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

RELATÓRIO 

 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2018 (2ª CONTRATAÇÃO)
ORGANIZAÇAO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE E VIDA - COMVIDA
UNIDADE PUBLICIZADA: CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA TERRITÓRIO DE IRECÊ
 
 
 
 
2º RELATÓRIO TÉCNICO EMERGENCIAL TRIMESTRAL
PERÍODO DE 30/10/2018 A 20/01/2019
 
 

 
1. INTRODUÇÃO
 
O presente Relatório, referente ao período de 30/10/2018 a 20/01/2019, 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.
012/2018, celebrado entre a Comunidade Cidadania e Vida - COMVIDA e esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia
Solidária - Cesol, com atuação nos território de Irecê 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 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, Silvia Maria Bahia Martins.
 
2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO
 
O Centro Público de Economia Solidária - CESOL, localizado à Rua Coronel Teréncio Dourado, 04, Centro, na sede do Município de Irecê – 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 pessoal de 05
contratados em regime celetista assim distribuído: 1 Coordenador de gestão 40h e 04  técnicos de gestão, além de  10  consultores.
                                                                                                                       
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 DE CONTRATO
 
O Contrato de Gestão nº. 012/2018, emergencial, com vigência a partir de 25/07/2018 até 20/01/2019, 180 dias ou até a conclusão do processo
seletivo a ser realizado pela SETRE, com valor global de R$300.000,00 (trezentos mil), tem por objeto gerência do Serviço de Assistência Técnica
aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público de Economia Solidária,implantado no Território de Irecê,
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 Comunidade Cidadania e Vida, sem ocorrência de modificações.
 
Considera-se que os recursos materiais ofertados pela Contratada estão 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
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nome designativo “Organização Social”, em todos os instrumentos de comunicação visual; garantiu a manutenção do quadro de recursos
humanos qualificados e compatíveis ao objeto do contrato, assegurando a freqüência, 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.
Consoante definido a partir da data da vigência do contrato em tela, a Contratada deverá apresentar, no período, os relatórios trimestrais e um
relatório final, conforme cronograma:
 

ORDEM PERÍODO DE EXECUÇÃO DATA LIMITE DE ENTREGA

1º Relatório 30 julho de 2018 a 28 de outubro de 2018 02 de novembro de 2018

2º Relatório 30 de outubro de 2018 a 27 de janeiro de 2019 01 de fevereiro de 2019

Relatório
Final

30/07/2018 até 20/01/2019, 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.
 
Salientamos que o atraso na finalização deste relatório deu-se decorrência de diligências necessárias a solicitação de informações
complementares, encaminhadas a Organização Social pela Comissão de acompanhamento monitoramento e avaliação através das Notificações
06/2019 e 013/2019 enviadas em 11 e 19/02 respectivamente.
 
 
5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
 
As metas aqui analisadas neste 2º Relatório de Prestação de Contas Emergencial estão associadas ao cumprimento das metas relacionadas ao
segundo 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 atuação do CESOL a partir da criação de redes de comercialização foi um dos fatores que impulsionou o fortalecimento
das práticas e do trabalho coletivo nos empreendimentos do Território de Irecê. A REDE SERTÃO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO TERRITÓRIO
DE IRECÊ conta com a adesão de 47 empreendimentos, que viram nessa modalidade de organização, oportunidade de atuarem juntas e
desfrutar de benefícios mútuos quando o coletivo fortalece o individual. A partir daí desenvolveram diversas atividades de capacitações focada
prioritariamente nos aspectos relevantes da comercialização, unindo prática e teoria, numa troca de experiências enriquecedoras, para todos os
atores sociais envolvidos nessas atividades através dos técnicos e consultores do Cesol que buscaram aplicar na prática os conteúdos
trabalhados por meio de participações em feiras e eventos promovida tanto pelo Centro Público, como por instituições parceiras.
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A rede foi oficializada no inicio do primeiro trimestre onde as principais atribuições foram por meio de reuniões e encontros à definição das ações e
caminhos a serem trilhados por cada um dos envolvidos. Deste modo, a organização em rede tem proporcionando um retorno positivo a maioria
dos empreendimentos, pois estão conseguindo acessar mais espaços de comercialização, que traz como consequência melhoria na geração de
renda e na qualidade de vida.
 
