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

RELATÓRIO 

 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 09/2019
ORGANIZAÇAO SOCIAL: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Baiano – IDSB 
UNIDADE PUBLICIZADA: CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO
 
 
6º RELATÓRIO TÉCNICO TRIMESTRAL
PERÍODO DE 23/08/2020 a 20/11/2020
MODALIDADE A (MANUTENÇÃO)
 
 
1. INTRODUÇÃO
O presente Relatório, referente ao período de 23/08/2020 a 20/11/2020, 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.
09/2019, 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.
 
Verifica-se que o relatório entregue à Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação pela Organização Social está circunscrito ao
seguinte período: 23/08/2020 a 20/11/2020. A apresentação do relatório foi importante para a administração estadual verificar o andamento da
execução do contrato. As metas pactuadas e os serviços previstos estão relacionados ao quinto 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 065/2019, de 28 de junho de 2019 e
publicada no DOE de 29 de junho de 2019 para designar os seguintes membros: Efson Batista Lima, Alan Valadares Meira, Ana Paula Santos
Ferreira, Albene Dicíula Piau Vasconcelos, Edjane Santana de Oliveira, Jadson Santana da Luz, Juciele de Jesus Santana, Maíra Santana Vida e
Silvia Maria Bahia Martins. Esta foi alterada pela portaria 118/2019, expedida pelo Secretário da SETRE,  para incluir o servidor Júlio César
Oliveira Pinheiro, cuja publicação ocorreu no DOE, de 13 de novembro de 2019; este mesmo servidor foi exonerado em janeiro de 2020.
 
 
2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO
O Centro Público de Economia Solidária, situado à Rua 1° de Maio, 133, Centro, Guanambi - Bahia, CEP 46430-000, 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.
 
O serviço de Assistência Técnica prestada pelos Centros Públicos se dará através de uma organização lógica de dimensões necessárias para o
desenvolvimento e busca pela sustentabilidade dos empreendimentos e redes atendidas, considerando: i) os territórios, suas potencialidades,
vocações socioeconômicas e políticas públicas de desenvolvimento existentes; ii) a gestão dos empreendimentos, condições de autogestão e
democracia interna, capacidade produtiva e seu plano de ação; iii) o produto, sua tecnologia, seu beneficiamento e agregação de valor; iv) o
mercado, as condições de logística, marketing e comunicação e oportunidades de negócios; v) a articulação dos EES para o crédito, nas redes de
comercialização, em lojas coletivas e centrais de cooperativas.
 
Desta forma, podemos considerar que deverão ser executados serviços, pesquisas e atividades com vistas a prover os empreendimentos
atendidos de informações e técnicas gerenciais e mercadológicas para alcançar os objetivos propostos pelo serviço de assistência técnica.
 
Além de espaço físico e de equipamentos adequados à natureza do serviço disponibilizado, consta o Cesol com um contingente de dez pessoas,
contratadas em regime celetista.
 
A capacidade operacional de atendimento prevista no Contrato de Gestão dá-se de forma progressiva e cumulativa, distribuída em componentes
de execução, sendo que para este trimestre, em especial, 32 empreendimentos deveriam ter passado por processos de agregação de valor,
inserção de produtos nos mercados convencionais e nos Espaços Solidários, bem como integração em redes de colaboração solidária. Entre o
quinto e oitavo trimestres o contrato alcança seu ápice de atendimento com 128 empreendimentos inseridos na carteira ativa do Cesol. 
 
 
3. GESTÃO DO CONTRATO
O Contrato de Gestão nº. 09/2019, com vigência entre 30/05/2019 e 30/05/2021, 24 meses, com valor global de R$ 1.599.073,52 (um milhão
quinhentos e noventa e nove mil e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), tem por objeto a gerência do Serviço de Assistência Técnica
aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público de Economia Solidária, implantado no Território Sertão
Produtivo, do Estado da Bahia, em conformidade com as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as condições
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previstas neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela Contratada, Instituto de Desenvolvimento Sustentável Baiano – IDSB, sem
ocorrência de modificações.
 
 
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
5º Relatório 25/05/2020 a 22/08/2020 28/08/2020
6º Relatório 23/08/2020 a 20/11/2020 27/11/2020
7º Relatório 21/11/2020 a 18/02/2021 25/02/2021
8º Relatório 19/02/2021 a 19/05/2021  26/05/2021

Relatório Anual Ano 2020 31 de janeiro de 2021

 
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.
 
