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

RELATÓRIO 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 011/2018 (2ª CONTRATAÇÃO)
ORGANIZAÇAO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE CIDADANIA
UNIDADE PUBLICIZADA: CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA TERRITÓRIO PORTAL DO SERTÃO
 
 
 
1º RELATÓRIO TÉCNICO EMERGENCIAL TRIMESTRAL
PERÍODO DE 25/07/2018 a 25/10/2018
 
 
1. INTRODUÇÃO
 
O presente Relatório, referente ao período de 25/07/2018 a 25/10/2018, 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.
11/2018, celebrado entre a Associação Central de Cidadania e esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária -
CESOL, com atuação no território Portal do Sertão, 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 a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação pela Organização Social apresenta o seguinte
período onde: 25/07/2018 a 25/10/2018. A apresentação do relatório foi importante para a administração estadual verificar o andamento da
execução do contrato em tela para posterior liberação do recurso.  As metas pactuadas e os serviços previstos estão relacionados ao primeiro
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: Albene Dicíula Piau Vasconcelos, Ana Paula Santos Ferreira, Andre Luis Ferreira Da Silva,
Edelson Ferreira Dos Santos, Edjane Santana De Oliveira, Efson Batista Lima, Jadson Santana da Luz, Karine Conceição de Oliveira, Maíra
Santana Vida, Mônica Barbosa Sanches Sales, Silvia Maria Bahia Martins.
 
2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO
 
O Centro Público de Economia Solidária - CESOL, situado à BR-116, Sítio Alagoinhas, S/N, no Município de Serrinha – BA, CEP: 48700-000,
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 05 pessoas
contratadas.
 
A capacidade operacional de atendimento mínima prevista no Contrato de Gestão para o período em análise é de 23 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. 011/2018, emergencial, com vigência a partir de 25/07/2018 até 25/01/2019, 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 gerência do Serviço de Assistência
Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público de Economia Solidária, que será implantado no
Território Portal do Sertão, do Estado da Bahia, em conformidade com as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório,
com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA, Associação Central de Cidadania, sem
ocorrência de modificações.
 
A contratada entregou o relatório de prestação de contas em 01/11/2018, tendo, portanto, cumprido com o prazo de entrega.
 
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.
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ORDEM PERÍODO DE EXECUÇÃO DATA LIMITE DE ENTREGA

1º Relatório 25 de julho de 2018 a   24 outubro de 2018 01 de novembro de 2018

2º Relatório 25 de dezembro de 2018 a 24 de janeiro de 2019 01 de fevereiro de 2019

Relatório Final 25/07/2018 até 24/01/2019, 180 dias ou até a conclusão do
processo seletivo a ser realizado pela SETRE  Até 90 dias após o término da vigência.

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:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.
 
5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
 
Os resultados aqui analisadas neste 1º Relatório de Prestação de Contas estão associadas ao cumprimento das metas relacionadas ao primeiro
trimestre do Contrato de Gestão. 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 23 empreendimentos da carteira ativa do Cesol participando da rede comercialização.  Relata não ter
encontrado dificuldades, visto que buscou parcerias com outras entidades que alavancasse  a comercialização dos produtos. A verificação do
cumprimento da meta foi feita a partir da analise das "cartas de adesão" dos empreendimentos à Agência Regional de Comercialização do Sertão
da Bahia – ARCO Sertão. Constam das copias destes documentos, apresentados em mídia eletrônica, o objetivo  e logomarca da rede além
dados e assinatura do representante do empreendimento aderente, com a respectiva data e local.
 
Consta ainda no relatório trimestral uma tabela informando os empreendimentos, com seus respectivos municípios, e produtos comercializados
pela rede.
 
CF 1.2 - Eventos de estímulo à formação ou ao fortalecimento das Centrais de Cooperativas de comercialização
 
A contratada não apresentou no corpo descritivo do relatório os eventos realizados no trimestre, contudo, as comprovações vieram em mídia.
Foram realizados/apoiados 05 eventos, sendo eles: Expoflores; Exposerrinha; Feira de Biritinga; Feira de Retirolândia e o Festival de Economia
Solidária que aconteceu dentro da Feira Literária Internacional de Cachoeira - FLICA. Estando, portanto, a meta cumprida.
 
CF 1.3 - Empreendimentos inseridos nas Lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária
 
A Organização Social informa que inseriu 47 grupos produtivos solidários, que são acompanhados pelo CESOL, na loja Armazém da Agricultura
Familiar e Economia Solidária para potencializar a comercialização de seus produtos. A Contratada ainda relata que esta central de
comercialização é uma experiência piloto que será replicada em outros 06 territórios do Estado, com o intento de formar as Redes Territoriais e
posterior Rede Estadual.
 
