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

RELATÓRIO 

 
 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/2018 (2ª CONTRATAÇÃO)
ORGANIZAÇAO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOSUÉ DE CASTRO
UNIDADE PUBLICIZADA:CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, NO TERRITÓRIO LITORAL SUL
 
 
2º RELATÓRIO EMERGENCIAL TÉCNICO TRIMESTRAL
PERÍODO DE 26/10/2018 A 20/01/2019
 
 
1. INTRODUÇÃO
 
O presente Relatório, referente ao período de 26/10/2018a 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. 014/2018, celebrado entre aAssociação Beneficente Josué de Castroe
esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária - CESOL, com atuação no território
Litoral Sul, atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de
Organizações Sociais.
 
Verifica-se que o relatório entregue a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação pela Organização
Social apresenta o seguinte período: 26/10/2018 a 20/01/2019. A apresentação do relatório foi importante para a
administração estadual verificar o andamento da execução do contrato em tela para posterior liberação do recurso.  As
metas pactuadas e os serviços previstos estão relacionados ao primeiro trimestre previsto no Contrato, bem como as
despesas previstas e registradas pela Organização Social.
 
A Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo – SESOL é a unidade responsável pelo acompanhamento,
monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo sido instituída Comissão para este fim, através da Portaria
nº 070/2013, de 03/04/2013, cuja composição foi alterada pela Portaria nº 054, de 03 de junho de 2014, e pela Portaria
nº 067 de 29 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia, de 02 de agosto de 2016, e cuja
composição foi alterada através da Portaria nº 134 de 01/11/2018 e publicada do DOE de 02/11/2018 para designar os
seguintes membros: Efson Batista Lima, Ana Paula Santos Ferreira, André Luis Ferreira da Silva, AlbeneDicíula 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, situado à Rua Libêncio Machado nº 98, Centro, na sede do Município
de Itabuna – 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 04 pessoas, contratadas em regime celetista, sendo 01 Coordenador Geral, 01 Coordenador de Área, 01
Auxiliar Administrativo e 01 Atendente.
 
A capacidade operacional de atendimento mínima prevista no Contrato de Gestão é de 47
empreendimentosparticipando de redes de comercialização e 47 empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e
apoiadas pelo Centro Público de Economia Solidáriapara o trimestre na área geográfica delimitada.
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3. gestão do Contrato
 
O Contrato de Gestão nº. 014/2018, emergencial, com vigência a partir de 26/10/2018 a 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 reais),
tem por objeto gerência do Serviço de Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários,
prestado no Centro Público de Economia Solidária, que será implantado no Território Litoral Sul, do Estado da Bahia, em
conformidade com as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as condições previstas
neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA, Associação Central de Cidadania, sem
ocorrência de modificações.
 
A contratada entregou o relatório de prestação de contas em 28/01/2018, tendo, portanto, cumprido com o prazo de
entrega.
 
4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
 
A Comissão de Monitoramento e Avaliação ao planejar as suas ações, objetivou propiciar ambiente favorável à
elaboração e entrega, nos prazos e datas pré-estabelecidas pelas Organizações Sociais, os Relatórios de Prestação de
Contas.
 
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 01 de Agostode 2018 a31 de Outubro de 2018 07 de novembro de 2018

2º
Relatório 26 de Outubro de 2018 a 20 de janeiro de 2019 25 de janeiro de 2019

Relatório
Final

01/08/2018 até 25/01/2019, 180 dias ou até a conclusão do processo
seletivo a ser realizado pela SETRE

 Até 15 dias após o término
da vigência.

 
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.
 
Embora a OS, por ocasião da expedição do primeiro trimestre de aferição deste Contrato Emergencial tenha indicado a
data de 01/08/2018 como início da execução, o que mantivemos nos pareceres técnicos emitidos pela Comissão da
CATIS/SESOL apenas para resguardar a correspondência numérica, o Contrato nº 014/2018 foi assinado em
24/07/2018, data efetiva do termo inicial da execução, tendo o dia 20/01/2019, marco do término dos 180 dias de
vigência do instrumento jurídico.
 
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.Deste modo, tem-se que o erro material do indicativo feito pela entidade acerca do interstício temporal da
execução do contrato - seja do termo inicial do primeiro trimestre, seja do termo inicial do segundo trimestre – apesar de
resultar em período inferior aos 180 dias previstos pactuados contratualmente, não corresponde a periodicidade efetiva.
 