Ademais, sinaliza-se que nota n. 029/2020 foi exarada por essa Comissão no dia 10/12/2020 e encaminhada à Organização Social com o intuito
de esmiuçar e/ou complementar informações relacionadas à execução de metas físicas e despesas financeiras realizadas durante o período de
vigência contratual.
 
No que se refere ao cumprimento das cláusulas contratuais pela contratada, observou-se o gerenciamento do serviço da assistência; que a
mesma garantiu a manutenção do quadro de recursos humanos compatíveis ao objeto do contrato, assegurando a frequência, pontualidade e boa
conduta profissional, obedecendo às normas trabalhistas; que 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; que efetuou o
pagamento de taxas e impostos; que movimentou os recursos financeiros transferidos pelo Estado da Bahia em acordo com as modalidades
pactuadas.
 
Como é sabido, o presente contrato de gestão alcança seu ápice de atendimento no quinto trimestre e o estabiliza no quantitativo de 128
empreendimentos entre o sexto e oitavo trimestres. Espera-se, assim, que doravante o Cesol realize a manutenção do serviço de assistência
técnica até então prestado. Com o fito de qualificar a atuação, a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação sugeriu que o Cesol
enfrente desafios no período vindouro, os quais podem ser transformados em diretrizes de ação, a citar:
 

Fomentar mecanismos de intercooperação e inovação entre os empreendimentos assistidos pelo Cesol – fortalecimento do papel das redes
territoriais
Estabelecer e elaborar processos de registro, sistematização e comunicação

Levantamento dos resultados, priorizando efetividade
Evento público voltado para prestação de contas territorial – balanço social

Buscar registro SIM de produtos alimentícios
Ver com Prefeituras, Consórcios Públicos, Sebrae e empreendimentos 

Qualificar os aspectos de agregação de valor
Rótulo e embalagens
Selo da Agricultura Familiar
Acabamento das manualidades

Verificar transição de EES de uma complexidade para outra
% de EES a ser eleito pela equipe Cesol

Criar condições de manutenção do Espaço Solidário para além da gestão da equipe do Cesol
Gestão participativa – tomada de decisão, plano de oferta e demanda
Fundo de manutenção
Viabilidade econômica da iniciativa

 
O Cesol Sertão Produtivo, a partir das discussões travadas internamente e com a presidência da organização social, definiu estratégia própria,
baseada na disponibilidade e expertise de equipe técnica, bem como das competências organizacionais que poderiam ser mobilizadas para tal. 
Imperativo mencionar que a adoção das medidas supra não destitui o Cesol do papel precípuo que lhe é atinente, que é o cumprimento da
totalidade das metas constantes no quadro de metas e resultados pactuados.
 

Considerações acerca pandemia Coronavírus
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Mantém-se o quadro pandêmico já exposto nos relatórios anteriores. São nove meses desde as primeiras manifestações no Brasil e a
disseminação do Coronavírus permanece como grave problema de saúde pública. Consoante informações advindas dos meios de comunicação e
dos organismos oficiais do âmbito da saúde pública, o país passa pela “segunda onda” do contágio, impulsionada, em grande medida, pelas
aglomerações deflagradas no período pré-eleitoral e pela diminuição da adesão das medidas preventivas por parte da população.  
 
No final de novembro de 2020, foram confirmadas mais de 600 mortes diárias, totalizando 170.800 óbitos em todo o país (G1, 25 de novembro de
2020). Já a Bahia acumulou 468.003 mil casos de coronavírus e 8.777 óbitos desde o início da pandemia (A Tarde, 19 de dezembro 2020).
 
Apesar das tantas variáveis incidentes, o Cesol Sertão Produtivo manteve o desempenho no que tange ao cumprimento das metas definidas pelo
edital. Nesse intento, aprimorou o atendimento aos empreendimentos por meios de contatos telefônicos e aplicativo de WhatsApp. Demandas
preventivas foram utilizadas para preservar a saúde da equipe técnica. Ademais, foram mantidas atividades humanitárias de apoio, de doação e
de assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesse caso específico, um projeto firmado entre a Setre e o Cesol, com recursos do
Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Governo do Estado – Funcep, proporcionou a aquisição de 3000 cestas básicas, possibilitando, de um
lado, a dinamização econômica de grupos produtivos locais a partir da compra de alimentos regionais e, de outro, a distribuição de produtos de
primeira necessidade para famílias em situação de carência e de insegurança alimentar. A entrega das cestas deu-se entre os meses de setembro
e novembro e contemplou 1000 famílias de 22 municípios do território. Além disso, em outra frente de trabalho, três mil máscaras de tecido foram
produzidas e distribuídas pelo Cesol por meio de outro projeto realizado com a Setre.
 
