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

RELATÓRIO 

 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 011/2018 (2ª CONTRATAÇÃO)

ORGANIZAÇAO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE CIDADANIA

UNIDADE PUBLICIZADA: CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA TERRITÓRIO PORTAL DO SERTÃO

 

 

 

 

RELATÓRIO TÉCNICO EMERGENCIAL CONSOLIDADO

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 apresentar a análise no que se refere ao
cumprimento das cláusulas contratuais e das metas pactuadas, bem como a economicidade no desenvolvimento das atividades atinentes à
execução do Contrato de Gestão nº. 11/2018, celebrado entre a Associação Central de Cidadania e esta Secretaria para o gerenciamento do
Centro Público de Economia Solidária - CESOL, com atuação no território Portal do Sertão, atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº
8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.
 
O relatório entregue a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação pela Organização Social apresenta o seguinte período:
25/07/2018 a 20/01/2019. As metas pactuadas versam para o período do contrato em tela, bem como as despesas.
 
A Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo – SESOL é a unidade responsável pelo acompanhamento, monitoramento e
avaliação desse Contrato de Gestão, tendo sido instituída Comissão para este fim, através da Portaria nº 070/2013, de 03/04/2013, cuja
composição foi alterada pela Portaria nº 054, de 03 de junho de 2014, e pela Portaria nº 067 de 29 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial
do Estado da Bahia, de 02 de agosto de 2016, e cuja composição foi alterada através da Portaria nº 134 de 01/11/2018 e publicada do DOE de
02/11/2018 para designar os seguintes membros: Efson Batista Lima, Ana Paula Santos Ferreira, André Luis Ferreira Da Silva, Albene Dicíula
Piau Vasconcelos, Edjane Santana De Oliveira, Edelson Ferreira Dos Santos, Jadson Santana Da Luz, Karine Conceição De Oliveira, Maíra
Santana Vida, Mônica Barbosa Sanches Sales, Silvia Maria Bahia Martins.
 
2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO
O Centro Público de Economia Solidária - CESOL, situado à BR-116, Sítio Alagoinhas, S/N, no Município de Serrinha – BA, CEP: 48700-000,
consiste em ofertar Serviço de Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários e a Redes de Economia Solidária
e Comércio Justo e Solidário, com vistas a incluir, socioprodutivamente, por meio do trabalho decente, pessoas com capacidade laboral.
 
Além de espaço físico e de equipamentos adequados à natureza do serviço disponibilizado, consta o CESOL com um contingente de 05
pessoas contratadas, 01 em regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e  4 através de contrato com cooperativa de trabalhadores.
                                                                                                                       
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. CONTRATO DE GESTÃO
 
O Contrato de Gestão nº. 011/2018, emergencial, com vigência a partir de 25/07/2018 até 24/01/2019, 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 Portal do Sertão, do Estado da Bahia, em conformidade com as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório,
com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA, Associação Central de Cidadania, sem
ocorrência de modificações.
 
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; movimentou os recursos financeiros transferidos pelo
Estado da Bahia 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 25 de julho de 2018 a 25 de outubro de 2018 31 de outubro de 2018

2º Relatório 26 de outubro de 2018 a 20 de janeiro de 2019 28 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.

 
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) intempestivamente em 26/02/2019, 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
Sobre a presente meta a contratada relata que estimulou a participação de 47 empreendimentos da carteira ativa do Cesol à Rede Arco Sertão.
A partir de uma análise criteriosa foram selecionados os grupos com maior potencial de comercialização, estes assinaram termo de participação
na rede e passaram a fazer parte da comercialização coletiva promovida pela rede. A contratada apresentou a lista dos empreendimentos,
apontando os respectivos municípios e atividade produtiva. Quadro replicado a seguir:
 