Ainda segundo a contratada, a gestão do Armazém é feita pela Arco Sertão. Observa-se  que o Cesol vem apoiando no processo de organização
dos serviços administrativos, financeiros, econômicos e de comercialização dos produtos a través da sua equipe técnica.
 
A contratada apresenta como forma de verificação do cumprimento da meta uma tabela com o faturamento dos empreendimentos durante o
período em análise, reproduzida a seguir:
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CF 2. MONITORAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIOPRODUTIVA ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CF 2.1 - Percentual de empreendimentos com informações atualizadas
 
Relata a Contratada ter selecionado 47 empreendimentos da carteira ativa do Cesol e que para a realização da seleção foram estabelecidos
critérios que ensejou a atualização dos dados cadastrais dos selecionados.
 
Em verificação ao CadCidadão foi possível constatar a atualização/lançamentos de 40 empreendimentos no período, atingindo 86% da meta.
 
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. Entretanto, ao verificarmos co CadCidadão é possível constatar 38 famílias com as informações atualizadas, quantidade
aquém ao previsto quando comparamos com a quantidade de empreendimentos atendidos.
 
Convenciona-se que cada empreendimento tenha entre 4 e 5 famílias.
 
COMPONENTE DE GESTÃO - CG
 
CG 1 - GESTÃO DO CONTROLE ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CG 1.1 Prestação de Contas do Contrato de Gestão
 
O Relatório Trimestral deve ser encaminhado até o 5º dia útil subseqüente ao término do trimestre. Desse modo, a Contratada  cumpriu com o
prazo estabelecido.
 
CG 1.2 Cumprimento de Cláusula Contratual 
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Não houve constatado descumprimento das cláusulas contratuais por parte da Contratada.
 
CG 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA ATRAVÉS DO SEGUINTE INDICADOR
 
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. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
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$150.827,00 (cento e cinqüenta mil e oitocentos e vinte e sete reais), que se refere
à 1ª parcela do Contrato de Gestão nº011/2018 liberada pela Contratante. Além deste saldo, foi registrado na conta “devolução” a quantia de
R$2.000,00 (dois mil reais) referente a estorno bancário decorrente de pagamento realizado indevidamente.
 
Com esse contexto, a receita total do período foi de R$152.827,00 (cento e cinqüenta e dois mil e oitocentos e vinte e sete reais) conforme a
tabela 02.
 
 Das Despesas
 
Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor total de R$17.305,64 (dezessete mil e trezentos e cinco reais e
sessenta e quatro centavos). Este saldo mantém-se dentro do gasto programado de R$34.345,00 (trinta e quatro mil e trezentos e quarenta e
cinco reais), previsto no edital. Diante disso, o saldo da rubrica “Despesas de Pessoal” comporta-se dentro do limite de 65% do valor da receita
total conforme tabela 03.
 
O Cesol registrou que atua com 5 colaboradores efetivos, ainda que o termo de referência orienta para 7 funcionários o dimensionamento mínimo
de pessoal. Além disso, relatou no demonstrativo “Diário de Entradas e Saídas do Período” ter realizado pagamentos relacionados à conta
“Encargos” como INSS, FGTS, IR e PIS sobre folha de pagamento de forma a cumprir com as obrigações trabalhistas.
 
As despesas incorridas com “Serviços de Terceiros” ultrapassou o previsto e o saldo da conta “Despesas Gerais” manteve-se dentro do
programado para o trimestre, conforme tabela 03. Para justificar o excedente, a Contratada apontou nos lançamentos financeiros as despesas
pertinentes a “FLICA – Festival de economia solidária em Cachoeira” que demandaram variados desembolsos.
 
Em síntese, o total de gasto apresentado no período foi de R$140.703,95 (cento e quarenta mil e setecentos e três reais e noventa e cinco
centavos), que se comporta dentro do limite esperado para o total de saídas de recursos no trimestre. Vale salientar, que diante da análise
financeira, a Contratada foi solicitada a apresentar justificativas, assim como complementação de documentação por intermédio de ofício da
Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão, especialmente, para os achados.
 
