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

RELATÓRIO 

 

 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 015/2018 (2ª CONTRATAÇÃO)
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL BAIANO – IDSB
UNIDADE PUBLICIZADA:CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO.
 
 
 
RELATÓRIO TÉCNICO EMERGENCIAL CONSOLIDADO
PERÍODO DE 24/07/2018 A 20/01/2019
 
 
1. INTRODUÇÃO
 
O presente Relatório, referente ao período de 24/07/2018 a 20/01/2019, tem como objetivo analisar o cumprimento das cláusulas contratuais e
das metas pactuadas, bem como a economicidade quanto ao desenvolvimento das atividades atinentes à execução do Contrato de Gestão nº.
015/2018, celebrado entre o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL BAIANO – IDSB e esta Secretaria para o gerenciamento do
Centro Público de Economia Solidária - Cesol, com atuação no território Sertão Produtivo, atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº
8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.
 
A apresentação do relatório foi importante para a administração estadual verificar o andamento da execução do contrato em tela.As metas
pactuadas e os serviços previstos estão relacionados ao primeiro trimestre previsto no Contrato Emergencial, bem como as despesas previstas e
registradas pela Organização Social.
 
A Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo – SESOL é a unidade responsável pelo acompanhamento, monitoramento e
avaliação desse Contrato de Gestão, tendo sido instituída Comissão para este fim, através da Portaria nº 070/2013, de 03/04/2013, cuja
composição foi alterada pela Portaria nº 054, de 03 de junho de 2014, e pela Portaria nº 067 de 29 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial do
Estado da Bahia, de 02 de agosto de 2016, e cuja composição foi alterada através da Portaria nº 134 de 01/11/2018 e publicada do DOE de
02/11/2018 para designar os seguintes membros: Efson Batista Lima, Ana Paula Santos Ferreira, André Luis Ferreira da Silva, Albene Dicíula Piau
Vasconcelos, Edjane Santana de Oliveira, Edelson Ferreira dos Santos, Jadson Santana da Luz, Karine Conceição de Oliveira, Maíra Santana
Vida, Mônica Barbosa Sanches Sales, Silvia Maria Bahia Martins.
 
2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO
 
O Centro Público de Economia Solidária - Cesol, localizado à Rua 1° de maio, 133, Centro, Guanambi - Bahia, CEP46430-000, consiste em
ofertar serviço de Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários e a Redes de Economia Solidária e Comércio
Justo e Solidário, com vistas a incluir, socioprodutivamente, por meio do trabalho decente, pessoas com capacidade laboral 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 04
contratados em regime celetista assim distribuídos: 01 gerente comercial e marketing (40 horas), 01 auxiliar administrativo (40 horas), 01
coordenador administrativo (40 horas) e 01 coordenador geral (40 horas).
 
A capacidade operacional de atendimento mínima prevista no Contrato de Gestão foi de 47 empreendimentos participando de redes de
comercialização e inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelo Centro Público de Economia Solidária para o trimestre na área geográfica
delimitada.
 
3. GESTÃO DO CONTRATO
 
O Contrato de Gestão nº. 015/2018, emergencial, com vigência a partir de 24/07/2018 até 20/01/2019, 180 dias ou até a conclusão do processo
seletivo a ser realizado pela SETRE, com valor global de 293.150,09 (duzentos e noventa e três mil cento e cinquenta reais e nove centavos), tem
por objeto gerência do Serviço de Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público de
Economia Solidária, que será implantado no Território Sertão Produtivo, do Estado da Bahia, em conformidade com as especificações e
obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela
Contratada, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL BAIANO – IDSB, sem ocorrência de modificações.
 
Considera-se que os recursos materiais ofertados pela Contratada estão em conformidade bem como satisfatório para o cumprimento das metas
pactuadas para o período.
 
Ainda no que se refere ao Cumprimento das cláusulas Contratuais pela contratada, observa-se que: a Contratada atendeu indiferentemente os
usuários dos serviços; assegurou a organização, administração e gerenciamento do serviço da assistência; utilizou a logomarca da Secretaria do
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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 24 de julho de 2018a 22 de outubro de 2018 29 de outubro de 2018

2º Relatório 22 de outubro de 2018 a 20 de janeiro de 2019 25 de janeiro de 2019

Relatório
Final

24/07/2018 até 20/01/2019, 180 dias ou até a conclusão do processo seletivo a ser realizado
pela SETRE

Até 15 dias após o término da
vigência.

