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

RELATÓRIO 

 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 016/2018 (2ª CONTRATAÇÃO)
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS GRUPOS SOLIDÁRIOS DE GERAÇÃO DE RENDA - ARESOL
UNIDADE PUBLICIZADA: CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DE ITAPICURU E PIEMONTE
DA DIAMANTINA E MUNICÍPIOS DE MONTE SANTO, CANSANÇÃO, ITIÚBA, QUEIMADAS E NORDESTINA
 
 
RELATÓRIO TÉCNICO EMERGENCIAL CONSOLIDADO
PERÍODO DE 30/07/2018 A 27/01/2019
 
 
 
1. INTRODUÇÃO
 
O presente Relatório, referente ao período de 30/07/2018 a 27/01/2019, 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.
016/2018, celebrado entre a Associação Regional dos Grupos Solidários de Geração de Renda - Aresol e esta Secretaria para o gerenciamento
do Centro Público de Economia Solidária - Cesol, com atuação nos territórios Piemonte Norte do Itapicuru, Piemonte da Diamantina e municípios
de Monte Santo, Cansanção, Itiúba, Queimadas e Nordestina, 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 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, Silvia Maria Bahia Martins.
 
2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO
 
O Centro Público de Economia Solidária - Cesol, localizado à Rua Hélcio Cardoso de Matos, 75, Centro, na sede do Município de Monte Santo –
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 11
contratados em regime celetista assim distribuídos: 3 técnicos de gestão 40h e 01 técnico de gestão 20h; 02 agentes socioprodutivo 40h semanais
e 02 agentes 20h semanais.
                                                                                                                       
A capacidade operacional de atendimento mínima prevista no Contrato de Gestão foi de 70 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. 016/2018, emergencial, com vigência a partir de 30/07/2018 até 27/01/2019, 180 dias ou até a conclusão do processo
seletivo a ser realizado pela SETRE , com valor global de R$ 429.020,84 (quatrocentos e vinte  nove  mil e vinte reais e oitenta e quatro 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 Piemonte Norte do Itapicuru e Piemonte da Diamantina e municípios de Monte Santo,
Cansanção, Itiúba, Queimadas e Nordestina, 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
REGIONAL DOS GRUPOS SOLIDÁRIOS DE GERAÇÃO DE RENDA - ARESOL, sem ocorrência de modificações.
 
Considera-se que os recursos materiais ofertados pela Contratada estão em conformidade bem como satisfatório para o cumprimento das metas
pactuadas para o período.
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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; efetuou pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos;
movimentou os recursos financeiros transferidos pelo Estado da Bahia exclusivamente em acordo com as modalidades pactuadas.
 
4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
 
A Comissão de Monitoramento e Avaliação ao planejar as suas ações, objetivou propiciar ambiente favorável à elaboração e entrega, nos prazos
e datas pré-estabelecidas pelas Organizações Sociais, os Relatórios de Prestação de Contas.
 
Consoante definido a partir da data da vigência do contrato em tela, a Contratada deverá apresentar, no período, os seguintes relatórios
trimestrais e um relatório final, conforme cronograma:
 

ORDEM PERÍODO DE EXECUÇÃO DATA LIMITE DE ENTREGA

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

2º Relatório 28 de outubro de 2018 a 27 de janeiro de 2019 01 de fevereiro de 2019

Relatório
Final

30/07/2018 até 27/01/2019, 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.
 
5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
 
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 Contratada relata que, a construção de redes dos grupos produtivos solidários, constitui-se como importante estratégia coletiva de superação
enfrentada nos gargalos da comercialização. Os grupos produtivos solidários acompanhados pelo Cesol integram a rede dos pontos coletivos de
vendas Monte Sabores. Atualmente tem três pontos fixos de vendas coletivos, nas cidades de Monte Santo, Itiúba e Nordestina. Dessa forma, em
parceria com os representantes da Cooperativa Regional dos Agricultores(as) Familiares e Extrativistas da Economia Popular e Solidária -
Coopersabor, cooperativa que coordena a rede Monte Sabores, o Cesol vem apoiando e fomentando a consolidação e expansão dessa rede por
meio do assessoramento constante aos grupos e a rede. Tendo em vista que a gestão da rede é feita de forma coletiva, são muitos os espaços de
discussão e debate acerca dos processos decisórios e o Cesol está presente nestes espaços como mais um ator nesse processo de construção
coletiva.
 
Para, além disso, relata que o Cesol vem contribuindo de forma significativa para a qualificação, diversificação e melhor apresentabilidade dos
produtos, através da confecção de rótulos, intercâmbios, cursos, capacitações, entre outros. E neste processo, alcançou-se a inserção dos
setenta grupos acompanhados na rede de comercialização Monte Sabores.
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Relata que, com o apoio do Cesol, a Rede Monte Sabores vem buscando cada vez mais a inovação e expansão dos produtos. Informa que, neste
trimestre, passou a fazer parte da Rota Solidária, iniciativa em fase de experiência, que garante o intercâmbio de produtos entre diversas
cooperativas, através da qual, os espaços coletivos de vendas estão com uma oferta maior de itens a serem comercializados, além de uma
quantidade maior de produtos levadas para outros espaços de comercialização por toda Bahia.
Conclui que outro elemento inovador, com relação ao Monte Sabores, são os momentos culturais nos espaços coletivos de comercialização,
através dos quais se concilia o consumo de alimentos saudáveis com músicas e outras manifestações culturais. Esses eventos tem aproximado o
público da cidade à iniciativa da Economia Popular Solidária e proporciona maior renda para os grupos envolvidos nesse processo.
 
Em anexo, a Contratada apresenta setenta cartas de adesão dos grupos à Rede Monte Sabores.
 
CF 1.2 - Eventos de estímulo à formação ou ao fortalecimento das centrais de cooperativas de comercialização
 
Relata a Contratada que os grupos produtivos solidários assessorados pelo Cesol, através da Cooperativa Regional de Agricultores(as) Familiares
e Extrativistas da Economia Popular e Solidária - Coopersabor, integram a Central de Comercialização das Cooperativas da Caatinga – Cecaat. O
Cesol vem acompanhando e fomentando o desenvolvimento dessa Central neste trimestre, e para isso, dentre outras atividades, realizaram em
parceria um importante evento, com o objetivo de discutir o funcionamento da Central da Caatinga, os entraves enfrentados com a
comercialização e o planejamento de novas estratégias de comercialização.
 
