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

RELATÓRIO 

 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2018 (2ª CONTRATAÇÃO)
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ORGANIZAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOSUÉ DE CASTRO
UNIDADE PUBLICIZADA: CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - TERRITÓRIO DE IDENTIDADE SERTÃO DO SÃO FRANCISCO.
 
 
 
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. 013/2018, celebrado entre a Organização Social Josué de Castro e esta Secretaria para o gerenciamento do Centro
Público de Economia Solidária – CESOL, localizado à Rua Argentina, n.º 174, Bairro Maria Gorete, Município Juazeiro – BA, - 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
 
Centro Público de Economia Solidária – CESOL, localizado à Rua Canofístola, n.º 148, Bairro Centenário - Juazeiro – BA, unidade gerenciada
pela Organização Social ASSOCIAÇÃO JOSUÉ DE CASTRO localizada a Rua Libêncio Machado, 98 – Itabuna – Bahia - CEP: 45600-136
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 04 pessoas
contratadas em regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) para o período, conforme fls.30/49. E conta com serviços de terceiros com 5
(cinco) contratações MEI e 09 técnicos contratados especializados para capacitação técnica em comercialização aos empreendimentos, conforme
contratos anexados à prestação de contas.       
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. 013/2018, emergencial, com vigência a partir de 25/07/2018 conforme cláusula décima primeira – do prazo de vigência,
será de 180 (cento e oitenta) dias ou até a  conclusão do processo seletivo, o que ocorrer primeiro, tendo como termo  inicial de vigência a data da
sua assinatura. 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, Sertão de São Francisco - em
conformidade com as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as condições previstas no contrato e na
Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA, 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
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.
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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) entregou através de mídia eletrônica (e-mail) intempestivamente em 28/02/2019. O relatório 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.
 
As atividades foram realizadas junto aos empreendimentos que estão localizados na área de abrangência do Contrato Emergencial de Gestão
013/2018, o qual compreende os dez municípios que fazem parte do Território de Identidade do Sertão do São Francisco, localizado no Semiárido
Nordestino que são: Juazeiro, Curaçá, Canudos, Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, Sobradinho, Remanso, Pilão Arcado, Sento Sé e Uauá.
 
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 com a assistência técnica, buscou-se trabalhar com os empreendimentos econômicos solidários - EES, a melhoria das
formas de comercialização praticadas, por meio do aperfeiçoamento da gestão comercial, através da inserção, participação e criação de redes de
comercialização, centrais de cooperativas territoriais ou regionais, e lojas como o Espaço Solidário.
 
Quanto as Redes de Comercialização, foram identificadas duas atuando no território, sendo uma a Rede Sabor Natural do Sertão, com a
participação de associações e cooperativas de várias regiões do Estado da Bahia, e até mesmo de outros Estados, e outra a Rede Meu Sertão,
fomentada e criada por empreendimentos econômicos solidários, assessorados pelo Cesol Sertão do São Francisco, que expõe e comercializam
seus produtos no Espaço Solidário. No que diz respeito às Centrais de Comercialização, constatou a existência e atuação de apenas uma Central
no território, com formalização recente, a Central de Comercialização das Cooperativas da Caatinga - CECAAT, ou apenas Central da Caatinga,
que recentemente inaugurou uma loja, chamada de Armazém da Agricultura Familiar, onde diversos empreendimentos, tanto do Território do
Sertão do São Francisco, quanto de outras regiões do País, expõe e comercializam seus produtos, entre os quais diversos grupos assessorados
pelo Cesol Sertão do São Francisco. Também foi dado início aos debates em torno da constituição de outra Central, a partir dos EES
assessorados pelo Cesol Sertão do São Francisco, e que atualmente estão participando da Rede Meu Sertão. Esta nova Central a ser constituída,
tem denominação previamente definida como sendo "Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Sertão" ou apenas "MEU
SERTÃO" com previsão de fundação para este de 2019.
 