Nº EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO ATIVIDADE OU PRODUÇÃO

01 Grupo do Quebra Fogo Irara Bolachinha; bolo e beiju

02 Grupo Esperança Irara Bolachinha e beiju

03 Grupo Quilombola de Mulheres da Tapera Melão Irara Beiju e bolachinha

04 Grupo Manaã Irara Bolachinha

05 Grupo de Mulheres de Candeal Irara Bolo, bolachinha e beiju

06 Grupo Sabor da Vida Irara Bolachinha, bolo, beiju,
sequilho.

07 Grupo de Mulheres de Irará Irara Bolachinha, beiju, bolo

08 Clube de Mães da Comunidade de Ceilão Santanopolis Sequilhos

09 Grupo de Artesanato da Taperinha Santanópolis Artesanato

10 Renascer Ichu Beiju

11 Boa união Ichu Beiju

12 Sabor da Terra Ichu Sequilho

13 Grupo Mais Sabor Ichu Tempero

14 Grupo Nossa Polpa Ichu Polpa de Frutas

15 Grupo de Mulheres do dispensário Santana Feira de Santana Artesanato

16 Grupo de Mulheres de Produção Mãos Abertas Feira de Santana Artesanato

17 Grupo de Mulheres de Produção Três Marias Feira de Santana Artesanato

18 Grupo de Mulheres de Produção Unidas Venceremos Feira de Santana Artesanato e Alimentos

19 Associação de Assistência Habitacional e Promoção da Cidadania- Habitar
Bahia Feira de Santana Artesanato e Alimentos

20 Cooperativa de pequenos e Empreendedores de Valílandia e região Sisaleira Valente Sequilhos, Pão e Bolo

21 Rede Ponto nosso Valente Sanduíche Frantoma e
Sanduíche
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22 Grupo Delicias do Campo Valente Alimentos

23 Grupo Sabores da Caatinga Valente Alimentos

24 Grupo Prosperar Retirolandia Tempero, Pães, Bolos e
Sequilhos

25 Grupo Mulheres Unidas Retiroalndia Alimentos

26 Associação de Comunidade de Terreiros de Umbanda do Ylê- Axé Conceição do Coité Polpa de Frutas

27 Associação Comunitária de Baixa Nova e Região Conceição do Coité Beiju e sequilho

28 Mãos na Massa Conceição do Coité Pão Francês e Broa

29 Associação Comunitária de Pedras e Região Conceição do Coité Polpa de Frutas, Sequilhos e
Bolinho

30 Grupo Mulheres Guerreiras Conceição do Coité Sequilhos

31 Associação Comunitária do Maxixe e Região Conceição do Coité Polpa de Frutas, Sequilhos e
Bolinho

32 Associação Comunitária da Região de Onça Conceição do Coité Polpa de Frutas e Sequilhos

33 Grupo Mulheres de Fibra Conceição do Coité Polpa de Frutas

34 MÃOS DE FADA Conceição do Coité Bolo

35 MULHERES QUE ALIMENTAM BIRITINGA Polpa de Frutas

36 Cooperativa De Agricultores Familiares e Quilombolas De Vilas Unidas. Biritinga Pão Francês, Polpa e
Sequilhos

37 Grupo de Mulheres Produtoras de Sete Ferros Biritinga Tempero

38 Associação dos Moradores do Assentamento Boa Vista Biritinga Hortaliças Orgânicas

39 Grupo Puro Sabor Serrinha Sequilhos

40 Grupo Gema Serrinha Sequilhos e Beiju

41 Grupo Sabor da Juventude Serrinha Tempero Seco

42 Grupo de Mulheres da associação de Mombaça Serrinha Sequilhos, Pão e Bolo

43 Grupo Mulheres Poderosas Serrinha Sequilho, polpas de frutas e
tempero pronto

44 Grupo de Beneficiamento de Fruta Serrinha Polpa de Frutas

45 Associação Comunitária de Artesãos de Sítio Santana e Adjacências da
Comunidade Remanescentes de Quilombo Lamarão Artesanato

46 Grupo Orquídeas Lamarão Artesanato

47 Grupo Mulheres da Rua de Augusto Candeal Costura

 
Em seus relatórios trimestrais a contratada relata que o CESOL vem contribuindo de forma significativa para a qualificação, diversificação e
melhor apresentação dos produtos, através da confecção de rótulos, intercâmbios, cursos, capacitações, entre outros.
 
