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

RELATÓRIO 

 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: COMISSÃO ECUMÊNICA DOS DIREITOS DA TERRA - CEDITER
UNIDADE PUBLICIZADA:CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, NO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO DA BAHIA
 
1º RELATÓRIO TÉCNICO TRIMESTRAL
PERÍODO DE 05/04/2019 a 04/07/2019
MODALIDADE A (MANUTENÇÃO)
 
 
1. INTRODUÇÃO
 
O presente Relatório, referente ao período de 05/04/2019 a 04/07/2019, tem como objetivo analisar o cumprimento das cláusulas contratuais e das
metas pactuadas, bem como a economicidade quanto ao desenvolvimento das atividades atinentes à execução do Contrato de Gestão nº. 001/2019,
celebrado entre a e esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária - CESOL, com atuação no Território do
Recôncavo Bahiano, 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 apresenta o seguinte
período: 05/04/2019 a 04/07/2019. 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 segundo trimestre previsto no Contrato, bem como as despesas
previstas e registradas pela Organização Social.
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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, Mônica Barbosa
Sanches Sales e Silvia Maria Bahia Martins.
 
2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO
 
O Centro Público de Economia Solidária - CESOL, situado à Rua Ruy Barbosa, 710 – Centro, do Município de Cruz das Almas – 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 total de 12 pessoas,
sendo 10 pessoas contratadas em regime celetista e 02 pessoas contratadas a título de estágio.
 
A capacidade operacional de atendimento mínima prevista no Contrato de Gestão é de 64 empreendimentospara o trimestre, distribuídos em
componentes próprios de execução, tais como inserção de empreendimentos de economia solidária em redes de comercialização e nas lojas
fomentadas e apoiadas pelo Centro Público de Economia Solidária, na área geográfica delimitada, atinente ao território de identidade.
 
Registra-se que a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, considerando a complexidade do serviço disponibilizado - que
envolve, concomitantemente,tanto a administração e operação funcional do aparelho CESOL quanto a itinerância da equipe técnica para
atendimento local aos grupos produtivos, interação e integração das ações no território (o Recôncavo comporta 19 municípios) – e, ainda, as
demandas levantadas pelas Organizações Sociais que perpassam pela exequibilidade das metas afixadas aos Indicadores, é que a
Superintendência de Economia Solidária – SESOL/SETRE  está deliberando acerca da deflagração de processo interno para fins de aditivação dos
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Contratos de Gestão (Edital nº 006/2018 e Edital nº 001/2019), na Modalidade A (manutenção) e na Modalidade B (implantação) para redução e ou
reformulação da periodicidade das metas referentes aos Componentes Finalísticos. Neste momento, há diálogo acerca da pretensão entre SETRE,
SAEB e PGE.
 
3. GESTÃO DO CONTRATO
 
O Contrato de Gestão nº. 001/2019,com vigência entre05/04/2019e04/07/2019,24meses,com valor global de R$1.599.675,76 (um milhão, quinhentos
e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e seis 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 do Recôncavo
Bahiano, 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 Comissão Ecumênica da Terra - CEDITER,
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

1º Relatório 05 de Abril de 2019 a 04 de Julho de 2019 11 de Julho de 2019

2º Relatório 05 de Julho de 2019 a 02 de Outubro de 2019 09 de Outubro de 2019

3º Relatório 03 de Outubro de 2019 a 01 de Janeiro de 2020 08 de Janeiro de 2020

4º Relatório 02 de Janeiro de 2019 a 30 de Março de 2020 06 de Abril de 2020

Relatório Anual Todo período de 2019 30 de janeiro de 2020
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Apesar do Contrato de Gestão ter sido assinado entre as partes em 05/02/2019, houve atraso no pagamento da primeira parcela, em virtude dos
processos internos e da abertura do exercício financeiro do ano de 2019 e a OS recebeu a parcela, para fins de execução, em 05/04/2019. 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 05 de Abril de 2019 – pagamento efetivo - como termo inicial da execução e 04 de Julho 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. 
 