 
5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS



03/04/2019 SEI/GOVBA - 4918996 - Relatório

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5337649&infra_… 3/13

 

5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
 
Os resultados aqui analisadas neste 2º Relatório de Prestação de Contas estão associadas ao cumprimento das metas
relacionadas ao primeirotrimestre 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 quemanteve 47 empreendimentos da carteira ativa do Cesol participando da rede comercialização.
 
O CESOL Litoral Sul informa que as ações realizadas no território de identidade alcançaram 21 municípios, dentre os 26
integrantes.
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Assim, 47 empreendimentos, de 21 municípios do território Litoral Sul, a saber: Almadina, Arataca, Aurelino Leal,
Buerarema, Camacan, Canavieiras, Floresta Azul, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itajudo Colônia, ItapéJussari, Maraú,
Mascote, Pau Brasil, Santa Luzia, Ubaitaba, Una e Uruçuca foram mobilizados e organizados em redes de
comercializaçãono intuito de fortalecer os grupos associativos. Fora encaminhadocomoanexo do relatório de prestação
de contas, em mídia CD/digital, as cartas de adesão dos empreendimentos associativos à rede de comercialização,
integralmente preenchidas, do que se depreende o atendimento da observação/recomendação destacada neste parecer
acerca da necessidade de indicação dos cargos do empreendedor(a) subscritor(a) do documento.
 
Os empreendimentos do território Litoral Sul sãocompostos por associações e cooperativas de cadeias produtivas de
sequilhos,biscoitos, polpas, geléias, mel, farinha de mandioca, vassouras, hortaliças, queijo de caba, chocolates,
cocadas, caranguejos/catados, costura, cachaça, licores e artesanatos em geral.
 
A formação da rede se deu em cumprimento no primeiro contrato emergencial, em conformidade com a meta indicativa.
A partir da constituição de uma rede de comercialização os produtos cuja aptidão fora verificada passaram a ser
comercializados nas lojas de economia solidária no território. Destaca-se que a metodologia de seleção dos
empreendimentos perpassa por sua vocação operacional e inclui critérios que perpassam pelo acompanhamento
anterior dos empreendimentos pelo CESOL, capacitação em gestão e produção, melhorias no desenvolvimento dos
produtos – como embalagens, rótulos e informações nutricionais -, qualidade e quantidade.
 
A organização da rede é através da logística de eventos, tornando o custo rateado entre os integrantes de segmentos
comuns ou distintos, a exemplo de deslocamento para coleta ou distribuição de produtos para feiras e lojas bem como
compras de matéria-primade forma conjunta, em quantidade, para diminuir o custo da oferta concentrando a demanda e
de matéria-prima entre empreendimentos. No caso da aquisição colaborativa de matéria prima, esta ainda se restringe
às ocasiões de exposição em eventos, haja vista a inexistência de local e efetiva demanda para estocagem. O Relatório
Prestação de Contas expedido pela organização social discrimina as compras coletivas indicando os empreendimentos
solidários, a matéria-prima comum e os produtos da cadeia produtiva de cadeia além de sinalizar para o crescimento da
adesão a esse modelo de aquisição.
 
A rede é composta por pontos fixos (Espaços Solidários), feiras em eventos e através das Estações Orgânicas, em
parceria com a rede de Agroecologia Povos da Mata, que certifica e comercializa produtos orgânicos de
empreendimentos de agricultores familiares e de Economia Solidária, atualmente, em três núcleos regionais – Serra
Grande e Região; Ilhéus/Itabuna e Região; Arataca e Região -, envolvendo cerca de quarenta grupos de agricultores e
um total de 700 famílias, com atendimento de cerca de seis feiras de venda direta.
 
Consta ainda no relatório trimestral uma tabela informando os empreendimentos,com seus respectivos municípios,e
produtos comercializados pela rede e maiores esclarecimentos acerca das Estações Orgânicas que dizem respeito às
organizações envolvidas nos núcleos regionais da Rede de Agroecologia Povos da Mata, tudo isso acompanhado de
registros fotográficos.
 