A Contratada relata, ainda que, a construção de redes de comercialização dos empreendimentos constitui-se como importante estratégia coletiva
de superação de enfrentamento nos gargalos da comercialização, onde o Cesol vem sendo protagonista, apoiando, fomentando, consolidando e
expandindo essa rede por meio de constantes reuniões, visitas técnicas e capacitações com os empreendimentos, para a inserção de novos
produtos trabalhados pelos consultores no período.
Tendo em vista que a gestão da rede é feita de forma coletiva, são muitos os espaços de discussão e debate acerca dos processos decisórios, e o
Cesol está presente nestes espaços como mais um mediador nessa construção coletiva.
 
Em anexo, a Contratada apresenta vinte e quatro cartas de adesão dos grupos da REDE SERTÃO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO TERRITÓRIO
DE IRECÊ, que somados ao 1º trimestre, totalizam quarenta e sete grupos produtivos inseridos e participando da rede de comercialização.
 
CF 1.2 - Eventos de estímulo à formação ou ao fortalecimento das centrais de cooperativas de comercialização
 
Relata a Contratada, que, os empreendimentos assessorados pelo Cesol, através da Cooperativa: Central de Cooperativas do Território de Irecê -
CENCOOP, dentre outras atividades, realizaram uma importante parceria unido-se a três outras cooperativas já existentes no território, com o
objetivo de discutir o funcionamento da mesma, os entraves enfrentados com a comercialização e o planejamento de novas estratégias de
comercialização, na ocasião os representantes das cooperativas filiadas destacaram a importância do apoio de políticas públicas, a exemplo do
Cesol, no fortalecimento da Central, ao tempo que reivindicaram a continuidade desse apoio. A Coordenadora do Cesol ressaltou que a solução
dos gargalos que afetam a comercialização dos produtos da Economia Solidária está na organização coletiva, e deu como exemplo das redes e
centrais de comercialização que já alcançaram sustentabilidade, e que o Cesol, é mais um ator desse processo coletivo que muito tem contribuído
para este fortalecimento. Relata que, o Centro Público desenvolveu algumas atividades de apoio à comercialização com os empreendimentos
inseridos e participando da rede na promoção dos mesmos junto aos parceiros e mercado externo.
 
A Central de Cooperativas do Território de Irecê - CENCOOP juntamente Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê - COPIRECÊ foram
escolhidas pelo Colegiado Territorial para atuarem como guarda-chuva (esta última porque já que possui o aporte jurídico) para promover a
organização e transporte dos produtos dos empreendimentos até Salvador, para representar o território
 
A 9ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária - FEBAFES foi realizada entre os dias 24 de novembro a 02 de dezembro de 2018,
destacado-se que foi condição sine qua non pelo colegiado que a participação dos empreendimentos do território se desse a partir da indicação
dos técnicos do Cesol. A partir de então, foram realizadas reuniões com a comissão organizadora para definição das ações que culminaram com
a vinda dos EES e conseqüentemente o êxito da ação cujo faturamento foi de R$17.613,50 (dezessete mil seiscentos e treze reais e cinqüenta
centavos) que foram repassados integralmente aos respectivos empreendimentos. A FEBAFES l permitiu o contato com representantes de redes
de supermercados e outros interessados nos produtos oriundos da agricultura familiar e da economia solidária, possibilitando futuras parcerias
para ampliar a comercialização e a inserção dos produtos nos mercados convencionais do Estado da Bahia, inclusive em Salvador, onde há um
amplo mercado de possibilidades a ser explorado dando visibilidade às atividades produtivas dos empreendimentos assistidos pelo Centro
Público, e da importância da assistência técnica na criação de novos produtos no aprimoramento de produtos já existentes no mercado, na
melhoria das condições dos rótulos e embalagens, dentre outros.
 
Para além da vinda e participação dos empreendimentos na FEBAFES a equipe técnica participou de capacitação em Estratégias de Vendas,
aprimorando os conhecimentos para o atendimento ao público tanto no espaço solidário quanto nas feiras ao qual o CESOL participa. Informa que
é de extrema importância para o aumento do faturamento por meio da comercialização.
 
Além da FEBAFES, foram realizados outros eventos:
 
Em parceria com o Banco do Nordeste e demais entidades parceiras foi realizado o evento ACELERA MICROCRÉDITO onde os
empreendimentos, que compõem a Central, estiveram presentes para conhecerem com mais detalhes as linhas de crédito que auxiliam os
empreendimentos ao crescimento a partir do acesso ao credito.
 
