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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.
 
 
2º RELATÓRIO TÉCNICO EMERGENCIAL TRIMESTRAL
PERÍODO DE 29/10/2018 A 20/01/2019
 
 
1. INTRODUÇÃO
 
O presente Relatório, referente ao período de 29/10/2018 a 20/01/2019, 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 02/11/2018para 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, CEP46430-000,
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 293.150,09 (duzentos e noventa e três mil cento e cinquenta
reais e nove centavos), 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.
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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 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.
 
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 24 de julho de 2018a 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 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.
 
O relatório não foi finalizado no prazo estabelecido, devido a Organização Social ser notificada por meio dos Ofícios nº 008/2019e
015/2019, 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 Segundo Relatório de Prestação de Contas 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 Organização Social informou, em relatório, que 24 empreendimentos estão participando da rede de comercialização.Nesse
período foi possível realizar visitas aos empreendimentos e formalizar a parceria com a rede, através da assinatura da Carta de
Adesão. Esses momentos foram importantes tendo em vista a oportunidade para dialogar sobre as melhorias necessárias nos
produtos comercializados, com a proposta de aumentar a qualidade.
 
Em outubro de 2018 foi reinaugurado o Espaço Solidário É–COM REDE: comércio sustentável da Bahia, com a proposta de
disponibilizar um espaço para exposição e comercialização dos produtos da agricultura familiar e economia solidária, e para além
disso proporcionar capacitações em produção e comercializações.
 
A É-COM REDE tem contribuído com o desenvolvimento dos empreendimentos através da inserção dos produtos para serem
comercializados em supermercados, lanchonetes, restaurantes, feiras livres, armarinhos, entre outros. E também, orientandos os
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EEPS para a venda dos produtos alimentícios na merenda escolar através do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).
A rede está em processo de crescimento e para isso busca participar de eventos, exposições e reuniões territoriais e estaduais
para divulgar a organização em comercialização que está sendo desenvolvida.
 
Foi emitida notificação, através do ofício nº 008/2019, quanto à manifestação por parte da Organização Social sobre o
cumprimento da meta em sua totalidade.Em nota complementar, a Contratada informa a participação à rede de comercialização de
48 empreendimentos da economia solidária. Seguem, em anexo, 48 cartas de adesão.
 
CF 1.2 - Eventos de estímulo à formação ou ao fortalecimento das centrais de cooperativas de comercialização
 
Com o intuito em dar continuidade a discussão sobre a criação de cooperativas e central de cooperativas, a Organização Social
realizou o Encontro de orientação a formação de cooperativas e central de cooperativas considerando que esse assunto tem
ganhado visibilidade pelos empreendimentos, apesar do território Sertão Produtivo ter o histórico de inexistência de cooperativas,
os grupos tem se disponibilizado em conhecer mais sobre as leis e normas – informações técnicas, que regem esse tipo de
organização.
 
O Evento foi realizado no dia 12 de Janeiro de 2019 pela manhã, no Centro de Agroecologia no Semiárido – CASA em Guanambi,
onde estiveram presentes a equipe do CESOL, representantes do IDSB, empreendimentos, sindicatos, colegiado territorial e
FETAG.
 
A palestrante Jocelma Reis (consultora do SEBRAE) abordou temas como conceito de cooperativismo, legislação, diferenças entre
cooperativas e empresa não cooperativa, vantagens, constituição, funcionamento, classificação e desafios. Apresentou também
experiências já vivenciadas por ela em cooperativas na região da cidade de Vitória da Conquista (Bahia).
 
As limitações para criar uma cooperativa permanecem, por vários motivos, que vão desde a produção, devido à falta de estruturas
e equipamentos adequados de alguns grupos, gestão e comercialização. Mas, faz-se necessário a continuidade nas atividades de
incentivo a criação de cooperativa e de central de cooperativa. Para isso, foi sugerido envolver outras associações e grupos do
território que não estavam presentes nesse evento e levar essa discussão para a reunião do Colegiado de Desenvolvimento
Territorial do Sertão Produtivo (CODESP) no dia 22 deste mês, atrair mais parceiros para essa articulação e incluir a realização de
atividades referentes ao tema tratado no planejamento territorial.
 
CF 1.3 -Empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária
 
A Contratada relata a inserção de 47 empreendimentos associativos em espaço físico de comercialização, nessa perspectiva os
empreendimentos assessorados podem expor e comercializar seus produtos no espaço, e ainda está em discussão a inserção de
produtos de outros territórios.Atualmente a principal loja que está sendo apoiada pelo CESOL é a É-COM REDE.Os recursos para
sua manutenção ainda não são próprios, mas com o avanço da rede de comercialização, a proposta é que em um futuro próximo o
espaço funcione independentemente da aplicação dos recursos de terceiros.
 