Faz-se salutar mencionar que o cenário de gravidade supra tem trazido reflexos no fulcro da assistência técnica promovida pelo Cesol pelo fato de
parte dos empreendimentos estar com suas atividades produtivas paralisadas. Muitos dos/as integrantes compõem grupos declaradamente de
risco. Até o momento, a Organização Social IDSB encontrou soluções criativas para lidar com os obstáculos trazidos pela pandemia, porém há
que estar no radar do acompanhamento do contrato as repercussões provocadas por esta pandemia, que confirma tempo novo de incertezas,
imprevisibilidades e riscos. Conforme consta no relatório, a Contratada voltou a realizar atividades presenciais com aqueles grupos que aceitam
visita in loco e seguem as recomendações de higiene e distanciamento social, necessárias para evitar contágio. Curso de processos de
comercialização em parceria com o Centro de Agroecologia no Semiárido – Casa – já ocorreu nos municípios de Sebastião Laranjeiras e
Guanambi.
 
Também é necessário mencionar que o Cesol Sertão Produtivo promoveu seminário virtual no dia 09 de outubro, denominado Cidades Solidárias
e as Eleições 2020, voltado para as candidaturas de prefeito/a e vereadores/as com o intuito de influenciar planos de governo quanto às pautas da
economia solidária. Um documento composto por sessenta tópicos propositivos foi encaminhado em pastas, confeccionadas pelo contrato e
destinadas aos mais diversos candidatos no território.  
 
Face às medidas de distanciamento social, equipe técnica da Setre não realizou visita técnica ao território no período do trimestre relatado. Neste
período, foram realizadas três reuniões por meio de plataformas online de webconferência e mantidos os contatos por meio de emails e
mensagens por meio de aplicativos virtuais. 
 
 
5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
 
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF
 
CF. 3 – Prestar assistência técnica para comercialização de produtos dos empreendimentos atendidos pelo Cesol
 
CF 3.1 – Empreendimentos com produtos inseridos em mercados convencionais
A Contratada informa que apesar de o comércio local estar funcionando regularmente, a demanda por produtos da economia solidária e da
agricultura familiar tem se apresentado aquém das expectativas dos empreendimentos. Ainda que inicialmente a pandemia tivesse impulsionado o
consumo de alimentos saudáveis e locais, com o decorrer do tempo tal cenário se modificou, principalmente em função da redução da renda das
famílias afetadas pelo desemprego e pela redução salarial.
 
Em consequência da paralisação das atividades escolares no período de pandemia, as vendas para o mercado institucional não mais se
concretizaram para aqueles empreendimentos que ainda acessavam esse canal de comercialização.     
 
Ademais, grande parte dos integrantes dos empreendimentos tem receio de frequentar os espaços físicos das feiras livres e de se contaminar. As
feiras semanais só tiveram retomada nos muncípios de Guanambi e Candiba. Só no mês de novembro, 08 dos 15 vereadores de Guanambi
testaram positivo para o coronavírus, e a Câmara optou por suspender as atividades por 15 dias (vide blog Muita Informação, de 25/11/2020).  
 
Para o trimestre vigente, o Cesol Sertão Produtivo apoiou a manutenção de produtos de 128 empreendimentos nos mercados convencionais.
Fotos dos produtos expostos nos locais de comercialização e média mensal de faturamento por empreendimento foram apresentados no
documento que compila as informações atinentes a esta meta. A agente de comercialização e a coordenadora de articulação institucional
acoplaram relatórios minuciosos e específicos que versavam sobre a atuação junto aos parceiros para encontrar caminhos para melhorar as
vendas dos grupos. Dessa maneira, foi possível constatar que o Cesol Sertão Produtivo alocou 128 produtos empreendimentos nos mercados,
alcançando, assim, a totalidade da meta prevista.
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CF 3.2 – Empreendimentos com, no mínimo, 02 aspectos do produto melhorado.
Como é possível verificar nos anexos constantes da prestação de contas, a Contratada, por meio de parceria com a Empresa Júnior de Nutrição
da Universidade Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista, viabilizou a formulação de tabela nutricional de 40 produtos e 14 fichas técnicas
de 14 empreendimentos; a O.S. estuda a possibilidade de ampliar o atendimento de mais empreendimentos em futuro contrato. No próximo
trimestre, estas informações serão acopladas aos rótulos e às embalagens dos referidos produtos com apoio do designer contratado pela
Organização Social. Além desse perfil de atuação, a equipe incidiu nos processos de trabalho de empreendimentos, racionalizando as escalas e
as rotinas para melhoria da performance. Reflexos ocorrem, por exemplo, na melhoria de receitas de grupos do ramo alimentício.
 