O evento foi realizado em 16 de novembro de 2018, na sede da Coopercuc, em Uauá. Contou com a participação da diretoria da Central e de
outras cooperativas filiadas, presidente da Coopersabor, cinco representantes de grupos acompanhados pelo Cesol, assim como dois técnicos e
coordenador geral do Centro Público. Foram tratados temas acerca do panorama geral da comercialização da Economia Solidária e Agricultura
Familiar no Estado da Bahia, e as políticas públicas destinadas a este seguimento, o presidente da Central da Caatinga discorreu sobre as 
atividades realizadas em 2018 e dos desafios a serem enfrentados a partir do ano de 2019, para isso, foi construído um plano financeiro
estratégico da Central da Caatinga por um ano e a construção de um planejamento estratégico de como melhor gerir o armazém da Central que
funcionará em Juazeiro.
 
Informa que foram encaminhados os seguintes eixos de trabalhos prioritários para o ano de 2019:
 
1. Armazém - Execução do convênio, da obra, equipamentos e gestão;
2. Cooperativas filiadas - Fortalecer as cooperativas;
3. Novas cooperativas - Inserção na central;
4. Feiras e exposições - Participação e representação;
5. Ação de Mercado - Dentro dessas ações tem contabilidade central da caatinga; Site, estruturação e manutenção; plano de marketing;
consultoria para abranger todas as cooperativas; gerente executivo.
Durante a avaliação do evento, os representantes das cooperativas filiadas destacaram a importância do apoio de políticas públicas, a exemplo do
Cesol, no fortalecimento da Central, ao tempo que reivindicaram a continuidade desse apoio. O Coordenador do Cesol, ressaltou que a solução
dos gargalos que afetam a comercialização dos produtos da Economia Solidária está na organização coletiva, a exemplo das redes e centrais de
comercialização, e que o Cesol, é mais um ator desse processo coletivo.
 
Relata que, o Centro Público desenvolveu algumas atividades de apoio à comercialização com os grupos assistidos e promoção dos mesmos
junto aos parceiros e mercado externo. Dentre estas atividades, destacam:
 
2º Seminário de Comercialização em Nordestina
Com o aumento na produção, os grupos, demandam acompanhamento contínuo para que seja possível a identificação e resolução de problemas
referentes à qualidade dos produtos e sua apresentação promocional de embalagem e rótulos, assim como discutir sobre os custos dessas etapas
para alcançar a viabilidade econômica das iniciativas e das ações em rede.
 
Este evento foi realizado em Nordestina no dia 06 de setembro de 2018 na sede da Organização Mandacaru, com duração de oito horas. Contou
com a participação do Cesol, Coopersabor, Rede Monte Sabores, Organização Mandacaru, Cooperativa Nordestina, Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Nordestina e grupos produtivos solidários do município.
 
O seminário teve a seguinte programação:
No primeiro momento um debate avaliativo acerca da comercialização em rede: os avanços, desafios e compromissos; posteriormente o
representante da Rede Monte Sabores José Renato fez uma explanação sobre a política de uso da marca Monte Sabores, e da técnica
relacionada a embalagens, rotulagens e logística de produtos.
 
Reinauguração da Loja Rede Monte Sabores de Itiúba
Contextualiza que, com a perspectiva de fortalecer a comercialização dos grupos produtivos solidários, através das práticas do comércio justo, é
que a Aresol/Cesol vem empreendendo forças no fortalecimento e fomento da Rede Monte Sabores. Neste sentido, que, grupos solidários de
Itiúba e parceiros institucionais reinauguraram junto à população local, o Monte Sabores de Itiúba.
 
Relata que, este espaço renova a esperança dos grupos solidários de geração de renda e se consolida com uma alternativa de comercialização
da produção dos empreendimentos. São novos desafios que exigem novas estratégias de combater a exclusão social, através da geração de
trabalho e renda, por meio da organização cooperada e associada.
A reinauguração contou com algumas autoridades, a exemplo da prefeita Cecília Petrina, secretários de seu governo, assim como, diversas
entidades parceiras e representantes de todos os empreendimentos atendidos pelo Cesol. Durante a programação acorreu apresentações
culturais, degustação de produtos e rodas de conversas.
 
XIV Feira Regional da Economia Popular e Solidária
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Esta feira foi realizada na cidade de Campo Formoso durante os dias 09, 10 e 11 de agosto de 2018. As Feiras Regionais de Economia Popular e
Solidária realizadas nos municípios de atuação do Cesol possuem importância simbólica na articulação dos grupos produtivos solidários da
região. Iniciado em 2003, a feira é responsável pelo encontro dos grupos, pela comercialização, divulgação dos produtos, formação, troca de
experiências, contatos e integração entre os mesmos.
 
A Feira é realizada anualmente em diferentes municípios pelo GREPS - Grupo Regional de Economia Popular e Solidária, da qual a Organização
Social ARESOL é membro. Faz parte desta articulação, 13 entidades que atuam com empreendimentos econômicos solidários e movimentos
sociais da região. A ARESOL participou da coordenação da feira por meio do Cesol, com a mobilização dos grupos e coordenação de
infraestrutura e articulação das questões essenciais para garantia do evento. Dos grupos atendidos pelo Cesol, cerca de 90% participaram da
feira.
 
Relata que, durante a feira, ocorreram seis oficinas de políticas voltadas para o fortalecimento dos empreendimentos ministrados por técnicos do
Cesol e colaboradores das demais organizações que contribuíram na realização do evento. Também contou, com diversas apresentações
culturais regionais para reforçar a valorização da cultura local como um elemento de afirmação da identidade territorial, bem como, da relevância
desta temática para a Economia Solidária.
 
Aproximadamente 3.000 pessoas/dia compareceram ao evento avaliada como positiva. A mesma trouxe além de ganhos econômicos,
aprendizado dos integrantes que, além de vender sua produção, trocaram conhecimentos fortalecendo assim as relações de rede, sobretudo, no
que trata das questões de comercialização.
 
Participação na Festa do Licuri
Os Grupos Produtivos Solidários acompanhados pelo Cesol, articulados pela Rede Monte Sabores, expuseram seus produtos na 11ª Festa do
Licuri, que aconteceu nos dias 18 e 19 de agosto na comunidade de Mata em Capim Grosso. A programação contou com oficinas temáticas,
envolvendo o tema do licuri e suas vertentes, celebrações religiosas, além de concursos, apresentações culturais e a comercialização dos
produtos da economia popular e solidária e da agricultura familiar.
 
Feira Agroecológica de Itiúba
Em Itiúba, foi realizada a 1ª Feira Agroecológica, capitaneada pelos grupos locais de produção, articulados pela cooperativa local Copagri, dentre
outras entidades como Fatres, apoio do Cesol e do poder executivo por meio da Secretaria Municipal de Agricultura. A Aresol/Cesol é parte desta
iniciativa por acreditar na agroecologia como estratégia de construção de um novo modelo de desenvolvimento, com produção de alimentos que
respeitam o meio ambiente, remuneração justa aos produtores e compromisso social.
 