O CESOL preocupado com as questões ambientais e a sustentabilidade do território realizou um encontro com a Cooperativa de Catadores
Recicla Irecê, com a presença do Prefeito de Irecê Elmo Vaz, com o Secretário de Meio Ambiente Francisco Borges, representante do MTE José
da Boa Morte e representante da SETRE Sr. Edelson Ferreira dos Santos, para apresentação do trabalho do Cesol e a possibilidade de incorporar
a Cooperativa de catadores à Central CENCOOP desenvolvendo projetos de aproveitamento de resíduos sólidos que possibilite envolver todos os
munícipes com o crescimento sustentável para o Território de Irecê, como por exemplo a criação da  Primeira Praça Eco sustentável. Relata a
Contratada que, também foi realizado trabalho de grupo para avaliação do serviço de assistência técnica prestado pelo Centro Publico de
Economia Solidária, onde cada empreendimento discutiu sobre as alternativas e estratégias encontradas para a comercialização dentro da atual
conjuntura política, que tornam possível a partir do que já existe de fortalecimento da  articulação em rede e organização dos empreendimentos.
 
Encontro Literário de Irecê 08 e 10/11/2018
 
Durante os dias 08 e 10/11/2018, na Praça do Requintes, aconteceu o Encontro Literário de Irecê, promovido pela Secretaria Municipal de
Educação. Na ocasião uma equipe do CESOL Território de Irecê, apresentou a comunidade o resultado do trabalho de uma oficina realizada com
alunos de uma Escola Municipal o sabão artesanal produzido pelos alunos do Projeto Heróis da Sustentabilidade.
 
VII Feira de Saberes e Sabores do CEEP em Xique-Xique 08 e 09/11/2018
 
Nos dias 08 e 09/11/2018, participou da VII Feira de Saberes e Sabores do CEEP em Xique-Xique, realizando a Oficinas Técnicas:
 
1 - De Irrigação para o Semiárido, esta atividade foi feita pelo Engenheiro Agrônomo do CESOL Território de Irecê José Carlos Santos Silva.
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2 - Oficina Alimentação Saudável: "Técnicas de beneficiamento e aproveitamento de Alimentos, realizado pela consultora em nutrição: Bianca
Joana de Matos Mendes, além da participação em mesas temáticas como por exemplo o "Avanço das Políticas Públicas Territoriais", destaca se
ainda a participação da coordenadora do Cesol Vanessa Tomaz  na mesa de abertura.
 
Além disso, durante os dois dias foram montadas barracas com exposição e comercialização de produtos dos empreendimentos de economia
solidária atendidos pelo referido centro, potencializando a comercialização.
 
Certificação dos alunos do 6° ano, turmas A e B, da Escola Municipal Integral Integrada Tenente Wilson Marques de Irecê 13/11/2018
 
A Equipe do CESOL Território de Irecê realizou a certificação dos alunos do 6° ano, turmas A e B, da Escola Municipal Integral Integrada Tenente
Wilson Marques de Irecê, que participaram de uma formação e capacitação realizada pelo CESOL para a confecção de sabão rótulos e
embalagens 
 
Reunião no Sindicato dos Bancários promovida pela Barriguda para avaliação da Feira das Comunidades Tradicionais apresentando sugestões
para as próximas edições.
 
II Feira Quilombola de América Dourada 20/11/2018
 
Participação dos Empreendimentos assistidos pelo Cesol na da II Feira Quilombola de América Dourada, na Comunidade De Mulungu, em
Comemoração ao dia da Consciência Negra. Na ocasião o Centro Público, recebeu da Prefeitura Certificado de agradecimento pelos serviços de
assistência técnica que vem sendo realizado em parceria com a secretaria de assistência social no município.
 
Feira Expo Natal 21 a 22/12
 
Durante os dias 21 e 22/12/2018, aconteceu a XXII Expo Natal de Irecê que contou com ampla  programação. Nessa oportunidade foram
montadas barracas dos empreendimentos assessorados pelo Cesol durante os três dias de feira, obteve o faturamento de R$ 10.436,50 (dez mil,
quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).
 