O Cesol também tem atuado junto aos grupos para o registro de produtos junto aos órgãos fiscalizadores e acesso de selo da agricultura familiar
nas instâncias próprias do governo do estado. No entanto, óbices são verificáveis, em especial, no formato jurídico e nas instalações físicas da
produção, o que impede o andamento da regularização. Outro ponto perseguido pela equipe técnica é a sensibilização de integrantes dos EES em
torno de compras coletivas para redução de custos e o investimento de materiais de comunicação para visibilidade dos produtos.   
 
Importante salientar o esforço do Cesol em contemplar na sua carteira ativa empreendimentos do segmento cultural e de serviços, mobilizando
ações no campo da agregação de valor e da inserção no mercado. É o caso do Banco Comunitário Dois de Julho, Grupo de Reisado Dom Basílio
e Grupo de Dança de Lagoa dos Anjos. Para os dois últimos empreendimentos foi feito prospecto de comunicação com produção de vídeo e fotos
profissionais para registrar as manifestações culturais e divulgar identidade local.
 
Houve, portanto, atendimento dos aspectos melhorados do produto/serviço de 128 empreendimentos assistidos, passíveis de verificação por meio
de portfólio encaminhado pela Contratada com fotos dos produtos, modo “antes e depois”, apontando, por escrito, o melhoramento de cada
produto.
 
 
CF 3.3.2 – Peça de comunicação e propaganda desenvolvida e veiculada.
Para o trimestre em questão, o Cesol, por meio de contrato com designer, elaborou catálogo virtual de produtos dos empreendimentos assistidos,
“uma ferramenta que proporciona apresentar os produtos para realizar parcerias com estabelecimentos comerciais para a divulgação e venda dos
produtos da Economia Solidária, e além da apresentação em estabelecimentos para parcerias comerciais também servirá para comercializar os
produtos para o consumidor final” (vide página 11 do relatório da Contratada). O referido material havia sido traçado no plano de marketing,
produto elaborado no primeiro ano de vigência do contrato.
 
O material contém 30 produtos e está segmentado por categorias – alimentos, manualidades etc.; cada item tem suas especificações elencadas,
bem como endereço e contato do grupo. A composição é de 15 páginas. A quantidade de produtos dispostos está vinculada à disponibilidade de
fotos tiradas no Espaço Solidário no período; conforme Contratada, assim que mais produtos deem entrada na loja física, mais produtos serão
contemplados.
 
Para fins de comprovação da meta, a O.S. encaminhou, via CD-rom, os arquivos dos instrumentos de comunicação para fiel reprodução e
verificação.
 
 
CF 4 – Prestar assistência técnica para aumentar a capacidade de integração, cooperação e intercooperação dos empreendimentos
atendidos pelo Cesol
 
CF 4.1 – Número de Empreendimentos inseridos em redes de comercialização
A É-ComRede, constituída no período do contrato emergencial pelo Cesol Sertão Produtivo, é a âncora que busca organizar processos de
comercialização dos empreendimentos assistidos. Além de espaço físico, constitui-se como ambiente virtual que possibilita comercialização de
produtos dos empreendimentos assistidos, aproximando produtores e consumidores em tempo real.
 
Importante salientar que as cartas de adesão foram coletadas desde o início do contrato atual, por isso, algumas assinaturas dos representantes
dos empreendimentos constam de julho e agosto do ano passado. A Organização Social considerou a adesão à rede orgânica à apresentação da
metodologia de trabalho do Cesol, viabilizando apresentação dos objetivos da assistência já nas primeiras visitas técnicas de campo.
 
No CD-rom estão constantes as cartas de adesão de 128 empreendimentos, assinadas e datadas. Tal quantitativo alcança 100% de atendimento
da meta para o período.
 