Destaca-se que, a 1ª Visita Técnica da Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação ao CESOL Território do Recôncavo ocorreu no
dia 30/04/2019, ou seja, antes do término do primeiro mês da execução, relativo ao primeiro trimestre de aferição. A Visita Técnica realizada pelas
Técnicas de Nível Superior e componentes da Comissão, Ana Paula Santos e Maíra Vida, se encontra devidamente documentada (relatório,
fotografias, lista de presença e recomendações para aperfeiçoamento das ações) e objetivou a mantença de diálogo inicial com a equipe técnica,
visita ao Espaço Solidário para verificação da estrutura física e condições de operação além de expedição de orientações acerca de: indicadores,
metas, obrigações decorrentes do contrato de gestão, funcionamento do Espaço Solidário e prestação de contas (contábil-financeiro) trimestral, de
modo a contribuir com a elevação da qualidade da execução da política pública de economia solidária. O Relatório em comento foi remetido através
de comunicação eletrônica no dia 22/05/2019.
 
Sucessivamente aos eventos suprarrelatados, a Superintendência de Economia Solidária, através da Comissão de Acompanhamento,
Monitoramento e Avaliação realizou o I Encontro de Equipes Técnicas dos Cesol’s na Cidade de Cachoeira, Território do Recôncavo, nos dias 23 e
24 de maio de 2019.A realização desse Encontro fez parte de um conjunto de ações que desenvolvidas pela Secretaria do Trabalho, Emprego,
Renda e Esporte do Estado da Bahia (SETRE) e as Organizações Sociais, área trabalho, que atuam com a assistência técnica em economia
solidária, visando cumprir à Lei nº 8.647, de 29 de julho de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Organizações Sociais e as orientações
presentes nos Editais 006/2018 e 001/2019, que têm como objeto a  assistência técnica e extensão urbana para os empreendimentos associativos
através dos Centros Públicos de Economia Solidária nos territórios de identidade da Bahia, visando o aperfeiçoamento constante das equipes e da
prestação do serviço.O conteúdo programático abordado na ocasião comunicava-se diretamente aos Indicadores do primeiro trimestre da execução
referente ao Edital nº 006/2018 e Edital nº 001/2019. Tratou-se de Estudo de Viabilidade Econômica, com a mediação do professor Dr. Gabriel
Kraychete, foram apresentadas noções de política de crédito solidário no Estado da Bahia e o uso da ferramenta de mensuração CadCidão
(apresentação da versão nova, que foi customizada pela CAR, CASA CIVIL e SETRE/SESOL), bem como noções acerca da elaboração do
Plano de Ação.
 
Faz-se necessário considerar as particularidades que geraram a expedição deste relatório neste momento. Com a análise do 1º Relatório Trimestral
e da Prestação de Contas, de pronto, foi identificada ausência de documentos imprescindíveis à análise de regularidade contábil-financeira e
cumprimento integral dos componentes finalísticos. Sem tais esclarecimentos não seria possível concluir a análise técnica de maneira equânime e
consentânea com a boa dinâmica e funcionalidade do CESOL e equipe gestora, as quais foram observadas tanto na visita técnica quanto no
Encontro de Equipes Técnicas realizado naquele Território.

http://www.saeb.ba.gov.br/arquivos/File/Lei_8647_29_de_Julho_de_2003.pdf
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A primeira notificação para esclarecimentos e remessa de Nota Complementar se deu na entrega do relatório, em 11/07/2019, após, por e -mail em
16/07/2019, por contatos telefônicos e, ainda, na sequência, fora notificada por duas vezes nos dias 09/08/2019 e nos dias 14/08/2019 e 16/08/2019.
As respostas se deram através de Notas Complementares pela via de correio eletrônico e na forma dos ofícios 054/2019 e 057/2019 nos dias
12/07/2019 e 27/08/2019.
 
Não obstante, a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação empreendeu esforços para diligenciar quanto à necessidade de
redistribuição ou reformulação da periodicidade das metas visando o aperfeiçoamento do contrato de gestão e da política pública de economia
solidária, tendo a necessidade de deliberar quanto aos aspectos técnicos do acompanhamento e da mensuração das metas, seja para resguardar o
interesse público e os princípios da administração pública, seja para viabilizar o fortalecimento e aperfeiçoamento da política pública. Assim, o
Relatório Técnico fora elaborado no prazo, mas aguardava deliberações dos membros da Comissão quanto à aspectos técnicos que envolviam a
execução da OS no Território do Recôncavo, mas, não somente, haja vista a existência de pendências por parte de outras organizações sociais. 
 
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.
 
