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

  

CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2018 (2ª CONTRATAÇÃO)
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE CIDADANIA E VIDA
UNIDADE PUBLICIZADA:CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA TERRITÓRIO DE IRECÊ
 
 
RELATÓRIO TÉCNICO CONSOLIDADO - EMERGENCIAL
PERÍODO DE 25/07/2018 A 20/01/2019
 
 
1. INTRODUÇÃO
 
O presente Relatório, referente ao período de 25/07/2018 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 no 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 é 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 e 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 Luís 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 e 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: 01 Coordenador (40hs), 01 auxiliar administrativo (40hs), 02
motoristas (40hs) e 01 serviços gerais (40hs).
                                                                                                                       
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. 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 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 de Irecê, 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.
 
O Relatório de Prestação de Contas Consolidado, de responsabilidade da OS, foi entregue em 22 de fevereiro de 2019.
 
Foram emitidas notificações, através dos ofícios n° 131/2018, 006/2019, 013/2019 e 024/2019, com o intuito de complementar
informações relacionadas à execução de metas físicas e despesas financeiras realizadas durante o período de vigência contratual,
visando a expedição deste Relatório. 
 
Os esclarecimentos foram prestados, através de notas complementares, com a inclusão de fotos, envio de cartas de adesão e dados
da pesquisa de satisfação.
 
Considera-se que os recursos materiais ofertados pela Contratada estão em conformidade, bem como satisfatório para o
cumprimento das metas pactuadas para o período.
 
 
4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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A Comissão de Monitoramento e Avaliação ao planejar as suas ações, objetivou propiciar ambiente favorável à elaboração e entrega,
nos prazos e datas pré-estabelecidas pelas Organizações Sociais, os Relatórios de Prestação de Contas.
 
ORDEM PERÍODO DE EXECUÇÃO DATA LIMITE DE ENTREGA
1º
Relatório 25 dejulho de 2018 a 25ou 29 de outubrode 2018 01 de novembro de 2018

2º
Relatório 30 de outubro de 2018a 20 de janeiro de 2019 25 de janeiro de 2019

Relatório
Final

25/07/2018 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.

 
Consoante definido a partir da data da vigência do contrato em tela, a Contratada deverá apresentar, no período, os seguintes
relatórios trimestrais e um relatório final, conforme cronograma:
 
 
Em observância à legislação aplicável à espécie, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação elabora seus relatórios
correspondentes a iguais períodos e encaminha ao Superintendente da Sesol, o qual verifica e toma as providências de estilo.
 
O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação se pautou no relatório apresentado pela Contratada - OS
(Organização Social) e foi subsidiado com elementos intrínsecos ao objeto de avaliação – cumprimento de meta e de cláusula
contratual – no período referenciado. A sua redação final ocorreu à conclusão da análise do relatório recebido, do quanto constatado
durante o acompanhamento e do resultado das diligências.
 
 
5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
 

5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
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As metas aqui analisadas neste Relatório de Prestação de Contas Consolidado estão associadas ao cumprimento das metas
relacionadas ao primeiro e 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 que 47 empreendimentos associativos estão compondo a rede de comercialização (nomeada como
Rede Sertão de Economia Solidária), participando e contribuindo diretamente para as dinâmicas de atuação e consequentemente
para a ampliação dos conhecimentos e da geração de renda.
 
A rede foi oficializada no inicio do primeiro trimestre onde as principais atribuições foram a definição das ações e caminhos a serem
trilhados junto com os empreendimentos, ações essas diretamente relacionadas as diretrizes da rede que tem como foco o
fortalecimento das identidades de cada empreendimento, a criação de espaços que proporcionem o intercâmbio de experiências, a
valorização da prática do comércio justo e solidário, a participação em capacitações que fortaleçam as cadeias produtivas de modo
que estas iniciativas criem sistemas sustentáveis de produção e comercialização.
 