CF 1.2 - Eventos de estímulo à formação ou ao fortalecimento das centrais de cooperativas de comercialização
Neste indicador relata a contratada que o Cesol conta com a parceria com a Rede Arco Sertão e que em função desta os empreendimentos
tiveram seus produtos inseridos nos processos de comercialização desenvolvidos por ela. A rede atua em todo território nacional, mas tem no
mercado institucional o seu principal veiculo de escoamento da produção dos grupos associados a Rede.
 
Durante o semestre contratado, a OS demonstrou em relatório, e através do registro fotográfico e listas de presença, a realização de 4 (quatro)
eventos destinados ao estimulo a comercialização e promoção de vendas. Segue resumo dos eventos realizados:
 
1 - Nos dias 02/08, 23/0, 08/11 e 14/12 foi realizado o ciclo de oficinas com o objetivo de contribuir para os processos de comercialização dos
grupos, assim, foram realizadas oficinas de precificação, segurança alimentar, compras institucionais (PNAE e venda direta a Marinha do Brasil)
e comercialização no mercado convencional. Na ocasião foram tratadas as vendas institucionais e a necessidade dos grupos estabelecerem
parcerias com outras entidades, a exemplo da UNICAFES. Em uma das oficinas foi tratada a proposta do ministério Público de implementação
na merenda escolar da alimentação livre de proteína animal;
 
2 - Em 14/09/2018 foi realizada a feira de empreendedores e agricultores solidários no município de Retirolândia;
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3 - De 11 a 14/10 os empreendimentos participaram do 1° festival de economia solidária como parte constituinte da Feira Literária Internacional
de Cachoeira - FLICA;
 
4- Em 21/010 o Cesol participou da Expoflores em Cruz das Almas, levando os produtos dos empreendimentos para serem comercializados no
evento.
 
Cabe destacar que durante a vigência do contrato, a OS manteve a assistência técnica produtiva aos grupos do Cesol, ofertando diversas
oficinas de caráter específico de modo a contribuir para a gestão e sustentabilidade dos empreendimentos.
 
CF 1.3 - Empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária
A Organização Social informa que inseriu 47 empreendimentos em lojas fomentadas e apoiadas pelo Cesol. informa que o principal ponto de
comercialização é o Armazém da Agricultura Familiar, estrutura oriunda de outra ação do Estado que tinha por finalidade a construção de
galpões para o armazenamento e comercialização de produtos dos empreendimentos de economia solidária e agricultura familiar. O Cesol,
como parte integrante da ação, realiza a assistência técnica aos grupos que comercializam os produtos no referido espaço, além de ter sua
sede em salas partilhadas com a Arco Sertão, no próprio armazém.
 
 Cabe ressaltar, que em que pese a contratada não ter citado em seu relatório,  o Cesol apoia no processo de organização dos serviços
administrativos, financeiros, econômicos e de comercialização do Armazém através da sua equipe técnica.

 
CF 2. MONITORAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIOPRODUTIVA ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CF 2.1 - Percentual de empreendimentos com informações atualizadas
Relata a contratada que 47 empreendimentos tiveram suas informações atualizadas. Para tanto, foram realizadas visitas de campo onde os
técnicos do Cesol reaplicaram os questionários de levantamento de dados de modo a garantir a atualização dos elementos quantitativos e
qualitativos dos grupos. As informações levantadas foram jogadas no CadCidadão.
 
CF 2.2 - Percentual de Famílias com informações atualizadas
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Informa a contratada que, igualmente a aplicação dos questionários dos grupos, foram atualizadas, também, as informações das famílias dos 47
empreendimentos atendidos pelo Cesol.
 
