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

RELATÓRIO 

 
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
 
1º RELATÓRIO TÉCNICO TRIMESTRAL
PERÍODO DE 28/02/2019 a 31/05/2019
 
 
1. INTRODUÇÃO
 
 
O presente Relatório, referente ao período de 28/02/2019 a 31/05/2019, 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. 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.
 
Verifica-se que o relatório entregue à Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação pela Organização Social apresenta o seguinte período:
28/02/2019 a 31/05/2019. A apresentação do relatório de prestação de contas foi importante para a administração estadual verificar o andamento da
execução do contrato de gestão. As metas pactuadas e os serviços previstos estão relacionados ao primeiro trimestre previsto no Contrato, bem como as
despesas previstas e registradas pela Organização Social.
 
A Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo – SESOL é a unidade responsável pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação desse
Contrato de Gestão, tendo sido instituída Comissão para este fim, através da Portaria nº 065/2019, de 28 de junho de 2019 e publicada no DOE de 29 de
junho de 2019 para designar os seguintes membros: Efson Batista Lima, Alan Valadares Meira, Ana Paula Santos Ferreira, Albene Dicíula Piau Vasconcelos,
Edjane Santana de Oliveira, Jadson Santana da Luz, Juciele de Jesus Santana, Maíra Santana Vida, Mônica Barbosa Sanches Sales e Silvia Maria Bahia
Martins.
 
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
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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 buscapela 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, constou o Cesol com um contingente de 09 pessoas trabalhando
no Centro Público de Economia Solidária no trimestre.
 
A capacidade operacional de atendimento mínima prevista no Contrato de Gestão é de 64 empreendimentos para o trimestre, distribuídos em componentes
próprios de execução, entre eles: participando de redes de comercialização e empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelo Centro
Público de Economia Solidária para o trimestre na área geográfica delimitada.
 
Registra-se que o quantitativo de empreendimentos a ser atendido por trimestre no CESOl está sendo discutido pela Comissão de Acompanhamento,
Monitoramento e Avaliação visto à complexidade do serviço e as demandas levantadas pelas Organizações Sociais, inclusive,  está sendo aberto processo
para discutir sobre as questões levantadas nas reuniões com SETRE/SAEB/PGE.
 
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,com valor global previsto em R$
1.599.497,20, 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 neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela Contratada, Organização Social Instituto
de Gestão e Políticas Sociais.
 
 
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 anual 2019, conforme cronograma:
 
ORDEM PERÍODO DE EXECUÇÃO DATA LIMITE DE ENTREGA
1º Relatório 28/02/2019 a 31/05/2019 07/06/2019
2º Relatório 01/06/2019 a 23/08/2019 30/08/2019
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3º Relatório 31/08/2019 a 21/11/2019 29/11/2019
4º Relatório 30/11/2019 a 19/02/2020 27/02/2020
Relatório Anual– 2019 ________________________ 30/01/2020
 
Vale ressaltar a necessidade de considerar a expedição deste relatório neste momento, diante das seguintes questões: 1) houve atraso no pagamento da
primeira parcela, em virtude dos processos internos e da abertura do exercício financeiro do ano de 2019, em razão disto, a data para apresentação do
relatório de prestação de contas levou em consideração a data do pagamento efetivado pela SETRE, visando totalizar um trimestre de execução e ser
possível a mensuração das metas no período de um trimestre.  2) A SETRE está adotando as providências para aditar o contrato de gestão e ter a data de
vigência a partir do pagamento da primeira parcela do contrato de gestão. Isto, inclusive, 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. 3) E com a análise do 1º Relatório Trimestral e da Prestação de Contas, foi identificado ausência de documentos, no qual,
a entidade foi notificada, no requisito de Despesa Geral, para apresentar explicações e soluções. Situações foram sanadas. Não obstante, a Comissão de
Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação empreendeu esforços para diligenciar quanto à necessidade de redistribuição das metas visando o
aperfeiçoamento do contrato de gestão e da política pública de economia solidária, assim como precisou deliberar quanto aos aspectos técnicos do
acompanhamento e da mensuração das metas visando atender sempre o interesse público e os princípios da administração pública. O relatório foi feito no
prazo, mas aguardava deliberações dos membros da Comissão quanto os aspectos técnicos, inclusive, quanto à execução por parte de outras organizações
sociais. 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.
 