 
CF 4.4 – Empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária
Para esta meta, a Contratada fez referência ao Espaço Solidário da rede É-ComRede, localizado na sede do Cesol, para alcance da meta.
Declarou a entrada de produtos de 128 empreendimentos no respectivo recinto e encaminhou lista dos produtos e extrato de vendas do período,
anexos no CD-Rom.
 
Na atualidade, este espaço é gerido pela equipe Cesol e disponibilizado gratuitamente para exposição e vendas dos produtos dos grupos
assistidos. Já há planejamento para que o espaço tenha sua gestão compartilhada com representantes de empreendimentos, aguardando
condições de realização de reuniões presenciais para pautar o tema.
 
O sistema de entrega delivery foi mantido pós festejos juninos, porém todos os custos são arcados pelo contrato do Cesol com a Setre (não há
cobrança de taxa de entrega, sendo R$ 15 o valor mínimo da compra), o que pode dá vazão à baixa sustentabilidade da oferta do serviço no
médio prazo. Reposição de estoque, por exemplo, tem se mostrado um desafio nesse período porque os empreendimentos têm optado por
comercializar sua produção na própria localidade, buscando evitar custos com logística para o centro de Guanambi (antes da pandemia, as visitas
técnicas realizadas pela equipe do Cesol era a via possível de deslocamento da produção para alguns dos empreendimentos assistidos).
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CF 4.5.1 –   Eventos de estímulo ao consumo responsável.
O Cesol Sertão Produtivo produziu vídeos sobre o trabalho da Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ecológicos de Guanambi – Cootaeg neste
período de pandemia, que estão disponíveis na página do Facebook, vide link: https://www.facebook.com/cesol.cesol.58. Esse material permite
constatar o cumprimento da referida meta de evento de consumo responsável. O processo de trabalho, a destinação dos resíduos sólidos,
consumo responsável e o papel desempenhado pela cooperativa são conteúdos abordados na série de vídeos. O material foi publicizado por meio
das mídias sociais e compartilhado com os empreendimentos e parceiros. Em função da pandemia, um evento físico não poderá ser realizado no
curto prazo.
 
 
CF 5 – Monitorar a assistência técnica socioprodutiva
 
CF 5.1.1 – Percentual de empreendimentos com informações atualizadas.
Os dados diagnósticos dos 128 empreendimentos assistidos pelo Cesol Território Sertão Produtivo estão atualizados e em conformidade com o
que exige o indicador.  
 
Necessário informar que o representante do empreendimento Corpo Saudável Fitneria assinou carta de adesão à rede no dia 10/10/2019 e
solicitou encerramento de parceria com o Cesol antes mesmo do atendimento de assistência técnica. Já o EES G.A. Artes, apesar de ter seu
produto inserido no Espaço Solidário no dia 30/09/2019, desistiu dos atendimentos do Cesol. Esses empreendimentos, portanto, não estão na
carteira ativa do Cesol Sertão Produtivo. 
 
 
CF 5.2 – Percentual de famílias com informações atualizadas.
As informações relativas às famílias estão pari passu com o que é exigido de preenchimento contínuo para os empreendimentos. Dessa maneira,
conforme explicitado no CF 5.1.1, a Contratada apresenta dados atualizados das famílias que compõem a estrutura dos 128 grupos produtivos.
 
 
Segue, abaixo, quadro panorâmico do alcance de atendimento da assistência técnica do Cesol Sertão Produtivo ao longo dos 6 trimestres de
contrato (18 meses). Importante sinalizar que somente as metas referentes a atendimento direto e intensivo aos empreendimentos foram
elencadas nessa tabela. Sinaliza-se que os próximos trimestres (7º e 8º) lidam com estabilidade do platô de atendimento, ou seja, a carteira ativa
do Cesol alcançou a totalidade dos 128 empreendimentos e a assistência técnica percorrerá esse teto até o final do contrato. Necessário que a
partir de agora o Cesol amadureça quais entregas e legados quer deixar para o território através desse contrato de gestão.
 

https://www.facebook.com/cesol
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COMPONENTE DE GESTÃO - CG
 
CG 1 - Gestão Administrativa Financeira
 
CG1.1.1 – Conformidade das despesas efetuadas pela O.S.
As despesas efetuadas foram efetivadas conforme Plano de Trabalho. Esclarecimentos foram solicitados pela Comissão acerca expensas
relativas a contratos de prestação de serviços, os quais foram devidamente saneados pela Contratada. A Organização Social assumiu a boa
prática de pagamento de diárias quando a equipe técnica está a serviço fora da sede; em Nota Complementar, equipe técnica Catis solicitou uso
de modelo padrão de comprovante de deslocamento e despesas com combustível, quando houver. Despesas fixas de telefone e água foram
pagas em duplicidade neste trimestre, as quais foram regularizadas pela O.S.. Esclarecimentos foram solicitados quanto ao pagamento de juros
de DARF e pagamento de arrecadação judicial e extrajudicial.
 
