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

RELATÓRIO 

 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 015/2018 (2ª CONTRATAÇÃO)
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL BAIANO – IDSB
UNIDADE PUBLICIZADA: CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO.
 
 
 
 
1º RELATÓRIO TÉCNICO EMERGENCIAL TRIMESTRAL  
PERÍODO DE 24/07/2018 A 22/10/2018
 
 

 
1. INTRODUÇÃO
 
O presente Relatório, referente ao período de 24/07/2018 a 22/10/2018, tem como objetivo apresentar a análise no que se refere ao cumprimento
das cláusulas contratuais e das metas pactuadas, bem como a economicidade no desenvolvimento das atividades atinentes à execução do
Contrato de Gestão nº 015/2018, celebrado entre o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL BAIANO – IDSB e esta Secretaria
para o gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária - CESOL, com atuação no território no TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO,
atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.
 
A apresentação do relatório foi importante para a administração estadual verificar o andamento da execução do contrato em tela. 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: Efson Batista Lima, Ana Paula Santos Ferreira, Andre 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, Silvia Maria Bahia Martins.
 
2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO
 
O Centro Público de Economia Solidária - CESOL, localizado à Rua 1° de maio, 133, Centro, Guanambi - Bahia, CEP 46430-000, 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.
 
Além de espaço físico e de equipamentos adequados à natureza do serviço disponibilizado, consta o CESOL com um contingente de 4 pessoas
contratadas em regime celetista para o período.
A capacidade operacional de atendimento mínima prevista no Contrato de Gestão foi de 47 empreendimentos participando de redes de
comercialização e 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. 015/2018, emergencial, com vigência a partir de 24/07/2018 até 20/01/2019, 180 dias ou até a conclusão do processo
seletivo a ser realizado pela SETRE e 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 nos
Territórios Sertão Produtivo, 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, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL BAIANO - IDSB, sem ocorrência de modificações.
 
Considera-se que os recursos materiais ofertados pela Contratada está em conformidade bem como satisfatório para o cumprimento das metas
pactuadas para o período.
 
Ainda no que se refere ao Cumprimento das cláusulas contratuais pela contratada, observa-se que: a Contratada atendeu indiferentemente os
usuários dos serviços; assegurou a organização, administração e gerenciamento do serviço da Assistência; utilizou a logomarca da Secretaria do
Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE e as designações do Centro Público de Economia Solidária e da CONTRATADA, seguido pelo
nome designativo “Organização Social”, em todos os instrumentos de comunicação visual; Garantiu a manutenção do quadro de recursos
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humanos qualificados e 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 pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos;
movimentou os recursos financeiros transferidos pelo Estado da Bahia exclusivamente em acordo com as modalidades pactuadas.
 
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.
 

ORDEM PERÍODO DE EXECUÇÃO DATA LIMITE DE ENTREGA

1º Relatório 24 de julho de 2018 a 22 de outubro de 2018 29 de outubro de 2018

2º Relatório 22 de outubro de 2018 a 20 de janeiro de 2019 25 de janeiro de 2019

Relatório
Final

24/07/2018 até 20/01/2019, 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.
 
O relatório de prestação de contas pela Organização Social foi entregue intempestivamente a Coordenação de Assistência Técnica e Inclusão
Socioprodutiva - CATIS, em 01 de novembro de 2018. O prazo ultimado se daria em 29 de outubro de 2018, 5º dia útil sucessivo ao término do
período de aferição, para atendimento do pactuado em Contrato. Atrasos dessa natureza, geralmente, não comprometem a execução dos
serviços, tampouco, a sua qualidade, mas comprometem a análise dos relatórios de prestação de contas e documentos em tempo hábil pelo setor
técnico. As Organizações Sociais executoras são continuamente advertidas da importância do cumprimento dos prazos pactuados.
 

O relatório não foi finalizado no prazo estabelecido, devido a Organização Social ser notificada por meio dos Ofícios no 125/2018 em 23 de
novembro 2018, 128/2018 em 29 de novembro de 2018 e 129/2018 em 10 de dezembro de 2018, pela Comissão de Monitoramento e Avaliação
do Contrato de Gestão, para que encaminhasse Nota Complementar de alguns apontamentos.
 