A análise do 1º Relatório Trimestral do Cesol da região do Baixo Sul e a elaboração deste 1º Relatório Técnico Trimestral (Modalidade A – Manutenção),
estão contextualizados na 1ª Visita Técnica realizada entre os dias 17 a 19 de junho. Realizada pelo Coordenador II, Alan Valadares Meira, e pela Assessora
Administrativa, Paula dos Santos Ferreira.A visita teve reunião com coordenação do Cesol, visita à Loja Solidária e aos Empreendimentos Econômicos
Solidários.Ações importantes para colheita 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 técnica; possibilitou 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.
 
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.
 
Os EES existentes no território possuem características semelhantes na estrutura de organização. Percebe-se dificuldades peculiares em cada
empreendimento no que tange a capacidade de produzir, crescer e agregar valores aos produtos, e também no acesso de créditos.  Dos 64 EES, podemos
destacar algumas características: a maior pertence a Produção de Alimentos (mais que 50%), sendo 20 com ‘Ausência de tabela nutricional dos alimentos
processados’; 15 com necessidade de ampliar e/ou estruturar para a comercialização e 8 com ausência de códigos de barras.
 
As principais fragilidades se referem com o desconhecimento sobre à administração e inabilidade de gestão, necessidade de capital de giro e de
fortalecimento das redes locais de comercialização no intuito de aumentar as vendas e diminuir os custos. 
 
Evidenciou a necessidade de reservas para manutenção e depreciação dos equipamentos e de um plano de ações de metas para os EES.
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Outros aspectos a serem destacados se referem a Falta de padronização (marca, rótulo e tabela nutricional) em 40 empreendimentos, Postura individualistas
dos associados em 18 EES, Necessidade de envolvimentos de mais produtores em 22 EES, Falta de Logística em 14 EES e Falta e/ou manutenção de
estrutura física e equipamentos em 13 EES.  Concluíram a possibilidade de viabilidade econômica e necessidade de matérias primas. 
 
Verificaram preponderância de uma gestão coletiva com relações dialógicas e participativas e que os grupos demonstraram ter o conhecimento de toda
produção.
 
Foi diagnosticado oportunidades como de Comercialização via PAA e PNAE em 38 EES e no Acesso a novos espaços de comercialização em 35 EES. Sobre
as potencialidades, 22 EES tem estrutura física para produzir e comercializar, 13 apresentam qualidade nos produtos, 12 demonstraram comprometimentos
dos associados com o prazo e qualidade do produto.
 
Por fim, o relatório apresentou que muitos empreendimentos comercializam no mercado institucional através do PNA. O mérito desta meta deverá ser
avaliado pelos membros da Comissão, que estão fazendo a leitura de todos os documentos similares enviados pelas Organizações Sociais.
 
 
CF 1.2.1 – Relatório com estudo de redes de cooperação e intercooperação solidária existente no território.
 
A organização social não realizou a meta no primeiro trimestre. Entretanto, deve providenciar sua execução. A Comissão de Acompanhamento,
Monitoramento e Avaliação entende como um componente finalístico importante para orientar a atuação do CESOL, bem como a política pública de
economia solidária no território de identidade do Baixo Sul. A não execução enseja desconto na transferência do recurso da terceira parcela.
 
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.
 
No relatório de Execução Trimestre I, foram apresentados os municípios com Plano de Ação, dentre os quais, em ordem decrescente: Valença com 29 EES,
Ituberá com 9 EES, Ibirapitanga com 6 EES, Presidente Tancredo Neves com 6 EES, Igrapiúna com 5, Camamu 3, Nilo Peçanha com 2,e Teolândia com 1
EES. Todos apresentaram à Apresentação da proposta do Cesol, atualização cadastral dos empreendimentos, com o CAD Cidadão e com o EVE realizado,
estudos sobre o Acesso a novos mercados, sobre a melhoria na padronização e rotulagem, e sobre criação de marca conforme produto.
 