 
CG 1.2.1 – Limite de gasto 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.
 
CG 2 - Gestão de Aquisições
 
CG 2.1.1 – Aplicação de regulamentos de compras
No presente trimestre não foram realizadas compras de bens de uso permanente, de valor estabelecido em plano de trabalho.
 
CG 3 – Gestão de Pessoal
 
CG 3.1.1 – Aplicação de regulamento de seleção e contratação de pessoal
Para fins de esclarecimento, houve a contratação do senhor Antonio Eduardo Moraes, presidente da Organização Social, como prestador de
serviços voltados à mentoria da equipe do Cesol, conforme consta no seu contrato laboral, anexo à prestação de contas. A Contratada, por meio
de Nota, informou que realizou processo seletivo e que possui todos os documentos disponíveis na sede do IDBS.
 
 
CG 3.1.2 – Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali quantitativos exigidos
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O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Baiano conta com o seguinte corpo funcional para o Cesol: 1 Coordenador/a Geral; 1 Coordenador/a
de Articulação; 1 Coordenador/a Administrativo/a; 2 Auxiliares Administrativas; 2 Agentes de Vendas; 3 Agentes Socioprodutivos/as.
 
Contratos de consultores e prestadores de serviço estão dispostos como anexos na prestação de contas.
 
Importante sinalizar que a profissional Ana Paula dos Santos Xavier, que havia solicitado afastamento das atividades como agente de
comercialização para concorrer a cargo público nas eleições municipais de 2020, retornou às suas atividades habituais. Nesse ínterim, um
contrato por tempo determinado foi realizado com a profissional Ivone Donato Alves, findado em início de dezembro.
 
 
CG 3.1.3 – Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido.
Constam hoje 10 funcionários contratados via CLT para o desempenho das atividades do Cesol.
 
CG 4 – Gestão do Controle
 
CG 4.1.1 – Prestação de Contas do Contrato de Gestão
Prestação de contas encaminhada no modelo orientado pela Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação com tempestividade.
 
CG 4.2.1 – Manifestação dos Conselhos da Organização Social.
Não foi encaminhada qualquer manifestação do Conselho de O.S. até o presente momento.
 
 
CG 4.3.1 – Cumprimento de Cláusula Contratual.
Não se verificou violação às cláusulas contratuais em vigência.
 
CG 4.3.2 – Responsabilização e irregularidade pelos Órgãos de Controle.
Não se verificou violação às cláusulas contratuais que poderiam incidir em descumprimento e desconto sobre o recurso público a ser repassado
para a execução do contrato.
 
 
6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
6.1 RESUMOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
Das Receitas
O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$197.884,19 (cento e noventa e sete mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e dezenove
centavos) que é a 6ª parcela do Contrato de Gestão nº009/2019. Essa quantia consiste, conforme cronograma desembolso contido no termo
contratual, a despesa de custeio para o 6º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do período anterior na
quantia de R$207.768,90 (duzentos e sete mil e setecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), o saldo da aplicação do recurso com
rendimento bruto negativo de R$22,00 (vinte e dois reais). Tais valores resultam no total de R$405.020,65 (quatrocentos e cinco mil e vinte reais e
sessenta e cinco centavos) que corresponde à receita operacional do período.
 
Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença positiva de R$41,43 (quarenta e um reais e quarenta e três centavos)
sem prejuízo do saldo final do período em questão.
 
 
Das Despesas
Segundo apresentado, tabela 03, relacionado à despesa incorrida com pessoal, no período, o valor total foi de R$102.044,13 (cento e dois mil e
quarenta e quatro reais e treze centavos), este saldo está dentro do limite de gasto programado de R$123.544,19 (cento e vinte e três mil e
quinhentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos) e previsto na proposta de trabalho da Organização Social IDSB. Além disso,
comporta-se dentro do limite de 65% do valor total da receita disponível para o trimestre, que é de R$128.624,72 (cento e vinte e oito mil e
seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos).
 