 
Em observância à legislação aplicável à espécie, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação elabora seus relatórios correspondentes a iguais
períodos e encaminha ao Superintendente da Sesol, o qual verifica e toma as providências de estilo.
 
Durante a apreciação deste Relatório Trimestral de Prestação de Contas enviado a esta Coordenação, a Organização Social foi notificada por
meio dos Ofícios de nº125, 128, 129/2018 e 008, 015, 018, 020, 023/2019. A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão
expediu tais ofícios para que a Contratada encaminhasse informação e documentação complementar mediante emissão de Nota Complementar.
 
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 Organização Social informa o atendimento a 48 empreendimentos da economia solidária. Dentre as atividades, a de maior destaque foi a
reinauguração do Espaço Solidário É-COM REDE: comércio sustentável da Bahia, com a proposta de disponibilizar um espaço para exposição e
comercialização dos produtos da agricultura familiar e economia solidária, e para além disso proporcionar capacitações em produção e
comercialização.
 
A É-COM REDE nos últimos três meses, contribuiu para o desenvolvimento dos empreendimentos com a inserção de seus produtos para serem
comercializados em mercados institucionais através do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), o PAA (Programa de aquisição de
alimentos), e comércio do varejo e atacado.A É-COM REDEestá em fase de crescimento, mas já vem demonstrando bons resultados econômicos
e está atualmente sendo a principal rede de comercialização dos produtos da economia solidária e agricultura familiar.
 
Vários contatos foram feitos com outras centrais de comercialização no estado da Bahia, porém a distância geográfica entre os municípios do
território Sertão Produtivo e das centrais de vendas de outras redes, inviabilizou até o momento a formalização dessa parceria.
 
A Contratada apresenta, em anexo ao relatório de prestação de contas, relatório fotográfico.
 
Foi emitida notificação, através do ofício nº 020/2019, quanto à manifestação por parte da Organização Social sobre o envio de comprovação do
cumprimento da meta. Em nota complementar,a Contratada esclareceu sobre a efetividade da meta, descrevendo a participação de 48
empreendimentos em redes de comercialização, ao tempo que apresentou48 cartas de adesão dos grupos à rede de comercialização.
 
CF 1.2 - Eventos de estímulo à formação ou ao fortalecimento das centrais de cooperativas de comercialização
 
A criação da central de cooperativas de comercialização vem sendo dialogada dentro do território Sertão Produtivo com vários parceiros, tem sido
de grande importância para avançar nas discussões sobre o assunto as reuniões realizadas com os empreendimentos, sindicatos, Colegiado de
Desenvolvimento territorial, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETAG), Cooperativa Mista Agropecuária para o
Desenvolvimento Auto Sustentável de Caetité (COOMADAC).
 
O encontro realizado com os empreendimentos em Janeiro/2019sobre a criação de cooperativas e central de cooperativas de comercialização
permitiu as pessoas presentes conhecerem mais sobre as leis e normas - informações técnicas, que regem esse tipo de organização,com apoio
da consultora Jocelma Reis, foram de grande importância para avançar nas discussões sobre o estimulo a formação de centrais de cooperativas.
Outras associações e grupos do território, que não estavam presentes nas discussões sobre esse assunto, foram convidados para participarem
dos diálogos.
 
Foi apresentada a proposta de formalização da central de cooperativa para o Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Sertão Produtivo
(CODESP), que se dispôs a conseguir mais parceiros para essa articulação e incluir a realização de atividades referentes ao tema tratado no
planejamento territorial.
 
Com esse avanço, é possível dizer que está havendo mudanças na cultura do território, em relação a criação de cooperativas, isso se deve
também as variações que estão ocorrendo com os meios de comercialização dos produtos da agricultura familiar e economia solidária. A
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formação sobre o tema será contínua e necessária, o contato com outras instituições e centrais permanecerão para que se solidifiquem as ideias
e se tornem em ações efetivas.
 
CF 1.3 - Empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária
 
A Contratada informa que 48 empreendimentos associativos foram inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de
Economia Solidária. A É-COM REDE foi reinaugurada em 18 de outubro de 2018 e mesmo com um período curto de funcionamento, já apresenta
resultados satisfatórios, ressaltando que está em discussão inserção de produtos de outros territórios nesse espaço de comercialização.A loja
ainda não está funcionando com recursos próprios, mas a proposta é dialogar com os empreendimentos sobre essa necessidade, para que a
mesma seja financeiramente viável.
É apresentado, em documento anexo, relatório de vendas da loja dos meses de novembro/2018 a janeiro/2019. A Contratada justifica a não
apresentação do relatório do mês de outubro/2018 devido a instalação do programa, para atender as demandas do ponto fixo de
comercialização,ter ocorrido em novembro/2018.
 
