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

RELATÓRIO 

 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 010/2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS GRUPOS SOLIDÁRIOS DE GERAÇÃO DE RENDA - ARESOL
UNIDADE PUBLICIZADA: CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, NO TERRITÓRIO PIEMONTE NORTE DE ITAPICURU E
MUNICÍPIOS DE MONTE SANTO, CANSANÇÃO, ITIÚBA E NORDESTINA.
 
 
 
8º RELATÓRIO TÉCNICO
PERÍODO 19/02/2021 a 19/05/2021
MODALIDADE A (MANUTENÇÃO) - LOTE 08
 
 
1. INTRODUÇÃO
 
O presente Relatório, referente ao período de 19/02/2021 a 19/05/2021, 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. 010/2019, celebrado entre a Associação Regional dos Grupos Solidários de Geração de Renda – Aresol e esta
Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária - CESOL, com atuação no território Piemonte Norte do
Itapicuru e seguintes municípios: Monte Santo, Cansanção, Itiúba e Nordestina, atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº
8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.
 
A apresentação do relatório é importante para a administração estadual verificar o andamento da execução do contrato. As metas
pactuadas e os serviços previstos estão relacionados ao oitavo 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 036/2021, de 15 de julho de
2021 e publicada no DOE de 16 de  julho de 2021 para designar os seguintes membros: Efson Batista Lima, Agnaldo Souza de Santana,
Albene Dicíula Piau Vasconcelos, Alice Oliveira Barreto de Souza, Ana Paula Santos Ferreira, Edjane Santana de Oliveira, Eva Patrícia
Bandeira de Mello, Jadson Santana da Luz, Juciele de Jesus Santana, Milena Soares dos Santos, Rosana Lemos da Silva e Silvia Maria
Bahia Martins. As Portarias 118/2019, 114/2019, 111/2019 e 065/2019 expedidas pelo Secretário da SETRE, foram revogadas.
 
2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO
 
O Centro Público de Economia Solidária – CESOL, situado à Rua Hélcio Cardoso de Matos, 75, Centro, na sede do Município de Monte
Santo – BA, consiste em ofertar serviço de Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários e a Redes de
Economia Solidária e Comércio Justo e Solidário, com vistas a incluir, socioprodutivamente, por meio do trabalho decente, pessoas com
capacidade laboral através dos empreendimentos de economia solidária.
 
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 executadas 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 11
pessoas, contratadas em regime celetista assim distribuído: 01 coordenador geral, 01 coordenador administrativo, 01 coordenador de
articulação, 01 auxiliar administrativo, 06 agentes socioprodutivos e 01 agente de vendas. Todos, exceto alguns agentes socioprodutivos
e coordenador administrativo, trabalham 40h semanais.
 
A capacidade operacional de atendimento prevista no Contrato de Gestão dá-se de forma progressiva e cumulativa, distribuída em
componentes de execução, sendo que, 128 empreendimentos devem passar por processos de agregação de valor, inserção de produtos
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nos mercados convencionais, nos espaços solidários e lojas fomentadas, bem como integração em redes de colaboração solidária. Entre
o quinto e o oitavo trimestre o contrato alcança seu ápice de atendimento com o total de 128 empreendimentos inseridos na carteira ativa
do Cesol. 
 
3. GESTÃO DO CONTRATO 
 
O Contrato de Gestão nº. 010/2019, com vigência a partir de 20/05/2019 e 20/05/2021, 24 meses, com valor global de R$ 1.600.000,00
(um milhão e seiscentos mil reais), tem por objeto a gerência do Serviço de Assistência Técnica a Empreendimentos Associativos
Populares e Solidários, prestado no Centro Público de Economia Solidária, implantado no Território Piemonte Norte do Itapicuru e
seguintes municípios: Monte Santo, Cansanção, Itiúba e Nordestina, do Estado da Bahia, em conformidade com as especificações e
obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada
pela Contratada, Organização Social Associação Regional dos Grupos Solidários de Geração de Renda - Aresol, 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 24/05/2020 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 2020 2020 30/01/21

 
O Contrato de Gestão foi assinado entre as partes em 20/05/2019, e o pagamento da primeira parcela paga a Organização Social para
fins de execução somente em 30/05/2019, em virtude dos processos internos. Por esse motivo, com o fito de não incorrer em prejuízos
ao objeto da execução, tampouco onerar injustamente a Contratada, a SETRE está adotando as providências para aditar o contrato de
gestão e definir a data do pagamento da primeira parcela do contrato de gestão como início da vigência. Daí a assunção da data de 30
de maio de 2019 – pagamento efetivo – como termo inicial da execução e 28 de agosto de 2019 como termo final do primeiro trimestre
da execução, visando totalizar um trimestre de execução e ser possível a mensuração das metas no período de um trimestre. Destaca-
se que o próprio Tribunal de Contas do Estado adotou essa orientação na Resolução nº 120, de 29/08/2019, que dispõe sobre normas e
procedimentos para o controle externo de Contratos de Gestão celebrados entre o Poder Público e as Organizações Sociais. Por isso,
tanto o Relatório de Prestação de Contas da OS quanto o Relatório Técnico levam em consideração a data do pagamento efetivado pela
SETRE. 
 