A loja funciona nos horários de 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 às 18 horas, de segunda a sexta feira, com apoio de 01
funcionário, cuja função consiste no atendimento ao cliente, cadastro dos produtos, controle de estoque, organização do layout e
participação em feiras e eventos para divulgação da rede.
No anexo IV é apresentado o relatório de comercialização, que descreve as vendas realizadas no período de outubro de 2018 a
janeiro de 2019. Este arquivo foi retirado do programa criado especificamente para atenderas demandas da loja.
 
Na perspectiva de expansão da comercialização dos produtos dos EEPS, o CESOL Sertão Produtivo articula parcerias com pontos
fixos de vendas nos municípios em que os grupos estão localizados, diminuindo assim a distância entre o produto e o cliente e
divulgando os produtos dos empreendimentos.Nesse tipo de parceria é cedido um espaço para exposição dos produtos, onde os
próprios membros dos empreendimentos são responsáveis pela reposição das prateleiras. O(a) proprietário(a) do estabelecimento
repassa apenas o faturamento referente aos produtos vendidos, não é cobrada nenhuma taxa para permanência dos produtos nos
espaços. Se a parceria acabar, todos os produtos que não foram vendidos são devolvidos para o grupo. Essa iniciativa surgiu para
dar espaço àqueles que não possuem recurso financeiro para investir em um ponto fixo de vendas.
 
No relatório de prestação de contas a Organização Social apresenta uma tabela que demonstra os valores totais comercializados
pelos empreendimentos associativos nos pontos fixos de vendas nos meses de novembro de 2018 e dezembro de 2019.
 
CF 2. MONITORAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIOPRODUTIVA ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CF 2.1 - Percentual de empreendimentos com informações atualizadas
 
Foram atualizadas informações de 48 (quarenta e oito empreendimentos), através de ligações telefônicas, visitas aos
empreendimentos e visitas aos grupos no CESOL. A Organização Social apresenta tabela dos empreendimentos no relatório de
prestação de contas.
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CG 2.2 - Percentual de famílias com informações atualizadas
 
A Contratada relata que 100% das famílias integrantes dos empreendimentos atendidos pelo CESOL no período, tiveram
informações atualizadas no sistema CadCidadão. Essas atualizações foram feitas em função da adesão dos grupos a é-com rede.
 
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
cumpriu com o prazo estabelecido, pois, o relatório foi entregue e protocolado no dia 24 de janeiro de 2019 nesta Secretaria.
 
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.
 
COMENTÁRIOS SOBRE OUTROS RESULTADOS
 
O CESOL Sertão Produtivo,com o intuito de divulgar os trabalhos que estão sendo realizados no território,distribui folders na
Cidade, articula parcerias com rádios locais na perspectiva de participação em entrevistas, anuncio de feiras, divulgação de
eventos e spots. O CESOL também participou, no período, ativamente das atividades territoriais e estaduais para promover os
produtos da agricultura familiar e economia solidária.
 
Participação de alguns eventos ocorridos no trimestre:

IX Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária (FEBAFES) edição 2018

Período: 24/11/2018 – 02/12/2018

Feira Gastronômica e Cultural Sabores e Saberes – Urandi (Bahia)

Período: 28 a 30/12/2018

I Exposição de produtos da agricultura familiar e economia solidária.

Período: 17/01/2019 às 17 horas
 
Segue no relatório de prestação de contas tabela com a identificação dos valores comercializados por cada empreendimento da
economia solidária nos eventos citados acima.
 
6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
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Nota 1: Os valores constantes na tabela procedem do Demonstrativo Analítico do Relatório apresentado pela Contratada.
 
6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Nota 1 – No item 1.1.1, na 3ª coluna (Realizado), o valor registrado refere-se a 2ª parcela do Contrato Emergencial nº015/2018;
Nota 2 – No item 1.1.2, na 3ª coluna (Realizado), o saldo apresentado refere-se ao rendimento líquido sobre a aplicação do
recurso;
Nota 3 – No item 1.1.3, na 3ª coluna (Realizado), o valor apresentado refere-se ao saldo remanescente do trimestre anterior;
Nota 4 – No item 1.2, na 3ª coluna (Realizado), a devolução decorre de estorno bancário por pagamento indevido;
Nota 5 – Nos itens 2.2 e 2.3, na 3ª coluna (Realizado), os saldos apresentados excedem o previsto;
Nota 6 – No item 2.4, na 3ª coluna (Realizado), o valor apresentado refere-se a pagamento de Imposto de Renda (IR) e IOF sobre
aplicação financeira, CSLL, COFINS, PIS e IR.
 
