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

RELATÓRIO 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2018 (2ª CONTRATAÇÃO)
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO MUNDO – FEME
UNIDADE PUBLICIZADA: CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, NO TERRITÓRIO METROPOLITANO
 
 
 
2º RELATÓRIO EMERGENCIAL TÉCNICO TRIMESTRAL
PERÍODO DE 06/12/2018 a 05/03/2019
 
 
 
1. INTRODUÇÃO
 
O presente Relatório, referente ao período de 06/12/2018 a 05/03/2019, tem como objetivo analisar o cumprimento das cláusulas
contratuais e das metas pactuadas, bem como a economicidade quanto ao desenvolvimento das atividades atinentes à execução do
Contrato de Gestão nº. 022/2018, celebrado entre a Associação Filhos do Mundo – FEME e esta Secretaria para o gerenciamento
do Centro Público de Economia Solidária - CESOL, com atuação no território Metropolitano, atendendo ao disposto no art. 27 da Lei
Estadual nº 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.
 
Verifica-se que o relatório entregue à Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação pela Organização Social
apresenta o seguinte período: 06/12/2018 a 05/03/2019. A apresentação do relatório foi importante para a administração estadual
verificar o andamento da execução do contrato. As metas pactuadas e os serviços previstos estão relacionados ao segundo
trimestre previsto no Contrato, bem como as despesas previstas e registradas pela Organização Social.
 
A Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo – SESOL é a unidade responsável pelo acompanhamento,
monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo sido instituída Comissão para este fim, através da Portaria nº 070/2013,
de 03/04/2013, cuja composição foi alterada pela Portaria nº 054, de 03 de junho de 2014, e pela Portaria nº 067 de 29 de julho de
2016, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia, de 02 de agosto de 2016, e cuja composição foi alterada através da Portaria nº
134 de 01/11/2018 e publicada do DOE de 02/11/2018 para designar os seguintes membros: Efson Batista Lima, Ana Paula Santos
Ferreira, André Luis Ferreira da Silva, Albene Dicíula Piau Vasconcelos, Edjane Santana de Oliveira, Edelson Ferreira dos Santos,
Jadson Santana da Luz, Karine Conceição de Oliveira, Maíra Santana Vida, Mônica Barbosa Sanches Sales e Silvia Maria Bahia
Martins.
 
2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO
 
O Centro Público de Economia Solidária - CESOL, situado à Rua Engenheiro Milton de Oliveira, nº 288, Barra, na sede do Município
de Salvador – BA, consiste em ofertar serviço de Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários e a
Redes de Economia Solidária e Comércio Justo e Solidário, com vistas a incluir, socioprodutivamente, por meio do trabalho decente,
pessoas com capacidade laboral através dos empreendimentos de economia solidária.
 
Além de espaço físico e de equipamentos adequados à natureza do serviço disponibilizado, consta o Cesol com um contingente de
03 pessoas, contratadas em regime celetista.
 
A capacidade operacional de atendimento mínima prevista no Contrato de Gestão é de 47 empreendimentos participando de redes
de comercialização e 47 empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelo Centro Público de Economia Solidária
para o trimestre na área geográfica delimitada.
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                   
                         
3. Gestão do Contrato
 
O Contrato de Gestão nº. 022/2018, emergencial, com vigência entre 07/09/2018 e 05/03/2019, 180 dias ou até a conclusão do
processo seletivo a ser realizado pela SETRE, com valor global de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tem por objeto a gerência do
Serviço de Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público de Economia
Solidária, implantado no Território Metropolitano, do Estado da Bahia, em conformidade com as especificações e obrigações
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constantes do Instrumento Convocatório, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela
Contratada, Associação Filhos do Mundo, sem ocorrência de modificações.
 
Nos meses de março e abril de 2019, quatro notificações foram encaminhadas à Organização Social com o intuito de esmiuçar e/ou
complementar informações relacionadas à execução de metas físicas e despesas financeiras realizadas durante o período de
vigência contratual. Os esclarecimentos foram prestados nos dias 03 de abril (notificações ofícios nº 026 e 027) e 10 de abril
(notificações nº 028 e 029) com o envio virtual dos documentos e registros demandados.
 