A reunião dos empreendimentos associativos em redes de comercialização foi um dos aspectos que proporcionou o fortalecimento
das práticas e do trabalho coletivo nos empreendimentos do território de Irecê.
 
A Organização Social apresenta no relatório a relação dos empreendimentos associativos que compõe a rede de comercialização,
entretanto não anexa, as cartas de adesão e demais informações comprobatórias no que se refere ao cumprimento da meta. Dessa
forma foi emitida uma notificação, através do ofício 024/2019, solicitando esclarecimentos e apresentação desses documentos.
 
Em nota complementar a Organização Social apresentou em mídia CD as cartas de adesão, listas de presença, fotos e relatórios das
atividades em campo.
 
Atividades promovidas e apoiadas pelo Cesol Território de Irecê, as quais a Rede Sertão de Economia Solidária participou:
 
Realização de Evento com empreendedorismo da economia solidária para oficializar retomada das atividades (22/08/2018):
O Centro Público de Economia Solidária - CESOL/COMVIDA Território de Irecê realizou no dia 22 de agosto um evento com a
presença de empreendimentos de economia solidária e instituições parceiras para oficializar a retomada das atividades de
assistência técnica do referido centro. Na ocasião foi apresentada a metodologia de trabalho do CESOL e como se dará a sua
aplicação nos empreendimentos atendidos. E por fim, a equipe técnica do CESOL realizou o cadastro com empreendimentos da
agricultura familiar assim como também dos empreendimentos de artesanato que expõem e comercializam seus produtos no Espaço
Solidário do CESOL.
 
Participação no V Seminário de Pesquisa e Extensão da UNEB Irecê (12 e 13/09/2018): Na ocasião foi montada uma barraca
para exposição e comercialização de produtos dos empreendimentos de economia solidária atendidos pelo CESOL.
 
Participação na VI Semana de Ciências, Culturas e Tecnologias do CETEP Irecê (18, 19 e 20/09/2018): Dentre a programação
ocorreu exposição e comercialização dos produtos dos empreendimentos atendidos pelo CESOL Território de Irecê, palestras e aulas
de campo.
 
Participação na Feira das Comunidades Tradicionais Quilombolas e Fundo de Pasto (23 E 24/09/2018): A feira foi realizada
pela Instituição Barriguda e pelo Governo do Estado da Bahia e aconteceu na Praça da Prefeitura em Irecê. Durante a Feira expomos
e comercializamos os produtos dos empreendimentos de economia solidária.
 
Participação na 1ª Feira de Empreendedorismo do Curso de Panificação e Confeitaria de João Dourado (28/09/2018): A
participação do CESOL Território de Irecê se deu a convite da Secretaria de Assistência Social do município de João Dourado,
participando com a exposição e comercialização dos produtos dos empreendimentos de economia solidária.
 
VII Feira de Saberes e Sabores do CEEP em Xique-Xique (08 e 09/11/2018): O CESOL participou realizando oficinas, tais como:
Técnicas de Irrigação para o Semiárido, ministrada pelo Engenheiro Agrônomo e Analista Técnico do CESOL Território de Irecê, José
Carlos Santos Silva, e Alimentação Saudável: Técnicas de beneficiamento e aproveitamento de Alimentos, ministrada pela
Nutricionista e Analista técnica do CESOL Território de Irecê, Bianca Joana de Matos Mendes, ambas com carga horária de 08h,
além do Analista Técnico João Carlos Durães que participou de uma mesa redonda sobre o Avanço das Políticas Públicas Territoriais
e da Coordenadora Geral Vanessa Tomás que participou da mesa de abertura.
 
Durante os 02 dias do evento os empreendimentos assistidos pelo CESOL tiveram a oportunidade de expor e comercializar seus
produtos.
 