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.
 
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; movimentou os recursos financeiros transferidos pelo Estado da
Bahia em acordo com as modalidades pactuadas.
 
Por tudo quanto exposto, registramos que os entendimentos adotados neste contrato de gestão subsidiarão a avaliação dos outros
contratos de gestão. 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.
 
4.1 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 010/2019
 
Este relatório referente ao oitavo trimestre trata-se do último relatório de prestação de contas da execução do Contrato de Gestão nº.
010/2019, celebrado entre a Associação Regional dos Grupos Solidários de Geração de Renda – Aresol e esta Secretaria para o
gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária - Cesol no Território de Identidade Piemonte Norte do Itapicuru e municípios:
Monte Santo, Cansanção, Itiúba e Nordestina. Este contrato de gestão decorreu do Edital de Seleção Pública 006/2018 atendendo ao
disposto no art. 27 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais com vigência de dois
anos, com assinatura entre as partes no dia 20/05/2019. 
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Diante do exposto, e para a continuidade da prestação do serviço público, a Entidade formulou pedido da renovação por meio de ofício
enviado, conforme doc. 00029839031 no processo em tramitação de nº 021.2131.2021.0000994-71 no SEI, a Comissão de
Monitoramento, Acompanhamento e Avaliação sugere a renovação do contrato de gestão 010/2019, pelo prazo de mais 03 anos
totalizando 05 anos de duração, com acréscimo de valor relativo ao terceiro ano com base na média de gasto anual e com os
indicadores propostos, conforme Quadro de Indicadores.
 
4.2 REFLEXOS DA PANDEMIA (COVID-19) NO TOCANTE À ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PELO CENTRO PÚBLICO
 
No que tange aos trabalhos executados pelo Centro Público no Território Piemonte Norte de Itapicuru e municípios de Monte Santo,
Cansanção, Itiúba e Nordestina, no atual momento de pandemia, deparam-se com algumas resistências por conta do distanciamento
social, obediência a Organização Mundial de Saúde, aos decretos estaduais e municiais, assim como, a resistência das famílias e
membros dos empreendimentos em receber visitas neste período. Tudo isto, face ao aumento do número de casos nos municípios de
atuação deste Centro Público inviabilizando quase que totalmente a possibilidade de visita aos empreendimentos assistidos.
 
Devido ao contexto atual de continuidade da pandemia, durante o período de análise do relatório de Prestação de Contas, trabalharam
auxiliando, sobretudo na comunicação para atender necessidades básicas e garantir o processo de produção e comercialização dentro
dos limites contextuais. A equipe técnica do Cesol desenvolveu, nesse período, junto com os empreendimentos, alternativas para que os
mesmos mantivessem o processo de comercialização assegurado, principalmente em iniciativas que desenvolvem atividades produtivas
na área alimentícia. Algumas ações trabalhadas foram indispensáveis, no intuito de garantir o acesso ao mercado, a exemplo do
melhoramento de rótulos, embalagens e criação de cards de divulgação, estas, já demandadas pelos empreendimentos a bastante
tempo.
 
Desse modo o Cesol se consolida como um instrumento fundamental para garantir o acesso e interlocução com os grupos produtivos e
solidários, além de ser aporte para construção dos processos necessários à comunicação, informação, comercialização através da
dinâmica virtual necessária neste período.
 
Ressalta que, ainda sob efeito da pandemia, a difícil situação da economia do país tem interferido substancialmente na realidade dos
empreendimentos de economia solidária, tal interferência resulta em maior dificuldade para a produção devido ao aumento de preços de
insumos e matéria prima, como na redução do mercado consumidor. Dessa forma, mesmo avançando no processo de exposição e
divulgação dos seus produtos, isso não representa um aumento considerável de vendas. Assim, o acesso ao mercado tanto
convencional como nas lojas fomentadas e apoiadas pelo CESOL tem sido realizado com maior ênfase a fim de garantir que os produtos
da economia solidária estejam presentes e visíveis a um número cada vez maior de pessoas. Nesse intuito, tem sido mantido o acesso
dos produtos na plataforma Google Meu Negócio, nas redes sociais – Facebook, Instagram, Whatsapp e da plataforma virtual Escoar.
 
5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
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*Não se aplica para o trimestre.
 