CF 1.2 - Eventos de estímulo à formação ou ao fortalecimento das Centrais de Cooperativas de comercialização
 
De acordo com a narrativa da OS no Relatório de Prestação de Contas, respaldada por fotografias e materiais
confeccionados para participação dos eventos, o CESOL Litoral Sul apoiou feiras de Economia Solidária com o intuito
de promover a participação dos Empreendimentos atendidos pelo Centro Público, fortalecendo os grupos e a
Cooperativa Centralde Comercialização dos Empreendimentos de Economia Solidária e Agricultura Familiar do Sul
daBahia – COOPERSOL (em formação). Assim, estas feiras proporcionaram aos empreendimentos, além
decomercialização, contatos com estabelecimentos interessados em comprar para revender seusprodutos, como
delicatessen, docerias, lojas em hotéis, lojas de produtos naturais e EspaçosSolidários de outros territórios. Abaixo
segue o traslado literal de trecho do relatório, à ff. 15:
 
“Durante essas feiras, 8empreendimentos fecharam parcerias de entregas de produtos.Sabemos que alguns destes
empreendimentos ainda têm uma produção em uma escala menor,mas os mesmos já estão cientes da demanda que
existente e com apoio do Centro Público receberão assistência e serão orientados para que estes gargalos sejam
sanados para que haja a possibilidade de aumento da produção para a regularidade nas entregas destes
estabelecimentos.”
 
No primeiro trimestre de aferição - 01/08/2018 à 31/10/2018 - do Contrato Emergencial nº 014/2018, através doCesol,os
empreendimentos de economia solidária assistidospela política pública foram mobilizados à participação em eventos de
médio e grande porte. O Cesol apoiou e mediou a participação de empreendimentos de economia solidária no 10ª
Festival Internacional de Chocolate e cacau, um evento realizado em Ilhéus, entre os dias 18 e 22 de julho, no Centro de
Convenções. O Cesol Litoral Sul esteve presente na 8ª Edição da Festa Literária de Cachoeira – FLICA, entre 11 e 14
de outubro que é um dos maiores e mais renomados eventos literários do país e, também, com apoio do Cesol Litoral
Sul, a Prefeitura do Município de Uruçuca, por meio da Secretaria deDesenvolvimento Econômico, realizou a Semana
do Empreenderor, de 19 a 21 de outubro. Note-se que, desde o início do ano, o Cesol Litoral Sul promoveu a presença
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dos empreendimentos de economia solidária do território no Festival de Economia Solidária, realizado pela Secretaria
do Trabalho Emprego Renda e Esporte, no período de 15 a 28 de fevereiro de 2018, reunindo empreendimentos da
economia solidária de 206 municípios pertencentes a 13 territórios do Estado da Bahia no Shopping Salvador, localizado
na capital baiana.
 
No tocante ao trimestre de aferição, de 26 de outubro/2018 a 20 de janeiro/2019 temos que, embora a meta do trimestre
indique a obrigatoriedade de realização/participação em um evento fomentador de Centrais de cooperativas de
comercialização, a executante realizou 03 (três) ações dessa natureza, todas devidamente documentadas em relatório
através de registros fotográficos e materiais publicitários utilizados, senão vejamos:
 
IX Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária (FEBAFES)
A Feira realizada entre 24 de novembro de 2018 e 02 de dezembro de 2018no Parque de Exposições de Salvador
possui grande capilaridade política em razão do seu potencial articulador da agricultura familiar, do poder público,
iniciativa privada e da sociedade civil em torno dos produtos advindos da economia solidária. A integração de redes
diversas de comercialização visibiliza nacional e internacionalmente a agricultura familiar e cadeias produtivas do
território de identidade. Estiveram presentes 21 empreendimentos ligados ao Cesol Litoral Sul e nos nove dias de
vendas atingiram o valor de R$ 32.52,00 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte reais).
 
Projeto Conexão Trabalho
Trata-se de um projeto de capacitação de mulheres desenvolvido em parceria firmada entre a AVON, UESC, Faculdade
de Tecnologia e Ciências - FTC e a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte/SETRE realizados nos dias 06 e
07 de dezembro de 2018, em Itabuna. A atividade contou com o apoio do Cesol Litoral Sul que promoveu uma feira de
economia solidária na Praça Olinto Leone.
 
Feira Regional de Economia Solidária
A Feira, em sua segunda edição, foi realizada em 18 de dezembro na Praça Olinto Leone, em Itabuna, e contou com a
valorização da cultura regional e a participação de trinta expositores, todos os empreendimentos solidários assistidos ou
pelo Cesol Litoral Sul ou pela Rede Lilás de Mulheres Empreendedoras.
 