Curso de Práticas Agroecológicas para implantação de quintais produtivos e hortas comunitárias Sarandi em América
Dourada (12/11/2018): OCESOL Território de Irecê por meio do seu Analista Técnico e Engenheiro Agrônomo, José Carlos, realizou
um Curso de Práticas Agroecológicas para implantação de quintais produtivos e hortas comunitárias na Comunidade de Sarandi em
América Dourada, com carga horária de 08h. O curso foi realizado para cerca de 30 pessoas e buscou a formação e capacitação das
mesmas com intuito de promover o hábito das práticas sustentáveis de produção e consequentemente a aplicabilidade das mesmas
nas atividades dos empreendimentos da referida comunidade.
 
Realizaçãode capacitação na comunidade de Lapinha em América Dourada (25/10/2018):
OCESOL Território de Irecê e a Comunidade Cidadania e Vida - COMVIDA, em parceria com a Prefeitura Municipal de América
Dourada, realizou na Comunidade de Lapinha, o Curso de Conserva de Alimentos (doces, geleias e compotas). O curso foi oferecido
para 30 mulheres da Comunidade, com o intuito de capacitar as mesmas objetivando a geração de renda e qualificação profissional.
A nutricionista (Bianca Joanne) fez a parte introdutória e teórica do curso abordando o tema Boas Práticas de Alimentação, que
orientou sobre as formas corretas de manuseio, transporte, armazenamento e produção dos alimentos, e o Técnico em Agropecuária

https://www.facebook.com/bianca.joanne?__tn__=K-R&eid=ARBMXLv68nFCYxfVvFtQE39Rg8TaMWLqRkxRyuh_Ed7T7rU5arrxSg0EXSMzhYFL8YnrY6t9plOzUffL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDxAFQZHzKG1I6IQR_3ugHB34ZoCaZiaqylEKItqJEHHTjCPxgBCqJX-g-Vs0R_AvjjOhjQZSLfXpCcRVMEugnY08pIFtUukNaUP-QylytsBsfk711mjd8gm9h3xbwWjIgfu6sj-u5UIeMR9jz3X0JWe5BZ3zDpWcxYjjwBns327T5rYA6Sn_lVWwh_ocf9BTmEd16DBLVDFGNQ_U19DOQzcaE
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(Jaime Rocha) fez a parte prática, ensinando receitas como doce de abóbora, batata doce com côco, compota de manga, geleia de
maracujá, entre outros.
 
Curso de Práticas Agroecológicas para implantação de quintais produtivos e hortas comunitárias na Comunidade de Boa
Vista em América Dourada (13/11/2018): José Carlos (Analista Técnico e Engenheiro Agrônomo) realizou o Curso de Práticas
Agroecológicas para implantação de quintais produtivos e hortas comunitárias na Comunidade de Boa Vista em América Dourada,
com carga horária de 08 horas, tendo a participação de cerca de 30 pessoas. O curso buscou a formação e capacitação das mesmas
com intuito de promover o hábito das práticas sustentáveis de produção e consequentemente a aplicabilidade das mesmas nas
atividades dos empreendimentos da referida comunidade, contribuindo assim com a geração de renda.
 
 
 
II Feira Quilombola de América Dourada – Comunidade de Mulungu (20/11/2018): O evento foi realizado em função da
comemoração ao dia da Consciência Negra. A COMVIDA (Organização Social gestora do CESOL Território de Irecê)recebeu da
Prefeitura um certificado de Agradecimento pelos serviços de assistência técnica prestados, fruto de uma parceria com a secretaria
de assistência social do referido município.
 
XXII EXPONATAL (21 e 22/12/2018): A XXII EXPONATAL foi iniciada com palestras com os temas "Qualidade de Produto e
Marketing" e "Empreendedorismo Sustentável",no dia 19/12/2018, e contou com a presença dos discursistas Roberto Júnior, Nara
Zaneli e Reuber Araujo. Para tanto o CESOL recebeu o apoio da Elenkhos Consultoria e teve como público os expositores da
referida feira.
 