Para expandir cada vez mais a comercialização dos produtos dos empreendimentos associativos, foram realizadas parcerias com pontos fixos de
vendas nos municípios ao qual cada grupo está situado.Metodologia da parceria: o estabelecimento comercial cede um espaço para exposição
dos produtos e os membros dos grupos da economia solidária são responsabilizados pela arrumação, organização e reposição dessas
mercadorias. Foi elaborado um contrato de parceria,que determina as atribuições de cada ator na parceria. Essa modalidade de parceria
proporciona a redução da distância entre o produto e o cliente e contribui para divulgação dos artigos dos empreendimentos e do estabelecimento
comercial.
 
É apresentada no relatório de prestação de contas uma tabela que demonstra os valores totais comercializados pelos empreendimentos
associativos nos espaços de comercialização que recebem o apoio do CESOL nos meses de Novembro de 2018 a Janeiro de 2019.
 
CF 2. MONITORAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIOPRODUTIVA ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CF 2.1 - Percentual de empreendimentos com informações atualizadas
 
Durante a execução do Contrato de Gestão48 empreendimentos associativos tiveram suas informações cadastradas e atualizadas no
CadCidadão, através de ligações telefônicas, visitas aos empreendimentos e visita dos grupos ao Cesol.
 
A Organização Social apresenta em relatório a atualização da tabela que contém a sistematização das informações dos empreendimentos,
contendo o município, comunidade, nome do grupo e atividade produtiva dos grupos atendidos pelo Cesol no período.
 
CF 2.2 - Percentual de Famílias com informações atualizadas
 
A Contratada informa que as famílias vinculadas aos 48 empreendimentos produtivos solidários acompanhados pelo Cesol foram cadastradas e
consta com informações atualizadas no CadCidadão, cumprindo em 100% a execução da meta.
 
Essas atualizações foram feitas em função da adesão dos grupos a é-com rede.
 
COMPONENTE DE GESTÃO - CG
 
CG 1 - GESTÃO DO CONTROLE ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CG 1.1 Prestação de Contas do Contrato de Gestão
 
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. Desse modo, a unidade de
monitoramento e avaliação, solicitou que o relatório fosse encaminhado até o 5º dia útil subsequente ao término do trimestre. Diante do exposto, a
Contratada não cumpre com o prazo estabelecido, pois o relatório foi entregue dia 25 de fevereiro de 2019.
 
CG 1.2 Cumprimento de Cláusula Contratual
 
A entidade não prestou relatório no prazo previsto violando uma cláusula contratual. Contudo, a cláusula de tempestividade de entrega do relatório
se tornou uma meta do componente de gestão, em razão disto, não deve ser considerada no cálculo da meta “Cumprimento de Cláusula
Contratual”,pois, a entidade teria assim seu percentual mensurado negativamente duas vezes ensejando umbis in idem. Portanto, não é razoável
a aplicação do cálculo para fins de mensuração do desempenho e outra situação correlata.
 
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
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O IDSB e Cesol Sertão Produtivo na intenção de divulgar os trabalhos que estão sendo realizados no território vem participando das atividades
territoriais e estaduais para promover os produtos da agricultura familiar e economia solidária. Realizou parcerias com as rádios locais para fazer
entrevistas, anúncios de feiras, divulgação de eventos e spots. Realizou a ação de distribuir folders na cidade para propagar a É-COM REDE.
 
Alguns eventos em que o IDSB e o Cesol participaram:
 

II Encontro das mulheres do campo e da cidade (29 de Setembro de 2018);
Eleição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN (22 de outubro de 2018);
Reunião para fomento a economia solidária com turma concluinte do curso de processamento de frutas e verduras do Qualifica Bahia no
município de Tanque Novo – Ba (19 de outubro de 2018).

 
Apoio aos empreendimentos produtivos nacomercialização(o relatório de prestação de contas apresenta tabela e os valores
comercializados porcada grupo produtivo nos eventos)
 

IX Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária (FEBAFES) edição 2018 (24 de Novembro a 02 de Dezembro de 2018);
Feira Gastronômica e cultural Sabores e Saberes - Urandi/BA (28 a 30 de Dezembro de 2018);
I Exposição de produtos da agricultura familiar e economia solidária (17 de Janeiro de 2019).