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.
Como dito anteriormente, no trimestre de aferição fora realizada a 1ª Visita Técnica da Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação,
dia 30/04/2019; o I Encontro de Equipes Técnicas dos CESOL’S, dias 23 e 24 de maio de 2019; e, a 2ª Visita Técnica da Comissão de
Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, nos dias 21, 22 e 23 de Agosto de 2019, para compreender as dificuldades da operação e as razões
do lapso temporal dilatado sem envio de Notas Complementares. As visitas técnicas contaram com reunião com coordenação do Cesol, reunião com
a equipe técnica, visita à Loja Solidária e aos Empreendimentos Econômicos Solidários: ações importantes para coleta de informações necessárias à
elaboração deste relatório.
 
No que se refere ao cumprimento das cláusulas contratuais pela contratada, observou-se o gerenciamento do serviço da assistência; 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; respondeu pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma
da legislação em vigor, relativos aos empregados contratados para a execução dos serviços; efetuou o pagamento de taxas e impostos; movimentou
os recursos financeiros transferidos pelo Estado da Bahia em acordo com as modalidades pactuadas.
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
 
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF
 
CF.1- Prestar assistência técnica com vistas a levantar potencialidades e oportunidades de mercados para os empreendimentos atendidos
pelo Cesol
 
CF 1.1.1 Relatório com estudo do território sobre vocações, segmentos, cadeias produtivas, potencialidades econômicas, políticas
públicas ligadas ao desenvolvimento territorial e atividades com maior oportunidade de atuação para o EES existente.
 
O Relatório referente ao Diagnóstico Socioeconômico Territorial do Recôncavo fora elaborado numa concepção interdisciplinar a partir da parceria
entre a OS executante do Contrato de Gestão, o Cesol Território do Recôncavo e a Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do
Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal da Bahia – ITES-UFBA. A entrega fora tempestiva e o conteúdo assertivo, informativo, ora
analítico, ora crítico-propositivo atende ao Indicador correspondente à meta.
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Sem caráter exauriente, o Diagnóstico entregue pela Contratada considerou as singularidades e características do território de identidade
(recôncavo) nas dimensões sociocultural, socioambiental, sociopolítica e socioeducacional, intencionando a apresentação das vocações emergentes.
Trata-se de um território diverso, com presença massiva de comunidades e povos tradicionais, zona rural predominante coexistindo, entretanto, com
centros urbanos de grande relevância socioeconômica para o estado da Bahia. O Território é marcado, também, pela grande produção agrícola, além
de se tratar de uma região notável pela preservação de manifestações culturais e religiosas e pela produção de manualidades e artesanatos,
inclusive, na perspectiva associativa e comunitária. Por se tratar de um território extenso – 19 municípios -, populoso e localizado na extensão de
acessos rodoviários estratégicos, existe presença de universidades públicas (federal e estadual) e desenvolvimento de pesquisa e tecnologias
voltadas às demandas da sociedade local.
 
Dos segmentos econômicos e cadeias produtivas despontam a agricultura, pecuária, comércio, os quais o relatório pormenoriza traduzindo no
percentual de participação do PIB nos municípios, bem como no recorte geográfico de presença no território dos referidos segmentos e cadeias.
 
O Diagnóstico deteve-se na apresentação e estudo das políticas públicas de desenvolvimento territorial e neste tópico apontou os programas e
projetos existentes no território, sua implicação com as forças produtivas, atores sociais e a economia solidária, bem como os reflexos destas
políticas no desenvolvimento territorial e social. Os programas avaliados foram:Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar –
PRONAF, Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, Programa Nacional de Alimentação Escolar –
PNAE, Programa Bolsa Família – PBF, Política pública voltada a economia solidária, Política pública no campo da cultura, Políticas de proteção
ambiental. Demonstrou-se através de gráficos como estão distribuídas estas políticas públicas no território e apontou-se, criticamente as
potencialidades ainda não atingidas e que dialogam, diretamente, com o trabalho dos empreendimentos de economia solidária.
 
Foram tangenciadas, ainda, questões de gênero, patrimônio, espaços culturais, juventude, conselhos e atuação do CESOL Recôncavo no território.
 
Os EES existentes no território possuem características semelhantes na estrutura de organização pois são, em grande parte, marcados pela
informalidade e um dos marcadores principais de intersecção entre os grupos produtivos é a produção agrícola enquanto potência, também, para  a
formação de redes de cooperação. Assim, apontam estratégias distintas que podem ampliar a inserção da produção nos mercados convencionais.
 