5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
 
As metas aqui analisadas neste Relatório de Prestação de Contas estão associadas ao cumprimento das metas relacionadas ao 8º
Relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão. Estas metas e indicadores consistem na execução das seguintes ações
delineadas:
 
COMPONENTE FINALÍSTICO – CF
 
CF. 3 – Prestar assistência técnica para comercialização de produtos dos empreendimentos atendidos pelo Cesol
 
CF. 3.1.1 – Empreendimentos com produtos inseridos em mercados convencionais
 
O Cesol vem buscando estratégias para garantir uma produção e comercialização viável, tudo isso, considerando as exigências dos
consumidores face ao período e realidade dos empreendimentos. Ao longo da execução, ampliou a capacidade de comercialização dos
empreendimentos por novos mercados consumidores para os produtos dos grupos atendidos.
 
Atualmente, vem apostando também nos produtos derivados dos empreendimentos de caprinos, pois considera desafiadora, seja pelas
questões relacionadas à vigilância sanitária por ser uma produção artesanal, seja por falta de mercado consumidor. Como ação, durante
o trimestre, o Centro Público realizou junto aos empreendimentos familiares de produção de leite de cabra, os investimentos através da
implantação do Fundo Rotativo Solidário apoiando 02 empreendimentos. Os investimentos foram realizados no sentido de melhorar o
potencial genético e a capacidade produtiva dos agricultores familiares envolvidos com a criação de cabras de leite.
 
O Cesol, por meio dos agentes de vendas, vem garantindo diálogo com os mercados convencionais já parceiros para a exposição,
experimentação e comercialização dos produtos como propagadores da proposta de produção e comercialização associada à geração
de renda para famílias e jovens da região. Apesar dos empecilhos, tem possibilitado nesse período critico de pandemia, a abrangência
de novos locais de comercialização viabilizado por meio de plataformas online com utilização de instrumentos de comunicação para
acessar o público, quais sejam: rádios, panfletos, whatsapp, telefone celular e atendimento presencial, páginas em redes sociais
entregas delivery. Ressalta que, ainda no oitavo trimestre, considera desafiador o processo de produção e comercialização por conta da
pandemia e que a retomada está sendo possibilitada a partir das estratégias utilizadas pelos empreendimentos com apoio do Cesol,
assim como, em função da redução dos casos de COVID-19 na região. As Redes sociais do Cesol, as lojas Monte Sabores (Espaço
Solidário) e as vendas institucionais através do PAA e PNAE também contribuíram com este processo.
 
Diante de toda situação pandêmica, a comercialização está sendo feita em vinte e um espaços de nove diferentes municípios, além dos
espaços de comercialização do Monte Sabores e das Centrais de Cooperativa. Foi comercializado nesses espaços no trimestre em
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questão, o total de 105.000,00 (cento e cinco mil reais) de produtos oriundos dos empreendimentos.
 
A Contratada apresentou os empreendimentos inseridos nos mercados convencionais que integram sua carteira ativa e recebem
assistência técnica do Cesol, os quais acumulam um total de 128 empreendimentos. Apresenta em mídia (CD-ROM), anexo ao relatório
de prestação de contas, o portfólio com fotos dos produtos nos locais de vendas, assim como, tabela contendo nome do grupo, produto e
endereço dos locais de vendas.
 
CF. 3.2.1 – Empreendimentos com no mínimo 02 aspectos do produto melhorado
 
A Contratada deu continuidade à melhoria de 02 aspectos dos produtos de 128 empreendimentos de acordo com os critérios exigidos
em Edital.
 
Neste trimestre, assim como nos anteriores, as mais requeridas são para o melhoramento do rótulo e/ou embalagem a fim de
potencializar as oportunidades de acesso ao mercado. Tais alterações possibilitam melhor aparência aos produtos nos aspectos de
design, acesso as informações nutricionais, acréscimo de código de barras e selo atualizado da agricultura familiar. Durante o trimestre,
além dos 128 empreendimentos já com suas alterações realizadas, doze, solicitaram atualizações em rótulos e embalagens.
 
Para a Contratada, a meta em questão, garante que o processo participativo dos grupos de economia solidária atua também diretamente
nos processos de melhoramentos necessários dos seus produtos. Essa participação garante a inserção de elementos relacionados aos
aspectos sociais e culturais que estão associados à atividade produtiva presentes nas melhorias realizadas. Os rótulos e suas
informações tem sido desenvolvidos principalmente nos produtos oriundos dos empreendimentos das cadeias produtivas de
beneficiamento do licuri, da fécula, do leite de cabra, de frutas e artesanatos diversos. Algumas dessas produções contemplaram mais
de um empreendimento, considerando a padronização dos produtos para garantir melhor controle sanitário e demais registros
necessários para expansão comercial com comercialização em rede.
 