 
6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
 6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
 

Nota 1: Os valores constantes na tabela procedem do Demonstrativo Analítico do Relatório apresentado pela Contratada;
 
Nota 2: O 1º trimestre teve a análise financeira realizada com base na documentação apresentada do período de 24/07/2018 a 24/10/2018;
 
Nota 3: O 2º trimestre teve a análise financeira realizada com base na documentação apresentada do período de 02/10/2018 a 22/01/2019, conforme documentação e extratos bancários apresentados. No entanto, o 2º
Relatório Técnico foi registrado com período de 29/10/2018 a 21/01/2019, sem prejuízos quanto ao teor financeiro.
 
 
 

6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
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Nota 1 – No item 1.1.1, na 3ª coluna (Realizado), o valor total mencionado esta menor que o previsto na 2ª coluna, conforme registrado no 1º Relatório Técnico de Prestação de Contas. Período este, em que o valor da
primeira parcela foi repassado menor que o acordado no Contrato Emergencial nº015/2018;
 
Nota 2 – No item 1.1.2, na 3ª coluna (Realizado),o saldo apresentado refere-se ao rendimento líquido sobre a aplicação do recurso;
 
Nota 3 – No item 1.2, 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 – Nos itens 2.2 e 2.3, na 3ª coluna (Realizado), os saldos apresentados excedem o previsto;
 
Nota 5 – No item 2.4, na 3ª coluna (Realizado), o valor total apresentado refere-se aos registros no 1º trimestre de pagamento de IPTU e IR sobre locação do imóvel e no 2º trimestre pagamento de IR e IOF sobre
aplicação financeira do recurso, além de
CSLL, COFINS, PIS e IR.
 

 
6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
Das Receitas
 
O demonstrativo de receitas e despesas apresenta o valor total de R$287.349,73 (duzentos e oitenta e sete mil e trezentos e quarenta e nove
reais e setenta e três centavos), que se refere à 2 (duas) parcelas repassadas, porém o valor da 1ª parcela foi menor que o repasse especificado
na cláusula do Contrato Emergencial nº015/2018, tal situação, foi registrada no 1º Relatório Técnico de Prestação de Contas. A Contratada
realizou aplicação do recurso durante os trimestres, o qual gerou rendimento líquido total na quantia de R$796,76 (setecentos e noventa e seis
reais e setenta e seis centavos) e informou a quantia de R$1.993,33 (mil e novecentos e noventa e três reais e trinta e três 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$290.139,82 (duzentos e noventa mil e cento e trinta e nove reais e oitenta e dois
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$64.597,48 (sessenta e quatro mil e
quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos). Este saldo preserva o gasto total programado de R$190.377,50 (cento e noventa
mil e trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) para a rubrica “Despesas de Pessoal”, previsto no edital. Desse modo, o valor
mencionado comportou-se dentro do limite de 65% do valor da receita total do semestre, que foi de R$186.777,32 (cento e oitenta e seis mil e
setecentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos) conforme tabela 03.
 
A Contratada informou que no 1º trimestre alcançou a dimensão mínima de pessoal, com a contratação efetiva de 4 colaboradores, além disso,
que realizou pagamentos relacionados as obrigações trabalhistas do período. Enquanto, que no 2º trimestre registrou que houve desligamento de
funcionários em decorrência do término da vigência do Contrato Emergencial, contexto este, constatado nos lançamentos financeiros através do
registro de rescisórios e indenizatórios. Para além da situação exposta, a Contratada relata que o saldo da rubrica “Despesas de Pessoal”
manteve-se ao final do semestre sem prejuízo e com disponibilidade de valor, por conta de o realizado ter sido inferior ao previsto conforme tabela
03.
 
Ademais, foi registrado tanto no 1º quanto no 2º trimestre, que as despesas incorridas com “Serviços de Terceiros” e “Despesas Gerais”
ultrapassaram o saldo previsto, conforme apresentado na tabela 03. Diante do exposto, a Contratada justificou através dos lançamentos
financeiros, que realizou pagamentos no semestre, atrelados as metas e ações, dentre as atividades tem-se “serviços jornalísticos”, “consultoria
de desenvolvimento do website e-commerce”, “mobilização, organização e qualificação de empreendimentos de economia solidária”, “inauguração
da loja Cesol”, “FLICA – Festival de economia solidária em Cachoeira”, “assessoria em gestão do conhecimento”, “assessoria Rh – assessoria
contábil”, “assessoria em design e comunicação - jornalísticos”, “assessoria em organização de empreendedores – treinamento e qualificação”,
“workshops” e “FEBAFES”. Para mais, foram registrados pagamentos, imposto de renda (IR) e IOF sobre aplicação financeira, CSLL, COFINS,
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PIS e IR na conta “Tributos”, apesar da inexistência de saldo para os trimestres. De acordo com a Contratada, para retificar as intercorrências
financeiras apresentada na tabela 03, remanejou saldos entre contas com intuito de suprir os saldos excedentes.
 