CF 1.2 - Eventos de estímulo à formação ou ao fortalecimento das centrais de cooperativas de comercialização
 
Dentre as atividades executadas do Contrato Emergencial 013/2018 a contratada destaca algumas ações dentro e fora do território:
 
Visando fortalecer estas Redes e Centrais de Comercialização, bem como a inserção e participação dos Empreendimentos nestes espaços, o
Cesol Sertão do São Francisco, em parceria com a Central de Comercialização das Cooperativas da Caatinga - CECAAT, participou da IX Feira
Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária - FEBAFES, que ocorreu em paralelo à Feira Internacional da Agropecuária.
 
Quanto aos pontos de comercialização para os produtos dos EES, hoje existem três locais fixos, sendo dois em Juazeiro, o Armazém da
Agricultura Familiar gerido pela Central da Caatinga, o Espaço Solidário gerido pelo Cesol Sertão do São Francisco, e a Casa do Artesão de
Sobradinho gerida pelo EES Lírios do Vale. Além destes pontos comerciais, a grande maioria dos grupos expõe e comercializam seus produtos
nas feiras e exposições que acontecem no território, e também foi firmado parceria entre o Cesol Sertão do São Francisco e o Departamento de
Tecnologias e Ciências Sociais - DTCS, da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, campus III, em Juazeiro - BA, que possibilita a
comercialização dos produtos dos EES atendidos pelo Cesol nas dependências da unidade de ensino. Esta parceria teve inicio no mês de
dezembro de 2018, e a comercialização ocorre atualmente as terças e sextas-feiras, das 8:30 as 12:30h. Este tipo de parceria estimula a
divulgação e comercialização dos produtos, bem como fortalece as Redes de Comercialização. Por isso, está previsto buscar novas parcerias
neste sentido durante o ano de 2019, com instituições públicas e privadas.
 
Na loja fomenta e apoiada pelo Cesol Sertão do São Francisco, o Espaço Solidário, com sede em Juazeiro, que expõem e comercializam
produtos de mais de 30 EES  no território, bem como também são comercializados produtos de EES de outros territórios onde existem
implantados Centros Públicos de Economia Solidária, geridos por outras entidades, por meio de intercâmbios, parcerias e trocas de mercadorias.
A maioria deles presentes desde a inauguração em março de 2016.  Durante os 10 meses de funcionamento no ano de 2016, foi comercializado
um total de R$ 75.055,51, tendo uma média mensal de R$ 7.505,55. Em 2017, foram comercializados no Espaço Solidário, R$ 96.201,50, fazendo
uma média de R$ 8.016,79 ao mês, em produtos dos EES, já em 2018 de janeiro a dezembro, foram comercializados R$ 78.313,30, fazendo com
que a média mensal seja de R$ 6.525,28, de vendas dos produtos dos EES.
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CF 1.3 - Empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária
 
Relata a Contratada, a grande oscilação nas vendas de alguns EES em comparação a períodos anteriores, pois estes enfrentaram dificuldades
logísticas e falta de estimulo com as várias interrupções na prestação da assistência técnica, causada pela instabilidade contratual entre a
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes - SETRE, e a Organização Social Associação Beneficente Josué de Castro - OS ABJC.
Contudo, podemos crer no aumento das vendas, pois alguns grupos tem interesse em ter pontos próprios de comercialização, onde além da
produção deles, também já há um entendimento para comercializar os produtos dos demais grupos atendidos pelo Cesol. Um exemplo, já em
funcionamento, é a Casa do Artesão de Sobradinho - BA, gerido pelo Empreendimento Lírios do Vale, em espaço cedido pela Câmara de
Vereadores do município, onde além dos artesanatos produzidos pelos membros do grupo, deste julho de 2018, estão sendo comercializados
produtos dos outros Empreendimentos que estão inseridos no Espaço Solidário em Juazeiro.
 
CF 2. MONITORAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIOPRODUTIVA ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CF 2.1 - Percentual de empreendimentos com informações atualizadas
 
As atualizações das informações dos 47 EES e de suas famílias se encontram nas pastas específicas para cada EES no Cesol, bem como
também foram lançadas na plataforma on-line do CadCidadão, que pode ser acessada e verificada.
 