A Contratada apresentou em mídia (CD-ROM), anexo ao relatório de prestação de contas, o portfólio com fotos dos produtos
melhorados, modo antes e depois, descrição da melhoria de cada produto e demais informações sistematizadas na ficha técnica.
 
CF. 3.3.2 – Peça de comunicação e propaganda desenvolvida e veiculada
 
Para trimestre em questão, utilizou como estratégia de comunicação e divulgação das suas ações, diversas peças de comunicação,
principalmente cards veiculados nas redes sociais à respeito do site da Aresol, página da Rede Monte Sabores, página do Cesol,
Instagram e Whatsapp. Relata que os cards foram produzidos acompanhados de textos complementares com objetivo de apresentar,
para o público que ainda não conhece o Centro Público e a Economia Solidária.
 
A Contratada destacou seis peças de comunicação desenvolvidas como forma de cumprimento da meta: cards de divulgação dos
produtos dos empreendimentos, suas atividades produtivas e seu modo de organização, tudo isso, dando ênfase ao acompanhamento
desenvolvido pelo Cesol.
 
Dentre as peças desenvolvidas, destacaram os cards: promocional de vendas online, das atividades de comercialização dos
empreendimentos, da atuação da equipe técnica em campo, atividades de capacitação dos empreendimentos e dos investimentos
realizados através do Fundo Rotativo Solidário.
 

Relata que para o período, também foram produzidos 4 spots comerciais que estão sendo veiculados em rádios locais dos municípios de
Monte Santo e Itiúba. Todo o material apresentado encontra-se disponibilizado nas páginas das redes sociais da Contratada.
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CF 4 – Prestar assistência técnica para aumentar a capacidade de integração, cooperação e intercooperação dos
empreendimentos atendidos pelo Cesol
 
CF 4.1.1 – Empreendimentos inseridos em redes de comercialização
 
No atual momento de crise social e econômica agravada pela pandemia o Cesol tem buscado alternativas coletivas e sustentáveis para
solucionar algumas dificuldades enfrentadas na comercialização, levando em consideração a atuação dos empreendimentos em rede.
Esta atuação tem como parceiros a Coopersabor e a Monte Sabores, pois são estas que garantem a efetivação do processo produtivo e
comercial dos empreendimentos, principalmente na articulação e logística para compra de matéria-prima e transporte de insumos. A
equipe do Cesol manteve a parceria e atua junto aos grupos, planejando a produção a partir da demanda solicitada por clientes e
entidades parceiras, além de incentivar os mesmos nos processos de discussão e tomadas de decisão.
 
Todos os grupos acompanhados/assessorados pelo Cesol foram na sua maioria inseridos na Rede Coopersabor pois, a mesma é
responsável pelos processos que envolvem a logística da produção e dos produtos, a aquisição de insumos e matéria-prima, além de
viabilizar os processos contábeis e legais como emissão de notas fiscais, ou seja, tudo que envolve a comercialização em rede.
 
A Contratada apresentou em mídia (CD-ROM), anexo ao relatório de prestação de contas, a relação dos 128 empreendimentos que
aderiram à rede de comercialização Coopersabor, assim como, comprovações via cartas de adesão assinadas pelos representantes dos
empreendimentos.
 
4.3.1 – Constituição de Fundos Rotativo Solidário criado com participação dos EES atendidos pelo CESOL
 
Durante o oitavo trimestre, a equipe do Cesol, concluiu a implantação de investimentos previstos para os 24 meses do contrato em
vigência através dos Fundos Rotativos Solidários (FRS) a 07 empreendimentos acompanhados. Relata que, com os recursos investidos,
tornou-se possível aperfeiçoar as unidades de beneficiamento de tapioca e frutas, aumentar a produção de leite através da compra de
matrizes caprinas geneticamente melhoradas com aptidão leiteira com raças adaptadas ao clima de nossa região e comprar matéria-
prima para produção de derivados, como o licuri, principal matéria-prima para a cerveja, o azeite, o biscoito e as balas, produtos
desenvolvidos pelos EES com grande aceitabilidade no mercado.
 
A implantação do recurso foi avaliado como positivo pela equipe técnica, onde os empreendimentos e os técnicos responsáveis
participaram de forma efetiva dos processos de discussão, construção do projeto junto aos empreendimentos, organização dos
documentos necessários, processo licitatório, compras e implantação nas comunidades, com apoio e participação ativa do comitê gestor
da Aresol.
 
Abaixo, o resumo dos projetos fomentados pelo Cesol:
 

Relata que, o projeto de um oitavo empreendimento está em processo de construção para ser implantado e que houve atraso devido à
pandemia e a necessidade de estudo mais detalhado sobre a atividade produtiva e a construção coletiva do mesmo.
 