4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
 
A Comissão de Monitoramento e Avaliação, ao planejar as suas ações, objetivou propiciar ambiente favorável à elaboração e
entrega, nos prazos e datas pré-estabelecidas pelas Organizações Sociais, os Relatórios de Prestação de Contas.
 
Consoante definido a partir da data da vigência do contrato em tela, a Contratada deverá apresentar, no período, os seguintes
relatórios trimestrais e um relatório final, conforme cronograma:
 

ORDEM PERÍODO DE EXECUÇÃO DATA LIMITE DE ENTREGA

1º
Relatório 06 de Setembro de 2018 a 05 de Dezembro de 2018 12 de Dezembro de 2018

2º
Relatório 06 de Dezembro de 2018 a 05 de Março de 2019 12 de Março de 2019

Relatório
Final

06/09/2018 até 05/03/2019, 180 dias ou até a conclusão do processo seletivo a ser
realizado pela SETRE

 Até 15 dias após o término da
vigência.

 
Em observância à legislação aplicável à espécie, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação elabora seus relatórios
correspondentes a iguais períodos e encaminha ao Superintendente da Sesol, o qual verifica e toma as providências de estilo.
 
O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação se pautou no relatório apresentado pela Contratada - OS
(Organização Social) e foi subsidiado com elementos intrínsecos ao objeto de avaliação – cumprimento de meta e de cláusula
contratual – no período referenciado. A sua redação final ocorreu à conclusão da análise do relatório recebido, do quanto constatado
durante o acompanhamento e do resultado das diligências.
 
No que se refere ao cumprimento das cláusulas contratuais pela contratada, observou-se que assegurou o gerenciamento do serviço
da assistência; garantiu a manutenção do quadro de recursos humanos compatíveis ao objeto do contrato, assegurando a
frequência, pontualidade e boa conduta profissional, obedecendo às normas trabalhistas; respondeu pelas obrigações, despesas,
encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor, relativos aos empregados contratados
para a execução dos serviços; efetuou o pagamento de taxas e impostos; movimentou os recursos financeiros transferidos pelo
Estado da Bahia em acordo com as modalidades pactuadas.
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
 
Os resultados aqui analisadas neste 2º Relatório de Prestação de Contas estão associadas ao cumprimento das metas relacionadas
ao segundo trimestre deste Contrato de Gestão Emergencial. Estas metas e indicadores consistem na execução das seguintes
ações delineadas:
 
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF
 
CF 1. PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM VISTA AO ALCANCE DA SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS DOS SEGUINTES
INDICADORES:
 
CF 1.1 - Empreendimentos participando de redes de comercialização
 
A Contratada relata que manteve 50 empreendimentos na carteira ativa do Cesol articulados em torno da rede de comercialização,
majoritariamente atrelada ao funcionamento dos 5 Espaços Solidários alocados nos centros comerciais Salvador Shopping, Salvador
Norte Shopping e Barra Boulevard.
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Além da continuidade da assistência técnica voltada especialmente para o incremento das vendas, a Organização relata que
canalizou atenção especial à logística dos pontos fixos de comercialização, adicionando a contratação de mais uma consultoria
neste campo, totalizando o número de três. Ademais, as consultorias em design e organização para o mercado foram mantidas,
buscando manter a qualidade dos produtos ofertados nas lojas, bem como a construção de unidade identitária dentro da própria
rede.
 
Acostada ao primeiro relatório, por meio de Notificação, a Organização Social agregou as nove cartas de adesão faltantes, o que
configurou total de 50 empreendimentos assistidos no decorrer do trimestre em vigência.
 
