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

RELATÓRIO TÉCNICO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: INSTITUTO DE GESTÃO E POLÍTICAS SOCIAIS
UNIDADE PUBLICIZADA: CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, NO TERRITÓRIO BAIXO SUL
 
9º RELATÓRIO TÉCNICO TRIMESTRAL
PERÍODO DE 26/02/2021 a 25/05/2021
 
1. INTRODUÇÃO
 
O presente relatório, referente ao período de 26/02/2021 a 25/05/2021, tem como objetivo analisar o cumprimento das cláusulas contratuais e das
metas pactuadas, bem como a economicidade quanto ao desenvolvimento das atividades referentes à execução do Contrato de Gestão nº.
002/2019, celebrado entre o Instituto de Gestão e Políticas Sociais e esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia
Solidária (CESOL), com atuação no Território Baixo Sul, atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que regulamenta o
Programa Estadual de Organizações Sociais.
 
A apresentação do relatório foi importante para a administração estadual verificar o andamento da execução do contrato. As metas pactuadas e
os serviços previstos estão relacionados ao novo 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 no Trevo de Cairú, BA-001, CEP 45.440-000, no Município de Nilo Peçanha/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 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.
 
A capacidade operacional de atendimento prevista no Contrato de Gestão dá-se de forma progressiva e cumulativa, distribuída em componentes
de execução, sendo que até o quinto trimestre, 32 empreendimentos deveriam passar por processos de agregação de valor, inserção de produtos
nos mercados convencionais e nos Espaços Solidários, bem como integração em redes de colaboração solidária. Sendo Assim, entre o quinto e o
oitavo trimestre o contrato alcançou seu ápice de atendimento com 128 empreendimentos inseridos na carteira ativa do CESOL. 
 
3. GESTÃO DO CONTRATO
 
O Contrato de Gestão nº. 002/2019, com vigência a partir do dia 06/02/2019 (data da assinatura sendo 24 meses de vigência) e valor global
previsto em R$ 1.599.497,20 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, quatro cetro e noventa e sete reais, e vinte 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 Baixo Sul, do Estado da Bahia, 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, Organização Social
Instituto de Gestão e Políticas Sociais. 
 
O referido contrato de gestão teve seu Primeiro Aditivo celebrado para prorrogar o prazo de vigência, correspondente ao período do atraso da
primeira parcela, por meio de processo administrativo próprio, assinado em 20/01/2021 e publicado no DOE em: 21/01/2021.
 
O Segundo Termo Aditivo, por sua vez, foi celebrado em 24/02/2021 e publicado no DOE em 25/02/2021, para prorrogar o prazo de vigência do
referido Contrato de Gestão por mais 24 (vinte e quatro) meses; apresentação e execução de nova Proposta de Trabalho, em substituição à
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anterior, incluindo ajustes no quadro de indicadores e metas; e alterar algumas Cláusulas previstas no Contrato de Gestão com a finalidade de
aprimorar a execução dos serviços                                                                                   
 
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 discussão, a Contratada deverá apresentar, no período, os seguintes relatórios
trimestrais e um relatório final, conforme cronograma:
 

 
Ponderadas as dificuldades surgidas com a pandemia global do novo Coronavírus, que têm impedido a visita técnica presencial da Comissão de
Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação da CATIS/SESOL, vê-se da Contratada um esforço para o cumprimento das obrigações, para
documentação de suas ações e descrição do cenário atual, no desenvolvimento de novas metodologias e reposicionamento de indicadores.
Resta, também, a constantes desafios para otimização do escasso tempo para produção de relatório técnico qualificado, haja vista que o aporte
de relatório de Prestação de Contas a ser avaliado, bem como os seus anexos comprobatórios, elevou-se substancialmente, além do novo
universo de peculiaridades e complexidades deles emergentes, por força da pandemia, os quais demandam verificação, interpretação, ateste de
conformidade e emissão de parecer, caso a caso. 
                                                                                  
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 costume.
 
O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação se baseou no relatório apresentado pela Contratada - OS (Organização
Social) e foi subsidiado com elementos essenciais 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;
garantindo-se manutenção do quadro de recursos humanos compatíveis ao objeto do contrato, assegurando a frequência, pontualidade e boa
conduta profissional, obedecendo às normas trabalhistas; responderam 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 o
pagamento de taxas e impostos; movimentou os recursos financeiros transferidos pelo Estado da Bahia em acordo com as modalidades
pactuadas. 
 