Deste modo, verifica-se a escalada progressiva de comercialização dos empreendimentos solidários, cujo
aperfeiçoamento das técnicas implica da qualificação dos produtos e da maior receptividade dos referidos produtos nos
mercados, apontando para o desenvolvimento de um processo de sustentável e perene.
 
CF 1.3 -Empreendimentos inseridos nas Lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia
Solidária
 
A contratada informa a inserção de 47 empreendimentos associativos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros
Públicos de Economia Solidária. Para tanto, o CESOL Litoral Sul informa que realizou visitas técnicas na perspectiva de
formação de redes e apoio aos empreendimentos na produção e comercialização dos mesmos.Entre os principais locais
de comercialização destacam-seos Espaços Solidários, as feiras (feiras livres ou feiras de economia solidária), os
mercados convencionais e as lojas dos próprios empreendimentos.
 
O Cesol Litoral atendeu os grupos da economia solidária com assistências técnicas a exemplo da oficina de gestão dos
espaços de comercialização, na qual os membros dos empreendimentos associativos compreendem a importância da
gestão participativa e criação de normas (onde todos possam refletirsobre a organização e gestão do espaço).
 
Atualmente, no território Litoral Sul, 03 empreendimentos atendidos pelo CESOL estãogerindo espaços de
comercialização e também apoiama inclusão de empreendimentos parceiros.
Segue em anexo,em mídia CD/digital, a relação dos empreendimentos da economia solidária inseridos nas lojas
fomentadas e apoiadas pelo CESOL Litoral Sul.No relatório é mencionadoo faturamento dos empreendimentos
associativos, mas em mídia CD-ROM fora encaminhado o efetivo em números.
 
Neste particular, observamos a existência de incongruência entre os empreendimentos inseridos em rede com os
empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas pelo Cesol e, por esse motivo, também foi necessário notificar a
instituição através do Ofício nº 016/2019 para prestar esclarecimentos. Somando os empreendimentos elencados no
indicador 1 e no indicador 3 supera-se a meta numérica de assistência técnica fixada em 47 empreendimentos de
economia solidária. Contudo, é recomendável – não obrigatório - que haja identidade entre os empreendimentos, ainda
que a organização social ultrapasse o quantitativo estipulado. E, em não havendo identidade, se faz necessário que
todos os empreendimentos assistidos em qualquer das metas pactuadas bem como as família integrantes sejam
devidamente arroladas no CAD CIDADÃO.A Associação Beneficente Josué de Castro prestou esclarecimentos na forma
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de Nota Complementar em 27/02/2019 e retificadora em 28/02/2019. Nesta oportunidade acostou documentos
pendentes e demonstrou o cumprimento da meta.
 
Espaços de Comercialização dos empreendimentos da economia solidária
 
Casa do artesão de Itabuna
A Casa do Artesão em Itabuna (AIART), hoje chamado como Shopping do Artesanato Grapiúna, tem como objetivo
apoiaros artesãos locais. Nesse local são expostos produtos de artesanatos variados e gêneros alimentícios, como
cocadas, geléias e licores.
 
A AIART também tem parceria com o Shopping Jequitibá (Itabuna),onde são expostos e comercializadoslicores,
vestidos caipiras, camisas quadriculadas e presilhas e chapéus tradicionais durante o mês de junho.
 
Rede Povos da Mata
Em parceria com a Rede Povos da Mata, os empreendimentos associativos atendidos pelo CESOL Litoral Sul
comercializam seus produtos nas Estações Orgânicasmediante a aplicação de princípios como autogestão. Nesses
espaços são encontrados produtos oriundos da agricultura familiar e da economia solidária, como hortaliças, frutas e
verduras, mel, farinha de mandioca, compotas de doces; os pedidos são feitos através de telefone e no site da Rede de
Agroecologia e são entregues nos municípios e nas Estações Orgânicas (localizadas em Itabuna, Itacaré, Uruçuca-
Serra Grande, Ilhéus e Arataca).
 
Espaço Só Cacau
O Espaço Só Cacau consiste em ponto fixo de comercialização, situado na BR 101, sendo inaugurado em 2018 quando
um grupo de mulheres decidiu abrir um espaço para café e um local para comercialização a partir da gestão coletiva e
autogestionária. Este grupo associativo (formado por mulheres do município de Camacan) produz e comercializa nesse
espaço gêneros alimentícios como doces, cocadas, licores e chocolates e artesanatos artesanais.
 