Desta maneira, houve cumprimento de cláusula contratual atinente à meta de constituição de fundo rotativo solidário pela Contratada.
 
CF 4.4.1 – Número de empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia
Solidária
 
O Cesol vem mantendo a manutenção de produtos inseridos nos espaços coletivos de vendas Monte Sabores que é articulada por
diversos grupos produtivos solidários. Este conta com dois espaços físicos de comercialização: Monte Santo e Itiúba, locais responsáveis
pela comercialização coletiva.
 
Essa rede é um instrumento de comercialização que tem como personalidade jurídica, a COOPERSABOR, da qual fazem parte,
aproximadamente, cento e trinta empreendimentos, sendo sua maioria, assistidos pelo CESOL. O Monte Sabores, como espaço de
economia solidária apoiado pelo centro público, segue o princípio da autogestão, e orienta os processos de tomada de decisão através
de diálogo constantes entre os grupos produtivos.
 
A Rede Monte Sabores tornou-se a principal referência de comercialização dos produtos dos empreendimentos econômicos solidários no
território, com crescente potencial, principalmente, a inserção da produção dos grupos em entidades parceiras. Essa rede, como espaço
de comercialização tem ganhado abrangência através do uso de redes sociais, como Facebook, Whatsapp e Instagram. A nível local tem
sido o telefone, Whatsapp os instrumentos utilizados com maior frequência no processo de compras e consultas sobre os produtos.
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A Coopersabor intermedia o processo de comercialização dos grupos produtivos para o Monte Sabores e é responsável pelos processos
legais referentes à emissão de notas e/ou eventos necessários à comercialização. No atual trimestre, em média, o Monte Sabores
comercializou o valor de R$ 105.0000,00 (cento e cinco mil reais) em produtos oriundos dos grupos e de agricultores familiares.
 
A Contratada apresentou como comprovação a relação dos 128 empreendimentos que foram inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas
pelo Cesol, assim como, documento (recibo de vendas) das atividades comerciais na Rede Monte Sabores. Mantém-se como sugestão
que para melhor atendimento deste Indicador, de modo a possibilitar a aferição de sua execução, a imprescindibilidade de apresentação
textual do faturamento do EES com indicativo do valor agregado/incremento de receita advindo da comercialização dos produtos.
 
CF 4.5.1 –   Eventos de estímulo ao consumo responsável.
 
O Cesol promoveu um evento no dia 09 de abril de 2021 às 16h sobre Consumo Consciente, intitulado "Bate Papo Consciente”,
transmitida por meio de plataforma virtual do YouTube da Organização Social Aresol. Esta atividade contou com a participação do
Teólogo e Professor Leonardo Boff, com o agricultor experimentador agroecológico Sr. José Elias, com o religioso de atuação histórica
em questões relacionadas ao meio ambiente o Padre Luis Tonetto e do Superintendente de Economia Solidária Milton Barbosa.
 
O evento versou sobre as reflexões do conceito de sustentabilidade e a necessidade de adoção de práticas do consumo consciente e
responsável. Teve uma grande repercussão regional, assistidas por cerca de 400 pessoas online interagindo virtualmente e com
aproximadamente 3.000 visualizações até o momento.
 

 
CF 5 – Monitorar a assistência técnica socioprodutiva
 
CF 5.1.1 – Percentual de empreendimentos com informações atualizadas
 
Foram cadastrados e atualizados 128 (cento e vinte e oito) grupos produtivos solidários que estão sendo acompanhados e integram a
carteira ativa do Cesol, cumprindo 100% da meta em questão. A Contratada apresentou em mídia (CD-ROM) tabela com sistematização
das informações dos empreendimentos atualizada, contendo o município, comunidade e nome do grupo.
 
CF 5.2.1 – Percentual de famílias com informações atualizadas
 
Consta com informações atualizadas as famílias que integram os 128 grupos produtivos solidários acompanhados pelo Cesol. A
Contratada apresentou em mídia (CD-ROM), planilha de beneficiários atualizada com sistematização das informações, contendo o
município, comunidade, endereço, nome do grupo e dos beneficiários, telefone, CPF, ocupação e quantidade de membros da família.
 
Atividades de apoio a comercialização
 
A Contratada no intuito de dar suporte aos grupos produtivos apoiados pelo Centro Público na comercialização realizou algumas
atividades ao longo do trimestre, quais sejam:
 

Reunião Monte Sabores de Itiúba;
Reinauguração de Loja Tecendo Sabores;
Retomada das vendas em Senhor do Bonfim;
Retomada da comercialização virtual;
Apoio às vendas Institucionais.