5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
 
As metas aqui analisadas neste Primeiro 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 informa que 24 empreendimentos foram inseridos em ações e redes de comercialização. Os atendimentos foram de diversas formas,
porém o foco esteve nas atividades relacionadas à comercialização e a gestão dos mesmos.  
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Relata que, foi inaugurado é-com rede – comércio sustentável da Bahia, que contribuirá para uma economia mais justa, inclusa e sustentável.
A parceria para desenvolver os trabalhos da rede foi formalizada inicialmente com 24 (vinte e quatro) empreendimentos através da carta de
adesão. A construção da é-com rede já havia sido pensada e dialogada há algum tempo com os grupos e o primeiro passo para construção
dessa ideia foi contratar uma empresa que ficaria responsável pela montagem da loja virtual, desde a aquisição do domínio, criação da marca,
logomarca, layout virtual e parceria com as empresas de logística e pagamento, ação realizada no contrato de gestão 022/2017.
 
Explica que, após essa etapa foi exibido aos empreendimentos o trabalho desenvolvido para aprovação, e todos foram favoráveis ao resultado
final apresentado. O evento de inauguração ocorreu no dia 18 de outubro de 2018, e contou com a participação de vários empreendimentos do
território que são acompanhados pelo Cesol, como também autoridades locais que prestigiaram o evento.
 
A loja física funciona atualmente na Rua 1º de Maio, nº 133, Centro, Guanambi - BA, espaço onde também está situada a sede do Cesol e este
espaço foi reformado para atender a demanda e exposição dos produtos para comercialização. A rede visa a comercialização de produtos e
serviços da economia solidária e agricultura familiar, através da divulgação efetiva dos trabalhos desenvolvidos pelos grupos para que possa
concretizar a melhoria na renda das famílias.
 
A adesão a rede foi formalizada em diversos momentos, dentre esses estão as vistas in loco aos empreendimentos, ação importante para garantir
a relação de credibilidade depositada no trabalho do Cesol diante dos grupos  e para expor de forma mais tranquila as metodologias de trabalho
aos novos grupos, que apesar de não estar definido esta ação no contrato, é um processo natural devido a repercussão positiva que a rede tem
causado.
 
Acreditam que esta cidade é o local mais apropriado para se estabelecer um espaço com este formato de comercialização de produtos de todos
os empreendimentos assistidos. A estratégia é fazer uma ampla e contínua divulgação da loja, como espaço para aquisição de produtos da
economia solidária e agricultura familiar, transformando-o em uma referência em artigos exclusivos para presentes e utilidades. Esta comunicação
terá um foco no comércio justo e no consumo consciente, ampliando o debate sobre o ato político do consumo em toda comunidade e também
para os próprios empreendimentos. Neste sentido, a é-com rede será um espaço permanente de formação e informação para empreendedores
da ecosol e para o público em geral, no intuito de formar mais consumidores conscientes e contribuir para a sustentabilidade no território.
 
CF 1.2 - Eventos de estímulo à formação ou ao fortalecimento das centrais de cooperativas de comercialização
 
A Contratada explica que em outra oportunidade já havia relatado que no território Sertão Produtivo é notória, em sua história, a carência de
empreendimentos formalizados como cooperativa, a maioria dos grupos são informais e associações comunitárias.
 
Relata que devido a essa realidade explicitada, foi iniciada uma articulação com o representante do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores e
Agricultoras Familiares de Guanambi, Luis Pereira, que por conta do trabalho desenvolvido no Cedesp (Conselho de Desenvolvimento do
Território Sertão Produtivo) foi convidado a apoiar no incentivo a criação de cooperativas singulares e a central de cooperativas assim como na
identificação de grupos produtivos, além dos acompanhados pelo Cesol. A reunião aconteceu na sede do Cesol no dia 03 de outubro de 2018,
das 14h às 16h. Foi salientado o objetivo da cooperativa nos setores de comercialização dos produtos, a logística de comercialização, os custos e
o processo de formalização da cooperativa.
 
Houve também no dia 05 de outubro de 2018, junto com a devolutiva sobre a loja é-com rede, o diálogo sobre a importância e necessidade da
desconstrução que se tem em relação ao cooperativismo, que embora os grupos pratiquem os princípios da economia solidária, a maioria tem em
mente que a cooperativa é sinônimo de gastos financeiros e mais trabalho.
Consideramos importante tratar desse assunto devido a real necessidade de uma central de cooperativas formalizada para a gestão da é-com
rede.
 
Na oportunidade alguns grupos manifestaram interesse em conhecer mais detalhadamente sobre o processo de formalização de cooperativa e
funcionamento do trabalho na pratica. Para  isso foi realizada uma visita a COOMADAC - Cooperativa Mista Agropecuária para o
Desenvolvimento Auto Sustentável de Caetité, para que esses grupos pudessem conhecer a rotina da cooperativa, seu histórico, suas atuações e
a possível parceria com o Cesol na constituição da central de cooperativas. Consideraram relevante esse encontro, pois, esta cooperativa
participa de um projeto na CAR, via edital alianças produtivas, para expandir a comercialização dos produtos da agricultura familiar, e esse contato
deixa os empreendimentos da economia solidária a frente para serem beneficiados com o projeto. A formalização dessa parceria ficou
encaminhada para o início de janeiro de 2019, data provável para início das atividades do projeto.
 