5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
 
Os números de óbitos no Brasil provocados pela pandemia de COVID 19 continuam batendo recordes “dia após dia”. Na Bahia a situação não é
diferente, pois a taxa de contágio se mantém em alta. Nos últimos meses, os números começaram a ficar, infelizmente, mais severos e mais
críticos. Por esse motivo, o governo do estado ampliou o número de leitos disponíveis. E por decreto, o governador proibiu a realização de
qualquer show ou festa, independente de qual motivação ou público. “O motivo disso é que nesses shows e festas há ingestão de álcool, além de
música em um ambiente propício à aproximação, fazendo com que as pessoas acabem baixando a guarda com as medidas projetivas e nós
estamos já vivendo o que poderíamos classificar de segunda onda”.
 
Continuam evidentes as consequências provocadas pela pandemia do coronavírus para as populações em situação de vulnerabilidade social. E
no atual contexto do mercado de trabalho, marcado pelo desemprego, alta competitividade e dificuldade em gerar renda a partir de modelos
tradicionais de negócio, a Economia Solidária se desenvolve para estruturar uma nova maneira de empreender e gerar renda e empregabilidade.
 
Ressalta-se, ainda, que devido a situação da pandemia e levando-se em consideração a trajetória dos trimestres anteriores - foi possibilitado a
equipe do CESOL do Território Baixo Sul, de forma assertiva, a continuidade do processo implantação de atividades estratégicas e participativas,
que envolvem os empreendimentos econômicos solidários, com vistas à qualidade da aplicação da assistência técnica e atendimento aos grupos.
A utilização dos meios de comunicação virtual manteve-se fundamental para o acompanhamento e assistência as atividades comerciais dos
empreendimentos no período do isolamento e distanciamento social provocado pelo combate ao coronavírus – estratégia que permanece com as
devidas adaptações através de do planejamento e ações de monitoramento e avaliação dos resultados.
 
Levando-se em consideração o desequilíbrio social provocado pela pandemia, segue os resultados das atividades de enfrentamento à COVID 19,
conforme apresentado no 9º Relatório Técnico Trimestral do CESOL do Território Baixo Sul:
 
Ações relacionadas ao enfrentamento à COVID-19, que merecem destaque:
 

1. Doações de cestas alimentares no município de Ituberá: a organização social e a equipe do CESOL arrecadaram alimentos junto a famílias
que integram EES da agricultura familiar que compõe a carteira ativa, produzindo 40 cestas que foram doadas a famílias que se encontram
em extrema situação de vulnerabilidade social e alimentar de Ituberá. As cestas foram compostas de feijão, farinha, ovos, flocos de milho e
uma variedade de hortaliças, frutas e verduras.

2. Campanha Tem Gente Com Fome: o CESOL mobilizou 18 comunidades, possibilitando o escoamento da produção de 82 agricultores, com
venda de 2.141 cestas com os seguintes alimentos: aipim, batata doce, abóbora, quiabo, chuchu, banana da terra, banana da prata,

http://blog.sebrae-sc.com.br/5-dicas-para-crescer-durante-a-crise-economica/


05/08/2021 SEI/GOVBA - 00033151719 - Relatório

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35990429&infra… 5/13

abacaxi, laranja, limão, maracujá, abacate, tomate e cebola. O montante comercializado ficou em torno de R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil
reais).

 
Relata-se que a respeito destas ações, todas condizentes com os valores dos CESOLs e alinhadas com as práticas de Economia Solidária, será
apresentado a seguir o elenco indicado na Prestação de Contas do Instituto de Gestão e Políticas Sociais.
 