 
Outras Atividades
 

Coleta de material audiovisual;
Visitas Técnicas;
Visita técnica laticínio Bela Conquista;
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Assembleia Aresol;
Construção de parcerias com a UFRB;
Reunião com a coordenação da Aresol para avaliação do Cesol e monitoramento dos projetos apoiados pelo Fundo
Rotativo Solidário;
Rede ECOSOL BA;
Grupo de Trabalho;
Seminário Estadual de Finanças Solidárias;
Encontro Estadual de Finanças Solidárias;
Reunião para discussão sobre a proposta de investimento do fundo rotativo solidário fomentado pelo Cesol na
comunidade de Salgado;
Acompanhamento da aquisição de animais para implantação dos fundos rotativos fomentados pelo Cesol das
comunidades de Salgado e Muquém;
Acompanhamento da implantação do fundo rotativo fomentados pelo Cesol da comunidade de Três Ladeiras;
Visita técnica ao empreendimento doce de ovos delícia;
Logística de comercialização;
Oficina de Formação: Planos Plurianuais e a Municipalização das Políticas Públicas de Economia Solidária.

 
COMPONENTE DE GESTÃO – CG
 
CG 1– Gestão Administrativa Financeira
 
CG1.1.1 – Conformidade das despesas efetuadas pela OS.
 
As despesas foram efetivadas em conformidade com o Plano de Trabalho.
 
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
 
As aquisições seguiram as disposições do Regulamento de Compras conforme prever o contrato de gestão.
 
CG 3 – Gestão de Pessoal
 
CG 3.1.1 – Aplicação de regulamento de seleção e contratação de pessoal
 
As contratações seguem estritamente o regulamento de seleção de pessoal, através de processo seletivo, publicado no site da
Organização Social e publicado em diversos locais de acesso público.
 
CG 3.1.2 – Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali quantitativos exigidos
 
O pessoal contratado pela Aresol atendeu aos requisitos previstos. A seleção, feita por edital publicado, previu equipe qualificada com
experiência em economia solidária, especialmente no que diz respeito à assessoria técnica, com profissionais de nível médio e nível
superior.
 
CG 3.1.3 – Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido.
 
A previsão no plano de trabalho era para 09 pessoas, no entanto, foram contratadas até o presente momento 11 pessoas. Na planilha
com dados de dimensionamento de pessoal consta: 01 coordenador geral (40h), 01 coordenador administrativo (20h), 01 Coordenador
de Articulação, 01 agente de vendas (40h), 01 auxiliar administrativo (40h) e 06 agentes socioprodutivo (03 técnicos com 20h e 03
técnicos com 40h semanais).
 
Para manter no quadro de funcionários um número acima do informado no Plano de Trabalho, a Contratada justifica que foi em torno de
melhor equacionar o quadro de pessoal para campo. Este não causa nenhum prejuízo ao Contrato, pois 04 pessoas são contratadas
com 20h semanais. Todos são contratados via CLT para o desempenho das atividades do Cesol.
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CG 4 – Gestão do Controle
 
CG 4.1.1 – Prestação de Contas do Contrato de Gestão
 
A entidade seguiu o modelo orientado pela Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, a prestação de contas se
mostrou dentro dos parâmetros exigidos, isto é, realizando-se dentro do prazo estabelecido e de forma satisfatória.
 
CG 4.2.1 – Manifestação dos Conselhos da Organização Social.
 
Não houve registro de nenhuma manifestação.
 
CG 4.3.1 – Cumprimento de Cláusula Contratual.               
 
Não houve constatado descumprimento das cláusulas contratuais em vigência.
 
CG 4.3.2 – Responsabilização e irregularidade pelos Órgãos de Controle.
 
Não houve registrado manifestação de órgão de controle, acerca do Contrato de Gestão em pauta, até o presente momento.
 
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: OS PRAZOS TRIMESTRAIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº010/2019 É DELIBERADO A PARTIR DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, DATADA EM 30/05/2019 CONFORME
NOB (NOTA DE ORDEM BANCÁRIA).

 

 
6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
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NOTA 1 – NOS ITENS 1.1.1 E 1.1.2, RECEITAS RECEBIDAS, O SOMATÓRIO CORRESPONDE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE GESTÃO, RECURSO DESTINADO A DESPESA DE CUSTEIO E DE INVESTIMENTO DO REFERIDO
TRIMESTRE;

NOTA 2 – NO ITEM 1.1.3, RECEITAS RECEBIDAS, A QUANTIA MENCIONADA CORRESPONDE AO SALDO REMANESCENTE DO PERÍODO ANTERIOR;

NOTA 3 – NO ITEM 1.2.1, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR APRESENTADO REFERE-SE A RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSO;