Relata que, visitas estão sendo realizadas aos empreendimentos que demonstraram interesse em construir a central de cooperativas. Na reunião
foi explanada a importância da cooperativa, os benefícios para os associados e a inclusão dos cooperados da agricultura familiar. Ainda que,
foram sanadas as dúvidas sobre os trâmites da formalização da cooperativa, das taxas, prestação de contas, e demandas do empreendimento
além de serem instruídos criarem um termo de uso para as máquinas que não pertencem a associação e nem do grupo produtivo.
 
Justifica que,  após a rodada de debates e visitas às cooperativas e às associações que já manifestam interesse em transformar-se em
cooperativa, o CESOL promoverá um amplo e instrutivo evento sobre o tema, reunindo o conteúdo sistematizado nesta primeira etapa e abrindo
as discussões com convidados que possam agregar, a exemplo da OCEB, Rede Gavião e representante do poder legislativo no âmbito estadual
que tenha envolvimento com a legislação que rege sobre o cooperativismo na Bahia. Isso tudo será necessário, pois, será necessária uma sólida
e cautelosa formação desta base ainda não existente no Território.
 
CF 1.3 - Empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária
 
A Contratada relata que desde a mudança de local da sede do Cesol no final do ano de 2016, havia um desejo de construir uma loja que pudesse
suprir a falta de um espaço físico para viabilizar a comercialização dos produtos e serviços dos empreendimentos, ou seja, um modelo a ser
expandido em outros municípios do território. A ideia se concretiza com a criação da loja é-com rede, que apesar de ainda ser um espaço
pequeno e ter iniciando suas atividades em setembro deste ano, já vem demonstrando que tem potencial para atender as exigências e demandas
de mercado.
 
Apresenta valores referentes as vendas realizadas durante o mês de agosto a setembro de 2018. Ressalta que, o espaço físico da loja estava em
processo de reforma para reinauguração, justificando o baixo valor das vendas no período. Explica que alguns grupos não tiveram seus produtos
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comercializados na loja mas, certamente, com o novo espaço e com o funcionamento da loja virtual estes valores serão bem significativos no
próximo período de 3 meses. Apresenta um total de vendas no período de R$432,00.
 
Relata que, além da loja física, o CESOL aposta cada vez mais em expandir suas prateleiras para eventos que aconteçam no território. Uma
agenda de eventos está sendo elaborada para que, por meio de uma estrutura móvel, possam participar e aproveitar de momentos festivos, nos
quais haja uma aglomeração de público. Os empreendimentos participaram também, da organização e exposição de seus produtos no 2º
COOPERO, evento realizado no colégio COOPEC em Caetité - BA, no dia 28 de setembro do corrente ano, no horário das 9h às 17h. O público
alvo do evento foi de alunos, professores, pesquisadores e pessoas interessadas com tema das experiências dos membros do CESOL com a
agricultura familiar e economia solidária, e a importância de seus produtos na região. Enfatizou-se também a relevância da preservação do meio
ambiente e a valorização do saber tradicional passado de geração a geração nos empreendimentos de comunidades quilombolas. Durante a
exposição, houve a troca de experiências e momentos de diálogos entre outros participantes da área da saúde e a valorização da aquisição dos
produtos solidários para a economia local. O evento proporcionou a integração do empreendimento Retalhos da Arte, grupo formado por mulheres
produtoras de artesanato e corte-costura do município de Caetité - BA. Apesar da pequena abrangência do evento, alguns produtos puderam ser
comercializados no total de R$80,00.
 
Outro evento importante citado pelo Centro Público, foi a participação na oitava temporada da FLICA - Festa Literária Internacional de Cachoeira,
com espaço para exposição de produtos e comercialização. Aconteceu na cidade de Cachoeira no período de 11 a 14 de outubro de 2018 com
apresentações artísticas e um público diverso. O evento apesar de ser literário, proporcionou a divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelos
artesãos e produtores deste território além das vendas que somaram R$466,00.
 
Informa que 47 empreendimentos foram inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária. A Contratada
tinha informado no relatório de prestação de contas 24 empreendimentos inseridos, porém, percebeu-se o equívoco e corrigiu via Nota
Complementar enviado para esta Secretaria.
 