CF 1.2 - Eventos de estímulo à formação ou ao fortalecimento das Centrais de Cooperativas de comercialização
 
De acordo com a narrativa da O.S. no Relatório de Prestação de Contas, respaldada por fotografias, listas de presença e materiais
confeccionados para promoção do evento, o CESOL Metropolitano promoveu encontros de caráter formativo voltado para as
atividades específicas de manutenção dos Espaços Solidários, como reciclagem em técnica de vendas, atendimento ao cliente,
identidade visual. O de maior monta e de maior abrangência foi o do dia 23 de fevereiro de 2019, para abordagem de noções sobre
cooperativismo. A Feme pretende formalizar uma cooperativa simples, a qual gestará os Espaços Solidários nos shoppings centers,
criando assim as condições para que o negócio tenha sustentabilidade nos mais diversos âmbitos – trabalhista, fiscal, tributário,
financeiro etc. A consultora Carmen Almeida Alves lançou luz quanto às potencialidades e às complexidades atinentes à constituição
e manutenção da forma de organização cooperativa. Ademais, integrantes da rede Cesol Território Metropolitano, parceiros,
colaboradores e equipe técnica do poder público estiveram presentes e puderam sanar suas dúvidas quanto à operação dos
Espaços Solidários.
 
A Organização Social também comprova, por meio de declaração emitida por terceiro, que participou de evento promovido pela
AMABARRA – Associação de Moradores da Barra, bem como da Bienal da UNE, ocorrida em fevereiro deste ano na cidade de
Salvador.
 
CF 1.3 - Empreendimentos inseridos nas Lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária
 
A Contratada informa a inserção de 50 empreendimentos associativos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de
Economia Solidária.
 
O faturamento bruto dos Espaços Solidários ficou em R$ 232.937,29; com a supressão dos descontos de cartões de crédito e
débito, bem como dos 30% do fundo solidário, o valor líquido ficou em R$ 172.630,54. Planilhas de movimentação financeira dos
Espaços Solidários foram encaminhadas pela Organização Social, demonstrando o faturamento individual de cada empreendimento.
Os valores, por empreendimento, no mês de dezembro variam de R$ 304,59 a R$ 10.301,46, em função do volume de vendas
decorrentes dos eventos de final de ano. A Organização Social narra que os valores atinentes a cada empreendimento são
repassados no décimo dia útil do mês subsequente, com exceção dos valores advindos da transação em cartão, que tendem a ser
creditados em período mais longevo. Os repasses são feitos por meio de transferência bancária para o representante formal de cada
grupo, que repassa os valores individuais para cada artesã/ão.
 
À Feme foi solicitado detalhamento quanto à movimentação financeira dos Espaços Solidários. Eis aqui o descritivo mensal:
 

Despesas Dez/18 Jan/19 Fev/19

Alimentação 535,75 534,47 357,26

Transporte 2.636,70 2.608,80 2.693,60

Remuneração 9.540,00 6.000,00 7.000,00

Comissão 2.614,75 1.156,27 887,73

Copa e Cozinha 130,35 162,40 156,66

Limpeza de Vitrine 300,00 360,00 420,00

Mobiliário 3.400,00 2.300,00 1.500,00

Pintor 1.150,00 650,00 550,00

Eletricista 300,00 450,00 250,00

Montagem e Desmontagem de loja 120,00 1.490,00 1.680,00

Material escritório 2.483,83 2.718,65 1.713,13

Totais 23.211,38 18.430,59 17.208,38
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CF 2. MONITORAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIOPRODUTIVA ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES:
 
CF 2.1 - Percentual de empreendimentos com informações atualizadas
 
A meta do contrato emergencial supracitada trata da atualização das informações no sistema virtual estabelecido pela contratante
de, no mínimo, quarenta e sete empreendimentos atendidos pela assistência técnica. A Organização Social Feme ampliou este
quantitativo para cinquenta. Quando da primeira leitura das cartas de adesão, meio de verificação da meta, foram constatadas
incongruências relacionadas ao quantitativo abrangido, duplicidade de informações, inconsistências entre anexos no CD e texto
inserido no relatório físico. Considerando este cenário, foi emitida notificação nº 026/2019, com vistas a organizar o conjunto de
informações disponibilizadas.
 