Ainda e acordo com o Diagnóstico, p. 39: “outra condição que contribui fortemente para potencializar a economia solidária no território é a alta
presença organizações da sociedade civil formada pelos próprios trabalhadores rurais, como associações de produtores ou cooperativas e
movimentos sociais, que representam já a organização de agricultores familiares, e de outro lado organizações que se inserem numa campo de
assistência técnica e contam com forte apoio de políticas públicas do Estado para realização de suas atividades, como sindicatos”.
 
O mérito deste Relatório está sendo analisado por toda equipe, quando será dado o ateste. Isto não dispensa as orientações de melhoria ofertadas
pela Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação.
 
CF 1.2.1 – Relatório com estudo de redes de cooperação e intercooperação solidária existente no território.
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A organização social não realizou a meta no primeiro trimestre. Entretanto, deve providenciar sua execução com prioridade, considerando sua
conexão com o indicador anterior - Relatório com estudo do território sobre vocações, segmentos, cadeias produtivas, potencialidades econômicas,
políticas públicas ligadas ao desenvolvimento territorial e atividades com maior oportunidade de atuação para o EES existente – que fora realizado
com evidente minúcia e qualidade pela OS.
A Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação entende o relatório de Redes como um componente finalístico importante para
orientar a atuação do CESOL, bem como a política pública de economia solidária no território de identidade do Recôncavo. A não execução enseja
desconto na transferência do recurso da terceira parcela.
 
Em sede de Relatório de Prestação de Contas a entidade mencionou o cumprimento fazendo referência à entrega do Relatório atinente ao indicador
1.1.1, contudo, não houve exposição acerca do recorte temático de forma detida ou intencional. Aguarda-se a entrega do Relatório de Redes deste
Indicador 1.2.1 no segundo trimestre da execução. É importante a Organização Social se ater aos indicadores e  os prazos para uma política pública
de economia sistemática e integrada aos demais indicadores. Reiteramos aqui a importância do documento.
 
CF. 2 – Prestar assistência técnica com vistas a melhorar as condições de gestão e gerenciamento do empreendimento
 
CF 2.1.1– Empreendimentos da carteira do Cesol com plano de ação elaborado.
 
Recepcionamos em mídia CD ROM documentação probatória da elaboração de 64 Planos de Ação, acompanhados por Listas de Presença e
Planilha de Estudo de Viabilidade Econômica de produtos de cada empreendimento.
 
Note-se que o modelo organizativo da documentação fora inteligível e de fácil comprovação, a despeito do aporte volumoso, da presença da equipe
técnica em 16 doa 19 municípios integrantes do território, quais sejam: Santo Antônio de Jesus (01 empreendimento cadastrado), Governador
Mangabeira (02 empreendimentos cadastrados), São Félix (03 empreendimentos cadastrados), Dom Macedo Costa (11 empreendimentos
cadastrados), Saubara (01 empreendimento cadastrado), Castro Alves (06 empreendimentos cadastrados), Nazaré (07 empreendimentos
cadastrados), São Felipe (01 empreendimento cadastrado), Santo Amaro (02 empreendimentos cadastrados), Cachoeira (07 empreendimentos
cadastrados), Cruz das Almas(11 empreendimentos cadastrados), Cabaceiras do Paraguaçu(01 empreendimento cadastrado), Varzedo (02
empreendimentos cadastrado), Sapeaçu(01 empreendimento cadastrado), Muritiba (07 empreendimentos cadastrado), e Maragojipe (01
empreendimento cadastrado).
 
Dos Planos de Ação é possível atentar para a repetição de pessoas figurando em mais de um grupo produtivo, seja do mesmo segmento, mas com
produto distinto e, seja em segmentos produtivos independentes e não relacionados, ou seja, há propensão ao modelo associativo para
fortalecimento e aperfeiçoamento dos processos: as comunidades são automotivadas nesse sentido e a assistência técnica para inclusão
sócioprodutiva se apresenta como serviço essencial para os grupos.
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Ademais, observou-se que mais de 70% das pessoas que integram os empreendimentos produtivos são mulheres e, também, os grupos que já
possuem atendimento do CESOL liderado pelas mulheres apresentam estruturas organizativas mais complexas que perpassam por técnicas de
beneficiamento e melhorias do processo produtivo e dos produtos.
 
CF. 3 –Prestar assistência técnica para comercialização de produtos dos empreendimentos atendidos pelo Cesol
 
CF 3.3.2 – Peça de comunicação e propaganda desenvolvida e veiculada.
 