Durante o evento foi realizada a Feira EXPONATAL, que apresentou uma programação cultural, contendo muita música como jazz,
blues, pop, samba de roda, maculelê,Reggae e apresentação do Grupo de Capoeira Arauna e do "Vem pra rua fazer o som".No que
se refere à comercialização pelos empreendimentos da economia solidária o faturamento foi de R$ 10.436,50 (dez mil, quatrocentos
e trinta e seis reais e cinquenta centavos).
 
CF 1.2 - Eventos de estímulo à formação ou ao fortalecimento das centrais de cooperativas de comercialização
 
A Central de Cooperativas do Território de Irecê (CENCOOP), inicialmente formada por 03 cooperativas: Cooperativa Agropecuária
Mista Regional de Irecê (COPIRECÊ), Cooperativa Agropecuária de Central (COPERMAC) e Cooperativa dos Empreendedores
Rurais de Jussara (COOPERJ), foi constituída no dia 10 de abril de 2018.
 
A CENCOOP atua no incentivo e promoção da participação das cooperativas em atividades e eventos. Entre os resultados
alcançados podemos citar:
 

A Cooperativa Agropecuária Mista Regional de Irecê (COPIRECE) foi contemplada na chamada pública nº 02/2018 - Secretaria
Especial de Agricultura Familiar e do desenvolvimento Agrário, para participar como Expositor para oestande da Sead “Brasil –
Family Farming” na Feira Expo Alimentar (Peru) no período de 26 a 28 de setembro de 2018.

 

A COPIRECÊ foi escolhida pelos membros da CENCOOP para representar o território na Feira Baiana de Agricultura Familiar e
Economia Solidária (FEBAFES), os empreendimentos de economia solidária atendidos pelo CESOL Território de Irecê
alcançaram faturamento de R$17.613,50 (Dezessete Mil, Seiscentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos). VER DATA

 

Realização do Evento Acelera Microcrédito pelo Banco do Nordeste em parceria com o CESOL Território de Irecê, através da
CENCOOP e demais entidades parceiras, evento de microcrédito com o objetivo de conhecerem as linhas de crédito e linhas
de investimento, formas de acesso e pagamento 29/11/2018 na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) em Irecê.

 

Reunião, em 06/11/2018, coma Cooperativa de Catadores Recicla Irecê, o Secretário de Meio Ambiente de Irecê,José da Boa
Morte (Ministério do Trabalho), representante da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda (SETRE) e o Prefeito do município
de Irecê. Foi pontuada a prorrogação da bolsa que os catadores recebem da prefeitura, escolha e de um novo espaço para
instalação da sede fixa da cooperativa e o compromisso firmado pelo prefeito de fazer em Irecê a primeira Praça Sustentável do
município feita com material reciclado e o CESOL Território de Irecê que se comprometeu em realizar uma capacitação para
realização de artesanatos de pneu e garrafa pet. Foi definida também a adesão da referida cooperativa a CENCOOP,
ressaltando que esta adesão ocorrerá no próximo trimestre.

 
A Contratada enviou em mídia CD, anexa à nota complementar - ofício 026/2019, o estatuto, a ata e para registro da CENCOOP
junto a Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB).
 
CF 1.3 - Empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária
 
A Contratada informa o envolvimento de 63 empreendimentos da economia solidária na exposição e comercialização no Espaço
Solidário, Feiras e Eventos promovidos e apoiados pelo CESOL Território de Irecê. Nesse período foi possível chegar ao faturamento
de R$39.568,20 (trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte centavos).
 
Verifica-se o desenvolvimento dos empreendimentos associativos quando o cenário atual é comparado com as inúmeras situações
anteriores vivenciadas por estes em que os impossibilitavam na efetivação de acesso ao mercado, e a maioria desses entraves se
referem diretamente ao fato dos seus produtos não estarem dentro dos padrões exigidos pelo comércio convencional.
 