Em síntese, a coordenação encaminhou os Ofícios de nº125, 128, 129/2018 e 008, 015, 018, 020, 023/2019 para informação e complementação
perante a análise dos Relatórios de Prestação de contas, especialmente, para os achados de teor financeiro e estes foram
respondidos,intempestivamente pela Contratada por meio de Nota Complementar. O total de gasto apresentado no semestre foi de R$255.539,12
(duzentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e trinta e nove reais e doze centavos), que se comportou dentro 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$34.600,70 (trinta e
quatro mil e seiscentos reais e setenta centavos). E, conforme contrato a quantia não utilizada, mediante constatação no extrato bancário
atualizado, deverá ser devolvida sob orientação da comissão de Monitoramento e Avaliação.
 
7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
 
A contratada não informou no relatório de prestação de contas a realização da pesquisa de avaliação da satisfação dos usuários.
 
Foi enviada notificação em que solicita esclarecimento quanto a aplicação da pesquisa de satisfação dos usuários. A Contratada afirma em nota
complementar que, a pesquisa de satisfação foi realizada apenas no 2º trimestre,com o intuito de avaliar o nível de satisfação dos usuários dos
serviços do CESOL Sertão Produtivo.
 
O questionário foi aplicado com 28 dos 48 empreendimentos atendidos no período pelo Contrato de Gestão 015/2018.A escolha dos
empreendimentos para preenchimento do formulário de avaliação de satisfação foi aleatória, em função da oportunidade e pertinência da
aplicação pelos técnicos em atividade, no relatório de prestação de contas estão relacionados os empreendimentos que participaram da pesquisa.
 
As questões avaliadas visam obter informações sobre a opinião dos empreendimentos, sobre a metodologia aplicada, o resultado e o trabalho dos
técnicos do Cesol, além de solicitar sugestões e críticas.
 
O questionário contém perguntas como:Já esteve na sede do Cesol? Quando esteve no Cesol sentiu-se acolhido? O que o empreendimento
destaca de mais positivo como característica do funcionário do Cesol; O que o empreendimento destaca de mais negativo como característica do
funcionário do Cesol.
 
Quanto à pergunta “como os empreendimentos avaliam o trabalho do Cesol”, na escala de 05 alternativas, pode-se observar que as respostas
mais recorrentes foram “bom” (com 11 citações) e “muito bom”(com 10 citações). Houve ainda 05 respostas“excelente” e 02 como “regular”.
 
Quando perguntado sobre os resultados gerais do Cesol, os empreendimentos entrevistados apontaram para um resultado positivo.
 
Na pesquisa foi pedido aos empreendimentos associativos para apontar críticas e sugestões para melhorar os resultados do Cesol na assistência
técnica. No relatório de prestação de contas é apresentado gráfico que descreve o resultado: a maioria dos empreendimentos considera
importante a continuidade do trabalho do Cesol e sua presença no empreendimento, sugeriram a promoção de mais eventos e consequentemente
o aumento das vendas.
 
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.
 
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;
 
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;
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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;
 
Entregar tempestivamente os relatórios trimestrais de prestação de contas, no prazo pactuado, conforme Parágrafo Segundo da Cláusula
Segunda - Obrigações e Responsabilidades da Contratada;
 
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 o cumprimento dos
indicadores e serviços previstos para os trimestres 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.
 

AlbeneDiciula Piau Vasconcelos
Membro da Comissão

Ana Paula Santos Ferreira
Membro da Comissão

André LuisFerreira 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 do Instituto de
Desenvolvimento Sustentável Baiano – IDSB 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

Referência: Processo nº 021.2131.2019.0000577-59 SEI nº 5119980

Criado por EDJANE.OLIVEIRA@SETRE.BA.GOV.BR, versão 2 por EDJANE.OLIVEIRA@SETRE.BA.GOV.BR em 19/03/2019
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