Abaixo segue a relação dos empreendimentos econômicos solidários que tiveram suas informações atualizadas nas visitas realizadas pela equipe
técnica do Centro Publico de Economia Solidária do Sertão do São Francisco, durante os dois trimestres que correspondem ao Contrato
Emergencial de Gestão 013/2018.
 
CF 2.2 - Percentual de Famílias com informações atualizadas
 
A Contratada informa que as famílias vinculadas aos 47 grupos produtivos solidários acompanhados pelo Cesol foram cadastradas e consta com
informações atualizadas no CadCidadão, cumprindo em 100% a execução da meta.
 
COMPONENTE DE GESTÃO - CG
 
CG 1 - GESTÃO DO CONTROLE ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES
 
CG 1.1 Prestação de Contas do Contrato de Gestão
 
Segundo a Cláusula 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, mesmo a Contratada entregando o relatório dia 28 de fevereiro de 2019, não interferiu no andamento da análise,
cumprindo assim com o prazo estabelecido.
 
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
 
Visando fortalecer estas Redes e Centrais de Comercialização, bem como a inserção e participação dos empreendimentos nestes espaços, o
Cesol Sertão do São Francisco, em parceria com a Central de Comercialização das Cooperativas da Caatinga – CECAAT - participou da IX Feira
Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária - FEBAFES, que ocorreu em paralelo à Feira Internacional da Agropecuária - FENAGRO
2018, durante os dias 24 de novembro e 02 de dezembro de 2018, no Parque de Exposições de Salvador - BA, na articulação com os EES,
seleção dos produtos e indicação de representante para auxiliar na comercialização dos produtos durante os dias de realização da IX FEBAFES.
Dentre os produtos dos EES assessorados pelos Centro Público, foram comercializados alimentos derivados de umbu, licuri e mandioca, peixes e
seus derivados, cerveja e chopp de umbu, bem como uma diversidade de artesanatos feitos com madeira, couro, fibras e sementes.
 
Na oportunidade proporcionada pela FEBAFES, o Cesol juntamente com o EES Associação dos Fruticultores do Perímetro Irrigado de Curaçá -
AFRUPEC, realizaram degustação do preparado líquido para refresco de manga, que está em fase final de testes de produção e em processo de
registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, e que deve ser lançado no mercado durante o ano de 2019 pela
AFRUPEC, inicialmente nos sabores de manga e de goiaba, mas a unidade de beneficiamento tem capacidade de beneficiar outras frutas como
maracujá, umbu e acerola, bem como produzir polpas, néctar, doces e geléias.
 
Quanto aos pontos de comercialização para os produtos dos EES, hoje existem três locais fixos, sendo dois em Juazeiro, o Armazém da
Agricultura Familiar gerido pela Central da Caatinga, o Espaço Solidário gerido pelo Cesol Sertão do São Francisco, e a Casa do Artesão de
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Sobradinho gerida pelo EES Lírios do Vale. Além destes pontos comerciais, a grande maioria dos grupos expõe e comercializam seus produtos
nas feiras e exposições que acontecem no território, e também foi firmado parceria entre o Cesol e o Departamento de Tecnologias e Ciências
Sociais - DTCS, da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, campus III, em Juazeiro - BA, que possibilita a comercialização dos produtos dos
EES atendidos pelo Cesol nas dependências da unidade de ensino. Esta parceria teve inicio no mês de dezembro de 2018, e a comercialização
ocorre atualmente as terças e sextas-feiras, das 8:30 as 12:30h.
 
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 25/07/2018 a 25/10/2018;
 
Nota 3: O 2º trimestre teve a análise financeira realizada com base na documentação apresentada do período de 26/10/2018 a 20/01/2019.
 