Como anexo, a Feme ajuntou as nove cartas de adesão, garantindo o cumprimento do quantitativo mencionado na meta. Dessa
maneira, a Organização Social assiste os seguintes EES:
 

Agulha de Prata
Amigas Arteiras
Art Bella
Arte 7
Arte Bahia
Arte com Dendê
Arte em Mãos
Arte Multi
Artes em Ação
Artetel
Associação dos Artesãos de Lauro de Freitas – AALF
Associação Mãos que Criam
Ateliê Shangri-la
Betel
Bola de Gudy
Brincando de Criar
Chama Trina
Coopertêxtil
Costurando com Arte
Criando com as Mãos
Cultuarte
Espaço Criar
Estação das Artes
Fazendo com as Mãos
Gotoni Artes
GRAII
Grupo Arte em Tecido
Grupo Bem Feito
Grupo Com as Próprias Mãos – CAPS
Grupo Criando Artes
Grupo Íris
Grupo Luz
Grupo Sol
Kambas das Artes
Manaim
Mandacaru Ateliê
Mãos de Fada
Menina Flor
Meninas Criativas
Munaem
Pingo de Ouro
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Rede Arsol
Rede Crisálida
Satorb
Sementes da Roça
Tradição
União e Força
UniarteBahia
Unidos pela Arte
Viver Arte

 
A Feme relata a parceria feita com o Centro de Atendimento Psicossocial – Caminho de Areia para acolhimento de produtos
confeccionados por usuários deste serviço público. Trata-se de uma relação recente.
 
Faz-se necessário salientar que as cartas de adesão, em sua maioria, tendem a indicar duas a três pessoas como média de
composição grupal. Considerando este perfil de esvaziamento, a Organização Social esclareceu que os empreendimentos tendem a
lidar com dificuldades em sua organização interna, e somente alguns integrantes conseguem atender aos requisitos de
comercialização na rede de Espaços Solidários nos shoppings, garantindo o rodízio de plantões e deslocamento da produção. A
Feme também lembrou que a rede de lojas constituiu-se como via de comercialização coletiva para muitos associados, posto que
seus empreendimentos de origem não têm o hábito de produzir coletivamente. A solidariedade, neste caso, é expressa a partir da
comercialização conjunta.
 
Após emissão da notificação 026/2019, todas as abas dos empreendimentos listados tiveram seus dados atualizados no sistema
virtual CadCidadão.
 
CF 2.2 - Percentual de Famílias com informações atualizadas
 
A Contratada informa que, assim como ocorrido com os empreendimentos, as famílias que compõem a estrutura dos grupos
também tiveram seus dados atualizados.
 
 
COMPONENTE DE GESTÃO - CG
 
CG 1 - GESTÃO DO CONTROLE ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES:
 
CG 1.1 Prestação de Contas do Contrato de Gestão
 
A contratada entregou o relatório de prestação de contas em 19/03/2019, tendo, portanto, decorridos sete dias de atraso,
considerando que antes deste foram disponibilizados cinco dias úteis para conclusão e envio do relatório à Unidade de
Monitoramento e Avaliação. Faz-se salutar evidenciar que a Organização Social pautou-se na cláusula décima terceira do contrato
para alongar entrega do relatório de prestação de contas. Eis o trecho em questão: “A Prestação de Contas da CONTRATADA, a ser
apresentada trimestralmente à CONTRATANTE, até o 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre de referência ou, a qualquer
tempo, conforme recomende o interesse público (...)” (p. 340). Há, portanto, margens de interpretação quanto ao prazo de entrega
ora disposto, o que nos suscita o acolhimento e a recepção dos documentos encaminhados pela Organização Social Filhos do
Mundo. Ademais, a Organização Social informou que o período contratual em questão – 06 de dezembro de 2018 a 05 de março de
2019 – esteve entremeado de datas comemorativas e eventos, como festejos natalinos e carnaval, os quais revelaram intensa
atividade produtiva por parte dos empreendimentos atendidos. Dessa maneira, a FEME despendeu esforços da assistência técnica
no campo da comercialização e disponibilizou seus técnicos para tal, o que prejudicou na tempestividade da entrega do relatório.
 