A Contratada relata que no trimestre efetivou regularmente o pagamento da remuneração e das obrigações trabalhistas, assim como das férias de
colaboradores do CESOL. E menciona que houve a contratação de um agente de comercialização territorial. Cabe encaminhar informações sobre
processo seletivo e contratação na prestação de contas. Na tabela 03 constam os saldos das contas pertencentes à rubrica Despesa de Pessoal,
onde se observa o saldo acima do esperado para a conta “Encargos Sociais”. Esta constatação deu-se mediante comparativo do previsto com o
realizado, com base no quadro orçamentário da Proposta de Trabalho apresentado pela Organização Social.
As despesas incorridas com “Serviços de Terceiros” excede o previsto, mas a rubrica “Despesas Gerais”, conforme tabela 03, mantém-se dentro
do limite esperado para o trimestre. E diante do exposto, a Contratada justifica através dos lançamentos financeiros, que realizou atividades, em
sua maioria voltada ao cumprimento dos indicadores, “assistência técnica”, “assessoria na gestão dos contratos”, “assessoria contábil, RH e
prestação e contas”, “entrega de cestas básicas”, “manutenção das instalações do CESOL”, “compra de máscaras”, “serviços de comunicação”,
“atividades de acompanhamento e gestão”, “elaboração de tabelas nutricionais e fichas técnicas”, “contratação para executar as atividades de
realização de eventos e promoção da economia solidária” e “serviço de consultoria e mentoria”. Para mais, consta registro de pagamento de
Imposto de renda (IRRF) sobre aplicação de recurso na conta “Tributos”, esses foram apurados no extrato bancário da conta aplicação
apresentado pela Contratada. E também registro de saldo na conta “Despesas com manutenção” devido à preservação do site do CESOL.
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Em síntese, o total de gasto no período foi de R$213.326,06 (duzentos e treze mil e trezentos e vinte e seis reais e seis centavos), que se
comporta acima do total de saídas de recursos previsto para o trimestre. Vale destacar que está adicionado a receita disponível do trimestre o
saldo remanescente do 5º trimestre, por sua vez supri o sobressalente do total das despesas. Também, a comissão declara que diante da análise
financeira do referido trimestre, a Contratada foi solicitada a apresentar justificativas em decorrência do saldo excedente de conta, lançamentos
financeiros, assim como realizar retificações nos demonstrativos: analítico e sintético, orientação diante de pagamentos com atraso e incidência
de juros e multas, por intermédio da ferramenta e-mail, especialmente, para os achados de teor financeiro.
 
 
7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
Considerando a condição específica de distanciamento social, a Contratada manteve a pesquisa de satisfação por meio de questionário virtual
(tipo Googleforms), assim como ocorreu no trimestre anterior. A Contratada informa que em função da distribuição das cestas, não conseguiu
mobilizar quantitativo suficiente de empreendimentos para a sondagem e somente 6 empreendimentos encaminharam devolutivas. A Contratada
relata que é possível que alguns empreendimentos não queiram responder a um mesmo questionário todos os trimestres, o que sinaliza a
necessidade de revisar periodicamente o instrumento para que ele supere possível rejeição por parte dos públicos. Os resultados foram tabulados
em gráficos constantes no relatório físico e encaminhado via CD-rom. 
 
Quanto à pesquisa: os questionários buscam captar a recepção dos representantes dos grupos a partir de perguntas fechadas que direcionam
respostas enquadráveis em critérios previamente definidos – sim e não, além de péssimo, regular, bom, muito bom, excelente. São perguntas
estruturadas, sem margem para a dissecação da percepção do(a) beneficiário(a). Os resultados apresentam-se majoritariamente favoráveis à
atuação hoje realizada pelo Cesol.
 
Por se tratar de amostra diminuta de respondentes, menos de 5% do universo, o instrumento não é representativo o suficiente para avaliar a
prestação do serviço ofertado pelo Cesol.
 
Outras vias de registro opinativo, como a Ouvidoria Geral do Estado da Bahia, não foram elencadas.
 
 
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 registro de manifestação de órgão de controle, acerca do Contrato de Gestão em pauta, até o presente momento.
 