Além da comercialização e apresentações culturais durante a feira, aconteceu também durante o evento: roda de conversa com contribuição do
Cesol na mediação de um bate-papo com Maria Conceição da Fatres, que explanou sobre boas práticas em agroecologia; Adailton que falou
sobre as vertentes da agroecologia e sobre a experiência da Cooperativa São José e; Narciso, veterinário da Semagri.
 
Festa Literária Internacional de Cachoeira
A Festa Literária Internacional de Cachoeira - FLICA 2018, com a realização do Festival de Economia Solidária, realizado nos dias 11 a 14 de
outubro. Os produtos dos empreendimentos atendidos pelo Cesol foram comercializados durante o evento, tendo como representantes dois
técnicos do Cesol.
 
Relata que, o Cesol levou para o festival uma diversidade de produtos da agricultura familiar, economia popular e solidária, que são
cooperadamente organizados pela Coopersabor e comercializados com a marca Monte Sabores. Contribuiu em todo o processo organizativo e
produtivo dos produtos, a logística e transporte até o município de Cachoeira.
 
Explica que o fortalecimento na comercialização dos produtos da economia solidária, através da realização dos festivais e feiras, é de suma
importância para alavancar a viabilidade econômica dos grupos e iniciativas da economia popular e solidária. Ainda, que fortalece os laços das
redes consolidadas, assim como, novas relações que são criadas através do intercâmbio.
 
XI Feira da Agricultura Familiar, Economia Solidária e Exposições de Animais – FAFESQ
A XI Feira da Agricultura Familiar, Economia Solidária e Exposições de Animais – FAFESQ, foi realizada entre os dias 31 de agosto a 02 de
setembro de 2018, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultura Familiar - STFAF em parceria com a Prefeitura Municipal de
Queimadas e Centro Público de Economia Solidária - Cesol, entre outras organizações sociais.
 
A feira teve a seguinte programação: apresentações culturais, exposições de animais, leilão de caprinos e ovinos e comercialização de produtos
da agricultura familiar e da economia solidária. Os grupos produtivos solidários acompanhados pelo Cesol e articulados via Rede Monte Sabores,
expuseram seus produtos, desfrutando assim, de mais um importante espaço de comercialização e divulgação.
 
6ª Feira da Agricultura Familiar da Comunidade Lagoa da Baixa
A Associação local de Pequenos Agricultores e do grupo de mulheres Lavadoras Unidas da comunidade Lagoa da Baixa - Cansanção, realizou
nos dias 22 e 23 de setembro de 2018 a 6ª Feira da Agricultura Familiar, contando com a parceria da União das Associações de Pequenos
Agricultores de Cansanção - UAPAC, Humanas Brasil, prefeitura municipal de Cansanção por meio da Secretaria de Agricultura, Movimento de
Organização Comunitária – MOC, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cansanção, Cesol, entre outros.
 
A programação contou com exposição e comercialização dos produtos da agricultura familiar e de grupos produtivos solidários, apresentações
culturais, shows musicais e rodas de conversas.
 
V Feira da Agricultura Familiar, Economia Solidária e Exposição de Animais de Cancelas – FAFESC
Entre os dias 28 a 30 de setembro de 2018 aconteceu a V Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Comunidade de Cancelas –
FAFESC. Este evento foi organizado pelos moradores e o grupo de jovens da comunidade, com o tema Honestidade no Campo e na Cidade.
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A programação: dia 28, Missa em Ação de Graças aos Agricultores, Adoração ao Santíssimo e Leilão de Objetos; dia 29, corrida de atletismo
masculino e feminino, exposição e comercialização de produtos da agricultura familiar, animais, livros, pinturas, artesanatos em geral, bate papo
com especialista sobre o tema da feira (honestidade na vida humana), encontro literário, apresentações culturais com roda de capoeira, teatro e
festival de beiju; dia 30, passeio ciclístico, acolhida da comunidade, troca solidária, palestra sobre agroecologia, julgamento de animais,
apresentação dos empreendimentos, stands, samba brasileiro de Nordestina e noite cultural.
 
Relata que, a feira movimentou a economia das comunidades e municípios vizinhos. Contou com a participação de vários grupos de economia
solidária, com o apoio da Prefeitura Municipal de Queimadas, Cooperativa de Crédito Rural ASCOOB, Fundação de Apoio a Agricultura Familiar
do Semiárido da Bahia – Fatres e Centro Público de Economia Solidária – Cesol.
 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Relata a Contratada que, dos setenta grupos atendidos pelo o Cesol, 44 estão comercializando seus produtos via PNAE – Programa Nacional de
Alimentação Escolar. Explica que, o Cesol é fundamental no apoio a inserção desses empreendimentos na política pública, apoio que vão desde a
articulação junto às prefeituras, organização dos agricultores para produzir, logística e todo o suporte na gestão. A comercialização desses grupos
nos meses de agosto, setembro e outubro de 2018, ultrapassaram os R$200.000,00 (duzentos mil reais).
 
Os contratos nos quais o Cesol dar suporte, são os Municípios de Cansanção, Itiúba, Andorinha e Nordestina, bem como em diversas escolas
estaduais e municípios da região. Relata que apesar das dificuldades enfrentadas, como atraso nos pagamentos dentre outros, essa é uma das
principais políticas públicas de apoio à comercialização da produção dos empreendimentos.
 
Seminário de Comercialização em Rede e Design de Produtos
O Seminário, realizado pelo Centro Público de Economia Solidária - Cesol, nos dias 28 e 29 de agosto, 2018, contou com participação de (40)
quarenta representantes dos grupos produtivos solidários, dos Municípios de Monte Santo, Nordestina, Cansanção e Itiúba. Informa que este
evento foi realizado com intuito de discutir questões relacionadas á Rede Monte Sabores, bem como trocar experiências sobre as principais
atividades produtivas dos mesmos e a apresentabilidade dos produtos.
 
Relata que, no primeiro dia, o seminário foi conduzido pelo coordenador do Cesol Luís Costa e pelo presidente da Coopersabor, Charles Costa.
Foram apresentadas e discutidas as seguintes questões: prestação de contas das lojas da Rede Monte Sabores e as novas estratégias de
comercialização como os eventos culturais e a rota solidária; posteriormente os representantes dos grupos falaram sobre as principais
dificuldades apresentadas no que concerne à comercialização em rede. A padronização dos produtos e a rotulagem foram citadas como desafios
a serem enfrentados pela mesma.
 
No segundo dia, as atividades ficaram por conta do consultor Henry Benavides, designer industrial. Discutiu-se questões relativas à identidade da
Marca Monte Sabores, à comercialização dos produtos e apresentação dos mesmos, principalmente no que se refere aos cuidados com o rótulo
das embalagens e suas informações. A atividade foi encerrada com uma oficina prática de rotulagem.
 