O CESOL Litoral Sul assistiu esse empreendimento da economia solidária com capacitações sobre a gestão da loja,
embora também exponha e comercialize seus produtos em feiras e eventos na região. Os empreendimentos parceiros
desse espaço de comercialização são beneficiados na medida em que lhes é cedido o local para realização de
exposição/comercialização deartesanatos, por exemplo.
 
CF 2. MONITORAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIOPRODUTIVA ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES:
 
CF 2.1 - Percentualde empreendimentos com informações atualizadas
 
Relataa Contratada queforam aplicados e atualizados 47 questionários dos Empreendimentos EconômicosSolidários,
totalizando 100% da meta pactuada pelo contrato Emergencial. O histórico de
lançamento dos 47 empreendimentos com informações atualizadas extraído do sistema do CAD foi acostado no
segundo Relatório de Prestação de Contas, via digital (em CD-ROM). Percebeu-se a não reiteração da irregularidade
observada no primeiro trimestre do Contrato Emergencial nº 014/2018.
 
CF 2.2 - Percentual de Famílias com informações atualizadas
 
A Contratada informa que, assim como ocorrido com os empreendimentos, as famílias que compõem a estrutura dos
grupos também tiveram seus dados atualizados, vide planilha demonstrativa acostada no segundo Relatório de
Prestação de Contas, via digital (em CD-ROM).
 
COMPONENTE DE GESTÃO - CG
 
CG 1 - GESTÃO DO CONTROLE ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES:
 
CG 1.1 Prestação de Contas do Contrato de Gestão
 
O Relatório Trimestral deve ser encaminhado até o 5º dia útil subseqüente ao término do trimestre.
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Apesar do recebimento do relatório com 01 (um) dia de atraso – em 28/01/2019 - nesta Coordenação compreende-se
que tal ocorrência pode ter se dado em face do trâmite administrativo iniciado pelo Protocolo Geral, remessa ao
gabinete do Superintendente de Economia Solidária e posterior remessa à Coordenação de Assistência Técnica e
Inclusão Socioprodutiva. Desse modo, confirma-se que a Contratada cumpriucom o prazo estabelecido.
 
CG 1.2 Cumprimento de Cláusula Contratual 
 
Não se verificou violação às cláusulas contratuais que poderiam incidir em descumprimento e desconto sobre o recurso
público a ser repassado para a execução do contrato.
 
CG 2. GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA ATRAVÉS DO SEGUINTE INDICADOR:
 
CG 2.1 Limite de gastos com pessoal
 
A Contratada apresenta despesa com pessoal conforme programação prevista, cumprindo com o limite estabelecido de
65% do valor da receita estabelecido para a rubrica.
 
6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
 

 
 
6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
Das Receitas
 
O demonstrativo de receitas e despesas apresenta o valor de R$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 nº014/2018 liberada pela Contratante. A
Contratada registra que não houve aplicação do recurso, mas informa a quantia de R$9.637,36 (nove mil e seiscentos e
trinta e sete reais e trinta e seis centavos) referente ao saldo remanescente do trimestre anterior. Com esse contexto, a
receita total do período foi de R$158.810,36 (cento e cinqüenta e oito mil e oitocentos e dez reais e trinta e seis
centavos) conforme tabela 03.
 
Das Despesas
 
Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor total de R$57.624,43 (cinqüenta e sete
mil e seiscentos e vinte quatro reais e quarenta e três centavos). Este saldo esta além do gasto programado de
R$34.345,00 (trinta e quatro mil e trezentos e quarenta e cinco reais), previsto no edital. Apesar disso, comporta-se
dentro do limite de 65% do valor da receita total, que foi de R$96.962,45 (noventa e seis mil e novecentos e sessenta e
dois reais e quarenta e cinco centavos) conforme tabela 03.
 
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 mediante registro de pagamentos de
rescisórios e indenizatórios. Além destes, foi registrado pagamento na conta “Outros (Diárias)” de saldo imprevisto para
o trimestre. Diante das justificativas apresentadas pela Contratada, aponta-se, que as rescisões trabalhistas impactaram
e provocaram excedentes nos saldos das contas “Remuneração” e “Encargos”, estremecendo o saldo total da rubrica
“Despesas de pessoal”. É importante mencionar, que o saldo disponível para esta rubrica no período, resulta da soma
do saldo remanescente do 1º trimestre com o saldo programado para o 2º trimestre, possibilitando reparar os excessos.
 