 

6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 

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 nº013/2018;
 
Nota 2 – No item 1.2, na 3ª coluna (Realizado), o saldo informado refere-se aos estornos bancário ocorridos no 1º e 2º trimestre;
 
Nota 3 – Nos itens 2.1.1 e 2.1.2, na 3ª coluna (Realizado), os saldos apresentados excedem o previsto.
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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$300.000,00 (trezentos mil reais), que se refere às 2 (duas) parcelas previstas
e repassadas de acordo com o Contrato de Gestão nº013/2018. A Contratada registrou que não aplicou o recurso nos períodos, mas apontou a
quantia de R$14.359,20 (catorze mil e trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) referente ao somatório dos estornos bancário
ocorridos no 1º e 2º trimestre conforme tabela 02.
 
Diante desse contexto, a receita total do período semestral foi de R$314.359,20 (trezentos e catorze mil e trezentos e cinquenta e nove reais e
vinte centavos). Para mais, a Contratada relatou 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.
 
Das Despesas
 
Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período semestral, foi no valor total de R$89.458,32 (oitenta e nove mil e
quatrocentos e cinqüenta e oito reais e trinta e dois centavos). Este saldo excedeu o gasto total programado de R$68.690,00 (sessenta e oito mil e
seiscentos e noventa reais), previsto no edital. Ainda assim, 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.
 
A Contratada informou que no 1º trimestre alcançou a contratação mínima de pessoal com a contratação efetiva de 4 colaboradores, além disso,
que realizou pagamentos relacionados as obrigações trabalhistas do período. No entanto, 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 os saldos das contas “Remuneração” e
“Encargos” excederam o previsto, estremecendo o total programado para a rubrica “Despesas de Pessoal”. É importante mencionar, que o saldo
previsto para esta rubrica no semestre, resultou da soma do saldo programado do 1º com o do 2º trimestre, bem como, sinalizar que a OS
discorreu sobre a ocorrência de transferências de saldos remanescentes entre contas nos períodos.
 
Foi relatado que no 1º e 2º trimestre as despesas incorridas com “Serviços de Terceiros” e “Despesas Gerais” mantiveram-se dentro do previsto.
Entretanto, ainda assim, a Contratada justificou através dos lançamentos financeiros, que realizou pagamentos no semestre, atrelados as metas e
ações, dentre as atividades tem-se “eventos para comercialização”, “capacitação de pessoal para comercialização” e “assistência técnica”.
 
Em síntese, a coordenação encaminhou os Ofícios de nº 123, 127, 133, 136 e 138/2018, 009 e 010/2019 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$296.152,76 (duzentos e
noventa e seis mil e cento e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), que se comportou dentro do total de saídas de recursos previsto
para o semestre. Diante do cenário, a razão entre o total de entradas e saídas de recurso no período apresentou saldo acumulado positivo de
R$18.206,44 (dezoito mil e duzentos e seis reais e quarenta e quatro centavos). E, conforme cláusula do 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
 
No que tange a pesquisa de satisfação, a Organização Social não apresentou no relatório conforme a minuta do contrato exige na: CLÁUSULA
SEGUNDA- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA, item IX. Apresentar trimestralmente relatório da pesquisa de
satisfação de usuários em relação ao atendimento e à prestação dos serviços, inclusive com a incorporação das manifestações obtidas através do
Sistema de Ouvidoria do Estado.
 
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;
 
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 conforme a minuta do contrato exige na CLÁUSULA SEGUNDA- OBRIGAÇÕES E
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA, item IX.
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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 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, 22 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 Organização
Social Associação Josué de Castro e  ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais - CONGEOS.
 
Salvador, 22 de março de 2019.
 
Milton Barbosa de Almeida Filho
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo
 

Documento assinado eletronicamente por Edjane Santana De Oliveira, Coordenador III, em 22/03/2019, às 11:17, 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 22/03/2019, às 11:21, 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 22/03/2019, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com
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Documento assinado eletronicamente por Efson Ba�sta Lima, Coordenador I, em 22/03/2019, às 14:59, 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 22/03/2019, 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.
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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 25/03/2019, às 10:13, 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 KARINE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, Coordenadora, em 25/03/2019, às 10:16, 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 26/03/2019, às 08:57, 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.

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 5212730 e o código CRC 35FF69FF.
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