Capacitação Técnica – Confecção de Cupcakes
Em busca da viabilidade e diversificação produtiva para o incremento na geração de renda das famílias, o Cesol desenvolveu e disponibilizou uma
capacitação técnica para produção de cupcakes. A capacitação foi realizada na sede da Aresol – Monte Santo, nos dias 19 e 20 de setembro de
2018 e contou com a participação de 25 integrantes de diversos empreendimentos. Relata que, os cupcakes foram incluídos na alimentação
escolar deste ano com uma demanda de produção significativa e que necessitou de um aprimoramento na produção para atender a produção em
escala. Contou com o apoio voluntário da assessora Maria Cleonice com expertise na área.
 
Seminário de Produção, Beneficiamento e Comercialização dos Empreendimentos da Economia Solidária Apoiados pelo Bahia
Produtiva em Monte Santo
Relata que, em 14 de setembro de 2018, no Clube Associação Comercial e Agrícola de Monte Santo/BA – ACIAN, foi realizado o Seminário de
Produção, Beneficiamento e Comercialização dos Empreendimentos da Economia Solidária apoiados pelo Bahia Produtiva em Monte Santo, com
aproximadamente 500 beneficiários do Programa de Governo do Estado. O evento contou com a presença do Diretor Presidente da CAR – Wilson
Dias, que além de assinar diversos Convênios, palestrou para o público presente.
 
Ressalta que, esses projetos contemplam as comunidades e/ou grupos produtivos solidários beneficiados do Cesol, e assim, contam com a
colaboração e apoio do mesmo, em especial, no momento de formulação do projeto. Foram assinados convênios com as associações Quilombola
de Laje do Antônio, Itapicuru, Acoterra e com a cooperativa Coopersabor.
 
III Seminário de Fomento a Comercialização
O III Seminário de Fomento à Comercialização foi realizado no dia 19 de dezembro de 2018 na cidade de Monte Santo e contou com a
participação de representantes dos empreendimentos assistidos pelo Cesol, bem como, a participação de parceiros/as representantes de redes
de comercialização dos territórios do Sertão do São Francisco, Sisal e Piemonte da Diamantina. O seminário teve como objetivo, discutir a atual
situação dos grupos, bem como buscar alternativas para facilitar a comercialização e o acesso dos mesmos ao mercado convencional.
 
Relata a Contratada que, neste evento, foi realizado trabalho de grupo para avaliação do serviço de assistência técnica prestado pelo Centro
Publico de Economia Solidária. Cada grupo discutiu sobre as alternativas e estratégias encontradas para a comercialização dentro da atual
conjuntura política, climática e socioprodutiva, que tornam possível a partir do que já existe de articulação em rede. Apontaram como estratégia de
comercialização, de maneira quase unânime, a ampliação das lojas da Rede Monte Sabores e a diversificação da oferta de produtos e serviços
nestes espaços. Por último, a importância de garantir a participação dos grupos nas chamadas públicas do PNAE, sendo por tanto necessário a
organização dos grupos e o diálogo interno (nos municípios) para que a produção possa ser garantida na referida modalidade de compra
institucional.
 
Acesso e Monitoramento do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
O Cesol vem prestando assessoria aos grupos produtivos solidários para acesso às políticas públicas de comercialização e este apoio vai desde a
articulação junto às prefeituras, a organização dos agricultores, planejamento da produção, logística e todo o suporte na gestão como um todo.
Nesta perspectiva, já vem realizando reuniões com os grupos de Itiúba, Monte Santo, Andorinha, Jaguarari e Nordestina, com vistas à discussão e
articulação para construção dos projetos das chamadas públicas para o ano de 2019. Destaca que, embora a lei estabeleça que as prefeituras
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devam comprar no mínimo 30% da agricultura familiar, tal lei não é cumprida, sendo essa articulação dos agricultores e grupos produtivos
solidários, fundamental para a real efetivação deste direito. O não cumprimento dessa lei tem interferido negativamente na realidade financeira
dos grupos, pois essa tem sido uma das mais importantes “vias” de comercialização para os grupos acompanhados pela ARESOL e escoamento
da produção excedente, também em suas lavouras.
 
Participação do Cesol na Febafes
A 9ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária - FEBAFES foi realizada entre os dias 24 de novembro a 02 de dezembro de 2018
durante a FENAGRO e contou com a participação do Cesol num dos armazéns territoriais com divulgação, apresentação e comercialização de
produtos de alguns empreendimentos assistidos pelo Cesol. A participação na FEBAFES se deu através da Cooperativa Regional de
Agricultores(as) Familiares e Extrativistas da Economia Popular e Solidária - Coopersabor e foi de fundamental importância na divulgação e na
comercialização da produção dos grupos assistidos. Além da comercialização durante a feira, com vendas em torno de R$ 12.000,00, a
participação do Cesol permitiu o contato com representantes de redes de supermercados e outros interessados nos produtos oriundos da
agricultura familiar e da economia solidária, possibilitando futuras parcerias para ampliar a comercialização e a inserção dos produtos nos
mercados convencionais do Estado da Bahia, inclusive em Salvador, onde há um amplo mercado de possibilidades a ser explorado.
 
Destaca ainda, que, durante a FEBAFES, foi lançado pela Coopersabor, a Cerveja de Licuri, um dos principais atrativos da Feira. O lançamento
da cerveja de licuri deu visibilidade às atividades produtivas dos empreendimentos assistidos pelo Centro Público, e da importância da assistência
técnica na criação de novos produtos, no aprimoramento dos produtos já existentes no mercado, na melhoria das condições dos rótulos e
embalagens dentre outros.
 
Feira de Economia Popular e Solidária e Intercâmbio Sabores da Caatinga- Panc’s na culinária
A feira de economia popular solidária foi realizada pela Aresol e aconteceu no dia 20 de dezembro de 2018 na cidade de Monte Santo e contou
com um público de aproximadamente trezentas pessoas, entre representantes dos grupos, entidades parceiras e visitantes da sede e do interior
do município de Monte Santo. Durante todo o evento foram realizadas diversas apresentações culturais, comercialização e exposição de produtos
expostos em barracas e stands.
 
Paralelo a feira acontecia o intercâmbio “sabores da Caatinga- PANC’s na culinária”, uma atividade que teve como objetivo a troca de experiências
sobre as Plantas Alimentícias não Convencionais - PANC’s. Foram socializadas e degustadas algumas receitas, como: beijus coloridos com flores
de cunhã, creme com folhas de bredo, beldroega e moringa. Neste evento da feira estiveram presentes 30 partícipes.
 