CURSOS
 
A Contratada relata que, com o objetivo de sanar alguns dos entraves à comercialização dos produtos da Economia Popular e Solidária, o Cesol,
vem constantemente promovendo capacitações no âmbito da qualificação e melhor apresentação dos produtos. Neste trimestre, além das
assistências aos EES prestadas pelos técnicos e de consultores contratados, foram realizadas oficinas junto a comunidade buscando disseminar
os conceitos e práticas da economia solidária nas escolas:
 
Curso de Empreendedorismo e práticas coletivas por meio das experiências Associativistas e cooperativistas, para as turmas do 6° ano
da Escola Municipal Integral Integrada Tenente Wilson Marques Moitinho de Irecê 01/11/2018
 
A contratada relata que a Equipe Técnica do CESOL Território de Irecê, realizou em sua sede um curso de produção de sabão artesanal, líquido e
em pasta, Empreendedorismo e práticas coletivas por meio das experiências associativistas e cooperativistas para as turmas do 6° ano da Escola
Municipal Integral Integrada Tenente Wilson Marques Moitinho de Irecê.
 
Busca levar conceitos e práticas da Economia Solidária para espaços acadêmicos objetivando assim criar a cultura de práticas solidárias entre os
jovens adolescentes tornando-os agentes multiplicadoresdessas praticas. Ainda como parte de nosso trabalho, foram criadas as marcaspara
Projeto: "Heróis da Sustentabilidade",que é de autoria da ProfessoraTalita Nogueira com a esses alunos.
 
Curso de Práticas Agroecológicas para implantação de quintais produtivos e hortas comunitárias em Sarandi e na Comunidade de Boa
Vista em América Dourada
 
A contratada relata que realizou um Curso de Práticas Agroecológicas para implantação de quintais produtivos e hortas comunitárias na
Comunidade de Sarandi e Comunidade de Boa Vista em América Dourada. O curso foi realizado para cerca de 30 pessoas em cada comunidade
e buscou desenvolver práticas sustentáveis de produção e a aplicabilidade das mesmas nas atividades dos empreendimentos da referida
comunidade.
 
CF 1.3 - Empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária
 
Relata a Contratada, que 47 (quarenta e sete) empreendimentos, acompanhados pelo CESOL estão inseridos na, Cooperativa Central de
Cooperativas do Território de Irecê - CENCOOP, e como tal, conta com um espaço fixo de comercialização conforme ilustrado na planilha de
faturamento do relatório de prestação de contas. As redes de comercialização têm garantido um aumento significativo das vendas de produtos dos
grupos produtivos solidários, e assim, vem contribuindo no acréscimo da renda e melhoria da qualidade de vida dos beneficiários da política
pública do Centro Público de Economia Solidária.
 
Salienta a Contratada, que, a Cooperativa: Central de Cooperativas do Território de Irecê - CENCOOPtem sido um importante instrumento no que
diz respeito à comercialização dos Empreendimentos acompanhados pelo Cesol.
 
O espaço físico de comercialização na cidade Irecê e as feiras em que os Empreendimentos participam, tem garantido assiduidade da assistência
técnica. Essa assistência técnica tem atuado no âmbito da produção e da comercialização garantindo maior qualidade, melhor aparência dos

https://www.facebook.com/talita.nogueira.52459?__tn__=K-R&eid=ARCgV06Th97au_0EV_6yaz7GkbA3Q-CNYhTrP7o8E-LUndvSZJYEGLpO_XFgjOyA4A3iXS-0t_CSY_d5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCLTCQFJ6PHxx8mZZZOpUw13wjbn481ULUDBpROyKYkCkVGNaaHOyveiGTiMyQNYYa2Z8WxseB-17QonjINXiuExDOWEmY9zeiGtzzOA4LgKlYHyEWRfTCUg89Mwd8NyF9cfCjq74F4mzJ5VwMw1f5ldSwEvFel4hgymTjzgXByngsOgItxFzu0rBkrI5fOWimHj4TyoM9Kj4tOo3NPOqg1VIqDmMJEJFwz8LHSjPQ12n8BVeBYeIZ-Y41aYSlZ5axWuTHrL_TX0opB-86cGuyKW-w5Ee_g4ImzBNutDfN0JZ5XEApNseegvHTSDfyIwcJxXv_w1HhTxRJgI4Jpnkd0OQ
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produtos e apoio no que se refere à logística e marketing. Nos últimos seis meses, tanto na loja quanto nas feiras tem aumentado o montante de
vendas melhorando as expectativas dos Empreendimentos que escoam sua produção.
 