6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
Das Receitas
O demonstrativo de receitas e despesas apresenta o valor de R$136.522,73 (cento e trinta e seis mil e quinhentos e vinte e dois
reais e setenta e três centavos), que se refere à 2ª parcela do Contrato Emergencial nº015/2018. A Contratada realizou aplicação
do recurso, o qual gerou rendimento líquido sobre aplicação financeira na quantia de R$796,19 (setecentos e noventa e seis reais
e dezenove centavos), mencionou a quantia de R$56.386,63 (cinqüenta e seis mil e trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e
três centavos) referente ao saldo remanescente do 1º trimestre e devolução na quantia de R$293,33 (duzentos e noventa e três
reais e trinta e três centavos) decorrente de estorno bancário por pagamento inviável, conforme lançamento na tabela 02.
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Com esse contexto, a receita total disponível para o período foi de R$193.998,88 (cento e noventa e três mil e novecentos e
noventa e oito reais e oitenta e oito centavos).
 
Das Despesas
Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor total de R$42.491,97 (quarenta e dois mil e
quatrocentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos), este saldo mantém-se dentro do gasto programado de
R$86.959,21 (oitenta e seis mil e novecentos e cinqüenta e nove reais e vinte e um centavos) previsto no edital conforme tabela
03. Assim como, 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 não impactaram o saldo das contas “Remuneração” e “Encargos”, bem como, o saldo total
da rubrica “Despesas de pessoal”. Para além da situação exposta, a Contratada relata que estava acobertada, por existência de
saldo disponível, resultante 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 “assessoria
em gestão do conhecimento”, “assessoria Rh – assessoria contábil”, “assessoria em design e comunicação - jornalísticos”,
“assessoria em organização de empreendedores – treinamento e qualificação”, “workshops” e “FEBAFES”. Para mais, foram
registrados pagamentos, imposto de renda (IR) e IOF sobre aplicação financeira, CSLL, COFINS, PIS e IR 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$159.398,18 (cento e cinqüenta e nove mil e trezentos e noventa e
oito reais e dezoito 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$34.600,70 (trinta e quatro
mil e seiscentos reais e setenta 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
 
A contratada não apresentou a Pesquisa de Avaliação da Satisfação dos Usuários.
 
Em nota complementar a Organização Social justificou que a pesquisa de satisfação não foi incorporada ao relatório de prestação
de contas, entretanto, segundo a Contratada,essa atividade foi realizada nos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019. Foi
apresentado questionário para 28 dos 48 empreendimentos atendidos no período,as questões propostas visam obter informações
sobre a opinião, sugestões e críticas dos grupos associativos sobre a metodologia aplicada, avaliar o nível de satisfação dos
usuários dos serviços do CESOL e os resultados das atividades desenvolvidas pela equipe técnica do 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
 
Tendo em vista o cumprimento das metas não se vislumbra a aplicação de desconto.
 



03/04/2019 SEI/GOVBA - 4902405 - Relatório

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5319523&infra_… 8/10

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);
 
A contratada deve apresentar Pesquisa de Avaliação da Satisfação dos Usuários referente ao período analisado;
 
Providenciar as publicações em meios eletrônicos, conforme impõe o Contrato de Gestão em análise;
 
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
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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.
 
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 março de 2019.
 
 

AlbeneDiciula 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

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 organização Instituto de Desenvolvimento Sustentável Baiano – IDSB e ao Conselho de Gestão das
Organizações Sociais - CONGEOS.
 
 
Salvador, 11 de março de 2019.
 
 
Milton Barbosa de Almeida Filho
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo
]

Documento assinado eletronicamente por Albene Diciula Piau Vasconcelos, Coordenador II, em 11/03/2019, às 16:36, 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.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Ferreira da Silva, Coordenador II, em 11/03/2019, às 16:36, 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.

http://www.legislabahia.ba.gov.br/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/
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Documento assinado eletronicamente por Jadson Santana Da Luz, Técnico Nível Superior, em 11/03/2019, às 16:36, 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.

Documento assinado eletronicamente por Mônica Barbosa Sanches Sales, Técnico Nível Superior, em 11/03/2019, às 16:37, 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 Edelson Ferreira Dos Santos, Coordenador II, em 11/03/2019, às 16:38, 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 Administra�vo, em 11/03/2019, às 16:39, 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 11/03/2019, às 16:41, 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 Ba�sta Lima, Coordenador I, em 11/03/2019, às 17:00, 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 11/03/2019, às 17:10, 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 12/03/2019, às 09:09, 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 4902405 e o código CRC 2031B9ED.
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