CF 2. MONITORAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIOPRODUTIVA ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CF 2.1 - Percentual de empreendimentos com informações atualizadas
 
Relata a Contratada, que, os grupos produtivos solidários tiveram seus dados atualizados no CadCidadão, cumprindo 100% da meta. Nesta
primeira etapa do projeto vinte e quatro empreendimentos tiveram suas informações atualizadas, por meio de ligações telefônicas, visitas aos
empreendimentos e ida dos grupos ao Cesol.
 
Apresenta tabela dos empreendimentos no relatório de prestação de contas.
 
CG 2.2 - Percentual de famílias com informações atualizadas
 
A Contratada relata que 100% das famílias integrantes dos empreendimentos inseridos na carteira ativa do CESOL no período, tiveram
informações atualizadas junto ao sistema CadCidadão. Muitas destas atualizações foram feitas em função da adesão de antigos e novos grupos a
é-com rede.
 
Apresenta tabela dos empreendimentos no relatório de prestação de contas.
 
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 subsequente ao término do trimestre. Desse modo, a Contratada não cumpriu com o
prazo estabelecido, pois, o relatório foi entregue e protocolado como primeira versão no dia 01 de novembro de 2018 nesta Secretaria, tendo a
Comissão notificado pelo atraso do envio do documento de prestação de contas e solicitação/esclarecimentos de complementos através dos
ofícios no 125/2018, 128/2018 e 129/2018. Mesmo com a intempestividade na entrega, não interferiu no andamento do processo.
 
CG 1.2 - Cumprimento de Cláusula Contratual 
 
A entidade não prestou relatório no prazo previsto violando uma cláusula contratual. Contudo, a cláusula de tempestividade de entrega do relatório
se tornou uma meta do componente de gestão, em razão disto, não deve ser considerada no cálculo da meta “Cumprimento de Cláusula
Contratual”, pois, a entidade teria assim seu percentual mensurado negativamente duas vezes ensejando um bis in idem. Portanto, não é
razoável a aplicação do cálculo para fins de mensuração do desempenho e outra situação correlata.
 
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.
 
COMENTÁRIOS SOBRE OUTROS RESULTADOS
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Relata que, além do trabalho desenvolvimento para cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a equipe do IDSB e Cesol Sertão
Produtivo vem participando ativamente das atividades do território, e dentro das possibilidades, contribuindo para o crescimento territorial. Segue
alguns eventos:
 
II Encontro das mulheres do campo e da cidade
O evento aconteceu no dia 29 de setembro de 2018, no auditório do CASA, situado na Av. Governador Waldir Pires, Guanambi-BA com o tema
Protagonismo das Mulheres: enfrentamentos e conquistas. Foi organizado pelo Polo Sindical da Região de Guanambi e pelo Centro de
Agroecologia no Semiárido (CASA). O encontro teve como objetivo dialogar sobre o protagonismo das mulheres na luta pela construção de uma
sociedade mais justa e mais igualitária, além de trocar experiências sobre formas de resistência e combate às diversas formas de violência.
 
Eleição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN
No dia 22 de outubro do corrente ano aconteceu a reunião do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN. A atividade foi
desenvolvida no Centro de Agroecologia do Semiárido – CASA. Na reunião foi explanada a importância do Conselho para obter acesso regular e
permanente a alimentos de qualidade e em quantidade adequadas para a população. Foi salientado o histórico da SISAN no Brasil, seu processo
de formação e a importância da participação social e o diálogo para a aquisição de uma alimentação saudável. No evento foi realizado a eleição
das entidades que formarão o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Guanambi - BA.
 
Reunião para fomento a economia solidária com turma concluinte do curso de processamento de frutas e verduras do Qualifica Bahia
no município de Tanque Novo – Ba
Ocorreu na Câmara de Vereadores do Município de Tanque Novo – Ba, no dia 19 de outubro de 2018, durante a certificação dos alunos do Curso
de Processamento de Frutas e Verduras do Qualifica Bahia em Tanque Novo. O Cesol apresentou seu projeto, a loja é-com rede (física e virtual) e
explanou sobre a importância dos concluintes em dar continuidade ao aprendizado adquirido, a considerar que até o momento nenhum grupo
produtivo no município é acompanhado pelo Cesol, e para isso, foi explicado o trabalho de assessoria que é realizado aos Empreendimentos de
Economia Solidária, fomentando a criação de grupos para produção em coletividade e a comercialização dos produtos no Território Sertão
Produtivo e em todo Brasil.
 