COMPONENTE FINALÍSTICO – CF
 
CF1 - Prestar assistência técnica com vistas a melhorar as condições de gestão e gerenciamento do EES
 
CF 1.1.1 - Empreendimentos da carteira do CESOL com Plano de Ação Atualizado
 
A Organização Social gestora do contrato cumpriu integralmente o indicador, tendo atualizados os estudos de viabilidade econômica, que
culminaram em na atualização do plano de ação dos empreendimentos da carteira ativa, 128 empreendimentos no total.
Atividades do plano de ação, em destaque no trimestre:
 

1. Atividades relacionadas ao planejamento em conjunto com os EES: reuniões virtuais e presenciais – com atenção às orientações da OMS
acerca dos cuidados necessários na prevenção à COVID-19,  junto com os sócios dos EES para atualização dos Estudos de Viabilidade
Econômica e Planos de Ação, redefinindo metas e ações estratégicas tendo em vista os desafios impostos pela Pandemia da COVID-19 e
as demandas específicas de cada EES, seus produtos e mercados.

2. Atividades diretamente ligadas à inserção de produtos no mercado: reuniões virtuais e presenciais – com atenção às orientações da OMS
acerca dos cuidados necessários na prevenção à COVID-19, realizadas pela agente de vendas do CESOL com representantes da área de
compras de lojas e supermercados, com objetivo de divulgar os produtos e captar novos parceiros no sentido de ampliar o acesso dos
produtos dos EES atendidos ao mercado.

3. Articulação para a venda de produtos: reuniões virtuais e presenciais – com atenção às orientações da OMS acerca dos cuidados
necessários na prevenção à COVID-19, realizadas entre equipe técnica e sócios dos EES, voltadas ao fortalecimento das iniciativas de
comercialização em execução; discussões e deliberações sobre a implementação de  feiras de economia solidária e agricultura familiar, e
cooperativa de comercialização nos municípios atendidos pelo Centro Público do Baixo Sul.

4. Organização de cestas alimentares para a doação em Ituberá (descrito acima).

5. Articulação e organização de cestas alimentares para venda: para a campanha Tem Gente Com Fome (descrito acima).

6. Articulação para implementação do Polo Aroeirinha: O Polo Aroeirinha compõe a Rota da Biodiversidade, uma política pública do Ministério
do Desenvolvimento Regional em parceria com a Redesfito – FIOCRUZ e prevê o incentivo ao desenvolvimento das cadeias produtivas de
plantas medicinais, insumos fitoterápicos, biocosméticos e fitomedicamentos, a partir do uso sustentável da biodiversidade e com foco na
geração de renda. O Polo Aroeirinha foi criado em maio de 2019, com abrangência nos territórios do Recôncavo, Baixo Sul e Sul no estado
da Bahia. Foram realizadas reuniões nos dias 30 de abril e 21 de maio.

7. Atividades para inserção de EES na Rede de Empreendimentos Econômicos Solidários do Território do Baixo Sul.

 
CF 1.2.1 - Empreendimentos com assistência técnica prestada
 
Certificou-se o cumprimento integral do indicador. Vale ressaltar, que equipe do CESOL do Território Baixo Sul promoveu durante o trimestre a
implantação de 32 atividades de assistência técnica - ações essas que contribuíram acertadamente para o aumento da comercialização dos
produtos da Economia Solidária e conseqüentemente melhorar a renda das famílias envolvidas.  
 
CF 2 - Prestar assistência técnica para a comercialização de produtos dos empreendimentos atendidos pelo CESOL
 
CF 2.1.1 - Empreendimentos com produtos inseridos em mercados convencionais
 
Certificou-se o cumprimento integral do indicador por parte da OS, que conseguiu promover a inserção de 96 empreendimentos de Economia
Solidária que integram sua cadeia ativa e que recebem assistência técnica do CESOL Território do Baixo Sul, em mercados convencionais.   
 
Ressalta-se, ainda, que equipe do CESOL do Território Baixo Sul realizou, no dia 27/04/2021 uma reunião com lideranças da sociedade civil de
Presidente Tancredo Neves, o poder público municipal e uma comissão de representantes de entidades do município. O objetivo do encontro foi
construir e propor um projeto de Lei Municipal do MROSC.
 
CF 2.2.1 - Empreendimentos com no mínimo 02 aspectos do produto melhorado
 
Certificou-se o cumprimento integral do indicador por parte da OS, que conseguiu promover o melhoramento de, ao menos, 02 (dois) aspectos por
produtos dos empreendimentos de Economia Solidária que integram sua carteira ativa e recebem assistência técnica do CESOL. 
 