CF 4 – Prestar assistência técnica para aumentar a capacidade de integração, cooperação e intercooperação dos empreendimentos atendidos pelo
Cesol
 
CF 4.4.1 – Número de empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária.
 
O Espaço Solidário, vinculado ao Cesol e situado no município de Valença, atualmente comercializa 55 produtos de 21 Empreendimentos Econômicos
Solidários (formais e não-formais) de 04 municípios do Território do BaixoSul (Camamu,Ituberá, Valença e Presidente Tancredo Neves). Porém, na visita
Técnica da CATIS, foi recomendado diversificar e aumentar os produtos disponíveis para venda dos Empreendimentos assessorado pelo Cesol na região
Baixo Sul.
 
CF 4.5.1 –   Eventos de estímulo ao consumo responsável.
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Em parceria com o Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Baixo Sul (Codeter), com a Cooperativa Central da Mata Atlântica e com a Uneb, o
Cesolrealizou o primeiro evento com tema, “Produção orgânica, Certificação, Participação e Estratégias de comercialização: lições da Rede Povos da Mata”.
 Foi apresentado para 46 pessoas, o modelo de certificação participativa da produção orgânica, já reconhecido como Tecnologia Social no Brasil, na América
Latina e na Europa.
 
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 e atualizações.
 
CG 1.2.1 –Limite de gasto com pessoal
 
O gasto de pessoal ficou dentro do estabelecido da rubrica de 65%.
 
CG 2 - Gestão de Aquisições
 
CG 2.1.1 – Aplicação de regulamentos de compras
Os requisitos de aquisição para compras foram adimplidos.
 
CG 3 – Gestão de Pessoal
 
CG 3.1.1 – Aplicação de regulamento de seleção e contratação de pessoal
 
O pessoal da Organização social para o exercido das funções no Centro Público foi contratado conforme o regulamento da entidade, cujo edital de seleção
foi publicado no blog institucional da Organização e redes sociais.
 
CG 3.1.2 – Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali quantitativos exigidos
 
O pessoal contratado atendeu aos requisitos previstos.
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CG 3.1.3 – Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido.
 
Foram contratados 09 profissionais, ou seja, 90% do previsto (contratação de 10 profissionais). A justificativa apresentada foi em torno da dificuldade de
conseguir finalizar o processo de admissão, para o qual foram necessários três editais.
 
CG 4 – Gestão do Controle
 
CG 4.1.1 – Prestação de Contas do Contrato de Gestão
 
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. Ressaltamos que a Organização Social contratou nove pessoas das dez contratações previstas, quando o
previsto seria 10 pessoas; a entidade não entregou o Relatório com estudo de redes de cooperação e intercooperação solidária no trimestre, mas entregou
no segundo trimestre.
 
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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Nota 1: Os valores constantes na tabela procedem do Demonstrativo Analítico do Relatório apresentado pela Contratada.
 
 
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
nº002/2019;
 
Nota 2 – No item 1.2.1, Receitas Recebidas, o valor apresentado refere-se a rendimento bruto sobre aplicação do recurso;
 
Nota 3 – Nos itens 2.1.1 e 2.1.2, Despesas do Período Pagas, o valor apresentado refere-se às despesas de Pessoal;
 
Nota 4 – No item 2.1.2, Despesas do Período a Pagar, o valor apresentado refere-se aos encargos sociais agendados no trimestre para pagamento;
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Nota 5 – No item 2.5, Despesas do Período Pagas, o valor mencionado refere-se IRPF sobre aplicação de recurso;
 
Nota 6 – No item 3.1, Despesas do Período Pagas, o saldo informado refere-se à aquisição de Software e Sistema Operacional para o Cesol
 
 
6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
Das Receitas
 
O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$192.590,90 (cento e noventa e dois mil e quinhentos e noventa reais e noventa centavos) referente
ao repasse da 1ª parcela do Contrato de Gestão nº002/2019. 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$1.553,05 (hum mil e quinhentos e cinqüenta e três reais e cinco centavos), que resulta no valor total de R$194.143,95 (cento e
noventa e quatro mil e cento e quarenta e três reais e noventa e cinco 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$37.905,63 (trinta e sete mil e novecentos e
cinco reais e sessenta e três centavos), este saldo foi inferior ao gasto programado de R$110.885,91 (cento e dez mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e
noventa e um centavos) previsto na proposta de trabalho da Organização Social Instituto de Gestão e Políticas Sociais. Além disso, comporta-se dentro do
limite de 65% do valor total da receita disponível para o trimestre, que é de R$125.184,08 (cento e vinte e cinco mil e cento e oitenta e quatro reais e oito
centavos).
 