NOTA 4 – NO ITEM 1.2.2, RECEITAS RECEBIDAS, TRATA-SE ESTORNOS BANCÁRIOS DE PAGAMENTOS REALIZADOS;

NOTA 5 – NO ITEM 2.1.1, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO INFORMADO EXCEDE O PREVISTO DE ACORDO COM O QUADRO ORÇAMENTÁRIO DA PROPOSTA DE TRABALHO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS);

NOTA 6 – NO ITEM 2.2, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO DA RUBRICA EXCEDE O SALDO LIMITE PROGRAMADO PARA O TRIMESTRE COM BASE NO ORÇAMENTÁRIO DA OS;

NOTA 7 – NO ITEM 2.5, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO APRESENTADO REFERE-SE A IMPOSTO DE RENDA (IRRF) SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA;

NOTA 8 – NO ITEM 3.1, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO MENCIONADO DEMONSTRA MOVIMENTAÇÃO DO RECURSO DO FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO (FRS);

NOTA 9 – NA COLUNA, DESPESAS DO PERÍODO A PAGAR, O SALDO INFORMADO REFERE-SE AO RECURSO PROVISIONADO E COMPROMETIDO PARA O TRIMESTRE SUBSEQUENTE.

 

6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
Das Receitas
 
O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$208.749,79 (duzentos e oito mil e setecentos e quarenta e nove reais e setenta
e nove centavos) que diz respeito à 8ª parcela do Contrato de Gestão nº010/2019. Essa quantia consiste, conforme cronograma
desembolso contido no termo contratual, no recurso destinado as despesas de custeio e investimento do 8º trimestre. Além do valor
acima, a Contratada registra saldo remanescente do período anterior na quantia de R$278.063,17 (duzentos e setenta e oito mil e
sessenta e três reais e dezessete centavos) e o rendimento sobre aplicação de recurso no valor de R$1.312,53 (hum mil e trezentos e
doze reais e cinqüenta e três centavos). Tais valores resultam no somatório de R$489.633,99 (quatrocentos e oitenta e nove mil e
seiscentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos) que corresponde às receitas operacionais do período.
 
Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença positiva de R$60,00 (sessenta reais) 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$108.558,43 (cento e
oito mil e quinhentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e três centavos), este saldo é inferior ao limite de gasto programado de
R$113.040,30 (cento e treze mil e quarenta reais e trinta centavos) de acordo com a proposta de trabalho da Organização Social
ARESOL. Além disso, comporta-se dentro do limite de 65% do valor total da receita disponível para o trimestre, que é de R$119.437,36
(cento e dezenove mil e quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos).
 
A Contratada relata que no trimestre efetivou regularmente o pagamento da remuneração e das obrigações trabalhista dos
colaboradores do CESOL, inclusive de férias. Na tabela 03 constam os saldos das contas pertencentes à rubrica Despesa de Pessoal,
dessa forma vale sinalizar que o saldo da conta “Remuneração” excedeu o limite previsto para o trimestre. Esta constatação deu-se
mediante comparativo do previsto com o realizado, de acordo com o quadro orçamentário da proposta de trabalho apresentado pela
Organização Social (OS).
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O saldo das despesas incorridas com “Serviços de Terceiros” manteve-se dentro do previsto, mas o contrário ocorreu com o saldo da
rubrica “Despesas Gerais”, pois o saldo excedeu o limite esperado para o trimestre. De acordo com os registros da Contratada, em
especial os lançamentos financeiros, a lista das atividades realizadas consiste em “visitas técnicas aos EES”, “assistências técnicas aos
EES”, “contratação de serviços gráficos”, “palestra consumo e sustentabilidade”, “entrega de cestas básicas”, “programa de aquisição de
alimentos (PAA) emergencial”, “coleta de materiais audiovisuais/ comunicação e marketing”, “reabertura de loja”, “estudo de viabilidade
econômica”, “compra de alimentos e distribuição atrás do programa de nacional de alimentação escolar (PNAE)” e “reunião de
acompanhamento e visita a espaço de comercialização”. Para mais, consta registro de pagamento de imposto de renda (IRRF) sobre
aplicação de recurso na conta “Tributos”, sendo esses apurados no extrato bancário da conta aplicação apresentado pela Contratada.
Lançamento na conta “Aquisição de Bens Permanentes”, que demonstra movimentação do Fundo Rotativo Solidário (FRS). Diante do
uso deste recurso, a Contratada presta contas através do envio de cópias, junto à prestação de contas, das atas de reunião, notas fiscais
das aquisições e os termos de recebimento dos empreendimentos de economia solidária (EES).
                                                                                           