CF 2.3.1 - Plano de Marketing para os produtos e serviços da Rede de Comercialização dos EES atendidos pelo CESOL
 
Verificou-se que a Contratada adotou uma estratégia de marketing levando em consideração a análise do atual cenário dos Empreendimentos de
Economia solidária da região do Baixo Sul. Em resumo, pôde-se evidenciar uma atenção especial para: A) o aumento na visibilidade dos
empreendimentos e seus produtos, B) maior divulgação de eventos do Centro Público, C) estímulo ao diálogo com a sociedade através das redes
sociais, e D) maior divulgação do trabalho do CESOL.
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Destaca-se, que equipe do CESOL do Território Baixo Sul realizou, no dia 11/05/2020 uma oficina virtual (em forma de live). O evento teve como
principal objetivo: o diálogo com os empreendimentos da OS no tocante a Capacitação sobre Estudo de Viabilidade Econômica – EVE.
 
CF 2.3.2 - Peças de comunicação e propaganda desenvolvidas e veiculadas
 
Verificou-se, assim como nos relatórios anteriores, que o CESOL do Território do Baixo Sul continua apostando em estratégias de comunicação
como ferramentas de ação para divulgar seus empreendimentos. Além de tornar públicas as atividades realizadas, o uso estratégico desta
metodologia proporcionou a interação entre os empreendimentos que compõem o processo, estimulando assim o envolvimento das pessoas
interessadas na transformação da realidade local.
 
Em especial no trimestre, em síntese, foram produzidas e divulgadas 40 peças de comunicação, distribuídos em: A) 17 cards relacionados a
campanhas e datas comemorativas, B) 06 cards de divulgação de eventos, C) 11 cards de publicações especificas do mês da mulher, D) 03 cards
de divulgações de reuniões e capacitações e E) 03 cards de divulgação de empreendimentos, produtos e espaços de comercialização.
 
Como, nos trimestres anteriores o CESOL do Baixo Sul com suas ações de comunicação tem alcançado públicos diversos, ampliando a
comercialização, abrindo novos canais de venda e distribuição dos produtos da Economia Solidária - inclusive em outras regiões. O indicativo é a
permanência da divulgação das ações do CESOL, bem como a promoção dos produtos e empreendimentos, para que possam estabelecer novas
parcerias e fortalecer a política pública da Economia Solidária no Baixo Sul da Bahia.
 
CF 3 - Prestar assistência técnica para aumentar a capacidade de integração, cooperação e intercooperação dos empreendimentos
atendidos pelo CESOL
 
CF 3.1.1 - Empreendimentos inseridos em redes de comercialização
 
Descreve que as redes de comercialização são constituídas por uma variedade de entidades (organizações e pessoas) conexas e com interesses
comuns.  Sendo assim, foi realizada a inclusão dos 32 empreendimentos associativos na Rede de Comercialização Solidária do Baixo Sul,
conforme prescrição do indicador, sendo, portanto, atendida a exigência editalícia.
 
Segundo, ainda, o CESOL do Território do Baixo Sul a integração é predominante entre os EES, pois essa atuação vem
fortalecendo e construindo uma economia justa e solidária, e que durante este período de pandemia, as articulações para a construção dessa
rede foram vitais para o fortalecimento da Economia Solidária no território.
 
CF 3.4.1 - Número de empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária
 
Foram inseridos na Rede de Comercialização Solidária do CESOL Baixo Sul, conforme prescrição do indicador, o total de 32 EES na carteira
ativa.
 
Para a execução das metas, acordado em contrato, o CESOL do Território do Baixo Sul, de forma assertiva, manteve os espaços de
comercialização ativos, dessa forma, assegurando a não interrupção das atividades para comercialização dos produtos, garantindo a geração de
renda para as famílias produtoras.
 
ParagarantirinclusãodatotalidadedosEmpreendimentosEconômicoSolidárioassistidoforamadotadasestratégiasparaenvolveracomercialização
coletiva que passaram desde a melhoria no processo de produção até a adequação de produtos para a introdução no mercado.
 