As despesas incorridas com “Serviços de Terceiros” mantém-se dentro do previsto e as “Despesas Gerais” ultrapassa o
programado para o trimestre conforme tabela 03. A Contratada registrou nos lançamentos financeiros a realização de
pagamentos atrelados as metas e ações previstas para o período. Dentre as atividades, tem-se: “capacitação de
pessoal na produção” e “assistência técnica”. 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$151.352,50 (cento e cinquenta e um mil e trezentos e
cinqüenta e dois reais e cinqüenta 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$7.457,86 (sete mil e quatrocentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e seis centavos). E, conforme clausula
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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. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
 
A Contratada não apresentou documentos hábeis à demonstração da satisfação dos usuários do serviço Cesol Litoral
Sul, motivo que compeliu esta Comissão à expedição da Notificação nº 016/2019 determinando a apresentação destes e
outros documentos e esclarecimentos. Em 26/02/2019 e em 28/02/2019 mediante apresentação de Nota Complementar,
conquanto resposta do ofício expedido por essa Comissão, incluiu o tópico ao relatório de prestação de contas e juntou
as pesquisas de usuários como anexo, com o fito de comprovar a narrativa.
 
A entidade manteve a mesma metodologia de outrora, de modo a garantir a coesão avaliativa: no relatório trimestral de
prestação de contas expõe que realizou a Pesquisa de Satisfação dos Usuários através de questionários contendo cinco
indagações sobre a qualidade dos serviços prestados pelo CESOL e buscou sugestões dos beneficiários para a
melhoria desses serviços.
 
Para conhecer o grau de satisfação dos associados que recebem assessoria técnica do Cesol os usuários são
cientificados sobre as vias de comunicação para registro de opinativo, quais sejam:  Ouvidoria Geral do Estado da
Bahia, Caixa de sugestões localizada na recepção do Centro Público, pelo 0800 284 0011, por pesquisa de satisfação
dos usuários através de formulário aplicados na sede do CESOL, durantes os cursos, capacitações e oficinas, como
também nas visitas aos Empreendimentos realizadas pela equipe em todo o Território Litoral Sul.
 
A Pesquisa de Satisfação difere em resultadosdo primeiro trimestre oscilando para maior ou menor aprovação conforme
se observará a seguir.A pesquisa foi aplicada pelos técnicos e realizada com representantes dos empreendimentos
atendidos pelo CESOL, podendo assim instituir um instrumento reflexivo e autocrítico das ações realizadas pelo
CESOL.
 
No que diz respeito ao tópico Esclarecimento sobre o trabalho do Cesolfoi avaliado como ótimo por 82% dos
entrevistados e bom para 10% e 8% dos entrevistados relataram ser regular o serviço. Registrou-se, ainda, um aumento
na satisfação nos esclarecimentos dos técnicos sobre o trabalho desenvolvido pelo Cesol. Sobre a indagação referente
ao Atendimento aos Associados, a avaliação dá conta de que 87%, ou seja, a grande maioria dos entrevistados
concluíram que o centro Publico presta um ótimo atendimento aos associados e 13% como bom. A respeito da
Assistência técnica dada as Associaçõestem-se que91% dos entrevistados disseram que a assistência técnica do
Cesol presta uma ótima assistência aos associados e 9% optaram por um bom serviço. Sobre Assessoria durante o
processo de formalização 45% dos entrevistados avaliou como ótimo, 16% bom, 22% regular e 17% Ruim, justificando
pelo fato do Cesol não disponibilizar assessoria contábil e jurídica. Por fim, acerca dosCursos de capacitação aos
associados do Cesol, 29% dos entrevistados avaliaram como ótimo os cursos, 18% como bom e 31% comoregular e
22% como ruim. O item regular houve um acréscimo devido a número de cursos de capacitação terdiminuído ao logo do
projeto.
 
Consta no relatório analisado o modelo da Pesquisa de Satisfação dos Usuários aplicada pelo Centro Público.
 
8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
 
Não foram registradas manifestações na Ouvidoria Geral do Estado em relação à execução do Contrato de gestão em
análise.
 
9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
 
Não houve registrado manifestação de órgão de controle, acerca do Contrato de Gestão em pauta, até o presente
momento.
 