Em síntese, o total de gasto no período foi de R$252.136,34 (duzentos e cinqüenta e dois mil e cento e trinta e seis reais e trinta e quatro
centavos), mas este saldo excede o total de saídas de recursos previsto para o trimestre. Vale destacar que o total da receita disponível
no trimestre, tabela 02, recobre o saldo sobressalente do total das despesas do período. Na tabela 03, coluna despesas do período a
pagar, consta valores referentes à remuneração, encargos sociais, benefícios e insumos de pessoal, serviços de terceiros e despesas
gerais, isto indica que uma parcela do recurso está comprometida e os desembolsos ocorrerão no trimestre subsequente.  Também, a
comissão de acompanhamento, monitoramento e avaliação, declara que diante da análise financeira do referido trimestre, a Contratada
foi solicitada a justificar saldo excedente de rubricas e a retificar lançamentos financeiros, por intermédio da ferramenta e-mail,
especialmente, para os achados de teor financeiro.

 

7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
 
Avaliaram a percepção dos grupos acerca da contribuição do Centro Público por meio de um questionário com questões fechadas e
abertas. O questionário baseou-se em questões nas quais foram avaliados os níveis de conhecimentos e habilidades dos técnicos, assim
como, relacionamento com os empreendimentos, os conhecimentos adquiridos e aspectos relacionados à comercialização e divulgação.
 
Durante o trimestre, a pesquisa de satisfação foi realizada durante visitas técnicas aos empreendimentos e/ou visita destes ao espaço de
comercialização Monte Sabores assim como na sede do Centro público. Os questionários utilizados foram elaborados de forma a
contemplar todo o trimestre sendo divididos em mês 01, mês 02 e mês 03.
 
No que diz respeito à pesquisa, o questionário buscou em suas questões, critérios que sistematizasse os dados e avaliasse o serviço
prestado pelo Cesol, onde o mesmo incorre desde muito ruim a excelente.  Os resultados, segundo informa a Contratada, apresentam-se
positivo, no que tange o trabalho desenvolvido pelo Cesol. No entanto detectou-se a necessidade de ampliar o acompanhamento técnico
aos empreendimentos e diante disto, foi realizado um planejamento em que atentava-se para a maior aproximação com os grupos na
busca de melhoria dos principais gargalos, considerando a condição específica de pandemia.
 
Durante o trimestre em questão, a resolutividade ocorreu dentro da realidade da pandemia, realizando atividades virtuais por meio de
aplicativos, no entanto, houve dificuldade na participação destas atividades por parte da maioria dos beneficiários, por não possuírem
domínio dos aplicativos, ou ainda, não terem Internet que os permitam participar. Outra estratégia adotada pelo Cesol durante esse
trimestre foi a realização de cursos para aperfeiçoamento e inovação de produtos.
 
Os resultados foram tabulados em gráficos e apresentado no relatório físico encaminhado via CD-ROM.
 
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 notificações dos órgãos 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.
 
11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS
 
Tendo em vista o cumprimento das metas por parte da Organização Social, não vislumbrou a aplicação de desconto.
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12. RECOMENDAÇÕES
 
As recomendações em tela visam o aperfeiçoamento da gestão por parte da organização social, assim como o
acompanhamento, monitoramento e avaliação por parte dos membros da Comissão:
 
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;
 
A Organização Social deve manter todos os documentos relacionados ao contrato de gestão, de forma organizada, para fins de
acompanhamento, monitoramento e avaliação assim como fiscalização dos órgãos de controle;
 
A Organização Social deve atentar-se para revisão textual, antes da entrega dos relatórios, principalmente no que diz respeito à
ortografia e formatação/diagramação;
 
Atentar a atualização e publicação 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;
 
Sugere que a contratada, no que tange a pesquisa de satisfação, apresente em ordem cronológica de aplicação, as planilhas
preenchidas pelos empreendimentos com dados necessários como: data, local e nome do evento que o questionário foi aplicado. Isto
tudo é necessário para dar veracidade ao documento;
 
Qualquer alteração no quadro de pessoal, a respeito de desligamento e/ou contratação, deverá ser informado oficialmente à Sesol para
garantir a manutenção do quadro de recursos humanos compatíveis ao objeto do Contrato;
 
Em hipótese de alteração do Plano de Trabalho deve informar oficialmente à Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo
– SETRE para verificação da consonância com o objeto do Contrato, cláusulas pactuada e edital;
 
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 com as ressalvas, sem prejuízo da Organização Social continuar prestando o serviço com qualidade e melhorando os aspectos
de gestão e da execução dos indicadores e metas.
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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, acolhendo as ressalvas e reiterando as recomendações, indicando o seu
encaminhamento ao Secretário Davidson de Magalhães Santos, ao Conselho Deliberativo da Associação Regional dos Grupos
Solidários de Geração de Renda – Aresol e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – CONGEOS.
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