O cumprimento deste indicador se deu de forma exitosa e ultrapassou, no campo da materialidade, o quantitativo de meta. A intenção deste
componente finalístico é a criação de estratégias de marketing e propaganda dos produtos com vistas ao estímulo do consumo consciente,
evidenciando o caráter social e ambiental da produção ou prestação de serviços e, consequentemente, a sensibilização para os benefícios do
produto ou dos serviços advindos da lógica da economia solidária.
 
Deste modo, por ocasião da 1ª Visita Técnica, em 30/04/2019, foi possível verificar a confecção de folders comunicacionais do Espaço Solidário de
comercialização e, também, de tags específicas, já de alguns empreendimentos solidários. A atividade referente ao consumo consciente (indicador a
seguir) também foi alvo de ampla divulgação de peças, no formato card, nas redes sociais.
 
Para fins de comprovação do cumprimento da meta, a Contratada encaminhou em mídia CD ROM um spot para rádio e outras mídias virtuais com
um promocional do Espaço Solidário do Recôncavo bem como dos produtos comercializados na loja. O texto da locução guarda relação com a
identidade do território e a comunicação é clara, direta, acessível e cativante.
 
CF 4 – Prestar assistência técnica para aumentar a capacidade de integração, cooperação e intercooperação dos empreendimentos
atendidos pelo Cesol
 
CF 4.5.1 –   Eventos de estímulo ao consumo responsável.
A Contratada promoveu o I Seminário de Consumo Responsável: Avanços e Desafios da Produção e Comercialização, no Centro Comunitário
do município de Cruz das Almas, sede do Cesol Recôncavo, em 05/07/2019, contando com a presença de 52 pessoas e tendo por facilitador da
atividade o Sr Clodoaldo Silva de Oliveira, militante do CETA (Movimento dos Trabalhadores Assentados, Acampados e Quilombolas). O evento
contou, ainda, com  a participação de representantes do poder público municipal, como a Secretária do Trabalho, Assistência Social e Renda de
Cruz das Almas,  a Secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Muritiba, o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Castro Alves, todos de
municípios integrantes do território, além de representantes de cooperativas da região.
 
Após deliberação da Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, assentou-se no acolhimento do cumprimento desta meta,
considerando que sua culminância, embora tenha sido no dia 05/07/2019, ou seja, um dia depois do encerramento do 1º trimestre, somente fora



27/09/2019 SEI/GOVBA - 00010884357 - Relatório

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11837943&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002142&infra_hash=… 13/28

possível sua realização mediante grande articulação e com anterioridade, envolvendo planejamento, publicização e envolvimento de agentes
políticos e atores sociais diversos, comprovadamente presentes, vide a Lista de Presença juntada pela organização Social e registros fotográficos,
dos quais infere-se o êxito da iniciativa.
 
CF 5 – Monitorar a assistência técnica socioprodutiva
 
CF 5.1.1 – Percentual de empreendimentos com informações atualizadas.
 
Foram 64 empreendimentos inseridos no CAD Cidadão, totalizando 100% dos empreendimentos previstos para o trimestre.
 
CF 5.2 – Percentual de famílias com informações atualizadas.
 
As famílias vinculadas aos empreendimentos de economia solidária tiveram suas informações inseridas no CAD Cidadão, totalizando 100% dos
empreendimentos previstos para o trimestre.
 
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, após esclarecimentos prestados pela equipe técnica da CATIS/SESOL, tendo
sido justificada a aparente incorreção e amoldado o procedimento às boas práticas da administração pública. A Organização Social deve estar
sempre atenta ao planejamento financeiro adotando as práticas da economicidade e da melhoria constante da gestão.
 
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, em verdade, perfazendo o valor de 47,43% das despesas com funcionárias/os e estagiárias/os.
 
CG 2 - Gestão de Aquisições
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CG 2.1.1 – Aplicação de regulamentos de compras
 
Registra-se, inicialmente, que o Regulamento de Aquisição de Bens, que dispõe acerca das compras e contratação de serviços pela Contratada,se
encontra disponibilizado no site da CEDITER: http://www.cediter.org.br/regulamento/regulamentodeaquisicaodebenseservicos .Destaca-se que, os
documentos comprobatórios de regularidade das despesas e conformidade com o regulamento da Contratada não foram carreados ao relatório
original, tendo sido instada a executora para prestar esclarecimentos e promover a juntada documental em 09/08/2019, mediante correio
eletrônico.Tão logo instada, a OS promoveu a entrega de CD ROM com a documentação pertinente para verificação.
 