O resultado monetário referente ao faturamento dos empreendimentos da economia solidária atendidos pelo Cesol Território de Irecê,
apresentado acima, foi consequência das práticas de criação, fomento e apoio a participação dos empreendimentos da economia
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solidária, por meio da Rede Sertão de Economia Solidária do Território de Irecê e da CENCOOP, em eventos e feiras, e a grande
divulgação do espaço físico e produtos em redes socais e site.
 
A Contratada exibe em mídia CD a ficha dos empreendimentos associativos cadastrados no espaço solidário e o resumo financeiro
desse espaço de comercialização no período.
 
CF 2. MONITORAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIOPRODUTIVA ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CF 2.1 - Percentual de empreendimentos com informações atualizadas
 
Durante a execução do Contrato de Gestão 47 empreendimentos associativos tiveram suas informações cadastradas e atualizadas
no Cad Cidadão, cumprindo 100% da meta em questão.
 
A Organização Social apresenta em relatório a atualização da tabela que contém a sistematização das informações dos
empreendimentos, contendo o município e o nome dos grupos atendidos pelo CESOL Território de Irecê no período.
 
CF 2.2 - Percentual de Famílias com informações atualizadas
 
A Contratada informa que as famílias vinculadas aos 47 empreendimentos produtivos solidários acompanhados pelo CESOL foram
cadastradas e consta com informações atualizadas no Cad Cidadão, cumprindo em 100% a execução da meta.
 
A Organização Social apresenta em tabela as famílias, vinculadas aos empreendimentos assistidos pelo CESOL Território de Irecê,
que tiveram suas informações cadastradas e atualizadas no Cad Cidadãono período ao qual equivale este relatório, cumprindo em
100% a execução da meta.
 
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 Clausula 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. Diante do exposto, a Contratada não cumpre com o prazo estabelecido, pois o relatório foi entregue dia 22 de fevereiro de
2019.
 
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.
 
OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Realização, em 09/08/2018, de palestra com o tema: Os aspectos do desenvolvimento territorial a partir da atuação dos Centros
Públicos de Economia Solidária, por solicitação da Faculdade Educacional da Lapa FAEL polo Irecê. Na ocasião o Cesol firmou
o compromisso de realização de atividades em parceria com a instituição no sentido de multiplicar as informações acerca das
atividades desenvolvidas pelo Cesol Território de Irecê e que podem ser relacionadas com o campo acadêmico;

Participação na 1ª Feira da Agricultura Familiar, Agroecológica e Economia Solidária realizada pela Cáritas Diocesana de Irecê
em 15 e 16/08/2018, o Evento começou com a recepção na Feira de Orgânicos na Praça Clériston e terminou com a Feira de
Saberes e Sabores. A sua programação foi composta por oficinas de formação, oficina prática de artesanato com o tema
Macramê, doação de mudas e uma roda de conversa sobre Sistemas Agroflorestal e Convivência com o semiárido;

Vista da SENAR ao Cesol território de Irecê (em 24/08/2018), ficando definida a parceria entre essas Instituições e a oferta de
curso de capacitação, em Feira de Santana, nas áreas de polpas de frutas, conserva de alimentos e panificação aos
empreendimentos de economia solidária atendidos no período;

Reunião do Cesol Território de Irecê com a equipe do IFBAIANO Campus Xique-Xique (em 24 e 31/08/2018) para definir
estratégias e atividades a serem desenvolvidas em conjunto nos dias 03 e 04/09/2018. No Evento o Cesol participou da
abertura das turmas do Curso de Gestão de Empreendimentos de Economia Solidária promovido pelo IFBAIANO no dia
03/09/2018 em Xique-Xique. Ainda na ocasião o Cesol articulou a realização em 03 e 04/09/2018 de uma exposição e
comercialização de produtos feitos pelos empreendimentos associativos atendidos pelo Cesol.

Participação na Audiência Pública do Território de Irecê com o tema: "O caminho das águas".