6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
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6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
 

 
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 nº015/2018 liberada pela Contratante. Este valor repassado foi maior que o previsto, visto que, o especificado
na clausula do Contrato Emergencial menciona a quantia de R$156.627,36 (cento e cinqüenta e seis mil e seiscentos e vinte e sete reais e trinta e
sete centavos). Para tal situação, destaca-se a importância da Contratante, efetivar para a 2ª parcela a parte restante do valor total do contrato.
Além deste saldo, foi registrado na conta “devolução” a quantia de R$1.700 (mil e setecentos reais) referente a estorno bancário decorrente de
pagamento realizado indevidamente.
 
A Contratada realizou aplicação do recurso, o qual gerou rendimento de R$0,57 (cinqüenta e sete centavos). Com esse contexto, a receita total do
período foi de R$152.527,57 (cento e cinqüenta e dois mil e quinhentos e vinte e sete reais e cinqüenta e sete centavos) conforme a tabela 02.
 
Das Despesas
 
Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor total de R$22.105,51 (vinte e dois mil e cento e cinco reais e
cinqüenta e um centavos). Este saldo mantém-se dentro do gasto programado de R$103.418,29 (cento e três mil e quatrocentos e dezoito reais e
vinte e nove centavos), 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. A Contratada informa que no trimestre alcançou a dimensão mínima de pessoal, com a contratação efetiva de 4
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colaboradores. Além disso, registrou 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” e “Despesas Gerais”, apresentadas, ultrapassaram o estabelecido para o período conforme
tabela 03. Diante da situação, a Contratada registrou nos lançamentos financeiros ter realizado pagamentos atrelados as metas e ações
executadas pelo CESOL no trimestre. Dentre estas, “Serviços Jornalísticos”; “Consultoria de desenvolvimento do Website E-commerce”;
“Mobilização, organização e qualificação de empreendimentos de economia solidária”; “Inauguração da loja Cesol” e “FLICA – Festival de
economia solidária em Cachoeira”.
 
Em síntese, o total de gasto apresentado no período foi de R$96.140,94 (noventa e seis mil e cento e quarenta reais e noventa e quatro
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
 
A contratada não apresentou Pesquisa de Avaliação da Satisfação dos Usuários.
 
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 constatado descumprimento de cláusula contratual por parte da Contratada e da Contratante.
 
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:
 
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 das famílias;
 
É necessário o envio de todas as notas fiscais dos serviços e bens adquiridos à conta do Contrato de Gestão. O não envio ensejará
responsabilidade da Organização Social e a tomada especial de contas;
 
Juntada, preferencialmente na via digital, CD-ROM, de todos os documentos comprobatórios do cumprimento das metas pactuadas (cartas de
adesão, listas de presença, programação dos eventos, release, fotos, planilha de beneficiários, demonstrativos de receitas e despesas do período,
etc);
                                                                  
Providenciar as publicações em meios eletrônicos, conforme impõe o Contrato de Gestão em análise;
 
Deve constar, apensado ao relatório, a lista de presença das atividades desenvolvidas no que tange principalmente as oficinas e assistências
técnicas;
 
Entregar tempestivamente os relatórios trimestrais de prestação de contas, no prazo pactuado, conforme Parágrafo Segundo da Cláusula
Segunda - Obrigações e Responsabilidades da Contratada assim como responder todos os ofícios encaminhados pela Comissão de
Acompanhamento e Monitoramento;
 
A contratada deve apresentar Pesquisa de Avaliação da Satisfação dos Usuários referente ao período analisado;
 
No que se refere às consultorias, salienta-se que estas devem ser realizadas para o atendimento das necessidades específicas dos
empreendimentos atendidos com vistas ao alcance da sua sustentabilidade, evitando-se assim consultorias para atividades meio. Apresentar, no
conjunto de anexos encaminhado, produtos oriundos de consultorias assinados pelos respectivos responsáveis: currículo do profissional, plano de
trabalho, lista de presença, contrato de prestação de serviço, comprovante fiscal, produto final, etc.
 
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 não há  inconformidade e inadequações; depreende-se o cumprimento dos
indicadores e serviços previstos para o trimestre pela Organização Social. Isto posto, exaramos o presente parecer com recomendação de
aprovação desta prestação de contas e sem prejuízo da Organização Social continuar prestando o serviço com qualidade, adotando as melhores
práticas de gestão.
 
Salvador, 11 de dezembro de 2018.
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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

Maíra Santana Vida
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 José Vicente de Souza Neto, ao Conselho Deliberativo da organização
Instituto de Desenvolvimento Sustentável Baiano – IDSB e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais - CONGEOS.
 
 
Salvador, 11 de dezembro de 2018.         
 
 
Milton Barbosa de Almeida Filho
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo
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