Principais ações desenvolvidas pelo CESOL do Território do Baixo Sul, para inserção de produtos nas lojas:

1. Produção e divulgação de peças de comunicação;
2. Fortalecimento dos espaços de comercialização solidária;
3. Atividades diretamente ligadas à inserção de produtos no mercado;
4. Estudos de viabilidade técnica e econômica;
5. Atividades para inserção de EES na Rede de Empreendimentos Econômico Solidários.

 
CF 3.5.1- Eventos de estímulo ao consumo responsável
 
A Contratada realizou uma atividade online em mídia social, para realização da Live “Experiência de uma Vegana”. Esse evento fez parte das
atividades da Agenda pelo Consumo Responsável.
 
No evento os empreendedores da Economia Solidária do Território do Baixo Sul aproveitaram a oportunidade para fazer a apresentação dos
produtos que podem ser consumidos pela comunidade vegana.    
 
Como em outros eventos de estímulos ao consumo sustentável, a Live teve como um de seus objetivos a divulgação dos itens produzidos pelos
empreendimentos solidários da rede do CESOL do Território do Baixo Sul. Também, segundo relata a biodiversidade encontrada na região do
Baixo Sul aliada ao trabalho desenvolvido pela agricultura familiar pode estimular o aumento do consumo de produtos com enfoque vegano. 
 
Diante o exposto a conclui-se que a Contratada cumpriu a meta de forma satisfatória. 
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CF 4 - Monitorar a assistência técnica socioprodutiva
 
CF 4.1.1- Percentual de empreendimentos com informações atualizadas
 
Foram apresentadas as informações previstas neste indicador, totalizando 100% dos empreendimentos previstos para o trimestre.
 
CF 4.2.1- Percentual de famílias com informações atualizadas
 
Foram inseridas no Cadcidadão todas as famílias vinculadas aos empreendimentos de Economia Solidária, totalizando 100% previstos para o
trimestre.
 
CF 4.3.1- Produtividade do Capital Fixo
 
A organização social e a equipe de gestão do Centro Público realizaram o levantamento das informações necessárias para composição da
produtividade do capital fixo de cada EES da carteira ativa, estando em fase de análise e sistematização dos dados coletados. O CESOL carece
do envio de elementos que subsidiem uma melhor análise dos dados coletados por parte da Coordenação de Assistência Técnica e Inclusão
Socioprodutiva – CATIS. Apesar destas circunstâncias, o indicador foi cumprido.
 
CF 4.4.1 – Efetividade da Produção
                      
A organização social e a equipe de gestão do Centro Público realizaram o levantamento das informações necessárias para composição da
efetividade da produção de cada EES da carteira ativa, estando em fase de análise e sistematização dos dados coletados. O CESOL carece do
envio de elementos que subsidiem uma melhor análise dos dados coletados por parte da Coordenação de Assistência Técnica e Inclusão
Socioprodutiva – CATIS. Apesar destas circunstâncias, o indicador foi cumprido.
 
CF 5 - Articulação, Governança e formação permanente.
 
Foram apresentadas as informações previstas neste indicador, totalizando 100% dos empreendimentos previstos para o trimestre.
 
CF 5.1.1- Fomento de política pública municipal em Economia Solidária
 
Foram apresentadas informações previstas para este indicador, totalizando 100% dos empreendimentos previstos para o trimestre
 
CF 5.2.1- Realização de evento formativo em Economia Solidária.
 
Certificou-se do cumprimento integral do indicador por parte da Organização Social. Para preencher os requisitos exigidos, a entidade realizou no
dia 11 de maio, do ano em curso, uma oficina virtual. O evento teve como objetivo principal o estudo de Viabilidade Econômica (EVE) para
Empreendimentos da Economia Solidária.
 
Segundo conclusão, revelada pela Contratada em último relatório o EVE é um estudo necessário e amplo que busca responder questões técnicas,
econômicas e os procedimentos necessários para que trabalhadores/as realizem a gestão do empreendimento. 
 