Reunião com IFBA Campus Irecê (em 30/09/2018) com o intuito de dialogar sobre a realização da Semana Nacional de
Ciências e Tecnologia do Instituto Federal através do edital da FAPESB. Foram definidas as atividades que serão desenvolvidas
no evento,os cursos, oficinas e momentos culturais que serão realizados para os alunos e para os empreendimentos atendidos
pelo Cesol Território Irecê, além da realização da Feira de Artesanato que contará com a exposição e comercialização de itens
produzidos pelos empreendimentos da economia solidária;
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Participação na reunião para implantação do PRODETER, no dia 18/09/2018, que objetivou sistematizar o Plano de Ação
Territorial - PAT do Programa de Desenvolvimento Territorial - PRODETER do Banco do Nordeste, que visa priorizar ações da
cadeia produtiva da Agroecologia em 10 cidades do território. Além do CESOL Território de Irecê, estiveram presentes
representantes do IFBAIANO Xique-Xique, CETEP Irecê e FAI.

Em 18/09/2019 o Cesol Território de Irecê firmou parceria com a Prefeitura Municipal de América Dourada na perspectiva de
efetivar a parceria e oferta de curso de doces, geleias e compotas para as comunidades quilombolas de Canabrava e Lapinha e
um curso de Polvilhos na Comunidade de Campo Largo, onde foi recém inaugurada uma fábrica de Polvilho. Foi realizada
também uma visita ao Galpão das Artes, onde o CESOL, por meio da COMVIDA, apresentará uma nova proposta diferente
para utilização do espaço.

Apoio aos alunos do 6° ano da Escola Municipal Tenente Wilson (Irecê/BA) com criação do rótulo do sabão artesanal e da
marca do projeto Heróis da Sustentabilidade, que consiste em parte na produção de sabão artesanal, líquido e em pasta, estes
produtos serão comercializados no Espaço Solidário do Cesol. A equipe técnica do Cesol Território de Irecê também ofertou,
em 01/11/2018, aos alunos um curso sobre empreendedorismo e práticas coletivas por meio das experiências associativistas e
cooperativistas. No dia 13/11/2018, a Equipe do Cesol os alunos do 6° ano, turmas A e B receberam a certificação pelo curso.

Participação do Cesol Território de Irecê no Programa Fala Mainha na Web TV Quixabeira em Irecê;

Participação na reunião de Mobilização do Conexão Trabalho, onde ocorreram atividades que visam ao empreendedorismo das
mulheres O Conexão Trabalho em Irecê é uma realização da SETRE - Bahia, Rebu Produções, AVON, COMVIDA e CESOL
Território de Irecê;

Realização da Feira de Empreendedorismo Feminino do Território de Irecê, cuja iniciativa faz parte do projeto Conexão
Trabalho mulheres artesãs e produtoras de todo território de Irecê, participaram de capacitações e apresentaram os seus
produtos à população, que visitou o espaço instalado na Praça da Prefeitura e ao final aconteceu um momento cultural, com
dança afro e apresentações de dança de roda. A agência Inove Propaganda também participou do evento, levando modelos de
divulgação para apresentar aos expositores;

Participação do Cesol Território de Irecê no Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA) Bahia nos dias 11 a 14/10/2018,
juntamente com Cesol de vários territórios da Bahia. O Cesol esteve presente todos os dias do evento, expondo e
comercializando produtos dos empreendimentos associativos;

Participação na Assembléia Geral Extraordinária do Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Território de Identidade de
Irecê que o ocorreu no auditório da CODEVASF (01/11/2018). Após a eleição, como resultado, a COMVIDA ficou como um dos
quatro delegados representantes do Conselho de Desenvolvimento Territorial - CEDETER Irecê;

Participação no Encontro Literário de Irecê (08 e 10/11/2018) promovido pela Secretaria Municipal de Educação.