CG 3 – Gestão de Pessoal
 
CG 3.1.1 – Aplicação de regulamento de seleção e contratação de pessoal
 
Semelhantemente ao quanto relatado no CG 2.1.1 acerca do que o Regulamento de Aquisição de Bens, que dispõe acerca das compras e
contratação de serviços pela Contratada, se encontra disponibilizado no site da CEDITER:
http://www.cediter.org.br/regulamento/regulamentodeaquisicaodebenseservicos . Destaca-se que, os documentos comprobatórios de regularidade
das despesas e conformidade com o regulamento da Contratada não foram carreados ao relatório original, tendo sido instada a executora para
prestar esclarecimentos e promover a juntada documental em 09/08/2019, mediante correio eletrônico, aparentemente, em razão de erro sistêmico
ou ranhura na mídia. Tão logo instada, a OS promoveu a entrega de CD ROM com a documentação pertinente para verificação.
 
CG 3.1.2 – Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali quantitativos exigidos
 
Há ideal correspondência entre a previsão editalícia e a contratação das/dos colaboradores do Cesol recôncavo.
 
CG 3.1.3 – Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido.
 
Há ideal correspondência entre a previsão editalícia e a contratação das/dos colaboradores do Cesol recôncavo, acrescido da contratação de 02
estagiárias ligadas à gestão de cooperativas, as quais agregam valor a equipe de trabalho e não oneram a folha de pagamentos, que permanece
abaixo do limite de gastos.
 
CG 4 – Gestão do Controle
 
CG 4.1.1 – Prestação de Contas do Contrato de Gestão
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Apesar de não seguir o modelo orientado pela Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, a prestação de contas conteve os dados
necessários. Algumas ausências de documentos ensejaram notificações, que foram respondidas positivamente pela Organização Social.
 
CG 4.2.1 – Manifestação dos Conselhos da Organização Social.
 
Manifestaram através de uma declaração de veracidade no 1° Relatório Trimestral de Prestação de Contas, modelo previsto no Relatório de
Prestação de Contas, conforme orientação Congeos.
 
CG 4.3.1 – Cumprimento de Cláusula Contratual.
 
A organização cumpriu as cláusulas contratuais.
 
CG 4.3.2 – Responsabilização e irregularidade pelos Órgãos de Controle.
 
Até o presente momento não houve indicações dos órgãos de controle em face deste contrato de gestão.
 
 
6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
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 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 informados (custeio e investimento) correspondem a 1ª parcela do Contrato de Gestão;
Nota 2 – No item 1.2.1, Receitas Recebidas, o valor apresentado refere-se a rendimento bruto sobre aplicação de recurso;
Nota 3 – No subtotal (A) da rubrica Despesas com Recursos Humanos, na coluna Total das Despesas do Período Pagas, o saldo apresentado excede o previsto na Proposta de Trabalho;
Nota 4 – No item 2.5, Despesas do Período Pagas, o valor apresentado refere-se a IOF e IR sobre aplicação de recurso;
Nota 5 – No item 3.1, apesar da parcela do repasse de recurso prevê uso com investimento, a OS não realizou aquisição de Bens Permanentes no trimestre.

 
6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
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Das Receitas
 
O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$206.596,97 (duzentos e seis mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e sete
centavos) referente ao repasse da 1ª parcela do contrato de Gestão nº001/2019. Essa quantia consiste, conforme cronograma desembolso contido
no termo contratual, ao somatório da despesa de custeio e investimento para o 1º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo da
aplicação de recurso com rendimento bruto de R$1.193,82 (hum mil e cento e noventa e três reais e oitenta e dois centavos), que resulta no valor
total de R$207.790,79 (duzentos e sete mil e setecentos e noventa reais e setenta e nove centavos) relativo às receitas operacionais do período.
 
Das Despesas
 
Segundo apresentado, tabela 03, relacionado à despesa incorrida com pessoal, no período, o valor total foi de R$98.560,76 (noventa e oito mil e
quinhentos e sessenta reais e setenta e seis centavos), este saldo excede o gasto programado de R$97.841,97 (noventa e sete mil e oitocentos e
quarenta e um reais e noventa e sete centavos) previsto na proposta de trabalho da Organização Social CEDITER. Mas, ainda assim, comporta-se
dentro do limite de 65% do valor total da receita disponível para o trimestre, que é de R$134.288,03 (cento e trinta e quatro mil e duzentos e oitenta e
oito reais e três centavos).
 