CF 5.4.1 - Qualificação da equipe do CESOL
 
Verificou-se do cumprimento integral do indicador por parte da Organização Social. Para preencher os requisitos exigidos, a entidade realizou, no
dia 17 de março, por meio da plataforma Google Meet a Oficina sobre Economia Solidária e Redes Sociais: Trilhando os Primeiros Passos. O
evento teve como um de seus objetivos contribuir com o domínio, por parte dos empreendimentos, das ferramentas de redes sociais (Facebook e
Instagram), que auxiliam na comercialização de seus produtos. Contou com a participação de 15 empreendimentos de diversos municípios do
território, além de alguns convidados e a equipe técnica do Cesol Baixo Sul. Conduzida por Aline Andrade, agente socioprodutiva, a atividade
cumpriu com seu objetivo de apresentar as principais redes sociais  como funcionam e como elas podem servir para ser uma vitrine de
comercialização para os grupos e associações.
 
No dia 11 de maio foi realizada a Capacitação sobre Estudo de Viabilidade Econômica – EVE, em formato de live, conduzida por Afrânio Brito,
agente sócio produtivo do Cesol Baixo Sul. A formação teve como objetivos: desenvolver formas de trabalho economicamente viáveis,
socialmente justas e ambientalmente sustentáveis; fortalecer as relações de autonomia e não de dependência dos integrantes do
empreendimento; aumentar a capacidade dos integrantes dos empreendimentos intervirem e influírem na realidade em que se situam.
 
No dia 12 de maio a equipe técnica do CESOL participou da formação Capacitação sobre Sistema de Posicionamento Global – GPS e suas
aplicações no trabalho do Cesol. Treinamento demandado pela equipe a partir da necessidade de qualificação das informações de localização dos
empreendimentos atendidos, como também possibilitar a elaboração de mapas temáticos que facilitem o planejamento e monitoramento das
ações realizadas. A atividade foi coordenada pelos representantes do Instituto de Gestão e Políticas Sociais -IJ, Helder Rocha e Valdeir Palma e
pelo agente socioprodutivo Afrânio Brito com participação de toda equipe do Cesol.
                     
COMPONENTE DE GESTÃO - CG
 
CG 1 - Gestão Administrativa Financeira
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CG 1.1.1 - 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, em verdade, perfazendo o valor de 59,42% das despesas com funcionárias/os.
 
CG 2 - Gestão de Aquisições
 
CG 2.1.1 – Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido
 
Após análises documentais foi observado que, em conformidade com a previsão editalícia, o CESOL do Território do Baixo Sul realizou
contratações de profissionais que atenderam aos requisitos qualitativos mínimos para execução das funções.
 
CG 3 - Gestão do Controle
 
CG 3.1.1 - Prestação de Contas trimestral do Contrato de Gestão
 
Da mesma forma como nos relatórios anteriores o CESOL do Baixo Sul não seguiu o modelo orientado pela Comissão de
Acompanhamento,Monitoramento e Avaliação, a prestação de contas conteve os dados necessários. Determinadas observações foram
reafirmadas diretamente à Organização Social e dispensaram a formalização, haja vista que os apontamentos não eram impeditivos de
prosseguimento do processo de pagamento, pois não indicavam irregularidade administrativa ou financeira que maculasse o contrato.
 
6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
6.1 RESUMOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
                            
 

                                   

 
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, OS VALORES MENCIONADOS ESTÃO DESTINADOS A DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO (FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO), CORRESPONDE A 9ª PARCELA DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2019;

NOTA 2 – NO ITEM 1.1.3, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR APRESENTADO REFERE-SE AO SALDO REMANESCENTE DO TRIMESTRE ANTERIOR;

NOTA 3 – NO ITEM 1.2.1, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR MENCIONADO REFERE-SE AO RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO DO RECURSO;

NOTA 4 – NO ITEM 1.2.3, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR REGISTRADO REFERE-SE A ESTORNOS BANCÁRIOS;

NOTA 5 – NO ITEM 2.1.2, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO DA CONTA “ENCARGOS SOCIAIS” EXCEDE O LIMITE PREVISTO CONFORME ORÇAMENTÁRIO DA PROPOSTA DE TRABALHO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS);

NOTA 6 – NO ITEM 2.1.3, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO DA CONTA “BENEFÍCIOS E INSUMOS DE PESSOAL” ESTÁ ACIMA DO PREVISTO CONFORME PROPOSTA DE TRABALHO DA OS;

NOTA 7 – NO ITEM 2.5, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO INFORMADO REFERE-SE A IMPOSTO DE RENDA (IR) SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA E ESTORNO DE JUROS;

NOTA 8 – NO ITEM 3.1, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO INFORMADO REFERE-SE À UTILIZAÇÃO DO RECURSO DESTINADO AO FUNDO ROTATIVO SOLIDÁRIO.