Em 14/11/2018 o Cesol Território de Irecê recebeu a visita de Amanda Dourado, Jornalista de Irecê. Amanda está
desenvolvendo seu projeto de mestrado que inclui a pesquisa do acesso à internet em comunidades quilombolas do território, e
buscou no CESOL informações acerca dessas comunidades que são atendidas pelo Cesol Território de Irecê;

No dia 19/11/2018 aconteceu, no 7° Batalhão da Polícia Militar, a primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança Pública
de Irecê (CONSEG). 
A pauta reuniu novas estratégias de atuação do Conselho e a efetivação de parcerias públicas e privadas, além da elaboração
de projetos sociais e captação de recursos para efetivá-los. No momento se discutiu sobre a necessidade de permanência no
Território de Irecê dos 56 formandos da Polícia Militar como forma de intensificar as ações preventivas voltadas para a
segurança pública. No planejamento estratégico estarão presentes atividades como a formação de núcleos de prevenção nos
bairros e povoados, cinema da PM, campanhas temáticas com o foco nas consequências do uso e abuso de Substâncias
Psicoativas, etc.

Entrevista na Rádio Vida FM 107,9 em Irecê no dia 14/01/2019, localizada na Cidade de Irecê a Coordenadora Geral do
CESOL/COMVIDA – Território de Irecê, o tema abordado foi: A Atuação do CESOL no Território de Irecê;

Realização, pelo Cesol Território de Irecê, de capacitação na Área de Vendas para sua equipe técnica (19/11/2018): A oficina foi
realizada pela coordenadora geral do Cesol Território de Irecê e contou com a colaboração da Técnica Queilla Ramos que
abordou pontos importantes a cerca da temática. O objetivo da atividade consiste em socializar conhecimentos voltados para
prestação de assistência técnica na organização e administração das atividades de comercialização e mercado dentro da
concepção do comércio justo e solidário.

 
6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
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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
 
O demonstrativo de receitas e despesas apresenta o valor total de R$300.000,00 (trezentos mil reais), que se refere às 2 (duas)
parcelas previstas e repassadas de acordo com o Contrato de Gestão nº012/2018. A Contratada realizou aplicação do recurso
durante os trimestres, o qual gerou rendimento líquido total na quantia de R$1.148,22 (hum mil e cento e quarenta e oito reais e vinte
e dois centavos) e informou a quantia de R$1.557,45 (hum mil e quinhentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)
referente ao somatório dos estornos bancário ocorridos no 1º trimestre conforme tabela 02.
 
Com esse contexto, a receita total do período semestral foi de R$302.705,67 (trezentos e dois mil e setecentos e cinco reais e
sessenta e sete centavos). Relatou a Contratada, que no 1º trimestre o recurso não foi usado na sua totalidade em algumas contas,
restando saldo a ser acrescido no programado para o 2º trimestre.
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Das Despesas
 
Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período semestral, foi no valor total de R$63.634,80 (sessenta e três mil
e seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). Este saldo mantém-se dentro do gasto total programado de R$156.292,85
(cento e cinqüenta e seis mil e duzentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), previsto no edital. Assim como,
comportou-se dentro do limite de 65% do valor da receita total do semestre, que foi de R$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil
reais) conforme tabela 03.
 
No 1º trimestre, a Contratada apontou no demonstrativo “Diário de Entradas e Saídas do Período”, que cumpriu com as obrigações
trabalhistas. No entanto, no 2º trimestre, informou que houve desligamento de funcionários em decorrência do término da vigência do
Contrato Emergencial. Esta situação foi constatada nos lançamentos financeiros, através do registro de pagamentos de rescisórios e
indenizatórios. Também, observou-se que as rescisões impactaram no saldo da conta “Encargos”, ainda que, não estremeceu o saldo
total da rubrica “Despesas de Pessoal”. É importante mencionar, que o saldo previsto para esta rubrica no semestre, resultou da
soma do saldo programado do 1º trimestre com o do 2º trimestre, bem como, sinalizar que no 2º trimestre a OS apresentou ofício
solicitando remanejamento de saldos entre contas com intuito de regularizar as excedentes.
 