Os eventos promovidos, como eventos culturais, vem atraindo clientes do município, parceiros de outras entidades e beneficiários dos grupos que
estão no interior do município.As vendas promocionais e os sorteios de cestas natalinas impulsionaram as vendas e novos clientes foram atraídos
para as compras, através das campanhas de marketing em redes sociais.
 
Ressalta ainda, que é relevante a participação dos produtos em outros Centros Públicos. Nessa logística os produtos da rede são levados para
outras cooperativas e espaços solidários de comercialização, dos quais, também recebem produtos, garantindo uma maior variedade de itens a
serem comercializados. Estima-se que, em média, fazem intercâmbio de vendas com outras dez cooperativas e rede de comercialização de toda
Bahia. Em um comparativo do montante de vendas entre os semestres anteriores e o atual é possível perceber que as vendas tiveram um
aumento de vendas.
 
Apresentada em anexo, tabela com o faturamento dos grupos via comercialização na Central de Cooperativas do Território de Irecê – CENCOOP.
 
CF 2. MONITORAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIOPRODUTIVA ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CF 2.1 - Percentual de empreendimentos com informações atualizadas
 
Relata a Contratada, que, 47(quarenta e sete) Empreendimentos que estão sendo acompanhados pelo Cesol, foram cadastrados e atualizadas no
CadCidadão, cumprindo 100% da meta em questão.
 
CF 2.2 - Percentual de Famílias com informações atualizadas
 
A Contratada informa que, as famílias vinculadas aos quarenta e sete Empreendimentos acompanhados pelo Cesol, foram cadastradas e consta
com informações atualizadas no CadCidadão, cumprindo em 100% a execução da meta.Esclarece que, os grupos acompanhados são informais,
deste modo, se faz necessário cadastrar o empreendimento a partir do CPF de um dos responsáveis. Destaca ainda, que,como o sistema só
aceita um cadastro por CPF não é possível cadastrar o representante destas,quarenta e sete famílias já que os seus respectivos CPFsjá foram
utilizados para cadastrar os empreendimentos.
 
COMPONENTE DE GESTÃO - CG
 
CG 1 - GESTÃO DO CONTROLE ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CG 1.1 Prestação de Contas do Contrato de Gestão
 
Segundo a Cláusula Décima Terceira - Da Prestação de Contas, a CONTRATADA deve encaminhar o relatório trimestral até o 5º dia útil do mês
subsequente ao trimestre de referência ou, a qualquer tempo, conforme recomende o interesse público.Desse modo, a unidade de monitoramento
e avaliação, solicitou que o relatório fosse encaminhado até o 5º dia útil subsequente ao término do trimestre. Mesmo a Contratada entregando o
relatório dia 18/02/19 de 2018, não interferiu no andamento da análise, cumprindo assim com o prazo estabelecido.
 
CG 1.2 Cumprimento de Cláusula Contratual
 
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.
 
5.2 OUTRAS ATIVIDADES
 
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES TERRITORIAIS
 
Relata que, durante o trimestre, membros da equipe técnica do Cesol participaram das reuniões dos colegiados territoriais do de Irecê levando a
pauta da economia solidária e as principais demandas dos empreendimentos assistidos. Dentre estas, a necessidade de discutir com os gestores
dos municípios a garantia da inserção dos produtos da agricultura familiar e da economia solidária na merenda escolar. No território, por exemplo,
membros da equipe técnica participaram das atividades de planejamento do Colegiado de Desenvolvimento Territorial, elegendo um delegado,
cuja uma das pautas foi ainserção da economia solidária nas prioridades das ações do território para o ano de 2019, e como principal
encaminhamento, foi agendada uma reunião com os gestores municipais para o mês de janeiro, a fim de discutir a situação do PNAE nos
municípios que compõem o território e de como ampliar a compra dos produtos da agricultura familiar, uma das principais alternativas de
comercialização dos grupos.
 
6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 

Õ Í
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6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
 

 
6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 

 
6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
Das Receitas
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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 012/2018 liberada pela Contratante. A Contratada realizou aplicação do recurso, o qual gerou
rendimento líquido na quantia de R$372,55 (trezentos e setenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos), menciona a quantia de R$42.975,73
(quarenta e dois mil e novecentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos) referente ao saldo remanescente do 1º trimestre conforme
tabela 02. Com esse contexto, a receita total disponível para o período foi de R$192.521,28 (cento e noventa e dois mil e quinhentos e vinte e um
reais e vinte e oito centavos).
 