7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
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A Contratada expõe no relatório trimestral de prestação de contas que realizou a Pesquisa de Satisfação dos Usuários através de questionários
contendo seis indagações sobre a qualidade dos serviços prestados pelo CESOL e buscou sugestões dos beneficiários para a melhoria desses
serviços. Informa ainda que a pesquisa foi aplicada pelos técnicos e realizada com representante dos 47 empreendimentos atendidos pelo
CESOL, podendo assim instituir um instrumento reflexivo e autocrítico das ações realizadas pelo CESOL. Cabe salientar que em pesquisa ao
CADCidadão consta o registro de 40 empreendimentos.
 
Relata ainda que os resultados obtidos foram satisfatórios, já que apresentou uma aprovação acima de 90% entre ótimo, bom ou razoável,
reconhecendo assim a importância do CESOL para os empreendimentos solidários.
 
Consta no relatório analisado o modelo da Pesquisa de Satisfação dos Usuários aplicada pelo Centro Público.
 
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
 
Não houve descumprimento de clausulas contratuais.
 
11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS
 
Uma vez verificada a plataforma do CADCidadão, foi possível constatar contratada cumpriu parcialmente a meta "Percentual  de
empreendimentos com informações atualizadas", bem como a meta "Percentual de Famílias com informações atualizadas",  sendo aplicado o
desconto de 3,0%.
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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:
 
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.
 
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.
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Tendo em vista a não apresentação dos documentos comprobatórios das metas pactuadas, o não encaminhamento das comprovações da
execução financeira (demonstrativos, tabelas, notas fiscais, recibos, etc.), dos comprovantes de quitação de despesas de água, energia elétrica,
telefone e recolhimentos dos encargo, informamos que não foi possível a aferição dos resultados. Desse modo, esta Comissão, utilizando-se do
Artigo 28 da Lei 8.647/2003, solicita o encaminhamento do presente Relatório Técnico a Auditoria Geral do Estado e à Procuradoria Geral do
Estado para as providências relativas aos respectivos âmbitos de atuação.
 
 
Salvador, 12 de dezembro de 2018.

Albene Diciula Piau Vasconcelos
Membro da Comissão

Ana Paula Santos Ferreira
Membro da Comissão

André Luis Ferreira da Silva
Membro da Comissão

Edelson Ferreira dos Santos
Membro da Comissão

Edjane Santana de Oliveira
Membro da Comissão

Efson Batista Lima
Membro da Comissão

Jadson Santana da Luz
Membro da Comissão

 
Karine Conceição de Oliveira
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 Vicente José de Lima Neto, ao Conselho Deliberativo da Associação Central
de Cidadania, ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais - CONGEOS, a Auditoria Geral do Estado e à Procuradoria Geral do Estado.
 
 
Salvador, 12 de dezembro de 2018.         
 
 
Milton Barbosa de Almeida Filho
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo

Documento assinado eletronicamente por Mônica Barbosa Sanches Sales, Técnico Nível Superior, em 12/12/2018, às 16:48,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Edjane Santana De Oliveira, Coordenador III, em 12/12/2018, às 17:28, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Santos Ferreira, Assessor Administrativo, em 12/12/2018, às 17:30,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Jadson Santana Da Luz, Técnico Nível Superior, em 13/12/2018, às 10:48, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Maíra Santana Vida, Técnico Nível Superior, em 13/12/2018, às 14:19, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Albene Diciula Piau Vasconcelos, Coordenador II, em 13/12/2018, às 14:43,
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.

http://www.legislabahia.ba.gov.br/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/
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Documento assinado eletronicamente por Edelson Ferreira Dos Santos, Coordenador II, em 13/12/2018, às 14:45, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por KARINE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, Coordenadora, em 14/12/2018, às 10:17,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Efson Batista Lima, Coordenador I, em 14/12/2018, às 10:36, 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 3481503 e o código CRC D71A2C39.

 

Referência: Processo nº 021.2131.2018.0001647-32 SEI nº 3481503

Criado por EDJANE.OLIVEIRA@SETRE.BA.GOV.BR, versão 2 por EDJANE.OLIVEIRA@SETRE.BA.GOV.BR em 12/12/2018 16:37:46.
 

Referência: Processo nº 021.2131.2018.0001647-32 SEI nº 3697289

Criado por EDJANE.OLIVEIRA@SETRE.BA.GOV.BR, versão 2 por EDJANE.OLIVEIRA@SETRE.BA.GOV.BR em 20/12/2018
16:37:21.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Ferreira da Silva, Coordenador II, em 04/01/2019, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Milton Barbosa de Almeida Filho, Superintendente, em 09/01/2019, às 13:44, 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 3698052 e o código CRC 5620E711.

 
Referência: Processo nº 021.2131.2018.0001647-32 SEI nº 3698052
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