CG 1.2 Cumprimento de Cláusula Contratual 
 
Foi constatado descumprimento da cláusula contratual que versa sobre a adoção da marca da Contratante em todos os
instrumentos de comunicação visual, cláusula segunda, obrigação III. Em visita técnica aos Espaços Solidários em funcionamento,
tanto no Salvador Shopping como no Salvador Norte Shopping, a contratada suprimiu marcas da SETRE, o que demandou desta
equipe técnica emissão de notificação para esclarecimentos formais por parte da Contratada. Dessa maneira, na notificação
029/2019 encaminhada para a Organização Social a Comissão de Monitoramento e Avaliação reiterou a importância de reparar os
prejuízos causados e solicitou a imediata confecção e exposição de peças de divulgação nos referidos Espaços Solidários no
Salvador Shopping e no Salvador Norte Shopping com as devidas marcas do Governo do Estado, da SETRE e do Cesol.
 
Faz-se necessário lembrar que o descumprimento desta meta, especificamente, não implica desconto monetário.
  
CG 2. GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA ATRAVÉS DO SEGUINTE INDICADOR:
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CG 2.1 Limite de gastos com pessoal
 
A Contratada apresenta despesa com pessoal conforme programação prevista, cumprindo com o limite estabelecido de 65% do
valor da receita estabelecido para a rubrica.

 
6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
 
6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
Das Receitas
 
O demonstrativo de receitas e despesas apresenta o valor de R$149.173,00 (cento e quarenta e nove mil e cento e setenta e três
reais), que se refere à 2ª parcela do Contrato Emergencial nº 022/2018. A Contratada não realizou aplicação do recurso, mas
menciona as quantias de R$47,57 (quarenta e sete reais e cinqüenta e sete centavos), referentes ao saldo remanescente do período
anterior, e de R$3.889,10 (três mil e oitocentos e oitenta e nove reais e dez centavos), concernente à devolução do aporte concedido
no 1º trimestre, conforme tabela 02.
 
Com esse contexto, a receita total disponível para o período foi de R$145.331,47 (cento e quarenta e cinco mil e trezentos e trinta e
um reais e quarenta e sete centavos).
 
Das Despesas
 
Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor total de R$43.925,33 (quarenta e três mil e
novecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos). Este saldo excede o gasto programado de R$40.321,84 (quarenta mil e
trezentos e vinte um reais e oitenta e quatro centavos), previsto no edital conforme tabela 03. Ainda assim, comporta-se dentro do
limite de 65% do valor total da receita disponível para o período, que foi de R$96.962,45 (noventa e seis mil e novecentos e
sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).
 
A Contratada informou que no trimestre houve desligamento de funcionários em decorrência do término da vigência do Contrato
Emergencial, situação esta, constatada nos lançamentos financeiros através do registro de pagamentos de rescisórios e
indenizatórios. Para mais, as rescisões impactaram no saldo da conta “Encargos”, pois provocou excedente na conta e estremeceu
o saldo total da rubrica “Despesas de pessoal”. É importante mencionar que o saldo previsto para esta rubrica no período resulta da
soma do saldo remanescente do 1º trimestre com o saldo programado para o 2º trimestre.
 
As despesas incorridas com “Serviços de Terceiros” e “Despesas Gerais” apresentadas mantiveram-se dentro do previsto para o
trimestre conforme tabela 03. Diante do exposto, a Contratada justifica através dos lançamentos financeiros, que realizou
pagamentos atrelados as metas e ações, dentre as atividades tem-se “serviço de consultoria aos EES”, “serviços de assistência
técnica em logística, estoque e manutenção da rede de comercialização”, “assistência técnica em design”, “formação e capacitação
pessoal para comercialização”, “formação em cooperativismo as EES” e “consultoria em design e organização da produção”. Para
mais, foi registrado pagamento dos tributos ISS, CSLL, PIS, IRPJ e COFINS sobre os serviços prestados ao Cesol, apesar desta
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conta ter saldo imprevisto para o trimestre. De acordo com a Contratada, para retificar as intercorrências financeiras apresentada na
tabela 03, remanejou saldos entre contas, mediante ofício apresentado no 1º trimestre com intuito de suprir os saldos excedentes.
 