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, Ao final do contrato emergencial, a CONTRATADA deverá elaborar
consolidação dos relatórios e demonstrativos financeiros e encaminhá-los à CONTRATANTE no prazo máximo de 15 dias, após validação do
seu Órgão de Deliberação. Diante do exposto, a Contratada não cumpriu com o prazo estabelecido, pois o relatório foi entregue dia 26 de
fevereiro de 2019, tendo atrasado 32 dias.
 
CG 1.2 Cumprimento de Cláusula Contratual 
A contratada não cumpriu com o prazo de entrega do relatório consolidado.
 
CG 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA ATRAVÉS DO SEGUINTE INDICADOR
 
CG 2.1 Limite de gastos com pessoal
A Contratada apresenta despesa com pessoal em acordo com a programação prevista, cumprindo com o limite estabelecido de 65% do valor da
receita estabelecido para a rubrica.
 
6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
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Nota 1 – No item 1.1.1, na 3ª coluna (Realizado), o total refere-se às duas parcelas previstas e repassadas conforme o Contrato de Gestão
nº011/2018;
Nota 2 – Nos itens 1.1.3 e 1.2.1, na 3ª coluna (Realizado), os saldos mencionados referem-se ás retiradas e devoluções entre contas bancárias
do CESOL e da Organização Social;
Nota 3 – No item 1.2, na 3ª coluna (Realizado), o saldo total mencionado refere-se às devoluções ocorridas no 1º e 2º trimestre, decorrente de
pagamentos realizados indevidamente
Nota 4 – No item 2.1.2, na 3ª coluna (Realizado), o saldo apresentado excede o previsto;
Nota 5 – No item 2.2, na 3ª coluna (Realizado), o saldo apresentado excede o previsto;
Nota 6 – No item 2.4, na 3ª coluna (Realizado), o valor total apresentado refere-se aos pagamentos realizados equivocadamente, sendo um
pertencente ao 1º trimestre e a outro ao 2º trimestre.
 
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 nº011/2018. A Contratada não menciona ter realizado aplicação financeira do
recurso durante os períodos, mas informa a quantia de R$6.632,61 (seis mil e seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos)
referente aos estornos bancário ocorridos no 1º e 2º trimestre conforme tabela 02. 
Além dos valores citados acima, a Contratada relata que realizou retirada de recursos seguida de reposição das quantias no total de
R$61.412,62 (sessenta e um mil e quatrocentos e doze reais e sessenta e dois centavos). Bem como, sinalizou 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. Perante esse contexto, a
receita total do período semestral foi de R$306.632,61 (trezentos e seis mil e seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos).
 
Das Despesas
 
Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período semestral, foi no valor total de R$59.924,29 (cinqüenta e nove mil e
novecentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos). Com este saldo, o gasto manteve-se dentro do total programado de R$68.690,00
(sessenta e oito mil e seiscentos e noventa reais) que está 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 foi registrado que o Cesol atuava com 5 colaboradores, sendo 01 pessoa efetiva e 04 prestadores de serviços técnicos, além de
que cumpriu com as obrigações trabalhistas. No entanto, no 2º trimestre, a Contratada informou que não houve alteração no quadro da equipe
técnica e que realizou 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. Tais pagamentos impactaram no
saldo da conta “Encargos”, ainda que, não estremeceu o saldo total da rubrica “Despesas de Pessoal”. Mas a Contratada, salienta que encerrou
o semestre com saldo disponível, por conta de o realizado ter sido inferior ao previsto conforme tabela 03.
 