CURSOS
 
Relata a Contratada que, com o objetivo de sanar alguns dos entraves à comercialização dos produtos da Economia Popular e Solidária, o Cesol,
vem constantemente promovendo cursos e capacitações no âmbito da qualificação e melhor apresentabilidade dos produtos. Neste trimestre, por
meio da prestação de serviço da Associação de Assistência Técnica a Assessoria aos Trabalhadores Rurais e Movimentos Populares - Cactus,
foram realizados os seguintes cursos:
 
Produção de Doces de Licuri com Banana
As “balinhas de licuri com banana” vêm tendo um grande crescimento e procura no mercado, sendo um dos produtos mais comercializados pela
Rede Monte Sabores. Tal produção vem sendo realizada por apenas um grupo produtivo solidário, o mesmo, tem encontrado dificuldades em
atender toda a demanda. Neste sentido, foi realizado cursos para que outros grupos aprendam e produzam no intuito de atender a grande
demanda.
 
Foram quatro cursos e ocorreu na sede da Aresol em Monte Santo, com duração de 24 horas cada, totalizando 96 horas ao todo. A metodologia
utilizada foi a partir de trocas de saberes entre os participantes que já desenvolviam a produção dos doces.
 
Produção de Geléia com Redução de Açúcar
A produção de produtos com o menor teor de açúcar, foi um grande desafio posto aos grupos produtivos solidários, por clientes nas diversas
feiras que o Cesol tem promovido e participado. Assim, com o objetivo de atender essa demanda o Cesol. Por meio da Cactus realizou três cursos
com os grupos de beneficiamento de frutas que ocorreu na sede da Aresol em Monte Santo e teve carga horária de 24 horas, totalizando 72
horas.
 
Foram discutidas as possibilidades de redução do teor do açúcar: sendo a primeira possibilidade por meio de adoção de conservantes e a
segunda alternativa através de métodos naturais como a adição de pectina. Os grupos optaram pela segunda alternativa, tendo em vista a
coerência com os princípios da Economia Popular e Solidária. No último dia foram realizadas atividades práticas de produção de geléias com
adição de pectina, o que resultou na redução de 70% do uso do açúcar, sem alteração na consistência da mesma.
 
SERVIÇO DE CONSULTORIA DESIGN
 
Relata que, para atendimento das demandas concernentes a qualificação e melhor apresentabilidade dos produtos, contrataram o serviço de
consultoria da empresa 3 Luzes Arquitetura Design Gestão Social para desenvolvimento do rótulo de cerveja artesanal de Licurí.
 
CF 1.3 - Empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária
 
Relata a Contratada, que 70 (setenta) grupos produtivos solidários, acompanhados pelo Cesol estão inseridos na rede Monte Sabores, e como tal,
conta com três espaços fixos de comercialização: em Monte Santo, Itiúba e Nordestina, conforme ilustrado na planilha de faturamento do relatório
de prestação de contas. Esses tem recebido assessoria do Cesol, o que tem garantido assiduidade na assistência técnica junto aos envolvidos
diretamente no processo de comercialização nos espaços e também junto aos grupos produtivos de economia popular e solidária que
comercializam junto à rede. Essa assistência técnica tem atuado no âmbito da produção garantindo um produto de maior qualidade, melhor
aparência e apoio no que se refere à logística e marketing.
 



03/04/2019 SEI/GOVBA - 5113252 - Relatório

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5549353&infra_… 8/16

Os eventos promovidos, como as noites culturais, vem atraindo clientes do município, parceiros de outras entidades e beneficiários dos grupos
que estão no interior do município. Além das vendas dos produtos nas prateleiras, os itens servidos na “Cozinha Monte Sabores” também
melhorou a renda das mulheres envolvidas nesse processo. As vendas promocionais e os sorteios de cestas natalinas impulsionaram as vendas e
novos clientes foram atraídos para as compras nos Montes Sabores, através das campanhas de marketing em redes sociais e distribuição de
panfletos. O melhoramento do cardápio da cozinha Monte Sabores melhorou a aceitabilidade dos clientes aumentando a procura por produtos
veganos e naturais.
 
Ressalta ainda, que é relevante a participação da Rede Monte Sabores junto à Rota Solidária. Nessa logística os produtos da rede são levados
para outras cooperativas e espaços solidários de comercialização, dos quais, também recebem produtos, garantindo uma maior variedade de
itens a serem comercializados. Estima-se que, em média, fazem intercâmbio de vendas com outras dez cooperativas e rede de comercialização
de toda Bahia. Em um comparativo do montante de vendas entre os semestres anteriores e o atual é possível perceber que as vendas tiveram um
aumento de 18% (dezoito por cento) entre os itens do Monte Sabores e 30% (trinta por cento) na cozinha Monte Sabores.
 
Apresenta em anexo, tabela com o faturamento dos grupos via comercialização na Rede Monte Sabores, formulada a partir dos recibos
disponibilizados pela Coopersabor.
 
CF 2. MONITORAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIOPRODUTIVA ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CF 2.1 - Percentual de empreendimentos com informações atualizadas
 
Relata a Contratada, que, 70 (setenta) grupos produtivos solidários que estão sendo acompanhados pelo CESOL, foram cadastrados e
atualizadas no CadCidadão, cumprindo 100% da meta em questão.
 
Apresenta em relatório tabela com sistematização das informações dos empreendimentos atualizada, contendo o município, comunidade, nome
do grupo e atividade produtiva dos grupos assessorados pelo Cesol.
 
CF 2.2 - Percentual de Famílias com informações atualizadas
 
A Contratada informa que as famílias vinculadas aos setenta grupos produtivos solidários acompanhados pelo Cesol foram cadastradas e consta
com informações atualizadas no CadCidadão, cumprindo em 100% a execução da meta. Esclarece que, os grupos acompanhados são informais,
deste modo, se faz necessário cadastrar o empreendimento a partir do CPF de um dos responsáveis. Destaca ainda, que como o sistema só
aceita um cadastro por CPF, não é possível cadastrar estas setenta famílias, já que os seus respectivos CPFs já foram utilizados para cadastrar
os empreendimentos.
 
COMPONENTE DE GESTÃO - CG
 
CG 1 - GESTÃO DO CONTROLE ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CG 1.1 Prestação de Contas do Contrato de Gestão
 
Segundo a CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS , a CONTRATADA deve encaminhar o relatório trimestral até o 5º
dia útil do mês subsequente ao trimestre de referência ou, a qualquer tempo, conforme recomende o interesse público. Enquanto a unidade de
monitoramento e avaliação, solicitou que o relatório fosse encaminhado até o 5º dia útil subsequente ao término do trimestre. No que se refere ao
relatório em tela, consta no PARÁGRAFO PRIMEIRO de mesma Cláusula, ao final do Contrato Emergencial, determina que a CONTRATADA
deverá elaborar consolidação dos relatórios e demonstrativos financeiros e encaminhá-los à CONTRATANTE no prazo máximo de 15 dias, após a
validação do seu Órgão de Deliberação.
 
Diante do exposto, a Contratada cumpre com o prazo estabelecido, pois o relatório foi entregue dia 07 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.
 