Das Despesas
 
Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor total de R$46.873,12 (quarenta e seis mil e oitocentos e setenta
e três reais e doze centavos), este saldo mantém-se dentro do gasto programado de R$78.148,34 (setenta e oito mil e cento e quarenta e oito
reais e trinta e quatro centavos) previsto no edital conforme tabela 03. Além disso, comporta-se dentro do limite de 65% do valor total da receita,
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, mas sem estremecer 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, ultrapassaram o estabelecido para o período conforme
tabela 03. Diante do exposto, a Contratada justifica através dos lançamentos financeiros, que realizou pagamentos atrelados as metas e ações
previstas para o trimestre. Dentre as atividades efetivadas e descritas, tem-se “coordenação institucional”, “consultoria nutricional”, “consultoria e
assistência na comercialização”, “assessoria aos empreendimentos rurais – CAD e PNE”, “consultoria técnica aos empreendimentos de economia
solidária” e “comunicação, marketing e propaganda”. Para mais, foi registrado pagamento de TFF – Taxa de Fiscalização do Funcionamento na
conta “Tributos”, apesar desta ter saldo imprevisto para o trimestre. De acordo com a Contratada, para retificar as intercorrências financeiras
apresentada na tabela 03, remanejou saldos entre contas com intuito de suprir os saldos excedentes.
 
Em síntese, o total de gasto apresentado no período foi de R$189.883,95 (cento e oitenta e nove mil e oitocentos e oitenta e três reais e noventa e
cinco centavos), que se comporta acima 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$2.637,33 (dois mil e seiscentos e trinta e sete reais e trinta e três
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 intempestivo de
Nota Complementar pela OS, as explanações foram sanadas.
 
7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
 
Relata que a Pesquisa de Satisfação constitui-se como importante instrumento reflexivo e autocrítico, das ações realizadas pelo Cesol junto aos
empreendimentos acompanhados. Para a coleta dos dados da pesquisa, foi realizado uma amostra de 20%, equivalente a nove empreendimentos
dos quarenta e sete acompanhados pelo Cesol no trimestre avaliado.
 
O questionário continha cinco perguntas e foi respondido por um representante de cada empreendimento da amostra. Os resultados são:
 
64,2% responderam excelente, quanto ao que aprendeu no decorrer do acompanhamento técnico realizado; 21,4% responderam excelente
quanto a capacidade de compreender a importância do Estudo de Viabilidade Econômica do Empreendimento; 85,7% responderam excelente,
sobre a orientação recebida pelo Cesol; 92,8% responderam excelente quanto a relação com a equipe do Cesol na realização das atividades e
92,8% responderam bastante satisfeito com o acompanhamento do Centro Público.
 
Salienta que, disponibilizam em todos os ambientes de visitação do público, os contatos telefônicos da Ouvidoria Geral do Estado e que durante
as atividades coletivas também são realizadas sucessivas avaliações, visando o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos pelo Cesol.
 
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
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Tendo em vista o cumprimento das metas por parte da Organização Social não se vislumbra a aplicação de desconto.
 

 
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:
 
Organizar documentos fiscais, extrato da conta corrente, poupança e investimento, quando houver, relacionados ao período;
 
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;
 
Datar as fotos, apresentadas em anexo, dos eventos que ocorrem durante o período de análise;
 
Apresentar documento de sistematização das informações das famílias, no CD-ROM;
 
Entregar tempestivamente os relatórios trimestrais de prestação de contas, no prazo pactuado, conforme Parágrafo Segundo da Cláusula
Segunda - Obrigações e Responsabilidades da Contratada;
 
Apresentar via digital, CD-ROM,pesquisa de satisfação;
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Providenciar as publicações em meios eletrônicos, conforme impõe o Contrato de Gestão em análise.
 
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, 27 de fevereiro de 2019.
 

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 Davidson de Magalhães Santos, ao Conselho Deliberativo da Associação
Regional dos Grupos Solidários de Geração de Renda - Aresol e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais - CONGEOS.
 
 
Salvador, 27 de fevereiro 2019.
 
 
Milton Barbosa de Almeida Filho
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo
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