 

6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
Das Receitas
 
O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$213.877,04 (duzentos e treze mil e oitocentos e setenta e sete reais e quatro centavos)
que equivale ao repasse da 8ª parcela do Contrato de Gestão nº 002/2019. Essa quantia consiste, conforme cronograma desembolso contido no
termo contratual, no recurso destinado a despesa de custeio e de investimento (Fundo Rotativo Solidário) do 8º trimestre. Além do valor acima, a
Contratada registra saldo remanescente do período anterior na quantia de R$156.550,00 (cento e cinquênta e seis mil e quinhentos e cinquênta
reais), rendimento bruto sobre aplicação financeira no valor de R$1.469,64 (hum mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro
centavos) e estorno bancário na quantia total de R$5.017,00 (cinco mil e dezessete reais). Tais valores resultam no somatório de R$376.913,68
(trezentos e setenta e seis mil e novecentos e treze reais e sessenta e oito centavos) que corresponde ao total da receita operacional disponível
no período.
 
Das Despesas
 
Segundo apresentado, tabela 03, relacionado à despesa incorrida com pessoal, no período, o valor total foi de R$129.260,77 (cento e vinte e nove
mil e duzentos e sessenta reais e setenta e sete centavos), este saldo ultrapassa o total programado da rubrica de R$103.035,39 (cento e três mil
e trinta e cinco reis e trinta e nove centavos) de acordo com o orçamentário apresentado na proposta de trabalho da Organização Social IGPS-IJ.
Ainda assim, comporta-se dentro do limite de 65% do valor total da receita disponível para o trimestre que é de R$129.270,08 (cento e vinte e
nove mil e duzentos e setenta reais e oito centavos). A Contratada relata que no trimestre efetivou regularmente o pagamento da remuneração
mensal e das obrigações trabalhistas da equipe técnica do CESOL, e também verbas rescisórias. Por conta deste último, tabela 03, rubrica
Despesa de Pessoal, o saldo da conta “Encargos Sociais” ultrapassa a sua programação de gastos. O mesmo resulta com o saldo da conta
“Benefícios e Insumos de Pessoal” devido os pagamentos de vale alimentação a equipe técnica do CESOL. Quanto aos desligamentos
mencionados no período foram 04 (quatro) colaboradores, dentre as funções tem 01 coordenador de articulação, 01 técnico de gestão, 01 auxiliar
administrativo, 01 agente socioprodutivo. As informações prestadas pela Contratada precisam estar atualizadas, em especial, a listagem de
pessoal em consonância com admissão e demissão, como também participar os processos de seleção e contratação de pessoal. As conclusões
sobre valores foram alcançadas após comparativo do previsto e realizado conforme quadro orçamentário existente na proposta de trabalho da
Organização Social (OS)
 
O saldo das despesas incorridas com “Serviços de Terceiros” e “Despesas Gerais”, tabela 03, mantiveram-se dentro limite de gasto programado.
Para elucidar os gastos, a Contratada relata nos lançamentos financeiros, relatório trimestral de prestação de contas, o cumprimento de
indicadores através das atividades de “promoção de vendas e marketing nas redes sociais e digitais”, “visita técnica”, “assistência técnica”,
“promoção de vendas visando melhoria e ampliação da produção agroecológica para comercialização”, “distribuição de cestas agroecológica a
famílias em situação de vulnerabilidade social – projeto Tem gente com fome”, ”visita a espaços solidários”, “reunião com coordenador da SUDIC”,
“gravação de vídeos de empreendimentos, imagens com depoimentos, produção e logística para comercializar”, “transporte de produtos da
agricultura familiar para compor pedidos a serem entregues na APUB, CARITAS e Plataforma Raízes” e “serviço de tratamento, manipulação de
imagens para criação de rótulos destinados a produtos dos empreendimentos da economia solidária (EES)”. Para mais, consta registro de
pagamento de imposto de renda (IR) sobre aplicação de recurso e estorno de juros, os quais foram apurados nos extratos bancários da conta
aplicação apresentados pela Contratada.
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Com base no valor do repasse de recurso, tabela 02, a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) destina-se ao Fundo Rotativo solidário (FRS).
Uma vez lançada como despesas, entende-se que o valor foi consumido e isso gera a necessidade de comprovação documental. É relevante
encaminhar, trimestralmente, a movimentação do FRS juntamente com as comprovações: nota fiscal das compras, ata de reunião e termo de
transferência do bem ao empreendimento da economia solidária (EES).
 