5.2 OUTRAS ATIVIDADES
 
Participação da Assembleia UNICAFES/BA
A Assembleia Ordinária e Extraordinária da UNICAFES/BA aconteceu nos dias 19 e 20 de julho, na sede da união, na cidade de Feira de
Santana. O presidente da comunidade de Tapera, uma das representatividades dentro da Coopersabor, marca presença no evento, levando as
propostas e interesses de cooperados e cooperadas e dos grupos acompanhados pelo Cesol. No primeiro dia de atividade, o diretor executivo da
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR realizou seminário sobre cooperativismo de crédito e produção. No dia 20, a pauta única
é a realização da assembleia.
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Intercâmbio
Foi realizado no dia 17 de setembro na comunidade de Sítio da Umburana em Senhor do Bonfim, um intercâmbio com a participação do grupo de
beneficiamento da mandioca de Lagoa das Pedras Andorinha, com objetivo de conhecer a experiência, a forma de organização do grupo, a
infraestrutura e trocar experiências das técnicas de produção.
 
A atividade prática foi realizada por Genilza do Grupo de produção da comunidade de Lagoa das Pedras, Andorinha e Grupo Mulheres em Ação
de Senhor do Bonfim. Contou com o acompanhamento técnico de Farnésio Braz, membro da equipe Cesol e Dona Irene, do grupo Mulheres em
Ação de Jaguarari e diretora da Aresol.
 
Aresol/Cesol em rede: visita do ISPN Projeto Bem Diverso e Embrapa
Relata que, dia 02 de agosto de 2018 a Aresol/Cesol recebeu em Monte Santo, uma visita técnica para dar continuidade à formação de parceria
entre a Associação Regional dos Grupos Solidários de Geração de Renda – ARESOL, o Instituto Sociedade População e Natureza – ISPN (na
representação de Donald Sawyer) do Projeto Bem Diverso (PNUD) e a EMBRAPA Alimentos do Rio de Janeiro e EMBRAPA semiárido.
 
O momento foi de intercâmbio e apresentação de propostas de parceria entre as instituições, tendo como foco, melhorias nas atividades de
processamento de alimentos derivados dos frutos da caatinga, carro chefe da Coopersabor - Cooperativa Regional de Agricultores/as Familiares e
Extrativistas da Economia Popular e Solidária, que, desde 2014, vem articulando a produção e comercialização dos grupos da região. A unidade
de beneficiamento de frutas empreendida pela Coopersabor foi visitada pela equipe, que em seguida também visitou o Espaço Solidário de
Comercialização Monte Sabores, na referida cidade.
 
Ficou acertado o apoio que a EMBRAPA dará para a melhoria da qualidade de alguns produtos, a exemplo de: diminuir o açúcar nos doces,
geléias e compotas, baixar a acidez no azeite de licurí, bem como a produção de produtos novos a partir do extrativismo sustentável de frutos da
caatinga, como o licurí, maracujá da caatinga e do umbu.
 
Seminário de Fortalecimento da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Monte Santo - Ba
No dia 21 de setembro de 2018, a ARESOL/CESOL realizou o Seminário de Fortalecimento da Agricultura Familiar e Economia Solidária de
Monte Santo – BA e contou com a presença do titular da Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR Jeandro Ribeiro, onde realizou entregas de
investimentos em maquinários, mudas de palmas e títulos de terra. Ao todo, foram entregues: 13 máquinas forrageiras, 10 kits apícolas, 292
títulos de posse de terra e 100 mil mudas de palma.
 
A Associação Regional dos Grupos Solidários de Geração de Renda - Aresol, anfitriã da cerimônia, entregou equipamentos e mudas de palmas e
as titulações que perdurou até o fim da tarde. Sediou ainda, o curso técnico de plantio de palma forrageira, direcionado as associações
beneficiárias para a pequena propriedade rural, em convivência com o semiárido. As entidades presentes na cerimônia de entrega tiveram
representantes da: Escola Família Agrícola do Sertão- EFASE; Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Comunidade de Tapera; FATRES; Câmara
Municipal; Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR; Coordenação de Desenvolvimento Agrário CDA e SDR.
Ressalta que, diversas comunidades beneficiárias com os equipamentos agrícolas, kit apícola e os títulos de terras são comunidades atendidas
pelo Cesol e esses investimentos convergem para o desenvolvimento das comunidades através da assistência técnica promovida pelo Cesol.
 
Intercâmbio – Universidade Federal de Pernambuco
O Cesol apoiou a realização de intercâmbio entre as iniciativas apoiadas e instituições de ensino interessadas em conhecer a rede de economia
solidária da região. Nos dias 10 e 11 de outubro 2018, a Universidade Federal de Pernambuco esteve, durante dois dias, visitando grupos
produtivos solidários acompanhados pelo Cesol, espaço Monte Sabores, unidade de beneficiamento da Coopersabor, escritório Cesol, dentre
outras estruturas, mas, sobretudo, conhecendo a ação prática do Cesol no apoio aos grupos solidários. Relata que, a troca com instituições de
ensino, para além da publicização das ações, enriquece-as através do intercâmbio de saberes proporcionado por esses encontros entre equipe
técnica, estudantes, professores e demais envolvidos.
 
Encontro com as Comunidades Quilombolas de Nordestina
Explica que, como importante pressuposto do processo de acompanhamento aos grupos produtivos solidários prestados pelo Cesol, executado
pela Aresol, diz respeito à busca pela aproximação da realidade local de cada território e de cada comunidade no qual o grupo faz parte,
identificando seu histórico, potencialidade e principais problemáticas. É neste sentido, que a Aresol/Cesol, integra o fórum das comunidades
quilombolas de Nordestina, juntamente com outras entidades do município.
 
O Cesol tem participado das reuniões mensais e das atividades propostas, como: reuniões, missões, diagnósticos, palestras, atividades de
formação, entre outras. Relata que, a partir dos diagnósticos realizados, percebeu-se um conjunto de vulnerabilidades sociais, carências e
problemáticas que atingem essas 12 comunidades quilombolas. Tendo em vista que muitas dessas problemáticas levantadas não são do campo
de atuação e responsabilidade das entidades que integram o fórum. Neste sentido, articulou-se a vinda de Alexandro Reis, militante do movimento
negro, estudioso da questão racial, atuou na Fundação Palmares e hoje é servidor da Secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – Setre.
Essa atividade foi realizada dia 04 de setembro de 2018.
 
Este evento teve a seguinte programação: breve apresentação do contexto das comunidades quilombolas de Nordestina; análise de conjuntura
situando o movimento negro e movimento quilombola; conquistas adquiridas, direitos e políticas públicas destinadas a essas populações;
esclarecimento sobre os órgãos, secretarias e instituições de apoio e caminhos de busca ao acesso desses direitos.
 