Foi relatado que no 1º trimestre as despesas incorridas com “Serviços de Terceiros” ultrapassaram o previsto e as “Despesas Gerais”
mantiveram-se dentro do previsto, sendo inversa a situação no 2º trimestre. 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 “FLICA – Festival de Economia
Solidária e Cachoeira”, além das pertinentes a conservação e manutenção do Cesol. Para mais, foi registrado pagamento na conta “Outros
Pagamentos” evidenciando os desembolsos equivocados executados durante os períodos. De acordo com a Contratada, para retificar as
intercorrências financeiras apresentadas no semestre, remanejou saldos entre as contas e supriu os excedentes.
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O total de gasto apresentado no semestre foi de R$297.639,69 (duzentos e noventa e sete mil e seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e
nove centavos), que se comportou dentro do total de saídas de recursos previsto no semestre. Ainda assim, a razão entre o total de entradas e
saídas de recurso no semestre foi positivo de R$8.992,92 (oito mil e novecentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos). E, conforme
clausula do contrato a quantia não utilizada, mediante constatação no extrato bancário atualizado, deverá ser devolvida sob orientação da
comissão de Monitoramento e Avaliação.
 
Em síntese, a coordenação encaminhou os Ofícios de nº 137/2018, 004, 017 e 021/2019 para informação e complementação perante a análise
dos Relatórios de Prestação de contas, especialmente, para os achados de teor financeiro e ficando atribuído a Contratada responder por meio
de Nota Complementar. Ademais, esta comissão, ressalta que diante dos registros equivocados da OS durante os trimestres e a necessidade de
emissão das notificações supracitadas para elucidar as informações. A Organização Social deve colaborar para a prestação de contas
tempestiva e se atentar para as informações, evitando morosidade.
 
7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
A contratada informa que prestou atendimento a 47 empreendimentos, alcançando cerca de 300 beneficiários. Em todos os atendimentos foram
realizadas as pesquisa de satisfação, esta contém 6 (seis) questões que versam sobre a qualidade do atendimento prestado. Segundo a
contratada os resultados foram satisfatórios, com aprovação superior a 95%.
 
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
A contratada não apresentou o relatório consolidado dentro do prazo previsto. Não houve constatado descumprimento de cláusula contratual da
Contratante.
 
11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS
Em que pese a contratada não ter apresentado tempestivamente o relatório consolidado, os relatórios trimestrais foram entregues dentro do
prazo, de modo que não houve dano ao erário. Assim,  não se vislumbra a aplicação de desconto.
 



03/04/2019 SEI/GOVBA - 5165544 - Relatório

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5606347&infra_… 9/11

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.
 
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 que, ainda que no primeiro
trimestre a contratada não cumpriu as metas CF 1.3, CF 2.1 e CF 2.2, o atendimento e atualização das informações foram complementados no
trimestre seqüente, tendo, portanto, cumprido na totalidade os serviços contratados. 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, 20 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

Silvia Maria Bahia Martins
Membro da Comissão
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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 Central de Cidadania e  ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais - CONGEOS.
 
Salvador,  20  de março de 2019.
 
 
Milton Barbosa de Almeida Filho
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por KARINE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, Coordenadora, em 20/03/2019, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Mônica Barbosa Sanches Sales, Técnico Nível Superior, em 20/03/2019, às 18:34, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Maíra Santana Vida, Técnico Nível Superior, em 20/03/2019, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Jadson Santana Da Luz, Técnico Nível Superior, em 21/03/2019, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Ferreira da Silva, Coordenador II, em 21/03/2019, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Edjane Santana De Oliveira, Coordenador III, em 21/03/2019, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Santos Ferreira, Assessor Administra�vo, em 21/03/2019, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Efson Ba�sta Lima, Coordenador I, em 21/03/2019, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Albene Diciula Piau Vasconcelos, Coordenador II, em 21/03/2019, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Silvia Maria Bahia Mar�ns, Coordenador II, em 21/03/2019, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Joviniano Souto Queiroz, Coordenador I, em 21/03/2019, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

http://www.legislabahia.ba.gov.br/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/
http://www.legislabahia.ba.gov.br/


03/04/2019 SEI/GOVBA - 5165544 - Relatório

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5606347&infra… 11/11

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5165544 e o código CRC 7CE61556.

 
Referência: Processo nº 021.2131.2019.0000414-11 SEI nº 5165544

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