Em síntese, o total de gasto no período foi de R$232.526,35 (duzentos e trinta e dois mil e quinhentos e vinte e seis reais e trinta e cinco
centavos) que está acima do total de saídas de recursos previsto para o 9º trimestre. Com a renovação contratual que possibilita à continuação da
execução das atividades e consequentemente a movimentação bancária, a Contratada no referido período apresenta saldo da receita disponível
razoável para saldar o total das despesas do 8º trimestre. A comissão declara que diante da análise financeira da prestação de contas do referido
trimestre a Contratada foi solicitada a atualizar listagem de técnicos efetivos de acordo com as admissões e demissões, a justificar os pagamentos
com incidência de juros e multas, e compartilhar documentação pertinente a movimentação do FRS – Fundo Rotativo Solidário, por intermédio da
ferramenta e-mail, especialmente, para os achados de teor financeiro.
 
7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
 
A Contratada, mantem a realização de pesquisas de satisfação a cada trimestre no intuito de monitorar e avaliar o trabalho desenvolvido pelos
empreendimentos do Território do Baixo Sul.  Vale ressaltar que com o resultado das pesquisas é possível perceber os acertos e desvios, no que
se refere à obtenção dos objetivos projetados. Relata que este procedimento é um indicador importante da qualidade do serviço e da
assertividade de condução da política pública. A pesquisa foi aplicada pela equipe do Centro Público no período correspondente a este trimestre e
contou com as respostas de 50 entrevistados.
 
Observa-se, que os resultados da pesquisa de satisfação aplicada a cada trimestre, vêm sofrendo variações. Entretanto, ao ser analisado os
dados tabulados percebe-se que a avaliação do Centro Público tem se mantido positiva. Segundo a Contratada, a relação de confiança e respeito
vem sendo construída desde o início do projeto, fazendo com que a equipe a acredite que os resultados refletem a realidade, sendo, portanto,
uma ferramenta importante para a continuidade do trabalho.
 
AmédiageraldasavaliaçõesapresentadaapontaaefetividadedaaplicaçãodapolíticapúblicadeEconomiaSolidária no Território do Baixo Sul a partir da
atuação do centro público e sua equipe multidisciplinar.
 
8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 
 
Até o presente momento não houve indicações da Ouvidoria Geral do Estado em face deste contrato de gestão.
 
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. ANALISE DO CUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS 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 síntese, visam o aperfeiçoamento da gestão por parte da Organização Social, mas também apontam o acompanhamento
e monitoramento e a avaliação por parte dos membros da Comissão.
 
A Organização Social deve empreender esforços para efetivação de todos os indicadores.
 
A Organização Social deve manter todos os documentos relacionados ao contrato de gestão de forma organizada e em ordem cronológica para
fins de acompanhamento, monitoramento e avaliação, assim como fiscalização dos órgãos de controle.
 
Observação ao comprimento dos componentes finalísticos e de gestão, notadamente, pontualidade na entrega dos relatórios trimestrais de
prestação de contas.
 
É necessário a Organização Social, por meio de o CESOL, descrever a execução dos indicadores na ordem em que são apresentadas no Edital –
agrupando as ações de acordo com o indicador.
 
Juntada, preferencialmente na via digital, CD-ROM, de todos os documentos comprobatórios 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.
 
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 de a Organização Social continuar prestando o serviço com qualidade e melhorando os aspectos de gestão e da
execução dos indicadores e metas.
 
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 Instituto de Gestão e Políticas Sociais e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – CONGEOS.
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art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
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Documento assinado eletronicamente por Silvia Maria Bahia Mar�ns, Coordenador II, em 27/07/2021, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com
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