10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
 
Não houve constatado descumprimento de cláusula contratual por parte da Contratada e da Contratante.
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11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS
 
Tendo em vista o cumprimento de todas as metas 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:
 
Observação ao cumprimento dos componentes finalísticos e de gestão, notadamente, pontualidade na entrega dos
relatórios trimestrais de prestação de contas e revisão de conteúdo para que se evitem erros materiais e carências
documentais;
 
Juntada, preferencialmente na via digital, CD-ROM, de todos os documentos comprobatórios do cumprimento das metas
pactuadas, como pesquisas de satisfação, relatório de faturamento, fotografias, termos de adesão, listas de presença
(oficinas/eventos), extrato CADCidadão, comprovantes de quitação de despesas com água, energia elétrica, telefone,
bem como os seguintes documentos: comprovantes de recolhimento dos encargos sociais (INSS, FGTS e PIS) e tudo o
mais que se fizer imprescindível à verificação da execução;
 
Manter organizada toda a documentação fiscal, trabalhista, previdenciária e financeira da Organização Social,
especialmente, à relacionada ao Contrato de Gestão em análise;
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Guardar os documentos relacionados aos meios de verificação dos indicadores do Contrato de Gestão: carta de adesão
dos empreendimentos à rede de comercialização; documento responsável por registrar o faturamento do
empreendimento, documentos de sistematização das informações dos empreendimentos e de sistematização das
informações das famílias;
 
Nos termos da 2ª Cláusula do Contrato Emergencial pactuado, publicar, em meios eletrônicos de comunicação, a
exemplo do sítio oficial da entidade, regulamentos próprios, aprovados pelo seu Conselho Deliberativo, contendo regras
de recrutamento e seleção de pessoal e procedimentos a serem adotados na aquisição de bens, contratações de obras
e serviços e na manutenção dos bens permitidos pelo Estado ou adquiridos em virtude do Contrato.
 
Atentar para não realizar a inclusão de contratos de serviços que não digam respeito ao trimestre de referência, a
menos que os prestadores de serviços ainda estejam a serviço da entidade e sob a guarida do instrumento jurídico de
contratação em trimestre anterior e, nesse caso, especificar esta condição.
 
Evite-se o pagamento das faturas atinentes a custos fixos após o vencimento, com vistas a não incidência de juros e
mora, considerando os princípios da eficiência e da economicidade.
 
Aperfeiçoar o Diário de Entradas e Saídas para fazer constar na coluna “Vinculação ao objeto/justificativa” o período de
incidência para verificação da regularidade no cumprimento das obrigações.
 
Quando se discriminar a participação em eventos, festivais e feiras indicar, necessariamente, o período, local,
empreendimentos participantes e receita auferida.
 
Os contratos de prestadores de serviços devem indicar de forma expressa quais obrigações a contraprestação
financeira abarca, sobretudo, em havendo desembolsos relativos à execução do objeto envolvendo tais colaboradores.
Os contratos de prestação de serviços e as compras devem observar as condições estabelecidas no Regulamento da
Organização Social.
 
A Avaliação da Satisfação dos Usuários é item de atendimento obrigatório pela executante, na medida em que serve de
parâmetro e medida da utilidade dos serviços prestados pelo aparelho público e da adequação da política pública aos
destinatários, devendo sempre estar inserido nos Relatórios e Prestação e Contas bem como suficientemente
documentos nos anexos virtuais.
 
Buscar estratégias de atuação dirigida para ampliação da participação dos associados para potencializar a extensão e
relevância das visitas de campo, em atenção aos princípios da eficiência e economicidade.
 
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 háinconformidade 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 e promover a entrega da Nota
Complementar para o período com o fito de elucidar informações ambivalentes, as quais não comprometem a
apreensão e regularidade.
 
 
Salvador,12 de Março de 2019.
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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 SecretárioDavidson de
Magalhães Santos, ao Conselho Deliberativo da Associação Beneficente Josué de Castro, ao Conselho de Gestão das
Organizações Sociais - CONGEOS, a Auditoria Geral do Estado e à Procuradoria Geral do Estado.
 
Salvador,12 de Março de 2019.
 
Milton Barbosa de Almeida Filho
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo
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Documento assinado eletronicamente por Edelson Ferreira Dos Santos, Coordenador II, em 12/03/2019, às 13:39, conforme
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oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
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