Ao final, diante das diversas problemáticas colocadas, elegeu-se três questões prioritárias a serem trabalhadas: a questão da fome e a
subnutrição dos quilombolas; o impacto das mineradoras nos territórios quilombolas e a necessidade de formação com destaque as questões
identitárias.
 
Encontro com a Coordenadoria Ecumênica de Serviços – CESE
No dia 18 de outubro de 2018, na sede da Aresol, aconteceu um encontro das entidades da região e a Coordenadoria Ecumênica de Serviços -
CESE, com o intuito de discutir as estratégias de desenvolvimento e avaliar os constantes apoios dados pela a CESE nesta região, especialmente
no que se refere a feiras comunitárias. Estavam presentes além do Cesol e Aresol, a CESE, a EFASE, EFAI, o CETA, COASB, Cactus,
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Coopersabor. O encontro foi importante para alinhar as ações no sentido de garantir a construção de fortalecer a cidadania no semiárido,
utilizando as feiras de comercialização e trocas de saberes como espaço de resistências.
 
Participação em atividades territoriais
Relata que, durante o trimestre, membros da equipe técnica do Cesol participaram das reuniões dos colegiados territoriais do Sisal e do Piemonte
Norte do Itapicuru, levando a pauta da economia solidária e as principais demandas dos empreendimentos assistidos. Dentre estas, a
necessidade de discutir com os gestores dos municípios a garantia da inserção dos produtos da agricultura familiar e da economia solidária na
merenda escolar. No território Piemonte Norte do Itapicuru, por exemplo, membros da equipe técnica participaram das atividades de planejamento
do Colegiado de Desenvolvimento Territorial, inserindo a pauta da economia solidária nas prioridades das ações do território para o ano de 2019,
e como principal encaminhamento, foi agendada uma reunião com os gestores municipais para o mês de janeiro, a fim de discutir a situação do
PNAE nos municípios que compõem o território e de como ampliar a compra dos produtos da agricultura familiar, uma das principais alternativas
de comercialização dos grupos.
 
Intercâmbio de grupos produtivos de alimentos
No dia 12 de novembro de 2018 foi realizado o intercâmbio para produção de derivados da mandioca: tapioca granulada, beiju colorido, dentre
outros, assim como a produção de salgados tradicionais para grupos interessados em produzir e comercializar na comunidade de Lagoa Grande.
O evento teve  duração de 8 horas e participação de 20 pessoas de 06 grupos produtivos solidários dos municípios de Senhor do Bonfim,
Cansanção e Monte Santo. Após a prática de produção, foi realizado o Estudo de Viabilidade dos itens produzidos pelos participantes e
socializada a receita dos produtos.
 
Seminário Economia Solidária - Racismo Institucional
A equipe técnica do Cesol participou do Seminário de Promoção da Igualdade e do Desenvolvimento, através da Economia Solidária, com foco na
temática do Racismo Institucional. Além da participação do seminário foi possível apresentar ao público da Universidade Federal da Bahia -
UFBA, o trabalho de organização da produção, com exposição e comercialização na feira que aconteceu no vão livre da biblioteca central.
 
Atividades comemorativas e formativas – Consciência Negra
O Cesol vem acompanhando o Quilombo Lage do Antônio de Monte Santo - BA, em duas importantes linhas de atuação: na formação política e
indentitária do quilombo e no fomento a geração de trabalho e renda.
 
A 10ª edição de comemoração da Consciência Negra em Laje do Antônio, aconteceu no dia 24 de novembro, sendo realizada pela associação
comunitária local, com apoio da CESE, do Cesol e da ARESOL. O Cesol contribuiu com suporte logístico, oportunizou a ida de palestrantes e
facilitadores de oficinas, também destacando a participação da equipe técnica no apoio das atividades, em diversos quesitos, dentre eles a
construção de um projeto apresentado à CESE, animação do evento e a cobertura comunicacional pré, durante e pós evento.
 
Festival da Juventude de Itiúba
O Cesol participou do 1º Festival da Juventude, realizado no município de Itiúba no dia 22 de dezembro de 2018. O evento foi realizado pelo
Coletivo de Juventude composto por jovens do campo, do município e região. São jovens que direta ou indiretamente estão ligados a grupos e/ou
redes de produção solidária, por conta própria ou através de suas famílias. O festival da juventude é mais um evento que busca incentivar e
fortalecer a organicidade desses, incentivados pelas entidades da região.
 
O evento contou com a participação de duzentos jovens que refletiram em plenária sobre diversos temas, como: juventude camponesa e
educação do campo, protagonismo juvenil, sustentabilidade e meio ambiente.
 
Seminário Municipal para apresentação dos resultados e das ações desenvolvidas no âmbito do projeto Pró-Semiárido no ano 2018 nos
territórios rurais de Itiúba e Queimadas
Relata que o Cesol tem buscado trabalhar pela intersetorialidade e integração entre as políticas públicas, inserindo-se nos espaços de articulação
e execução das diversas políticas. Neste sentido, participou dos seminários de apresentação dos resultados e das ações desenvolvidas no âmbito
do pró-semiárido no ano 2018 nos territórios rurais de Itiúba e Queimadas, já que o projeto Pró- Semiárido CAR/SDR é executado pela Aresol.
                                                                                                               
O seminário de Queimadas aconteceu no dia 12 de dezembro de 2018 na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Queimadas e contou
com a presença de beneficiários e entidades parceiras. Em Itiúba aconteceu dia 21 de dezembro de 2018, no Salão de Eventos do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Itiúba, com participação dos beneficiários dos cinco territórios e entidades parceiras.
 
Em Queimadas o investimento do Governo do Estado da Bahia pela CAR contemplado com as ações do pró-semiárido, vai atender diretamente
444 beneficiários com um montante que se aproxima de dois milhões de reais de investimentos em quatro territórios rurais, não contabilizando o
investimento com a assistência técnica da ARESOL para esses territórios rurais.
 
Os respectivos seminários além de cumprirem a importante função de prestação de contas do que foi realizado, foi também, um momento de
avaliação e celebração dos feitos acontecidos em 2018. Relata que, ao participar de eventos como este, o Cesol cumpre seu objetivo de ser um
serviço de assistência técnica que garante a interlocução com outras políticas públicas direcionadas aos seus beneficiários.
 
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
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
Das Receitas
 
O demonstrativo de receitas e despesas apresenta o valor total de R$429.020,84 (quatrocentos e vinte e nove mil e vinte reais e oitenta e quatro
centavos), que se refere às 2 (duas) parcelas previstas e repassadas de acordo com o Contrato de Gestão nº016/2018. A Contratada realizou
aplicação do recurso durante os trimestres, o qual gerou rendimento líquido total na quantia de R$1.730,55 (mil e setecentos e trinta reais e
cinqüenta e cinco centavos) e informou a quantia de R$209,19 (duzentos e nove reais e dezenove centavos) referente ao somatório dos estornos
bancário ocorridos no 1º e 2º trimestre conforme tabela 02.
 