Em síntese, o total de gasto apresentado no período foi de R$145.299,45 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos e noventa e nove
reais e quarenta e cinco centavos), que se comporta dentro do total de saídas de recursos previsto para o trimestre. Diante da
situação, a Contratada valeu-se do saldo remanescente do 1º trimestre, que lhe restou à diferença positiva de R$32,02 (trinta e dois
reais e dois centavos). E, conforme clausula do Contrato Emergencial esta quantia não utilizada deverá ser devolvida sob orientação
da Comissão de Monitoramento e Avaliação.
 
Destaca-se que, diante da análise financeira, a Contratada foi solicitada a apresentar justificativas, assim como complementação de
documentação por intermédio de ofício da comissão, especialmente, para os achados de teor financeiro. Portanto, mediante envio
tempestivo de Nota Complementar pela OS, as explanações foram sanadas.
 
 
7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
 
A pesquisa de satisfação deste trimestre esteve atrelada ao envio de formulário virtual (estilo google doc) para os e-mails de
representantes de empreendimentos solidários. Do total de questionários encaminhados (universo de 50 EES), 38 tiveram devolutiva
formal. As perguntas elencadas são relativas a impacto das ações do Cesol na vida financeira do empreendimento e das famílias,
impacto das ações de assistência técnica na melhoria e sustentabilidade dos empreendimentos, clareza nas orientações prestadas
pela equipe técnica do Cesol aos grupos, capacidade de a Organização Social gerenciar os espaços de comercialização, qualidade
geral dos serviços prestados pela Feme. A escala de parâmetros estabelecidos para aferição foram “muito baixo”, “baixo”, “médio”,
“alto”, “muito alto”, “não respondeu”. A forma de apresentação dos dados deu-se por meio de relato composto por gráficos em
formato de pizza.
 
Os dados mencionados no relatório “pesquisa de satisfação”, constante no CD, tendem a demonstrar que o serviço prestado pela
organização social no campo da assistência técnica é percebido como mediano ou abaixo do esperado – 55,2% do total, ainda que a
capacidade de gerenciar espaços de comercialização seja pontuada como boa ou ótima por quase 74% da amostra. 76,3% da
amostra consideram que o Cesol impacta de forma média, baixa ou muito baixa a sustentabilidade do EES. Por fim, sobre a atuação
do Cesol Metropolitano no que tange à gestão comercial dos Espaços Solidários, esta é considerada exitosa por mais de 70% da
amostra.
 
Questionada, por meio de notificação, sobre o cenário supramencionado, a Organização Social relata que possivelmente os EES
não relacionam os momentos coletivos de formação a atividades de assistência técnica em função de historicamente tal ação, nos
primeiros anos do Centro Público, ter caráter “continuado, individualizado, com foco nos processos de gestão”. Dando continuidade
à exposição de argumentos, a Feme considera que tais dados sugerem que os empreendimentos demonstram a necessidade de
encontros individualizados e sistemáticos com foco no processo produtivo, o que será incluído nos futuros planejamentos da
Organização. 
 
Outras vias de registro opinativo, como a Ouvidoria Geral do Estado da Bahia, não foram trazidas à baila.
 
8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
 
Não foram registradas manifestações na Ouvidoria Geral do Estado em relação à execução do Contrato de gestão em análise.
 
9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
 
Não houve registrado manifestação de órgão de controle, acerca do Contrato de Gestão em pauta, até o presente momento.
 