 
Foi relatado que no 1º trimestre as despesas incorridas com “Serviços de Terceiros” e “Despesas Gerais” excederam o previsto,
contrário ao 2º trimestre que se mantiveram dentro do esperado conforme tabela 03. Diante do exposto, a Contratada justificou
através dos lançamentos financeiros, que realizou pagamentos no semestre, atrelados as metas e ações, dentre as atividades tem-se
“consultoria nutricional para o projeto”, “assessoria aos empreendimentos rurais – CAD e PNE”, “consultoria e assistência na
comercialização para o projeto”, “assessoria aos empreendimentos rurais - designer”, “Serviço de comunicação, marketing e
propaganda para o programa”, “serviço de coordenação institucional para o programa” e “serviço de consultoria técnica aos
empreendimentos de economia solidária para o projeto”. 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, a alteração do
orçamentário mediante ofício, retificou as intercorrências financeiras apresentada na tabela 03.
 
Em síntese, a coordenação encaminhou os Ofícios de nº 131/2018, 006, 013 e 024/2019 para informação e complementação perante
a análise dos Relatórios de Prestação de contas, especialmente, para os achados de teor financeiro e estes foram respondidos
intempestivamente pela Contratada por meio de Nota Complementar. O total de gasto apresentado no semestre foi de R$300.068,34
(trezentos mil e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), que se comportou acima do total de saídas de recursos previsto
durante o semestre. Ainda assim, a razão entre o total de entradas e saídas de recurso no semestre foi positivo de R$2.637,33 (dois
mil e seiscentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos). E, conforme contrato a quantia não utilizada, mediante constatação no
extrato bancário atualizado, deverá ser devolvida sob orientação da comissão de Monitoramento e Avaliação.
 
7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
 
A Organização Social informa que foram aplicados formulários da Pesquisa de Satisfação em 65 empreendimentos de economia
solidária atendidos pelo CESOL Território de Irecê, sendo possível identificar a eficácia dos serviços de assistência técnica, além de
possibilitar a avaliação e o monitoramento de todos os aspectos de atuação do CESOL Território de Irecê.
 
Os empreendimentos da economia solidária avaliaram os serviços prestados aspectos que variam desde a estrutura física do CESOL
até a atuação da equipe técnica. De forma geral as avaliações foram extremamente positivas, alguns grupos pontuaram algumas
questões que poderiam ser melhoradas como, por exemplo, realizar a expansão da Loja do Espaço Solidário, disponibilidade de
estacionamento e mais cursos de capacitação para os artesãos.
 
A Contratada enviou todos os formulários preenchidos com a Pesquisa de Satisfação anexos em mídia CD.
 
 
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 por parte da Organização Social não se vislumbra a aplicação de desconto.
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12. RECOMENDAÇÕES
 
Objetivando melhoria na eficiência e na eficácia das ações do CESOL, inclusive de modo a tornar célere o seu acompanhamento e
monitoramento, recomenda-se à Contratada:
 
Organizar e enviar todos os documentos fiscais, extrato da conta corrente, poupança e investimento, quando houver, relacionados ao
período. Precisa-se evitar solicitações da Comissão, trata-se de uma exigência contratual.
 
Guardar todos 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;
 
Apresentar documento de sistematização das informações das famílias, no CD-ROM;
 
Enviar sempre a pesquisa de satisfação, evitando Solicitação por parte da Comissão.
 
 
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 com ressalvas.
 
Salvador, 25 de março de 2019.
 
AlbeneDiciula Piau Vasconcelos
Membro da Comissão

Ana Paula Santos Ferreira
Membro da Comissão

André Luis Ferreira da Silva Edelson Ferreira dos Santos
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Membro da Comissão 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 Social Comunidade Cidadania e Vida – COMVIDA e ao Conselho de Gestão das
Organizações Sociais - CONGEOS.
 
Salvador, 25 de março de 2019.
 
 
 
Milton Barbosa de Almeida Filho
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo
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