A Contratada indica que no trimestre realizou a seleção e a contratação efetiva do quadro completo da equipe técnica do Cesol. Além disso,
adicionou na contratação 01 agente socioprodutivo e 02 estagiários, estes recebem bolsa auxílio mensal. A tabela 03 apresenta os saldos das contas
Remuneração e Encargos dentro do previsto, e Benefícios e Insumos de Pessoal acima do previsto. Tal resultado foi obtido através do comparativo
do previsto com o realizado, mediante quadro orçamentário da Proposta de Trabalho apresentado pela Organização Social. Diante do exposto, assim
como do ofício encaminhado pela comissão, solicitando esclarecimento a cerca das mudanças realizadas na equipe técnica e justificativas em
relação às comprovações de pagamentos, a OS argumentou por meio de nota complementar e foi considerado plausível pela comissão. Para mais,
ficam as orientações pertinentes a remanejamento de valores e alocação de contas para cumprimento durante a execução do período subseqüente.
 
As despesas incorridas com “Serviços de Terceiros” mantém-se dentro do previsto, da mesma forma ocorre com “Despesas Gerais”. Assim sendo,
para retratar os pagamentos realizados a Contratada menciona que realizou as atividades “encontro dos artesãos”, “feira de caxixis”, “encontro em
cachoeira”, “Feira de cachoeira”, “assinatura dos contratos de gestão em salvador”, “festejos juninos” e “seminário de consumo solidário”. Para mais,
consta registro de pagamento de Imposto de Renda e IOF sobre aplicação de recurso na conta “tributos”, o qual foi apurado no extrato bancário da
conta aplicação apresentado pela Contratada.
 
Em síntese, ainda que previsto, a OS não realizou aquisição de bens permanentes e o total de gasto no período foi de R$196.678,93 (cento e
noventa e seis mil e seiscentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos), porém, este saldo foi inferior ao total de saídas de recursos previsto
para o trimestre. Também, a comissão, declara que diante da análise financeira do referido trimestre, a Contratada foi solicitada a apresentar
justificativas, referente ao saldo excedente, assim como complementação de documentação por intermédio de ofício, especialmente, para os
achados de teor financeiro. Portanto, mediante Nota complementar apresentada no decorrer da análise, parte das explanações foram sanadas e
restam ajustes materiais ínfimos. Sem prejuízo de 
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7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
 
Pesquisa aplicada através de metodologia participativa com os seguintes quesitos: 1. Serviços prestados pelo CESOL Recôncavo (76% - Ótimo;
17% - Bom; 7% - Satisfatório); 2. Avaliação da Metodologia Utilizada (50% - Bom; 31% - ótimo; 14% Satisfatório; 5% - Regular); 3. Importância de ter
participado da atividade (48% - Ótimo; 29% - Satisfatório; 21% - Bom; 2% - Regular).
 
A Contratada foi instada e orientada à apresentação de documentos hábeis à demonstração da satisfação dos usuários do serviço Cesol Recôncavo,
sempre que instada e estimulou a adoção da apresentação e juntada integral de documentos comprobatórios como prática a ser inserida na rotina
organizacional.
 
Para conhecer o grau de satisfação dos associados que recebem assessoria técnica do Cesol os usuários devem ser cientificados sobre as vias de
comunicação para registro de opinativo, quais sejam:  Ouvidoria Geral do Estado da Bahia, Caixa de sugestões localizada na recepção do Centro
Público, pelo 0800 284 0011, por pesquisa de satisfação dos usuários através de formulário aplicados na sede do CESOL, durante os cursos,
capacitações e oficinas, como também nas visitas aos Empreendimentos realizadas pela equipe em todo o Território do Recôncavo.
 
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
 
Até o presente momento não houve indicações dos órgãos de controle em face deste contrato de gestão.
 
10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
 
No comparativo entre as metas pactuadas e os resultados para o 1º Trimestre, no componente Finalístico (CF 1.2) não houve cumprimento da meta
no trimestre - Relatório com estudo de redes de cooperação e intercooperação. O Relatório é importante para o mapeamento do ecossistema da
economia solidária, portanto, a Comissão entende que a Organização Social deve efetivar o estudo, pois, será um dos instrumentos adotados para
a efetivação da política pública no território. E a não entrega do produto vai ensejar o desconto previsto.
 
