCSOL 

Nos casos em que o período de manifestações a respeito do parecer for concluído e este 
receber o status de Cadastro Aprovado pela Comissão de Cadastro, Informação e Comércio 
Justo e Solidário, este adquirirá o direito de emitir, por via eletrônica, a DCSOL, com as 
seguintes características: 
 

 A DCSOL é válida em todo território brasileiro;  
 

 A DCSOL terá validade de dois anos. 
 

 Uma vez homologado o cadastramento do EES pela Comissão Estadual e ou 
Municipal, o EES receberá no seu e-mail de confirmação um número de identidade 
seguido das letras do seu estado; 



 
 De posse de seu número de identidade, o EES entrará no site do MTE, na aba Emissão 

de DCSOL e lá poderá consultar sua respectiva Declaração; 
 

 Uma vez homologado o cadastramento do EES, a DECSOL poderá ser impressa, basta 
para isto que o EES coloque o seu número de identificação e o CNPJ ou CPF do 
dirigente e clicar na aba específica do CADSOL, no  site do MTE  Cada EES terá seu 
próprio número; 

 

 A DCSOL poderá ser impressa pelo grupo quantas vezes o mesmo entender 
necessário; 

 
 Passado o prazo de sua emissão (A DECSOL terá validade de dois anos), esta será 

suspensa imediatamente; 
 

 Sua reativação estará condicionada à renovação do cadastro por parte do EES,  
 

A DCSOL terá validade de 2 (dois) anos 

 

 

3.4.1.  Modelos de Extrato de DCSOL de Empreendimento Econômico Solidário  
 

 Uma vez homologada pela Comissão Estadual, o EES receberá pro meio eletrônico o 
Extrato da Declaração de Economia Solidária - DCSOL, conforme  modelo abaixo: 

  

 



3.5 – ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 
 

Todo mês de Março de cada ano será aberta a opção de atualização de dados 
cadastrais para os empreendimentos que já tem o status de cadastrados no Sistema.  
 

A solicitação de atualização deverá ser encaminhada até o dia 30 de Março pelo 
representante do empreendimento por meio de ofício à Comissão responsável. Esta terá um 
prazo de 15 dias para consolidar as solicitações e inserir as modificações no Sistema. 
 

Serão aceitas modificações cadastrais para os seguintes itens: 
 
I – Informações referentes à endereço, telefone e página da internet do empreendimento, 
 
II – Informações relativas à forma de organização do empreendimento (com inclusão de 
CNPJ caso o empreendimento passe de situação de informalidade à formalidade); 
 
III – Informações relativas ao número de participantes sócios do empreendimento; 
 
IV – Informações relativas à Classificação Nacional de Atividades Econômicas Solidárias – 
CNAE-ECOSOL. 