 
10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
Importante salientar que a Organização Social acostou à prestação de contas o Relatório da Coordenadora de Articulação Institucional, conforme
versa cláusula contratual.
 
 
11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS
Não há aplicação de descontos para o trimestre vigente.
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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:
 
O respeito a todas as cláusulas dos contratos de gestão, isto, inclusive, atentar-se para Resolução nº 120, de 29/08/2019 do TCE/BA, visto ser um
documento norteador e obrigatório para execução dos contratos de gestão no Estado da Bahia, assim como as demais normas que versam sobre
o Programa de Organizações Sociais no Estado da Bahia.
 
Observação ao cumprimento dos componentes finalísticos e de gestão, notadamente, pontualidade na entrega dos relatórios trimestrais de
prestação de contas e revisão de conteúdo para que se evitem erros materiais e carências documentais.
 
Juntada, preferencialmente na via digital, CD-ROM, de todos os documentos comprobatórios do cumprimento das metas pactuadas, como
pesquisas de satisfação, relatório de faturamento, fotografias, termos de adesão, listas de presença (oficinas/eventos), extrato CADCidadão,
comprovantes de quitação de despesas com água, energia elétrica, telefone, bem como os seguintes documentos: comprovantes de recolhimento
dos encargos sociais (INSS, FGTS e PIS) e tudo o mais que se fizer imprescindível à verificação da execução.
 
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.
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Em hipótese de alteração do Plano de Trabalho, informar oficialmente à Superintendência de Economia Solidária – SETRE, para verificação da
consonância com o objeto do Contrato, cláusulas pactuadas e edital.
 
Nos termos do Contrato pactuado, publicar, em meios eletrônicos de comunicação, a exemplo do sítio oficial da entidade, regulamentos próprios,
aprovados pelo seu Conselho Deliberativo, contendo regras de recrutamento e seleção de pessoal e procedimentos a serem adotados na
aquisição de bens, contratações de obras e serviços e na manutenção dos bens permitidos pelo Estado ou adquiridos em virtude do Contrato.
 
Há que se observar o gerenciamento do serviço da assistência e qualificar o tipo de intervenção, buscando viabilizar condições favoráveis ao
ganho substantivo de atuação junto aos empreendimentos; garantir a manutenção do quadro de recursos humanos compatíveis ao objeto do
contrato, assegurando a frequência, pontualidade e boa conduta profissional, obedecendo às normas trabalhistas; responder pelas obrigações,
despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor, relativos aos empregados contratados
para a execução dos serviços; efetuar o pagamento de taxas e impostos; movimentar os recursos financeiros transferidos pelo Estado da Bahia
em acordo com as modalidades pactuadas.
 
O acompanhamento dos empreendimentos pelo Cesol e do contrato pela Organização Social e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação há
de lidar com as oportunidades e os desafios desencadeados pelos efeitos do Coronavirus no território nacional e baiano, especificamente.
Importante verificar como os empreendimentos recepcionam este período e as condições de se manter adequadamente (coesão grupal, volume
de vendas, estoque, aquisição de insumos etc.), considerando as mudanças de variáveis dos mais diversos campos da vida em sociedade.
 
Essas recomendações não dispensam outras que surjam ao longo da execução do contrato de gestão e devem ser acompanhadas
trimestralmente para verificação do aperfeiçoamento da gestão.
 
 
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 houve cumprimento dos componentes do contrato de gestão previstos para o
trimestre pela Organização Social. Isto posto, exaramos o presente parecer com recomendação de aprovação desta prestação de contas.
 
Estando de acordo com os achados, recomendações e conclusões da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão, a
Superintendência subscreve 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.
 

Documento assinado eletronicamente por Silvia Maria Bahia Mar�ns, Coordenador II, em 28/12/2020, às 00:43, 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 Juciele de Jesus Santana, Coordenador III, em 28/12/2020, às 11:50, 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 29/12/2020, às 10:43, 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 04/01/2021, às 11:41, 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 Alan Valadares Meira, Coordenador II, em 04/01/2021, às 19:37, 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.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Santos Ferreira, Assessor Administra�vo, em 04/01/2021, às 19:49, 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 Albene Diciula Piau Vasconcelos, Coordenador II, em 04/01/2021, às 20:49, 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 Maíra Santana Vida, Técnico Nível Superior, em 07/01/2021, às 12:34, 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 Milton Barbosa de Almeida Filho, Superintendente, em 11/01/2021, às 09:23, 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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