10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
 
Constatado descumprimento da cláusula contratual que versa sobre a obrigatoriedade da adoção da marca da Contratante em todos
os instrumentos de comunicação visual, cláusula segunda, obrigação III do contrato de gestão, a Organização Social. Ademais, frisa-
se que tal Cláusula não lida com aplicação de desconto.
 
11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS
 
Tendo em vista o cumprimento das metas não se vislumbra a aplicação de desconto.
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12. RECOMENDAÇÕES
 
Objetivando melhoria na eficiência e na eficácia das ações do CESOL, inclusive de modo a tornar célere o seu acompanhamento e
monitoramento, recomenda-se à Contratada:
 
Observação ao cumprimento dos componentes finalísticos e de gestão, notadamente, pontualidade na entrega dos relatórios
trimestrais de prestação de contas e revisão de conteúdo para que se evitem erros materiais e carências documentais.
 
Juntada, preferencialmente na via digital, CD-ROM, de todos os documentos comprobatórios do cumprimento das metas pactuadas,
como pesquisas de satisfação, relatório de faturamento, fotografias, termos de adesão, listas de presença (oficinas/eventos), extrato
CADCidadão, comprovantes de quitação de despesas com água, energia elétrica, telefone, bem como os seguintes documentos:
comprovantes de recolhimento dos encargos sociais (INSS, FGTS e PIS) e tudo o mais que se fizer imprescindível à verificação da
execução.
 
Manter organizada toda a documentação fiscal, trabalhista, previdenciária e financeira da Organização Social, especialmente, à
relacionada ao Contrato de Gestão em análise.
 
Guardar os documentos relacionados aos meios de verificação dos indicadores do Contrato de Gestão: carta de adesão dos
empreendimentos à rede de comercialização; documento responsável por registrar o faturamento do empreendimento, documentos
de sistematização das informações dos empreendimentos e de sistematização das informações das famílias.
 
Nos termos da 2ª Cláusula do Contrato Emergencial pactuado, cumprir com a obrigação III, a qual versa sobre “adotar a logomarca
da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE e as designações do Centro Público de Economia Solidária e da
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CONTRATADA, seguido pelo nome designativo ‘Organização Social’, em todos os instrumentos de comunicação visual, inclusive no
fardamento e crachás dos empregados”.  
 
13. PARECER CONCLUSIVO
 
Centrado nos registros pertinentes à execução das metas estabelecidas, nos demonstrativos de aplicação dos recursos repassados
pelo Estado, no modo de agrupamento das contas de despesa, na observância às cláusulas contratuais, examinou-se o Relatório
apresentado pela Contratada, com a incumbência de expressar opinião sobre o cumprimento do contrato em tela até o presente
momento.
 
O exame foi conduzido com foco na presunção de veracidade das informações prestadas, na obediência aos regulamentos e nas
práticas adotadas pela administração do Cesol.
 
É opinião desta Comissão que até onde foi possível verificar houve cumprimento das metas relacionadas ao contrato de gestão
previstos para o trimestre pela Organização Social. Isto posto, exaramos o presente parecer com recomendação de aprovação desta
prestação de contas com as ressalvas.
 
Salvador, 11 de abril de 2019.
 
 

Ana Paula Santos Ferreira
Membro da Comissão

André Luis Ferreira da Silva
Membro da Comissão

Edjane Santana de Oliveira
Membro da Comissão

Efson Batista Lima
Membro da Comissão

Jadson Santana da Luz
Membro da Comissão

Maíra Santana Vida
Membro da Comissão

Mônica Barbosa Sanches Sales
Membro da Comissão

Silvia Maria Bahia Martins
Membro da Comissão

 
 
Estando de acordo com os achados, recomendações e conclusões da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de
Gestão, subscrevo o presente Relatório, indicando o seu encaminhamento ao Secretário Davidson de Magalhães Santos, ao
Conselho Deliberativo da Associação FILHOS DO MUNDO e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – CONGEOS.
 
Salvador, 11 de abril de 2019.         
 
Milton Barbosa de Almeida Filho
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo
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