A Contratada menciona que no trimestre realizou a seleção e a contratação efetiva da equipe técnica do Cesol, assim como, formação da equipe do Cesol
para auxiliar no planejamento e distribuição das atividades a serem realizadas ao longo da execução do Contrato de Gestão. A tabela 03 apresenta os
valores decorrentes dos pagamentos de salários e encargos realizados, além disto, estes saldos foram aferidos e encontram-se dentro do gasto previsto na
proposta orçamentária da OS. Também consta registro de “despesas do período apagar” no valor de R$8.216,76 (oito mil e duzentos e dezesseis reais e
setenta e seis centavos), que são os encargos trabalhistas pertinentes ao trimestre a serem liquidados conforme vencimento das contas.
 
As despesas incorridas com “Serviços de Terceiros” e “Despesas Gerais”, tabela 03, apresentam saldos dentro do previsto para o trimestre. E diante do
exposto, a Contratada justifica através dos lançamentos financeiros, que realizou pagamentos atrelados as atividades de “formação da equipe do CESOL”,
“curso de vendas com significado”, “feira solidária COOMAFES”, “assinatura dos contratos de gestão em Salvador”, “encontro de técnicos do CESOL”,
“serviço de manutenção” e “reunião CESOL e CATIS/SETRE em Salvador”. Para mais, consta registro de pagamento de Imposto de renda sobre aplicação
de recurso na conta “tributos”, o qual foi apurado no extrato bancário da conta aplicação apresentado pela Contratada. Quanto à conta “Despesas com
Manutenção”, registra saldo acima do valor previsto na proposta de trabalho, mas conforme justificativa da OS, o quadro orçamentário será revisto e sofrerá
remanejamento de valores. E, esta alteração será oficializada no decorrer do 2º trimestre e encaminhada à Contratante para validação da comissão de
acompanhamento e avaliação.
 
Em síntese, houve aquisição de bens permanentes para o Cesol e o total de gasto no período foi de R$85.657,14 (oitenta e cinco mil e seiscentos e
cinqüenta e sete reais e catorze centavos), que se comporta dentro do 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, assim como complementação de documentação
por intermédio de ofício, especialmente, para os achados de teor financeiro. Portanto, mediante envio tempestivo de Nota Complementar pela Contratada, as
explanações foram sanadas.
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7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
 
Pesquisa aplicada com 67% (42 dos 64) Empreendimentos em 6 dimensões com 18 atributos: 1. Técnica, 2. Econômica, 3. Educacional, 4. Ambiental, 5.
Política e 6. Sociocultural. Nestes requisitos as pontuações alcançaram porcentagem de 100%.
 
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
 
Foram cumpridas em sua maioria as cláusulas do contrato referente as metas do 1º Trimestre. A organização social através do Cesol precisa efetivar.
 
11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS
 
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.
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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.
 
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 impõe sacrifício as 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.



27/09/2019 SEI/GOVBA - 00010727198 - Relatório

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11667518&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002142&infra_hash=… 20/22

 
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.
 
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, 17 de setembro de 2019.
 
 
AlbeneDiciula Piau Vasconcelos
Membro da Comissão
 
Alan Valadares Meira
Membro da Comissão
 
Ana Paula Santos Ferreira
Membro da Comissão
 
Efson Batista Lima
Membro da Comissão
 
Edjane Santana de Oliveira
Membro da Comissão
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Juciele de Jesus Santana
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 do Instituto de Gestão e Políticas Sociais e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – CONGEOS.
 
 
 
Milton Barbosa de Almeida Filho
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo
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Documento assinado eletronicamente por Juciele de Jesus Santana, Coordenador III, em 17/09/2019, às 13:15, 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 18/09/2019, às 07:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
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