11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS
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No comparativo entre as metas pactuadas e os resultados para o 1º Trimestre, no componente Finalístico (CF 1.2) não houve cumprimento da meta
no trimestre - Relatório com estudo de redes de cooperação e intercooperação. O Relatório é importante para o mapeamento do ecossistema da
economia solidária, portanto, a Comissão entende que a Organização Social deve efetivar o estudo, pois, será um dos instrumentos adotados para
a  efetivação da política pública no território. E a não entrega do produto poderá ensejar o desconto previsto.
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12. RECOMENDAÇÕES
 
As recomendações em tela visam o aperfeiçoamento da gestão por parte da organização social, mas também visa o acompanhamento e
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 Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação precisa desenvolver plano individualizado de acompanhamento para cada contrato de
gestão.
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A Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação deve validar, inclusive, analisar o mérito das metas: "Relatório com estudo do território
e Relatório com estudo de redes de cooperação e intercooperação".
 
A execução das metas no seu quantitativo, especialmente, como previsto para alguns indicadores impõem sacrifício às organizações sociais,
devendo a administração pública verificar meios de melhoria e colaborar para o aperfeiçoamento do Programa de Organizações Sociais no tocante
aos contratos de gestão na área do trabalho-economia solidária.
 
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 para fins de acompanhamento,
monitoramento e avaliação, assim como fiscalização dos órgãos de controle.
 
Objetivando melhoria na eficiência e na eficácia das ações do CESOL, inclusive de modo a tornar célere o seu acompanhamento e monitoramento,
recomenda-se, ainda, à Contratada:
 
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;
 
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 pactuadas e edital e autorização.
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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.
 
Evite-se o pagamento de faturas atinentes a custos fixos após o vencimento, com vistas a não incidência de juros e mora, considerando os princípios
da eficiência e da economicidade. Registramos que a prática reiterada ensejará a devolução do recurso.
 
Quando se discriminar a participação em eventos, festivais e feiras indicar, necessariamente, o período, local, empreendimentos participantes, juntar
fotografias e lista de presença e, sendo possível, informar a receita auferida.
 
A Avaliação da Satisfação dos Usuários é item de atendimento obrigatório pela executante, na medida em que serve de parâmetro e medida da
utilidade dos serviços prestados pelo aparelho público e da adequação da política pública aos destinatários, devendo os seus questionários sempre
estarem inseridos(resultados e metodologia) nos Relatórios de Prestação de Contas bem como suficientemente documentados nos anexos virtuais.
 
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.
 
Salvador, 19 de setembro de 2019.
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AlbeneDiciula Piau Vasconcelos
Membro da Comissão
Ana Paula Santos Ferreira
Membro da Comissão
Alan Valadares Meira
Membro da Comissão
Juciele de Jesus Santana
Membro da Comissão
Edjane Santana de Oliveira
Membro da Comissão
Efson Batista Lima
Membro da Comissão
Jadson Santana da Luz
Membro da Comissão
Maíra Santana Vida
Membro da Comissão
Mônica Barbosa Sanches Sales
Membro da Comissão
Silvia Maria Bahia Martins
Membro da Comissão

 
 
Estando de acordo com os achados, recomendações e conclusões da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão, subscrevo o
presente Relatório acolhendo as ressalvas, reiterando as recomendações e indicando o seu encaminhamento ao Secretário Davidson de Magalhães
Santos, ao Conselho Deliberativo da COMISSÃO ECUMÊNICA DOS DIREITOS DA TERRA - CEDITER e ao Conselho de Gestão das Organizações
Sociais – CONGEOS.
 
 
Salvador, 19 de setembro de 2019.
 
 
Milton Barbosa de Almeida Filho
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo
 

Documento assinado eletronicamente por Efson Ba�sta Lima, Coordenador I, em 19/09/2019, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
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Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Santos Ferreira, Assessor Administra�vo, em 19/09/2019, às 17:48, 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 Mônica Barbosa Sanches Sales, Técnico Nível Superior, em 19/09/2019, às 17:48, 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 Silvia Maria Bahia Mar�ns, Coordenador II, em 20/09/2019, às 08:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Edjane Santana De Oliveira, Coordenador III, em 20/09/2019, às 09:56, 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 20/09/2019, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Alan Valadares Meira, Coordenador II, em 20/09/2019, às 11:54, 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 20/09/2019, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Joviniano Souto Queiroz, Coordenador I, em 20/09/2019, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00010884357 e o código CRC 3832CA17.
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