Com esse contexto, a receita total do período semestral foi de R$430.960,58 (quatrocentos e trinta mil e novecentos e sessenta reais e cinquenta
e oito 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 período seguinte.
 
Das Despesas
 
Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período semestral, foi no valor total de R$246.174,82 (duzentos e quarenta e seis mil
e cento e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Este saldo excedeu o gasto total programado de R$253.260,84 (duzentos e cinqüenta
e três mil e duzentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos), previsto no edital. Ainda assim, o valor mencionado comportou-se dentro do
limite de 65% do valor da receita total do semestre, que foi de R$278.863,55 (duzentos e setenta e oito mil e oitocentos e sessenta e três reais e
cinqüenta e cinco centavos) conforme tabela 03.
 
A Contratada informou que no 1º trimestre houve alteração na contratação, pois, ao invés da contratação de 4 técnicos de gestão foram
contratados 3 técnicos de gestão 40h e 1 técnico de gestão 20h. Além disso, registrou no demonstrativo “Diário de Entradas e Saídas do Período”
pagamentos relacionados à conta “Encargos” como INSS, FGTS, IR e PIS sobre a folha de pagamento de forma a cumprir com as obrigações
trabalhistas, assim como, pagamentos referentes a despesas com diárias que provocou excedente na conta “Outros (diárias)”. No entanto, no 2º
trimestre, a Contratada 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. Para mais, 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.
 
Foi relatado que no 1º trimestre as despesas incorridas com “Serviços de Terceiros” e “Despesas Gerais” mantiveram-se dentro do previsto,
contrário ao 2º trimestre que apresentou excedente no saldo das contas. Diante do exposto, a Contratada justificou através dos lançamentos
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financeiros, que realizou pagamentos no semestre, atrelados as metas e ações, dentre as atividades tem-se “14ª Feira Regional de Economia
Solidária”, “Feira Literária Internacional de Cachoeira”, “Seminário de produção, beneficiamento e comercialização dos empreendimentos da
economia solidária apoiados pelo Bahia produtiva em Monte Santo”, “Seminário de comercialização em rede e design de produtos”, “2º Seminário
de comercialização em Nordestina”, “oficina Dorsanig”, “oficina de capacitação”, “feira GREPS”, “desenvolvimento de rótulo”, “consultoria – curso
para produção de geléia”, “evento de comercialização” e “consultoria – curso para produção de doce”. Para mais, foi registrado pagamento IOF e
IR sobre aplicação do recurso na conta “Tributos”, apesar desta, apresentar saldo imprevisto para os trimestres. De acordo com a Contratada,
retificou as intercorrências financeiras apresentadas no semestre, remanejando saldos entre contas e supriu os saldos excedentes quando
necessário.
 
Em síntese, a comissão encaminhou os Ofícios de nº 122/2018, 007 e 012/2019 para informação e complementação perante a análise dos
Relatórios de Prestação de contas, especialmente, para os achados de teor financeiro e estes foram respondidos pela Contratada por meio de
Nota Complementar. O total de gasto apresentado no semestre foi de R$430.909,17 (quatrocentos e trinta mil e novecentos e nove reais e
dezessete centavos), que se comportou acima do total de saídas de recursos previsto entre os trimestres. Ainda assim, a razão entre o total de
entradas e saídas de recurso no semestre foi positivo de R$51,41 (cinquenta e um reais e quarenta e um 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
 
Relata que a Pesquisa de Satisfação constitui-se como importante instrumento reflexivo e autocrítico, das ações realizadas pelo Cesol junto aos
grupos produtivos solidários acompanhados. O instrumental de pesquisa contempla vários aspectos que vão desde o relacionamento dos técnicos
até os conhecimentos adquiridos nas formações. Para a coleta dos dados da pesquisa, foi realizado uma amostra de 20% equivalente a vinte e
um empreendimentos dos setenta acompanhados pelo Cesol no trimestre avaliado.
 
O questionário continha cinco perguntas e foi respondido por um representante de cada grupo. Os resultados são:
76,1% responderam excelente, quanto ao que aprendeu no decorrer do acompanhamento técnico realizado; 38% responderam excelente quanto
a capacidade de compreender a importância do Estudo de Viabilidade Econômica do Empreendimento; 80,9% responderam excelente, sobre a
orientação recebida pelo Cesol; 90,47% responderam excelente quanto a relação com a equipe do Cesol na realização das atividades e 90,4%
respondeu bastante satisfeito com o acompanhamento 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 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 documentos fiscais, extrato da conta corrente, poupança e investimento, quando houver, relacionados ao período;
 
Manter organizada toda a documentação fiscal, trabalhista, previdenciária e financeira da Organização Social, especialmente, à relacionada ao
Contrato de Gestão em análise;
 
Guardar os documentos relacionados aos meios de verificação dos indicadores do Contrato de Gestão: carta de adesão dos empreendimentos à
rede de comercialização; documento responsável por registrar o faturamento do empreendimento, documentos de sistematização das
informações dos empreendimentos e de sistematização das informações das famílias;
 
Datar as fotos, apresentadas em anexo, dos eventos que ocorrem durante o período de análise;
 
Apresentar documento de sistematização das informações das famílias, no CD-ROM;
 
Apresentar via digital, CD-ROM, pesquisa de satisfação;
 
Providenciar as publicações em meios eletrônicos, conforme impõe o Contrato de Gestão em análise.
 
13. PARECER CONCLUSIVO
 
Centrado nos registros pertinentes à execução das metas estabelecidas, nos demonstrativos de aplicação dos recursos repassados pelo Estado,
no modo de agrupamento das contas de despesa, na observância às cláusulas contratuais, examinou-se o Relatório apresentado pela
Contratada, com a incumbência de expressar opinião sobre o cumprimento do contrato em tela até o presente momento.
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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, 19 de março de 2019.
 

Albene Diciula Piau Vasconcelos
Membro da Comissão

Ana Paula Santos Ferreira
Membro da Comissão

André Luis Ferreira da Silva
Membro da Comissão

Edelson Ferreira dos Santos
Membro da Comissão

Edjane Santana de Oliveira
Membro da Comissão

Efson Batista Lima
Membro da Comissão

Jadson Santana da Luz
Membro da Comissão

Karine Conceição de Oliveira
Membro da Comissão

Maíra Santana Vida
Membro da Comissão

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 Associação
Regional dos Grupos Solidários de Geração de Renda - Aresol e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais - CONGEOS.
 
Salvador, 19 de março de 2019.
 
Milton Barbosa de Almeida Filho
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo
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